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SUMMARY
 
Solar pioneers is an activity 
intended to build entrepreneurship 
skills to 30 successful trainees who 
have received solar training within 
the scope of REMI Project and to 
make them pioneers in the sector 
of electricity production from solar 
energy and to ensure that they take 
a permanent place in the industry.

These trainees who will become 
pioneers on solar panel conduct 
studies to increase awareness and 
use of solar energy in this regard 
by being directed to residences, 
social facilities, factories and 
public institutions that have the 
potential to produce electricity 
from solar energy. For this purpose,  
solar pioneers, by calculating cost 
and making feasibility studies for 
residences and workplaces that 
they visit, will inform the building 
owners and contribute to increase 
use of solar energy.

Within the scope of the project, 
the trainees receive the following 
trainings:

 • 2-day volunteering training
 • 5-day entrepreneurship training
 • 1 day start-up/company 
 establishment training
 • 10-day fieldwork for feasibility  
 preparation

With this activity including the 
preparation of a feasibility report 
for the potential target group, it 
is stipulated activating both the 
supply and demand aspects of the 
solar panel sector and revealing its 
potential.

PROJE ÖZETİ 
 
Solar öncüler aktivitesi, REMI Projesi 
kapsamında solar eğitimi almış 30 
başarılı kursiyere, girişimcilik yete-
neği de kazandırarak güneş enerji-
sinden elektrik üretimi sektöründe 
öncülük yapmalarına ve sektörde 
kalıcı bir şekilde yer edinmelerini 
sağlamaya yönelik bir aktivitedir. 

Solar panel konusunda öncü rolü 
üstlenecek bu kursiyerler, şehirde 
güneş enerjisinden elektrik üretme 
potansiyeline sahip konut, sosyal 
tesis, fabrika ve kamu kurumlarına 
yönlendirilerek bu konudaki bilincin 
ve güneş enerjisi kullanımının art-
ması için çalışmalar yürüteceklerdir. 
Bu amaçla solar öncüler, ziyaret 
ettikleri konutlar ve işyerleri için ma-
liyet hesaplama, fizibilite çalışmaları 
yaparak, bina sahiplerini bilgilendi-
recek ve güneş enerjisi kullanımın 
artmasına katkı sunacaklardır.
Proje kapsamında, kursiyerlere 
yönelik;

 • 2 günlük gönüllülük eğitimi 
 • 5 günlük girişimcilik eğitimi 
 • 1 günlük start-up /
 şirket kurma eğitimi
 • Fizibilite hazırlaması için 
 10 günlük saha çalışması 
 yapılacaktır.

Potansiyel hedef kitle için fizibilite 
raporu hazırlanmasını da içeren bu 
aktivite ile solar panel sektörünün 
hem arz hem de talep yönlerinin ha-
rekete geçirilmesi ve potansiyelinin 
ortaya çıkarılması öngörülmektedir. 

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI
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AKTİVİTENİN  UYGULAMA ALANI
 

Solar Öncüler aktivitesi REMI solar enerji eğitimlerinin de gerçekleştirildiği Gazian-
tep’te yapılacaktır. 

GSO : Gaziantep Sanayi Odası 
GSOMEM : Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
GIZ : Alman Uluslararası Işbirliği Kurumu
REMI  : “Renewables & Migration (REMI) Project”: 
   Yenilenebilir Enerji ve Göç Projesi

KISALTMALAR

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI
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PROJEYİ VE AKTİVİTEYİ 
UYGULAYAN KURUMLAR

GIZ REMI Projesi
 

 Alman Federal Ekonomik Iş birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) adına, GIZ (Alman 
Uluslararası Işbirliği Kurumu) tarafından yürütülen “Yenilenebilir Enerji ve Göç” proje-
si, sürdürülebilir enerji ve Türkiye’deki göç konularını ilk kez beraber ele alan yenilikçi 
bir projedir. REMI, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Gaziantep ve çevresinde uygulan-
maktadır. Bu proje ile, Türk ve Suriyeli katılımcılar için güneş enerjisi alanında ileri se-
viye eğitimler vererek, bölgedeki enerji tedarik altyapısının ve ev sahibi topluluklarda 
sosyal uyumun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
REMI, birbirini tamamlayan üç bileşenden oluşmaktadır: 
 
 1) Solar eğitimler: Türk ve Suriyeli katılımcılar, solar termal ve fotovoltaik çatı gü-
neş sistemlerinin kurulumu konusunda eğitilmektedir. Eğitim programı, güneş ener-
jisi sistemlerinin planlama, kurulum, bakım ve onarım aşamalarını kapsamaktadır.
 
