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GÜNEŞ ENERJİSİ TANITIM TURU

A-AKTİVİTE

PROJE - AKTİVİTE ADI
 
Yenilenebilir Enerji ve Göç (Renewables & Migration) Projesi- REMI 
Güneş Enerjisi Bölge İlleri Tanıtım Turu Aktivitesi Planlaması / Kavramsal Çalışma
SOLAR ROADSHOW CONCEPT NOTE
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SUMMARY
 
REMI project Solar Energy Introduc-
tory Tour is a series of introductory 
event aiming at creating the sector 
awareness created in Gaziantep in 
other 10 cities in the region by hol-
ding introductory events in coopera-
tion with the stakeholder organizati-
ons in Gaziantep and total 10 cities 
which are located in the immediate 
vicinity of Gaziantep and measuring 
the potential to occur in the nearby 
cities and activating this potential.  
A project team to be responsib-
le for the event shall be formed by 
GSO firstly within the scope of the 
event intended to last for 2 months. 
This team shall prepare the content, 
scope of the events and materials 
which will be necessary for the pre-
sentations and then the team shall 
organize events which are related to 
the solar panel issue for the potenti-
al target mass in the cities and dist-
ricts designated in cooperation with 
the stakeholder organizations.    

The purpose of a series of events to 
be conducted cooperatively with 10 
Chambers of Industry and/or Cham-
bers of Commerce in the nearby ci-
ties and provinces is to inform the 
members of the chambers about the 
project and to extend the production 
of electric energy by the solar energy 
in this region. Moreover, if solar trai-
nings continue in the course of the 
introductory tour, bringing new trai-
nees in REMI project solar trainings 
from the other cities in the region 
shall be aimed.   

The objective of the project is also 
maximizing the potential of the sec-
tor by creating strong awareness in 
the employers especially in nearby 
cities as mainly Gaziantep and by 
means of the demands created by 
the awareness in the upcoming pe-
riod. 

PROJE ÖZETİ 
 
REMI Projesi Güneş Enerjisi Tanıtım 
Turu, Gaziantep ve yakın çevresinde-
ki toplam 10 ilde paydaş kurumlarla 
işbirliği halinde tanıtım etkinlikleri 
düzenlenerek Gaziantep’te oluştu-
rulan sektörel farkındalığı, bölgedeki 
diğer 10 ilde de yaratmayı; bu saye-
de çevre illerde oluşabilecek potan-
siyeli ölçüp bu potansiyeli harekete 
geçirmeyi hedefleyen seri bir tanıtım 
etkinliğidir. 

2 ay sürmesi planlanan aktivite kap-
samında öncelikle GSO tarafından bu 
aktiviteden sorumlu olacak bir proje 
ekibi oluşturulacaktır. Bu ekip yapa-
cağı etkinliklerin içeriğini, kapsamı-
nı ve sunumlarda ihtiyaç duyulacak 
materyalleri hazırladıktan sonra 
belirlenen il ve ilçelerde, paydaş ku-
rumlarla iş birliği halinde potansiyel 
hedef kitleye solar panel konularında 
seri etkinlikler düzenleyecektir. 

Çevre il ve ilçelerdeki 10 adet sanayi 
odası ve/veya ticaret odası ile iş bir-
liği yapılarak yürütülecek seri etkin-
liklerle, ilgili odaların üyelerinin proje 
hakkında bilgilendirilmesi, bu sayede 
o bölgede güneş enerjisinden elektrik 
üretiminin yaygınlaştırılması hedef-
lenmektedir. Ayrıca solar eğitimlerin, 
tanıtım turu sırasında devam etmesi 
halinde, REMI projesi solar eğitimle-
rine bölge illerinden yeni kursiyerler 
kazandırılması da hedeflenecektir.

