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TUNÇ SOYER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli hemşehrilerim,

İnsana doğumundan önce ve ölümün-
den sonra bile hizmet sorumluluğunun 
yanı sıra tüm canlılara her türlü yaşam 
desteği verme, doğayı koruma ve 
gelecek nesillere teslim etme yüküm-
lülüğü bulunan belediyelerimiz, özel 
sektörün yararlandığı, piyasa 
şartlarının getirdiği olanak ve  
tekniklerden yararlanmak için farklı 
hizmet alanlarında şirketler kurmak-
tadır.

Böylece hizmette etkinliği ve verimliliği 
artırma; kamu personel rejiminin dışına 
çıkarak daha esnek koşullarda eğitim-
li, deneyimli kadrolar oluşturma;  en 
önemlisi de halkın katılımını sağla-
yarak, yerel sermayeyi en verimli 
şekilde kullanma imkânları sağla-
nabilmektedir.   

Pek çok alanda faaliyet gösteriyoruz; 
hizmet üretiyoruz. Çevre dostu bir kent 
olmak için de var gücümüzle 

çalışıyoruz. 2020-2024 dönemini 
kapsayan stratejik planımızda, erişile 
bilir ve temiz enerji için yaklaşık 94 
milyon TL’lik yatırım payı ayırdık. Bu 
doğrultuda faaliyet gösteren İZENERJİ 
şirketimiz; yenilenebilir, düşük maliyetli,
güvenilir ve çevreci enerji üretimini 
artırma ve karbon ayak izimizi 
küçültme yolunda önemli yatırımlara 
imza atıyor. 

Ağustos 2019’da aldığımız meclis 
kararı ile Belediye Başkanları 

Sözleşmesini (Covenant of Mayors - 
CoM) imzaladık ve Sürdürülebilir Enerji 
Eylem Planı’nı (SECAP) hazırladık. Sera 
gazı salımımızı 2030 yılına kadar 
yüzde 40 azaltma hedefimize ulaşma 
yolunda çalışmaya devam edeceğiz. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygın 
kullanılabilir hale getireceğiz.

İzmir’de tertemiz nefes yolunda 
enerjimiz her daim yüksek.

Sevgi ve saygılarımla…

Değerli
hemşehrilerim,
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İZENERJİ A.Ş .
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli İzmir’liler;

Paris Anlaşması, TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi.  Kanuna göre, 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar 
Konferansı'nda kabul edilen ve Türkiye 
Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da 
imzalanan "Paris Anlaşması" nın 
beyan ile birlikte onaylanmasının 
uygun bulunduğu belirtildi.

Paris Anlaşması, Aralık 2015'te 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. 
Taraflar Konferansı'nda kabul edilmiş-
ti.

Türkiye'nin 22 Nisan 2016'da 175   
ülkeyle birlikte imzaladığı anlaşma, 4 
Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. 
BMİDÇS' e taraf 197 ülkenin imzası 
bulunan anlaşmaya Eritre, Irak, İran, 
Libya, Yemen ve Türkiye taraf olmadı.

Amerika Birleşik Devletleri 2020'de 
anlaşmadan çekildi, ancak 2021'de 
yeniden katıldı.

Türkiye'nin BMİDÇS' in gelişmiş ülkeler 
kategorisini oluşturan Ek-1 listesinden 
çıkarılmayı ve gelişmekte olan ülkeler 
kategorisinde yer almayı talep etmesi, 
anlaşmanın bugüne kadar onaylan-
mamasının nedenlerinden biri olarak 
görüldü.

Dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması 
olarak tarihi önem taşıyan Paris 
Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, 
küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle 
sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera 
gazı emisyonlarını sıfırlamak için 
taahhütlerini hayata geçirmesi 
gerekiyor. Bu hedef petrol, kömür gibi 
fosil yakıt kullanımını azaltarak, 
yenilenebilir enerjiye yönelmeyi de 
beraberinde getiriyor.

Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamın-
daki hedefleri Türkiye, 2015'te BM 

Sekretaryası'na sunduğu ulusal katkı 
beyanı çerçevesinde emisyon artışını 
2030 itibarıyla yüzde 21 azaltma 
taahhüdünde bulundu.

TBMM’de anlaşmanın onaylanmasına 
ilişkin karar, BM Sekretaryası'na 
iletilecek ve Türkiye anlaşmaya taraf 
olacaktır.