 2) Pilot fotovoltaik (PV) güneş sistemi kurulumları
 
 3) Özel sektör iş birliği: Güneş enerjisiyle ilgili bilinci artırmak için, 10 belediye-
yi kapsayan bir tanıtım turu düzenlenecektir. Bunun yanında, “Solar öncüler” şirket 
ve haneleri ziyaret ederek maliyet hesaplamaları yapacaklardır. Ayrıca, Enerji Hizmet 
Şirketi kurma ve girişimcilik seminerleri verilecektir.

 Bu kavramsal çalışma, REMI projesinin üçüncü bileşeni olan “Özel Sektör iş bir-
liği” kapsamında yürütülecek olan “Solar Öncüler” aktivitesini içermektedir.

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI
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 Solar Öncüler Aktivitesini, REMI Projesi-
nin uygulayıcı ortağı olan Gaziantep Sanayi 
Odası (GSO) yürütecektir. 
 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
(TOBB) bağlı olan Gaziantep Sanayi Oda-
sı (GCI), kamu kurumu olarak görev yapan 
resmi bir kurumdur. Türkiye’deki 350 oda 
ve borsa içerisinde sadece 12 ilinde sana-
yiciler için ayrı odalar kurulmuştur. Gazian-
tep Sanayi Odası da Türkiye’deki 12 sanayi 
odasından biridir.  Türkiye’de sanayi kuru-
luşlarının bu kurumlara kaydolmaları yasal 
zorunluluktur. Bu nedenle Gaziantep Sanayi 
Odası ile sanayici firmalar arasında güçlü ve 
etkin işleyen bir ilişki mevcuttur. 

 Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile bir 
meslek odası olarak yürütülecek faaliyetler 
5174 sayılı Kanunda (Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Kanunu) açıklanmıştır. 

 Gaziantep Sanayi Odası 1989’da kurul-
duğundan bu yana 5.000’e yakın üyesi için 
üretimde kalite, yeni pazar bulma, verimli 
üretim, Ar-Ge, inovasyon ve marka faaliyet-
lerini destekleme, girişimcilik ve mesleki 
eğitimler gibi çeşitli farkındalık, vizyon ve 
kapasite geliştirme projeleri uygulamakta-
dır. GSO’nun son on yılda gerçekleştirdiği 
vizyon projeleri şunlardır: Polateli-Şahinbey 
Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep-Pola-
teli-Hassa-Dörtyol, Gaziantep Oğuzeli Ha-
vaalanı Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi, 
Endüstriyel Simbiyoz Projesi, Enerji Verim-
liliği Danışmanlık Kuluçka Merkezi, Kadın 
Girişimciler Destek Merkezi Projesi, Avrupa 
Kurumsal Ağı- South InnoGate Konsorsiyu-
mu, Gaziantep Mesleki Eğitim Merkezi.  GSO 
ayrıca her yıl tekstil, ayakkabı, gıda, plastik, 
ambalaj ve inşaat sektörlerinde 10’dan faz-
la ihtisas fuarı düzenlemektedir. GSO, Ga-
ziantep ve Kilis illeri arasında, yaklaşık 45 
milyon metrekarelik alanda yeni bir organi-
ze sanayi bölgesi kurmayı hedeflemektedir. 

 Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim 
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Gaziantep Sa-
nayi Odası-Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-
MEM)) GSO bünyesindeki özel bir şirket ola-
rak Gaziantep’in ikinci sanayi bölgesindeki 
Ipekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Or-
ganize Sanayi Bölgeleri Yönetimi ile iş bir-
liği içinde kurulmuştur. GSOMEM’de Nisan 
2017’den bu yana çok sayıda eğitim faali-
yeti gerçekleştirilmiştir. Merkezde kadın ve 
mülteciler gibi dezavantajlı gruplar başta 
olmak üzere tüm işsizlere eğitim verilmek-
tedir. Şirketlerin mavi veya beyaz yakalı ça-
lışanlarına ileri mesleki gelişim eğitimleri 
ve kurumsal eğitimler verilmektedir. GSO-
MEM, aşağıda listelenen 30 eğitim odasın-
da ve 20 atölyede 11.500m² kapalı alanda 
faaliyet göstermektedir:

 - Ahşap işleri ve mobilya döşeme 
   atölyesi,
 - Metal işleri atölyesi, Kaynak Atölyesi,
 - Makine Bakım ve Onarımı,
 - Inşaat Atölyesi, Plastik Atölyesi,
 - Triko Dokuma Dokuma Kumaş Imalat    
    ve Konfeksiyon Sanayi,
 - Tekstil ve Iplik Atölyesi,
 - 3D Endüstriyel Tasarım-Modelleme 
   ve baskı,
 - Iş makinaları atölyesi,
 - Gıda ve Ambalaj Atölyesi ve 
   3 Bilgisayarlı Eğitim Odası

 Geçici koruma altındaki ve ev sahibi top-
lulukların istihdam edilebilir / savunmasız 
üyeleri olan Suriyeliler, Türk vatandaşlarıyla 
beraber bu merkezde eğitilerek ekonomik 
şartlarını iyileştirmek ve yaşam standartla-
rını yükseltebilmek için sürdürülebilir birer 
meslek edinmektedirler. GSO bu faaliyetle-
rini yürütürken çeşitli yerel ve uluslararası 
kuruluşlarla (UNDP, GIZ, ILO, FAO, GIZ gibi) 
etkin bir iş birliği yürütmektedir. 