Proje ile Gaziantep başta olmak üze-
re çevre illerde, özellikle işletme sa-
hiplerinde güçlü bir farkındalık yara-
tılması ve farkındalığın önümüzdeki 
dönemde talebe dönüşmesiyle de 
sektörün potansiyelinin en yüksek 
seviyeye taşıması hedeflenmektedir.
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AKTİVİTENİN  UYGULAMA ALANI
 

 Güneş Enerjisi Tanıtım Turu aktivitesi, Gaziantep merkezli olacak şekilde çevre il ve 
ilçelerdeki 10 lokasyonu kapsamaktadır. Uygulama alanları belirlenirken, il ve ilçelerin 
solar panel potansiyeli, proje ekibinin uygulama kapasiteleri, erişim olanakları ve o il/
ilçede iş birliği yapılacak kurumların kurumsal kapasiteleri göz önüne alınmış, en op-
timum fayda elde edilecek lokasyonlar tercih edilmiştir. Bu çerçevede aşağıdaki il ve 
ilçeler projenin hedef bölgeleri olarak seçilmiştir. 

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

KISALTMALAR

• Gaziantep 
• Nizip
• Islahiye
• Kilis
• Osmaniye
• Adıyaman
• Kahramanmaraş
• Şanlıurfa
• Hatay
• İskenderun 
• Mersin
• Adana 
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PROJEYİ VE AKTİVİTEYİ 
UYGULAYAN KURUMLAR

GIZ REMI Projesi
 

 Alman Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) adına, GIZ (Alman 
Uluslararası İşbirliği 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 belediyeyi 
kapsayan bir tanıtım turu düzenlenecektir. Bunun yanında, “Solar öncüler” şir-
ket 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 birliği” kapsamında yürütülecek olan “Güneş 
Enerjisi Tanıtım Turu” aktivitesini içermektedir.
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 REMI-3 kapsamında gerçekleştirilecek, 
“Güneş Enerjisi Tanıtım Turu” aktivitesini, 
REMI Projesinin uygulayıcı ortağı olan Gazi-
antep 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 
İpekyolu 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 
mültecilere gibi dezavantajlı gruplar başta 
olmak üzere ve tüm işsizlere eğitim veril-
mektedir. Şirketlerin mavi veya beyaz yakalı 
çalışanlarına 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,
 - İnşaat Atölyesi, Plastik Atölyesi,
 - Triko Dokuma Dokuma Kumaş İmalat    
    ve Konfeksiyon Sanayi,
 - Tekstil ve İplik Atölyesi,
 - 3D Endüstriyel Tasarım-Modelleme 
   ve baskı,
 - İş 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
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PROJE AKTİVİTESİNİN KONUSU
 

 REMI Projesi Güneş Enerjisi Tanıtım Turu, Gaziantep ve yakın çevresindeki toplam 10 
ilde paydaş kurumlarla işbirliği halinde tanıtım etkinlikleri düzenlenerek Gaziantep’te 
oluşturulan sektörel farkındalığı, bölgedeki diğer 10 ilde de yaratmayı; bu sayede çevre il-
lerde oluşabilecek potansiyeli ölçüp bu potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen seri bir 
tanıtım etkinliğidir. Aktivite kapsamında öncelikle GSO tarafından bu aktiviteden sorumlu 
olacak bir proje ekibi oluşturulacaktır. Bu ekip yapacağı etkinliklerin içeriğini, kapsamını ve 
sunumlarda ihtiyaç duyulacak materyalleri hazırladıktan sonra 2 kişilik ekiplerle belirle-
nen il ve ilçelerde, paydaş kurumlarla iş birliği halinde potansiyel hedef kitleye solar panel 
konularında seri etkinlikler düzenleyecektir.

GSO İLETİŞİM BİLGİLERİ  
 

Adres : İncilipınar Mah. İstasyon 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
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PROJE PAYDAŞLARI
 

• Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), REMI (Yenilenebilir Enerji ve Göç) Projesi
• Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 
• Gaziantep çevresindeki il ve ilçelerdeki Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
 Ticaret ve Sanayi Odaları

PAYDAŞLARIN PROJE AKTİVİTESİNDEKİ ROLLERİ
 

 • GIZ- REMI

 Açıklama 
 Alman Federal Ekonomik İş 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 İş Birliği) Bileşenler Kapsamında, REMI projesi ile 
GSO ve GSOMEM arasında hibe anlaşmaları imzalamıştır.
REMI Projesinin üçüncü bileşeni kapsamında gerçekleşecek proje faaliyetlerinin tümü, 
REMI- GSO arasında yapılan hibe anlaşması çerçevesinde GSO tarafından organize edi-
lecek ve yürütülecektir. Üçüncü bileşen kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerden biri 
olan “Güneş Enerjisi Tanıtım Turu” nun organizasyonu ve uygulanmasından, söz konusu 
hibe anlaşması kapsamında, GSO sorumludur. 