Anlaşmanın onaylanmasıyla, Türkiye 
iklim değişikliğiyle mücadelede hedef 
ve politikaların belirleneceği yeni bir 
döneme girilecektir.

İskoçya'nın Glasgow kentinde 30 
Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında 
düzenlenmesi planlanan 26. Taraflar 
Konferansı'nda (COP26) Paris İklim 
Anlaşması'ndaki eksik konuların  
tamamlanması bekleniyor. Böylece 
COP26, Paris Anlaşması sonrası genel 
değerlendirmenin yapılacağı ilk zirve 
olacak. Zirvede, Türkiye beklentilerini 
ve taleplerini yenileyecektir.

Bugüne kadar anlaşmanın Ek-2 
listesinde yer almadığı için Yeşil İklim 
Fonu'ndan yararlanamayan Türkiye, 
Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla 
birlikte, iklim finansmanı sağlayan 
diğer fonlar ve çok taraflı bankalara 
erişimde sıkıntı çekmeyecek ve yeni 
oluşan uluslararası emisyon piyasala-
rında ticaret yapabilme imkanından 
yararlanacaktır.

Paris Anlaşması'nın uzun vadeli sıcak-
lık hedefi, küresel ortalama sıcaklık 
artışını sanayi öncesi seviye üzerinden 
2°C (3,6°F) artış seviyesi ile sınırlı 
tutmaktır ve hatta 1,5°C çaba harcan-
masıdır. Çünkü sıcaklık artışını 2°C 
yerine 1,5 ile sınırlamak riskler ve 
etkiler anlamında iklim değişikliğinin 

risklerini ve etkilerini önemli ölçüde 
azaltacağı kabul edilmektedir. Bunu 
sağlamak için emisyonların mümkün 
olan en kısa sürede azaltılması ve 21. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar salınan ve 
tutulan sera gazlarının dengelenmesi 
hedeflenmektedir. Anlaşma ayrıca, 
tarafların iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerine uyum sağlama yeteneğini 
artırmayı ve "düşük sera gazı 
emisyonları ve iklime dirençli kalkınma 
yolunda tutarlı bir finansman akışı" 
sağlamayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
iklim değişikliği duyarlılığını yayım-
ladığı Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP)   
ve Sürdürebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı (SECAP) Raporları ile ortaya 
koymuş ve tüm çalışmalarını bu 
doğrultuda sürdürmektedir.

İzenerji AŞ Yönetimimiz, Başkan-
lığımızın vizyonunu İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Kurumları ve İştirak 
Şirketlerinde ortak politika ve uygula-
ma bütünlüğü ile hayata geçirilmesini 
sağlayacak programları geliştirmekte 
ve uygulamaktadır. Bu amaçla 
Şirketler Koordinatörlüğü bünyesinde 
oluşturulan İBBB Enerji Koordinasyon 
Kurulu çalışmalara yön vermektedir.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan-
lığımız kurum ve şirketlerinde 
kullanılan tüm enerjinin yenilenebilir 
kaynaklardan sağlanması ve bu 
uygulamanın İzmir’imiz geneline 
yaygınlaştırılması amacı ile İZENERJİ 
A.Ş. Yönetimimiz Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumuna,   Enerji Tedarik 
Lisansı alma talebini yapmış bulun-
maktadır.

İzmir’liler ile birlikte temiz, güneşli 
aydınlık ve sağlıklı günlere.
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Jeoloji yüksek mühendisi Alim 
Murathan, orta öğrenimini 
Gümüşhane-Kelkit, İzmir ve İstanbul 
illerinde tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü’nü bitirdikten sonra, yüksek 
lisansını da aynı üniversitede, Gediz 
Nehri ve Deltası’nda yerüstü ve yeraltı 
sularının etkileşimi üzerine yaptı.

1992-1995 yıllarında Türkiye Elektrik 
Kurumu, 1995 yılından emekli olduğu 
2017 yılına kadar Devlet Su İşleri’nde 
çalıştı.   Uzmanlık alanı su, su kaynak-
ları mühendisliği ve ekosistemidir. 
Devlet Su İşleri’nin kendi mühendisleri 
için kullandığı tabirle, kendisini bir su 
mühendisi olarak tanımlamakta. 
Halen Türkiye’deki su havzaları, nehir 
havzalarının yönetim planları, yerüstü 
ve yeraltı su kaynaklarından içme, 
endüstriyel ve tarımsal su teminine 
yönelik mühendislik çalışmaları, su 
kirliliği ve iklim değişikliğinin taşkın, 
kuraklık su kaynaklarına etkisi ve su 
ekosistemleri üzerine çalışmaya 
devam etmektedir. 