GSO

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI 
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PROJE AKTİVİTESİNİN KONUSU
 

 Solar öncüler aktivitesi, REMI Projesi solar eğitimlerine katılan kursiyerlerin, güneş 
enerjisinden elektrik üretimi sektöründe öncülük yapmalarına, başarılı kursiyerlere giri-
şimcilik yeteneği de kazandırılarak sektörde yer edinmelerini sağlamaya yönelik bir akti-
vitedir. Potansiyel hedef kitle için fizibilite raporu hazırlanmasını da içeren bu aktivite ile 
solar panel sektörünün hem arz hem de talep yönlerinin harekete geçirilmesi ve potan-
siyelinin ortaya çıkarılması öngörülmektedir. Bu çerçevede proje kapsamında öncelikle 
REMI solar eğitim katılımcıları arasından seçilecek 30 kursiyere gönüllülük, girişimcilik ve 
fizibilite hazırlama eğitimleri verilerek projenin somut hedeflere ulaşması için nitelikleri 
geliştirilecektir. 

GSO İLETİŞİM BİLGİLERİ  
 

Adres : Incilipınar Mah. Istasyon Cad. No:43, 27080 Şehitkamil/Gaziantep / Türkiye
Tel  : +90 342 221 09 00 
Faks : +90 342 230 16 82
Web : www.gso.org.tr
E-Mail : gso@gso.org.tr

GSOMEM İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

Adres : 2. Organize Sanayi Bölgesi, 83213 No’lu Cadde, No: 6 Posta Kodu: 27620 
    Şehitkamil / Gaziantep
Tel  : +90 342 503 01 10
Faks : +90 342 503 00 44
Web : www.gsomem.com.tr
E-Mail : info@gsomem.com.tr

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI
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PROJE PAYDAŞLARI
 

• Alman Uluslararası Işbirliği  
 Kurumu (GIZ), REMI 
 (Yenilenebilir Enerji ve Göç) Projesi
• Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 
• Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep 
 Şubesi
• Makine Mühendisleri Odası 
 Gaziantep Şubesi
• Elektrik Tesisatçıları Odası 
 Gaziantep Şubesi
• Gaziantep Müteahhitler Derneği 
 (GAIMDER)
• Gaziantep’teki kamu ve özel bina 
 sahipleri

PAYDAŞLARIN PROJE AKTİVİTESİNDEKİ ROLLERİ
 

 • GIZ- REMI

 Açıklama 
 Alman Federal Ekonomik Iş birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) adına, GIZ tarafından 
uygulanan “Yenilenebilir Enerji ve Göç (REMI)” projesi, üç bileşenden oluşmaktadır. Birinci 
(Solar Eğitimler) ve Üçüncü (Özel Sektör Iş Birliği) Bileşenler Kapsamında, REMI projesi ile 
GSO ve GSOMEM arasında hibe anlaşmaları imzalamıştır.
Bu hibeler kapsamında birinci bileşen çerçevesinde verilen eğitimler, GSOMEM’in orga-
nizasyonuyla, kurumun eğitim tesisinde yürütülmektedir. REMI projesinin finansmanıyla 
GSOMEM tarafından uygulanan solar eğitimlerle Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluk-
lardaki Türk vatandaşlarına güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda teknik ve pratik 
bilgiler içeren eğitimler verilmektedir.
Aynı şekilde üçüncü bileşen kapsamında gerçekleşecek proje faaliyetlerinin tümü, REMI- 
GSO arasında yapılan hibe anlaşması çerçevesinde GSO tarafından organize edilecek ve 
yürütülecektir. Üçüncü bileşen kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerden biri olan “So-
lar Öncüler” için gerekli eğitimler ve planlanan faaliyetler de yine GSO tarafından gerçek-
leştirilecektir. 

 Proje Aktivitesindeki Rolü:
REMI projesi, söz konusu aktivitenin dahil olduğu, projenin üçüncü bileşeni kapsamında 
GSO ile imzalamış olduğu hibe anlaşması çerçevesinde GSO ile iş birliği yapmaktadır.
Söz konusu proje aktivitesi, GIZ REMI Projesi tarafından finanse edilmekte olup, aktivi-
tenin koordinasyonu ve denetimi, hibe anlaşmasının hüküm ve koşullarına uygun olarak, 
REMI proje ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.  