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

 Açıklama:  
 Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gaziantep sanayi bölgesinde, Nisan 2017’de İpekyolu 
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. 

 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.

 • BÖLGE İL VE İLÇELERDEKİ SANAYİ VE TİCARET ODALARI 

 Açıklama
 Güneş Enerjisi Tanıtım Turu aktivitesi için 10 il/ilçede 10 ayrı meslek odasında etkinlik 
düzenlenecektir. Her etkinlikte ilgili paydaş kurum, ev sahibi olarak etkinliklere operasyo-
nel katkı sağlayacaktır. 

 Projede Aktivitesindeki Rolü
 İlgili kurumlarla, etkinlikler için salon ve katılımcı organizasyonu konusunda iş birliği 
yapılacaktır.
Bu kurumlar etkinlik öncesi tanıtım ve duyuru, etkinlik sırasında mekân ve organizasyon 
desteği, sonrasında ise etkinliğin kendi üyelerine duyurulması sürecinde rol alacaktır. 
Gaziantep Sanayi Odası, iş birliği yapılacak kurumlarla uzun süredir güçlü bir ilişki içerisin-
de olup, bu kurumların projeye gönüllü desteğini öngörmektedir.
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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 eği-
timler verilerek, sektöre yetişmiş işgücü kazandırılmaktadır. 
Eğitim almış kursiyerler için iş fırsatlarını artırmak ve güneş enerjisi kullanı-
mın Gaziantep ve çevresinde illerde artırılması için, projenin Gaziantep 
dışındaki illerde de tanıtılması ve sekörün potansiyelinin ortaya 
çıkarılması gerekmektedir. 
Bu amaçla REMI Projesi ile ilgili olarak çevre illerde de 
farkındalık yaratmak, potansiyel kullanıcı ve yararlanıcıları 
harekete geçirmek, bölgedeki odaların da projeye katkısı-
nı sağlamak için tanıtım etkinlikleri düzenlenecektir. Çev-
re il ve ilçelerdeki 10 adet sanayi odası ve/veya ticaret 
odası ile iş birliği yapılarak yürütülecek seri etkinliklerle, 
ilgili odaların üyelerinin proje hakkında bilgilendirilmesi, 
bu sayede o bölgede güneş enerjisinden elektrik üreti-
minin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca solar 
eğitimlerin, tanıtım turu sırasında devam etmesi halinde, 
REMI projesi solar eğitimlerine bölge illerinden yeni kursi-
yerler kazandırılması da hedeflenecektir.
Proje ile Gaziantep başta olmak üzere çevre illerde, özellikle 
işletme sahiplerinde güçlü bir farkındalık yaratılması ve farkındalığın 
önümüzdeki dönemde talebe dönüşmesiyle de sektörün potansiyeli-
nin en yüksek seviyeye taşıması hedeflenmektedir.
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ÖZEL HEDEFLER
 

 • Bölge illerinde REMI projesi ile ilgili farkındalık yaratılarak güneş enerjisinden 
elektrik üretimine yönelik sektör için altyapı oluşturulacak.
 • Kursiyerler ve girişimci adayları için potansiyel bölgeler, işletmeler, bina sahipleri 
ve dolayısıyla iş fırsatları tespit edilecek.
 • Projeyle elde edilecek farkındalıkla sektörün ilgili bölgelerdeki gelişim süreci hız-
landırılacak.
 • İlgili odaların da solar enerji konusunda bilgilendirilmesi ile REMI Projesi’nin etki-
sinin artmasına yönelik kurumsal katkıları harekete geçirilerek, güçlü bir sinerji yaratıla-
cak.