2005 yılından itibaren ülkemizde 
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifleri 
kapsamında yürütülen yerüstü, yeraltı 
suları, nehir havza yönetim planları 
üzerine çok sayıda uluslararası 
projede yer aldı. Bu projeler sonrası 
ulusal olarak ilk kez Türk şirketleri 
tarafından yapılan Gediz, Küçük 
Menderes, Kuzey Ege nehir havzaları 
yönetim planlamaları çalışmalarından 
Kuzey Ege Nehir Havzası Su Yönetim 
Planlaması proje çalışmasının 
2017-2020 yıllarında danışmanlığını 
üstlendi ve diğer iki çalışmanın da 
yönlendirici çalışma gruplarında yer 
aldı.

İçme, endüstri ve sulama suları temini 
ve ekonomik analizleri, hidrolojik ve 
hidrojeolojik etüt çalışmaları, içme 
suyu barajlarına yönelik hüküm 
belirleme çalışmaları, içme suyu 
koruma alanları, yerüstü ve yeraltı 
sularının miktar ve kalite özellikleri, su 
sondajları, maden, tünel ve heyelan 
alanlarında susuzlaştırma çalışmaları, 
yeraltı barajları, yeraltı suyu yapay 
beslenme ve akiferlerde yeraltına su 
depolama projeleri, yüzey suyu göl 

bütçeleri, yerüstü ve yeraltı suyu 
miktar ve kalite modelleme çalışma-
ları, taşkınlar, kuraklık, sulak alanlar, 
su ekosistemleri vb. konularda onlarca 
projede yürütücü ve danışmanlık 
görevleri yürüttü. 

Bu süreçte Türkiye’nin önemli 
havzalarından biri olan, İstanbul’un 
tamamı, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, 
Balıkesir, Bursa illerini kapsayan 23 bin 
km2’lik Marmara havzasının su 
kaynakları, su bütçesi, yeraltı suyu 
yönetim planı, yeraltı sularının miktar 
ve kalitesi özelliklerinin belirlenmesine 
yönelik Devlet Su İşlerinin kapsamlı bir 
projesini kendi şirketi ile yürütmekte-
dir.

Su mühendisliği alanında yerüstü 
sularının yeraltında depolanmasına 
yönelik bu alanda Türkiye’nin en 
kapsamlı ilk mühendislik çalışmaları 
arasında sayılabilecek projeleri 
gerçekleştirdi. Devlet su işlerinde 2014 
ve 2016 yıllarında Küçük Menderes 
havzasında yaptığı açık havuz sızdır-
ma yöntemleri “Tire- Gökçen” ve 
“Ödemiş Ertuğrul Yeraltında Su  
Depolama projeleri” ülkemizin bu 
alandaki en kapsamlı ilk mühendislik 
projeleridir. Bu projeler 2020 yılında 
bakanlık düzeyinde yerinde  incele-
nerek “2023 yılına kadar 150 adet 
yeraltında su depolama- yeraltı baraj 
projelerinin” Devlet su işlerince yapıl-
masına karar verilmesinde de anahtar 
bir role sahip.

Ayrıca bu alanda Türkiye’de planla-
nan en büyük yeraltı depolama 
projesinin de altında imzası var. İzmir 
Büyükşehir Belediyesine 2020 yılında 
tamamladığı “Karakuyu Düdenleri 
Yeraltı Su Depolama projesi” 18 milyon 
m3 yerüstü suyunun yeraltında  
depolamasıyla Türkiye’nin planlanan 
en büyük yeraltı depolama projesi. 
Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2022 yılında itibaren üç 
aşama da uygulamaya geçirilecek. 

Su kaynakları ve mühendisliği alanının 
da yirmiye yakın uluslararası       der-
gilerde yayınlanmış makalesi bulun-

gilerde yayınlanmış makalesi bulun-
maktadır. Yine çok sayıda ulusal        
dergilerde yayımlanmış makale ve 
çalışmaları, ulusal, uluslararası kongre 
ve sempozyumlarda çok sayıda 
sunumlar gerçekleştirmiştir.