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI 
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 Açıklama:  
 Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gaziantep sanayi bölgesinde, Nisan 2017’de Ipekyolu 
Kalkınma Ajansı ile iş birliği ile kurulan Mesleki Eğitim Merkezinin (GSO-MEM) tek sahibi ve 
işletmecisidir. GSO’dan GSO-MEM’e aktarılacak fon GSO yönetim kurulunun onayına göre 
sadece sözleşmede bütçelendirildiği şekilde proje amaçları için kullanılacak ve yönlendi-
rilen fondan kâr elde edilmeyecektir. GSO-MEM, REMI projesinin ilgili faaliyeti için  öngö-
rülen tüm hazırlıkları gerçekleştirecektir. GSO-MEM’e iletilmesi talep edilen fon, GSO’nun 
eğitmen alımı için yasal kısıtlamalarından kaynaklanmaktadır. GSO, TOBB (Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği) ile ilgili ve Türk Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) farklı bir sosyal gü-
venlik sistemine sahiptir. TOBB Sosyal Sigorta Sistemi sadece TOBB çalışanlarını sigorta-
lamaktadır. Proje aktivitesi kapsamında görevlendirilecek eğitmenler TOBB sosyal sigorta 
sisteminde sigortalanamamaktadır.  GSO-MEM, GSO’nun bir alt kuruluşu olarak özel bir 
kuruluştur ve SGK kapsamındadır. 
Fon, sadece aynı kural ve düzenlemelere bağlı kalarak, eğitmenler için maaş olarak bütçe-
lendirildiği gibi, kâr amacı gütmeyen proje amaçları için kullanılacaktır. GSO ve GSO-MEM, 
Hibe Anlaşmasının hüküm ve koşullarının GSO ve GSO-MEM arasındaki sözleşme ilişkisine 
eşit olarak uygulandığını kabul eder. 

 • GAZİANTEP SANAYİ ODASI MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIK 
 HİZMETLERİ A.Ş. (GSO-MEM) 

 Açıklama
 Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gaziantep sanayi bölgesinde, Nisan 2017’de Ipekyolu 
Kalkınma Ajansı ile iş birliği ile kurulan Mesleki Eğitim Merkezinin (GSO-MEM) tek sahibi ve 
işletmecisidir. GSO’dan GSO-MEM’e aktarılacak fon GSO yönetim kurulunun onayına göre 
sadece sözleşmede bütçelendirildiği şekilde proje amaçları için kullanılacak ve yönlendiri-
len fondan kâr elde edilmeyecektir. GSO-MEM REMI projesinin ilgili faaliyeti için öngörülen 
tüm eğitimleri verecektir. GSO-MEM’e iletilmesi talep edilen fon, GSO’nun eğitmen alımı 
için yasal kısıtlamalarından kaynaklanmaktadır. GSO, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği) ile ilgili ve Türk Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) farklı bir sosyal güvenlik sistemine 
sahiptir. TOBB Sosyal Sigorta Sistemi sadece TOBB çalışanlarını sigortalamaktadır.
Solar öncüler aktivitesi kapsamında görevlendirilecek eğitmenler TOBB sosyal sigorta 
sisteminde sigortalanamamaktadır.  GSO-MEM, GSO’nun bir alt kuruluşu olarak özel bir 
kuruluştur ve SGK kapsamındadır. 
Fon, sadece aynı kural ve düzenlemelere bağlı kalarak, eğitmenler için maaş olarak bütçe-
lendirildiği gibi, kâr amacı gütmeyen proje amaçları için kullanılacaktır. GSO ve GSO-MEM, 
Hibe Anlaşmasının hüküm ve koşullarının GSO ve GSO-MEM arasındaki sözleşme ilişkisine 
eşit olarak uygulandığını kabul eder.

 GSO’nun Projede Aktivitesindeki Rolü:  
 Projenin, GSO ve GSOMEM ile yapılan anlaşmalar çerçevesindeki, söz konusu aktiviteleri-
nin uygulama alanının (GSOMEM) sahibi ve proje yönetim organı olarak konumlanacaktır.

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI
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 • GAZIANTEP’TEKİ BİNA SAHİPLERİ VE KURUM YETKİLİLERİ 

 Açıklama
 Yararlanıcılar eğitim kurslarının tamamlanmasının ardından bina sahipleri ile bir ara-
ya gelip fizibilite raporu hazırlayacaktır. Aktivitenin bu aşamasında kamu ya da özel 
bina sahiplerinin fizibilite raporu hazırlanması için onay vermesi ve katılımcı olmaları 
beklenmektedir.