SWOT ANALİZİ
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YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERİN ÖZETİ
 

 • Tanıtım turu etkinlik sunularının, eğitim/bilgilendirme içeriklerinin belirlenmesi
 • Etkinlikte görev alacak 2 çalışanın belirlenmesi, bu çalışanların sunumlarının 
   hazırlanması
 • Etkinlik sırasında kullanılacak tanıtım kitlerinin hazırlanması
 • Proje kapsamındaki il/ilçelerin ve bu il/ilçelerde etkinlik yapılacak odaların tespiti 
 (10 ayrı il ve ilçede, 10 odada)
 • Etkinlik takvimi ve personel görevlendirme planlarının yapılması
 • Etkinlik ekibinin ulaşım ve konaklaması, salon kiralanması konusunda anlaşmalar
   yapılması
 • Belirlenen meslek odalarıyla etkinliğe yönelik işbirliği protokollerinin/
   mutabakatlarının yapılması
 • Etkinlik öncesi ve sonrasında tanıtım ve duyuruların yapılması
 • Etkinlik sırasında fotoğraf çekimleri yapılarak multimedya arşivi yapılması
 • Etkinlik sırasında ve sonrasında oluşacak taleplerin toplanması ve takibi. 
 • Katılımcı imza formları ile sektöre ilgili olan potansiyel kişi ve kuruluşların iletişim 
   bilgilerinin toplanarak daha sonraki bilgilendirilmeler için onaylı veri toplanması 
 • İlgili odaların üyelerine etkinlik öncesinde ve sonrasında bilgilendirici ve tanıtıcı 
   duyurular yapmalarının sağlanması

B-FAALİYETLER 
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SOLAR ROADSHOW
GÜNEŞ ENERJİSİ TANITIM TURU

DURUM ANALİZİ   
 

Gaziantep Sanayi Odası ve BMZ adına projeyi uygulayan GIZ’ in iş birliği 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” tarafından 
Millî Eğitim Bakanlığı, Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün “Güneş Panelleri ve Foto-
voltaik sistemleri Kurulum Bakım ve Onarımı” müfredatına uygun olarak uyarlanan 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 potansi-
yeline sahiptir. 
REMI Projesinin üçüncü bileşenin bir aktivitesi olan “Güneş Enerjisi Tanıtım Turu” ile, REMI 
solar eğitimlerini tamamlayan, eğitimli eleman ve girişimci adaylarının potansiyel çalışma 
ve iş kurma alanları Gaziantep ile sınırlı kalmayarak, bölge illerine yayılmış olacaktır. 
Bu illerde yapılacak tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleriyle, güneş enerjisinden elektrik 
üretimine yönelik talep harekete geçirilerek REMI Projesinin coğrafi kapsamı da genişle-
tilmiş olacaktır.
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SOLAR ROADSHOW
GÜNEŞ ENERJİSİ TANITIM TURU

PROJE AKTİVİTESİNİN UYGULAMA AŞAMALARI
 
 FAALİYET-1
GÜNEŞ ENERJİSİ TANITIM TURU ETKİNLİK SUNULARININ, EĞİTİM/BİLGİLENDİRME İÇERİKLERİNİN 
BELİRLENMESİ

 Açıklama
Etkinlik katılımcılarına REMI Projesi, projenin katılımcılara faydaları, bu projeden nasıl yararla-
nabileceklerine dair yöntemleri içeren; ayrıca proje kapsamında yetişen, personel ve girişimci 
adaylarının varlığına dikkat çekecek etkili, harekete geçirici bir içerik hazırlanacaktır.

 Doğrulama Araçları
Sunum ve eğitim programlarıyla ilgili dokümanlar

 FAALİYET-2
HEDEF KİTLEYE ERİŞİM 

 Açıklama
GSO, iş birliği yapılacak oda ve borsalarla sürekli ve güçlü bir iletişim halindedir. Etkinlik yapıla-
cak odalar ve GSO aynı çatı kurumun (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-TOBB) üyesidir. Bu güçlü 
bağ sayesinde etkinlik için hedef kitleye erişimde iş birliği yapılan kurumlardan güçlü bir destek 
sağlanacaktır. 

 Doğrulama Araçları
İş birliği yapılacak kurumların hedef kitleye erişim yönünde yaptığı tanıtım ve duyurular

 FAALİYET-3
ETKİNLİKTE GÖREV ALACAK 2 ÇALIŞANIN BELİRLENMESİ, BU ÇALIŞANLARIN SUNUMLARININ 
HAZIRLANMASI

 Açıklama
Etkinliklerde görev alacak sunum becerileri olan, proje hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip 
2 personel belirlenecektir. Bu 2 personelin tüm etkinliklerde yapacağı sunumun içeriği, sunum 
sırasında kullanılacak görsel materyaller hazırlanacaktır.  