Uzun yıllar kamuda yürüttüğü çalışma 
yaşamında mühendislik çalışmaları ile 
birlikte bu süreç içerisinde toplum-
sal-siyasal bir sorumluluk ve bakış 
açısıyla toplumsal örgütlenmelerde 
de roller üstlendi ve birçok görev 
yürüttü. Kamu çalışanlarının 1990 
yıllarda ilk sendikal örgütlemesinden 
başlayarak uzun yıllar sendikal haklar 
mücadelesinin içinde yer aldı, iş yeri 
temsilciliği, yönetim kurulu üyeliği, 
uzun yıllar enerji, yapı, su işkolunda 
sendika şube başkanlığı, İzmir’de 
aralıklarla uzun süreler KESK İzmir 
Şubelerinin ve İzmir Demokrasi 
platformun sözcülüklerini, Kamu 
Emekçileri Konferedosyonu KESK ‘in 
1998-2000 yıllarında genel yönetim 
kurulu üyeliğini yürüttü.

2012-2020 yıllarında TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası’nda İzmir şubesi 
yönetim kurulu başkanı olarak görev 
aldı.  Kentte yaşayanların yaşam 
güvenliği için meslek odasının en 
önemli gördüğü konulardan İzmir’in 
deprem-afet risklerinin azaltılmasına 
yönelik odanın çok sayıda 
çalışmasının içinde yer aldı, bu alanda 
önemli bilgi ve deneyimler edindi. 
Meslek odasının uzun yıllar bu 
çalışmalarını kamuoyuna aktaran ve 
paylaşan kişi olarak ta İzmir 
kamuoyunda da deprem ve afet 
riskleri ile ilgili çalışmaları öne çıktı.

2020 Eylül ayında İzmir Büyükşehir 
Belediyesinde su kaynakları ve 
mühendisliği konularında Başkan 
danışman olarak göreve başladı. 
Ekim’de deprem olunca, aynı zaman-
da bir yerbilimci olarak İzmir’in 
deprem-afet risklerinin azaltılmasına 
yönelik danışmanlığının kapsamı bu 
yönde genişleyerek İzmir büyükşehir 
belediyesinde çalışmalarını  
sürdürmektedir. 

İZENERJİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ALİM MURATHAN
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Ata Üniversitesi “Enerji Planlaması ve 
Yönetimi” bölümünde başladığı 
yüksek lisansını “Yerel Yönetimlerde 
Enerji Politikaları; İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), California Eyalet politika ve 
uygulama örnekleri” üzerine olan proje 
çalışması ile    tamamlayarak mezun 
oldu. İstanbul Üniversitesi Marka 
İletişimi Önlisans eğitimi ve Anadolu 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans 
eğitimine halen devam etmektedir. 

Açelya Polat 2005 yılında, İzmir'de 
gerçekleştirilen UNIVERSIADE olimpi-
yatlarında Bilet ve Seyirci Hizmetleri 
biriminde gönüllü olarak çalışma 
hayatına başladı. Türkiye’nin önde 
gelen deri konfeksiyon ihracat     
firmalarından birinde iki yıl süre ile 

Üretim ve Planlama Mühendisi olarak 
devam etti. 2012 Yılında uzmanlık 
eğitimi ve sınavını başarıyla          
tamamlayarak İş Güvenliği Uzmanı 
unvanını aldı. 2012 yılında İZSU Dereler 
Körfez Tarama Şube Müdürlüğü 
ihalesi işini yürüten yüklenici firmada İş 
Güvenliği Uzmanı olarak göreve 
başladı. 2013 ile 2019 yılları arasında 
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak 
şirketi olan İZENERJİ A.Ş.’ de İş   
Güvenliği Uzmanı olarak çalışma 
hayatına devam etti. 2016 yılında 
gerekli eğitim ve sınavını tamamla-
yarak uzmanlık belge sınıfını yükseltti. 
Görevi süresince İBB’ nin birçok 
biriminde saha çalışmalarını yürüttü. 
2019’da atandığı, İZENERJİ A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı görevini halen 
sürdürmektedir.