 Projede Aktivitesindeki Rolü
 Gaziantep’teki kamu ve özel bina sahipleri, kursiyerler açısından kısa vadede pratik 
eğitim yapacakları bir alan, orta ve uzun vadede ise potansiyel müşterileri konumundadır.

PROJE AKTİVİTESİNİN HEDEFLERİ  
 

 GSO ve GIZ iş birliği ile uygulanan REMI (Yenilenebilir Enerji ve Göç) Projesi ile çok sayıda 
Türk ve Suriyeli kursiyere solar panel ile elektrik üretimi konusunda kapsamlı eğitimler verilerek, 
sektöre yetişmiş işgücü kazandırılmaktadır. 
Kursları başarıyla tamamlayan öğrencilerin sektöre adaptasyonları, sektörde varlık göstermeleri 
için bu potansiyellerini test etmeleri gerekmektedir. Solar Öncüler aktivitesinin genel hedefi de 
REMI Projesi kapsamında eğitim gören başarılı Türk ve Suriyeli kursiyerleri, girişimcilik eğitimle-
riyle destekleyip potansiyel alanlara yönlendirmektir. 
Solar panel konusunda öncü rolü üstlenecek bu kursiyerler, şehirde güneş enerjisinden elektrik 
üretme potansiyeline sahip konut, sosyal tesis, fabrika ve kamu kurumlarına yönlendirilerek 
bu konudaki bilincin ve güneş enerjisi kullanımının artması için çalışmalar yürüteceklerdir. Bu 
amaçla solar öncüler, ziyaret ettikleri konutlar ve işyerleri için maliyet hesaplama, fizibilite 
çalışmaları yaparak, bina sahiplerini bilgilendirecek ve güneş enerjisi kullanımın artmasına katkı 
sunacaklardır.

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI 
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ÖZEL HEDEFLER
 

 • Kursiyerler girişimcilik eğitimleriyle solar panel sektöründe öncü rol üstlenecek.
 • Hazırlanacak fizibilite raporlarıyla sektörün potansiyeli artırılacak.
 • Potansiyel kullanıcılar doğru fizibilite raporlarına ulaşabilecek 
 • Proje hedef kitleye yerinde ve uygulamalı bir şekilde tanıtılacak.

SWOT ANALİZİ
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YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERİN ÖZETİ
 

 • Kursiyerler arasından başarılı 10 Türk ve 20 Suriyeli kursiyerin belirlenmesi

 • Seçilen kursiyerlerin eğitim programlarının ve eğitim takviminin hazırlanması

 • Eğitimcilerin ve eğitim konularının belirlenmesi

 • 2 günlük gönüllülük eğitimi verilmesi 

 • 5 günlük girişimcilik eğitimi verilmesi

 • 1 günlük start-up /şirket kurma eğitimi verilmesi

 • Saha çalışması için kursiyerlerin 2 ve 3’lü gruplara ayrılması

 • Kursiyerlerin fizibilite hazırlaması için 10 günlük saha çalışması yapılması.

 • Eğitimler GSOMEM hizmet binasında verilecektir.

 • Eğitimler süresince kursiyerlerin ulaşım ve yemek masrafları karşılanacaktır.

B-FAALİYETLER 
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DURUM ANALİZİ   
 

Gaziantep Sanayi Odası ve BMZ adına projeyi uygulayan GIZ’ in işbirliği ile yürütülen 
REMI projesi ile, Gaziantep ve çevre illerde güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi 
eğitimleri vermektedir. 
DGS (Alman güneş Enerjisi Topluluğu) tarafından hazırlanan ve “Eğitim Derneği” tarafın-
dan Millî Eğitim Bakanlığı, Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün “Güneş Panelleri 
ve Fotovoltaik sistemleri Kurulum Bakım ve Onarımı” müfredatına uygun olarak uyarla-
nan solar eğitimler, 4’er haftalık gruplar halinde uygulanmaktadır. Proje süresince, 15 ay 
boyunca her ay bir solar eğitim gerçekleştirilmektedir. Bu kurslarda eğitim gören Türk ve 
Suriyeli kursiyerler güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik sektörün öncüsü olma 
potansiyeline sahiptir. 

Projenin faaliyet alanı olan Gaziantep şehri ise hem şehirleşme potansiyeli hem de sa-
nayileşme potansiyeli ile çok büyük fırsatlar barındırmaktadır. Şehirde faaliyet gösteren 
5000’e yakın sanayi işletmesi ve yapımı devam eden on binlerce konut amaçlı bina solar 
panel sektörü için çok büyük fırsatlar barındırmaktadır. 
Bu kursiyerlerin şehirde sektörü harekete geçirecek şekilde bilinçlendirme, fizibilite 
raporları hazırlama ve potansiyel hedef kitle ile yerinde iletişime geçmesi projenin nihai 
hedefine ulaşması için önemlidir. 