 Doğrulama Araçları
Görev alacak çalışanların isimleri ve sunum materyalleri
 FAALİYET-4
ETKİNLİK SIRASINDA KULLANILACAK TANITIM KİTLERİNİN HAZIRLANMASI

 Açıklama
REMI Projesi için hazırlanan tanıtım materyalleri (çanta, broşür, takvim, bloknot, kalem ve not 
defterinden oluşan) etkinlikler için kit haline getirilerek, katılımcılara dağıtılacaktır.

 Doğrulama Araçları
Tanıtım kitlerinin listesi
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 FAALİYET-5
REMI PROJESİ GÜNEŞ ENERJİSİ TANITIM TURU KAPSAMINDAKİ İL/İLÇELERİN VE BU İL/İLÇELER-
DE ETKİNLİK YAPILACAK ODALARIN TESPİTİ (10 AYRI İL VE İLÇEDE, 10 ODADA)

 Açıklama
 Etkinlikler için aşağıdaki odalar belirlenmiştir.

 1. Nizip Ticaret Odası
 2. Islahiye Ticaret Odası
 3. Kilis Ticaret Odası
 4. Osmaniye Ticaret Odası
 5. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası
 6. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
 7. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
 8. Hatay Ticaret ve Sanayi Odası
 9. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
 10. Adana Ticaret ve Sanayi Odası
 11. İskenderun TSO (yedek)

 Doğrulama Araçları
İlgili odaların listesi, iletişim bilgilileri

 FAALİYET-6
ETKİNLİK TAKVİMİ VE PERSONEL GÖREVLENDİRME PLANLARININ YAPILMASI

 Açıklama
Güneş enerjisi Tanıtım Turu etkinlikleri iki ayda tamamlanacaktır. 10 ilde yapılacak etkinlikler, 
her hafta 2 il ziyaret edilerek tamamlanacaktır. 

 Doğrulama Araçları
Yapılacak etkinlik takvimi ve iş planları

 FAALİYET-7
ETKİNLİK EKİBİNİN ULAŞIM VE KONAKLAMASI, SALON KİRALANMASI KONUSUNDA ANLAŞMALAR 
YAPILMASI

 Açıklama
Her etkinlik için 2 personel görevlendirilecektir. Bu 2 personelin ulaşım ve 1’er gece otelde 
konaklamaları sağlanacaktır. Bu konuda organizasyon ya da turizm şirketlerinden destek alına-
caktır.

 Doğrulama Araçları
Yapılacak tedarik anlaşmaları, faturalar

 FAALİYET-8
BELİRLENEN ODALARLA ETKİNLİĞE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİNİN, MUTABAKATLARININ 
YAPILMASI
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 Açıklama
Etkinlik yapılacak odalarla iletişime geçilerek tarih, salon ve katılımcıların organizasyonu konu-
sunda iş birliği görüşmeleri yapılacaktır.

 Doğrulama Araçları
Mutabakat metinleri

 FAALİYET-9
ETKİNLİK ÖNCESİ VE SONRASINDA TANITIM VE DUYURU YAPILMASI

 Açıklama
Etkinlik öncesinde katılımı artırmak için ilgili odanın üyelerine, yine ilgili odanın iletişim kanal-
ları (SMS, sosyal medya, faks, basın bülteni) üzerinden duyurular yapılarak katılımın artırılması 
sağlanacak. Aynı şekilde etkinlik sonrasında da konuyla ilgili tanıtım ve bilgilendirme yapılması 
sağlanacaktır.

 Doğrulama Araçları
Duyuru metinleri, bültenler.

 FAALİYET-10
ETKİNLİK SIRASINDA FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ YAPILARAK MULTİMEDYA ARŞİVİ 
YAPILMASI

 Açıklama
Etkinlik sırasında fotoğraf çekimi ve video çekimleri yapılarak GSOMEM iletişim kanalları üze-
rinden bilgilendirme yapılacağı gibi, etkinliklerin tamamlanmasının ardından da toplu bir yayınla 
tanıtım turu aktivitesi bütünsel bir şekilde anlatılacaktır.