Bu proje aktivitesi ile güneş enerjisinden elektrik üretimi eğitimi almış kursiyerlerin giri-
şimci olmaları, kendi şirketlerini kurmaları, projeden beklenen faydayı realize edecektir.

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI
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PROJE AKTİVİTESİNİN UYGULAMA AŞAMALARI
 
 FAALİYET-1
EĞITIM DETAYLARININ VE EĞITMENLERININ TESPITI, SÖZLEŞMELERININ YAPILMASI 

 Açıklama
Aktivite kapsamında öncelikle verilecek eğitimler için, bir eğitim programı hazırlanacaktır. 

Program kapsamındaki bu eğitimler, Gaziantep’teki Üniversiteler, üniversitelere bağlı kurumlar, 
eğitim/danışmanlık şirketleri ve KOSGEB uzmanları desteğiyle hayata geçirilecektir.

Eğitimler tespit edilirken, kursiyerlerin REMI kapsamında almış oldukları teknik eğitimlerin yanı 
sıra girişimci olarak bu sektöre nasıl katkı sağlayacakları temel alınacaktır.
 
Eğitmenler hem tecrübeleri ile hem de çalıştıkları kurumlar itibariyle kursiyerlerin girişimci 
olarak sektöre hazırlanmalarını sağlayacaklardır.

 Doğrulama Araçları
Proje kapsamında görev alacak eğitmenler ve bu eğitmenlerle ilgili protokoller.

 FAALİYET-2
HEDEF KITLEYE ERIŞIM 

 Açıklama
Girişimcilik eğitimleri aktivitesinin hedef kitlesi REMI Projesi kapsamında eğitimlerini tamamla-
yan Türk ve Suriyeli kursiyerlerdir. Kurs süresince iletişim bilgileri veri havuzunda toplanan bu 
potansiyel kursiyerler sürekli GSOMEM ile iletişim halindedir.

REMI Projesi kapsamında Türk ve Suriyeli kursiyerlere 232 saatlik “Güneş Panelleri ve Foto-
voltaik sistemleri Kurulum Bakım ve Onarımı” kursları verilmektedir.  Toplamda Türk ve Suriyeli 
katılımcı sayılarının eşit olmasına dikkat edilmesi şartıyla, her bir grupta yaklaşık 20 kursiyer 
eğitim görmektedir.

Her kurs döneminde eğitmenler, başarılı ve girişimciliğe yatkın kursiyerleri belirleyerek “Solar 
Öncüler” eğitimi alacak yaklaşık 30 kişilik bir grup belirlenecektir.

 Doğrulama Araçları
REMI Projesi kursiyer listeleri

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI 
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 FAALİYET-3
YARARLANICILARIN SEÇIMI                    

 Açıklama
Proje ekibi, REMI projesinde eğitim gördükleri sırada başarılı 
olan ve eğitmenler tarafından girişimciliğe yatkın ve istekli 
kursiyerler listelenmekte ve belirlenmekte olup Solar Pioneers 
çalışmagrubu oluşturulmaktadır. Gruplarda Türk ve Suriyeli 
kursiyerlerin birlikte çalışmaları teşvik edilecek. Bu sayede hem 
Türk hem de Suriyeli yapı sahiplerine yönelik hizmet verilebile-
cek.
 Doğrulama Araçları
Kursiyer listeleri, kurs başarı istatistikleri başvuru formları, de-
ğerlendirme raporları, tercih kriterleri ve kursiyer listesi sunula-
caktır.

 FAALİYET-4
YARARLANICILAR ILE BAŞLANGIÇ TOPLANTILARI VE PROTOKOL 
IMZALANMASI.

 Açıklama
Açılış toplantısında katılımcıların listesi ve toplantı çıktıları hazırlanacaktır. Kursiyerlerle im-
zalanacak protokol Türkçe ve Arapça dillerinde yapılacaktır. Protokol, eğitimden önce başvuru 
döneminde imzalanacaktır. Başlangıç toplantıları projenin ilk döneminde yapılacaktır

 Doğrulama Araçları
Kursiyerlerle toplantının katılım listesi ve açılış toplantısının çıktıları

 FAALİYET-5
MESLEKI EĞITIMLERIN BELIRLENMESI

 Açıklama
 Aktivite kapsamında toplam 8 günlük eğitim, 10 günlük de saha çalışması öngörülmektedir. 

8 günlük eğitim programının ilk 2 gününde gönüllülük eğitimi verilecektir. Bu eğitimde girişimci 
olmaları beklenen kursiyerlere motivasyon eğitimleri verilecek. 