 Doğrulama Araçları
Fotoğraf ve kamera çekim kayıtları

 FAALİYET-11
ETKİNLİK SIRASINDA VE SONRASINDA TALEPLERİN TOPLANMASI VE TAKİBİ. OLUŞAN TALEPLE-
RİN HER ETKİNLİK İÇİN AYRI AYRI RAPORLANDIRILMASI.

 Açıklama
Tüm etkinlikler için katılımcı formu hazırlanacak. Ayrıca etkinlik sırasında oluşacak talepler de 
kayıt altına alınacak. Toplanan talepler değerlendirilerek raporlaştırılacaktır.

 Doğrulama Araçları
Etkinlik katılım listeleri. Etkinlik raporları

 FAALİYET-12
KATILIMCI İMZA FORMLARI İLE SEKTÖRE İLGİLİ OLAN POTANSİYEL KİŞİ VE KURULUŞLARIN 
İLETİŞİM BİLGİLERİNİN TOPLANARAK, DAHA SONRAKİ BİLGİLENDİRİLMELER İÇİN ONAYLI VERİ 
TOPLANMASI 
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 Açıklama
Kursiyer ve girişimciler için veri toplamak, aynı zamanda GSOMEM’de devam edecek olan REMI 
solar eğitimlerine kursiyer sağlamak için onaylı bir veri tabanı havuzu oluşturulacaktır.

 Doğrulama Araçları
Katılımcıların onaylı iletişim bilgileri.

 FAALİYET-13
İLGİLİ ODANIN ÜYELERİNE ETKİNLİK SONRASINDA BİLGİLENDİRİCİ VE TANITICI DUYURULAR YAP-
MALARININ SAĞLANMASI 

 Açıklama
Etkinlik yapılan odaların etkinlik sonrasında da REMI Projesine ve güneş enerjisinden elektrik 
elde edilmesi sektörüne katkılarını sürdürmek için bilgilendirici çalışma yapmaları sağlanacak. 
Bu odaların güneş enerjisi dostu odalar olması hedeflenecek.

 Doğrulama Araçları
Duyuru metinleri. Bilgi notları

 FAALİYET-14
YEREL MEDYA BÜLTENİ, GSO ÜYE DUYURULARI.

 Açıklama
Proje başlangıcı, süresi ve sonrasında GSO iletişim kanalları üzerinden yerel medya, web sitele-
ri ve sosyal medya yoluyla bilgilendirme ve tanıtımlar yapılacaktır.

 Doğrulama Araçları
Yerel medya için hazırlanan bültenler, duyuru metinleri

 FAALİYET-15
MAL VE HİZMET ALIMLARI

 Açıklama
Ulaşım, yemek, personel ve faaliyetler için sarf malzemesi vb. mal ve hizmet alımları, GIZ kural-
larına ve düzenlemelerine göre tedarik edilecektir.

 Doğrulama Araçları
Satın alma ve ilgili finansal destek belgeleri ve sözleşmeleri

 FAALİYET-16
YARARLANICILARA ÖDEME YÖNTEMİ 

 Açıklama
GSO, bu etkinlik için yapacağı tüm ödemeleri anlaştığı banka kanalı ile yapacaktır.

 Doğrulama Araçları
Ödemelerin belgelenmesi, işlem kanıtları
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PROJE AKTİVİTESİ UYGULAMA ESASLARI 
 
 ÖZEL HEDEF-1
BÖLGE İLLERİNDE REMI PROJESİNE VE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNE YÖNELİK 
FARKINDALIK ARTIRILACAK. 

 Hedeflere Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetler

 • Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının projeye ilgisi ve desteği artırılacak 

 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları

 • Odaların basın duyuruları
 • Odaların üyeleri bilgilendirme notları
 • Satın alınan eğitim materyallerinin listesi, 
 • Tüm finansal destek belgeleri

 ÖZEL HEDEF-2
ETKİNLİKLERE KATILACAK KİŞİ VE KURUMLAR, SEKTÖRÜN VE 
REMI PROJESİNİN POTANSİYEL KİTLESİNİ GENİŞLETECEK

 Hedeflere Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetler
 Katılımcıların farkındalığı artırılacak  

 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları
 Katılımcıların listesi, iletişim bilgileri (kimlik verileri değil)
 Katılımcıların cinsiyete/ milliyet /yaşa göre toplu verileri 
 Odalarla protokol / sözleşmeler
 Satın alınan tanıtım materyallerinin listesi