5 günlük girişimcilik eğitimleri için KOSGEB, TSE, GAIB, GSO ve TARGET gibi nitelikli eğitim ku-
rumlarından, şehirdeki özel eğitim kuruluşlarından eğitim desteği sağlanacaktır. 

1 günlük start-up (şirket kurma) eğitiminde de kursiyerlere kendi şirketlerini kurma süreçleri 
konusunda eğitim verilecek. Tüm eğitimler GSOMEM hizmet binasında gerçekleştirilecektir.

 Doğrulama Araçları
Eğitmen listesi, kursiyer listesi, eğitim programı, katılım formları. 

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI
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 FAALİYET-6
FIZIBILITE RAPORLARI IÇIN POTANSIYEL MÜŞTERI TESPITI

 Açıklama
Kursiyerlerin saha çalışması sırasında fizibilite raporu hazırlayabileceği potansiyel bina, fabrika, 
sosyal konut, kamu kurumu sahip ve yetkililerinin belirlenecek. Fizibilite raporu yapılacak bina 
sahiplerinin tespiti için Gaziantep Sanayi Odası’nın üye firma altyapısından, paydaş kurumla-
rın tavsiye ve yönlendirmelerinden faydalanılacaktır. Bu çerçevede belirlenen yapı sahipleri ile 
iletişim kurulup kursiyer ekipleri eşleştirilecek ve çalışma planları oluşturulacaktır.

 Doğrulama Araçları
Yapı sahipleri listesi, eşleştirme sonuçları, fizibilite raporu özet çıktıları

 FAALİYET-7
YEREL MEDYA BÜLTENI, GSO ÜYE DUYURULARI.

 Açıklama
Aktivite başlangıcı, süresi ve sonrasında GSO iletişim kanalları üzerinden yerel medya, web 
siteleri ve sosyal medya yoluyla bilgilendirme ve tanıtımlar yapılacaktır. Bu sayede fizibilite 
raporu için hedef kitle önceden bilgilendirilmiş olacak.  

 Doğrulama Araçları
Basılı ve dijital medya yansımaları, yayınlanan haberlerin raporları

 FAALİYET-8
MAL VE HIZMET ALIMLARI

 Açıklama
Mallar ve hizmetler, ulaşım, yemek, eğitmenler ve kurslar için sarf malzemeleri temini gibi iş-
lemler GIZ kurallarına ve düzenlemelerine göre tedarik edilecektir. 

 Doğrulama Araçları
Satın alma ve ilgili finansal destek belgeleri ve sözleşmeleri

 FAALİYET-9
YARARLANICILARA ÖDEME YÖNTEMI

 Açıklama
GSO’nun bünyesinde verilen eğitimlere yaptığı ödemeler için anlaşmış olduğu banka kanalı ile 
harcırah ödemesi yapılacaktır. 

 Doğrulama Araçları
Her bir faydalanıcı için aylık katılım kâğıdı, 
Katılımcı listeleri 
Ödemelerin belgelenmesi, işlem kanıtları

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI 
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PROJE AKTİVİTESİ UYGULAMA ESASLARI 
 
 ÖZEL HEDEF-1
PROJE AKTIVITESINE DAHIL EDILECEK YARARLANICILARIN GIRIŞIMCILIK POTANSIYELLERI VE 
BEKLENTILERI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAK VE GÜNEŞ ENERJISINDEN ELEKTRIK ÜRETIM SEK-
TÖRÜNDE ÖNCÜ AKTÖRLER OLMALARI SAĞLANACAK. 

 Hedeflere Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetler

 • Gönüllülük eğitimleri 

 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları

 • REMI solar eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gönüllülük eğitimleri için seçilen onaylı 
 sertifika alan katılımcıların listesi, iletişim bilgileri 
 • Katılımcıların cinsiyete/ milliyet /yaşa göre toplu verileri 
 • Eğiticilerin ve katılımcıların zaman çizelgeleri, faydalanıcıların katılım listesi 
 • Satın alınan eğitim materyallerinin listesi, tüm finansal destek belgeleri
 • Eğitim Kursları Programı, Katılım listesi 

 Hedeflere Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetler

 • Girişimcilik Eğitimi 

 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları

 • Katılımcıların listesi, iletişim bilgileri 
 • Katılımcıların cinsiyete/ milliyet /yaşa göre toplu verileri 
 • Eğitmenlerle protokol / sözleşmeler
 • Satın alınan eğitim materyallerinin listesi
 • Eğiticilerin ve katılımcıların zaman çizelgeleri, faydalanıcıların katılım listesi 
 
 Hedeflere Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetler

 • Start-up şirket kurma eğitimleri 

 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları

 • Katılımcıların listesi, iletişim bilgileri 
 • Katılımcıların cinsiyete/ milliyet /yaşa göre toplu verileri 
 • Eğitmenlerle protokol / sözleşmeler
 • Satın alınan eğitim materyallerinin listesi
 • Eğiticilerin ve katılımcıların zaman çizelgeleri, faydalanıcıların katılım listesi 

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI
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 Hedeflere Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetler

 • Saha çalışması (Fizibilite raporu hazırlanması)

 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları

 • Fizibilite raporu hazırlayacak ekiplerin uygulama yaptığı 
 alanların listesi. Bu alanlarda yaptıkları fizibilite raporları.