 ÖZEL HEDEF-3
KURSİYERLER İÇİN ÇALIŞMA ALANI, GİRİŞİMCİLER İÇİN POTANSİYEL YATIRIM FIRSATLARI, REMI 
PROJESİ İÇİN YENİ KURSİYER FIRSATLARI

 Hedeflere Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetler
 Tanıtım turu etkinlikleriyle eğitimini tamamlamış kursiyerlere çalışma daha geniş bir 
 bölgede iş olanakları; girişimci adayları içinse çevre illerde farkındalığın artmasıyla talep 
 yaratılmış olacaktır. Ayrıca bölge illerinden REMI solar eğitimleri için yeni bir kursiyer po
 tansiyeli ortaya çıkarılacaktır.  

 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları
 Etkinliklere katılanların, iletişim bilgileri (kimlik verileri değil)
 Etkinliklerde toplanacak talep formları
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C-İŞ PLANI
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GÜNEŞ ENERJİSİ TANITIM TURU

D-TANITIM 
VE GÖRÜNÜRLÜK  

PROJE AKTİVİTESİ UYGULAMA ESASLARI 
 
 FAALİYET-1

 Etkinlikleri tanıtmak için, proje faaliyetleri etkinliklerin yapılacağı şehirdeki yerel medyada 
ve sosyal medyada paylaşılacaktır. Bu konuda iş birliği yapılan odaların iletişim kanalları kullanı-
lacak, odaların basın birimlerinden destek sağlanacaktır. Ayrıca GSOMEM de yine kendi iletişim 
kanalları (web sitesi, sosyal medya, basın duyuruları) üzerinden Güneş Enerjisi Tanıtım Turu 
etkinliklerini duyuracaktır.

 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları

 • Yerel medya bültenleri
 • Tüm yazılı ve görsel materyallerin kopyaları
 • Tüm görsel materyaller (fotoğraflar, videolar, yayınlar, vb.)
 • Medya yansımaları

 FAALİYET-2
 Proje tanıtımı için daha önceden hazırlanan malzemeler etkinliklerde yer alacak katılımcı-
lara dağıtılarak bilgilendirme yapılacaktır. 

 REMI Proje Ekibine Sunulacak Doğrulama Araçları

 • REMI Projesi kapsamında hazırlanan çanta, broşür, bloknot, takvim ve kalemler
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E-İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME  

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

 Anlaşma Bağlamı
 Söz konusu proje aktivitesinin  etkilerini değerlendirmek için yürütülecek faaliyetler 
 projeye dahildir.

 REMI Proje Ekibine  Sunulacak Doğrulama Araçları
 • Bilgilendirme raporları
 • Etkinlik raporları
 • Katılımcılarla 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.
 • Katılımcıların sayısı hakkında raporlar. 
 • Katılımcı listeleri- etkinlik, yer, isimler, vb. katılım formları, eğitimler, toplantılar, vb., 
 • Rutin izleme raporları



25

SOLAR ROADSHOW
GÜNEŞ ENERJİSİ TANITIM TURU

F-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK    

PROJE AKTİVİTESİ 
UYGULAMA ESASLARI 
 
 GSO, REMI projesinin tanıtım 
turu aktivitesiyle, bölgedeki 10 şehirde 
yapılacak bu 10 tanıtım turu etkinliği 
ile, sektöre katkı sunarak yeni istihdam 
alanları yaratılmasını sağlayacaktır. 
Böylece hem Suriyeli hem de Türk 
faydalanıcıların sürdürülebilir enerji ala-
nında istikrarlı olarak gelir elde etmeleri 
ve ekonomik koşullarının iyileşmesi için 
fırsat yaratılacaktır. 
Diğer yandan, sürdürülebilir enerji 
kullanımı teşvik edilerek bölgenin bu 
anlamdaki potansiyelinin hayata geçiril-
mesine de imkân sağlanacaktır.
 GSO yönetimi ile GSOMEM yöneti-
mi ve çalışanları, ayrıca bölge illerindeki 
ilgili meslek odaları da, REMI Projesi - 
Güneş Enerjisi Tanıtım Turu aktivitesine 
katılmayı kabul etmektedir.
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