 ÖZEL HEDEF-2
REMI PROJESININ HEDEF BÖLGESI OLAN GAZIANTEP’TE SOLAR 
ENERJI FARKINDALIĞININ VE SOLAR PANELDEN ELEKTRIK ÜRETIMI 
TALEBININ ARTIRILMASI. BU SAYEDE ÇALIŞAN VE GIRIŞIMCI ADA-
YI OLAN KURSIYERLER IÇIN YENI FIRSATLAR YARATMAK.

 Hedeflere Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetler
 • Kursiyerlerin örnek fizibilite raporları hazırlaması.
 • Ziyaret edilen binaların bir çizelgesi: güneş enerjisi 
 kullanımına yaklaşımlarını, sonuçları kısaca içeren bir veri 
 tablosu hazırlanması
  
 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları
 • Hazırlanacak fizibilite raporlarının sunumu.
 • Ziyaret edilen binalara dair veri tablosu/sonuçlara dair 
 kısa bir rapor.

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI 
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C-İŞ PLANI

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI
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D-TANITIM 
VE GÖRÜNÜRLÜK  

 FAALİYET-1

 Proje aktivitesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yerel medyada ve sosyal medyada 
paylaşılacaktır. (GSO-GSO-MEM web sayfaları, facebook, Instagram, twitter kanalları). 

 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları

 • Yerel ve ulusal medya bültenleri
 • Tüm yazılı ve görsel materyallerin kopyaları
 • Tüm görsel materyaller (fotoğraflar, videolar, yayınlar)

 FAALİYET-2
 Proje tanıtımı için önceden hazırlanan tanıtım malzemeleri fizibilite yapılacak olan şirket-
lere, kamu kuruluşlarına, evlere dağıtılacaktır. 

 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları

 • Aktivitenin saha çalışması faaliyeti öncesinde ve sonrasında fizibilite raporlarının potan-
siyel yararlanıcıları için REMI projesi için hazırlanmış tanıtım kitleri

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI 
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E-İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME  

PROJE AKTİVİTESİ UYGULAMA ESASLARI 
 
 FAALİYET
GSO, etkinlikler, hedefler ve göstergeler hakkında  REMI Proje ekibine 
rapor verecektir.  

 REMI Proje Ekibine  Sunulacak Doğrulama Araçları
 • Kursiyerlerle yapılan görüşmeler.
 • Eğitimler ve proje faaliyetlerine dayalı görsel ve basılı 
 materyaller ile faydalanıcıların verilerinin düzenli olarak 
 değerlendirilmesi yapılarak bu materyaller daha sonra GIZ ile 
 paylaşılacaktır.
 • Veri tabanı tarafından oluşturulan, faydalanıcıların sayısı 
 hakkında sonuç raporu. 
 • GIZ’in raporlama / PR amaçları için eğitim ve faaliyetlerin 
 fotoğrafları.
 • Ziyaret edilen binalara dair veri tablosu/sonuçlara dair kısa bir 
 rapor.

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI
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F-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK    

PROJE AKTİVİTESİ 
UYGULAMA ESASLARI 
 
 GSO, REMI projesinin Solar Öncüler aktivitesi ile hem Suriyeli hem de Türk 
katılımcıların eğitim programlarıyla ekonomik yaşam koşullarını ve sürdürülebilir 
gelirlerini kalıcı olarak istikrarlı hale getirme fırsatı yaratacaktır. Proje kapsamında 
gönüllülük, girişimcilik, raporlama eğitimi verilecek kursiyerler önümüzdeki dönem-
de sektörün öncüleri olarak sürdürülebilir bir kariyere sahip olmuş olacaktır.
GSO yönetimi ile GSOMEM yönetimi ve çalışanları Solar Öncüler aktivitesinde görev 
almayı kabul etmektedir.
Projenin bu aktivitesi kapsamında yapılan faaliyetlerin diğer il ve kurumlar tarafın-
dan duyulması ile çarpan etkisi yaratılacak, faaliyetlerin uygulaması sonrasında 
gelecek olan tüm talepler REMI proje ekibine bildirilecektir.E-İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME  

SOLAR PIONEERS 
SOLAR ÖNCÜLER FAALIYET PLANLAMASI 
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