AÇELYA POLAT

İZENERJİ A.Ş .
Genel Müdür Yardımcısı

www.izenerji.com.tr
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Eğitim hayatına Gaziantep'te başladı. 
Lise eğitimini de Gaziantep'te tamam-
ladıktan sonra Ege Üniversitesi Deri 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 
Daha sonra Anadolu Üniversitesi 
Adalet Meslek Yüksek Okulunda 
Önlisans eğitimini tamamladı. 2019 
yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisansını 
“Doğa ve Kadın Bağlamında Ekofemi-
nizm” proje çalışması ile başarıyla 
bitirdi. 2020 yılında Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi “Enerji Planlaması ve 
Yönetimi” bölümünde başladığı 

05.09.1981  İZMİR doğumlu Berna ŞEN 
GÜNAL;  ilk, orta ve lise eğitimimi 
İZMİR’ de tamamlamıştır.

1999-2003 yılları arasında Celal Bayar 
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Maliye bölümünü bitirmiştir. 
Ayrıca Atatürk Üniversitesi Kamu 
Yönetimi mezunudur.

İş hayatına özel sektörde başlamış 
olup, muhasebe ve finans alanında 
çalışmıştır. 2004 yılından itibaren İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Protokol Şube 
Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü 
bünyesinde görev almıştır. 2005 
Kasım ayından itibaren  İ.B.B. İştiraki   
İZULAŞ A.Ş.’de  muhasebe personeli 
olarak çalışmaya başlamış.  2006 
yılında Muhasebe Şefi ünvanını 
almıştır. 2008 yılında Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirlik ruhsatını almış 
olup 2009 yılı itibariyle Muhasebe 
Müdürü kadrosuna atanmıştır.

BERNA ŞEN GÜNAL

2013 Şubat ayı itibariyle İZENERJİ A.Ş 
bünyesinde  Mali İşler Müdür olarak 
göreve başlamış olup, 2019 Eylül ayı 
itibariyle Mali İşlerden sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup 
halen görevini yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

İZENERJİ A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
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Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili

AHMET AKIN

YEŞİL DÖNÜŞÜM
VE YENİLENEBİLİR
         ENERJİ

Avrupa Yeşil Mutabakatı; Avrupa 
Birliği'nin gelecek dönem sanayi politi-
kasının ve ekonomik büyüme  strate-
jisinin çerçevesini çizen yeni yol 
haritasıdır. Üretim, tüketim, yaşama 
ve çalışma biçimlerinde kaynak 
verimliliği ve sera gazı emisyonlarını 
azaltma odağında dönüşümü 
hedefler. Bu hedef doğrultusunda 
sanayiden tarıma, ulaştırmadan 
enerjiye kapsamlı bir dönüşüm 
gerçekleştirilecektir. 2019 yılı Aralık 
ayında açıklanan Avrupa Yeşil Muta-
bakatı’na göre Avrupa Birliği 2030 
yılına kadar karbon salınımını yüzde 
50 oranda azaltmayı ve 2050 yılına 
gelindiğinde karbon salınımı sıfır bir 
kıta olmayı hedefliyor.Sadece Avrupa 
değil, tüm dünya ülkeler kendilerine 
özgü bu yönde hedefler belirliyor, 
açıklıyor ve uygulamaya geçiyor: Çin, 
2060 yılında karbon nötr bir ülke olma 
taahhüdü verdi. Japonya ve Güney 
Kore de 2050 yılına kadar karbon nötr 
olma sözü verdiler. ABD bu 
dönüşümün dışında değil. Yeşil Yeni 
Mutabakat olarak adlandırılan plana 
göre, ABD 2030 yılına kadar sera gazı 
emisyonlarını net sıfıra indirmeyi ve 
ülkedeki elektrik talebinin tamamını 
temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları 
ile karşılamayı hedefliyor. Örneğin 
Güney Kore. 14 Temmuz 2020’de 
açıkladığı “Southt Korea’s Green New 
Deal” başlıklı ulusal bir strateji belgesi 
açıkladı. Somut hedefleri ortaya 
koydular: 659 bin iş yaratması 
beklenen Yeşil Yeni Mutabakat, 
ekonomik krizin üstesinden gelmeye 
yardımcı olma amaçlı geniş bir hedef 
açıkladılar. Yaklaşık 52 milyon nüfusa 
sahip ülkede işsizlik oran yüzde 5 – 
yüzde 6’larda. Yani nüfuslarına göre 
yüzde 10’luk bir oranda istihdam 
hedeflemişler. Güney Kore, yenilene-
bilir enerji kapasitesini 2019'daki 12,7 
GW'den 2025'e kadar 42,7 GW'a çıkar-
mak ve yeşil mobilite filosunu 1,33 
milyon elektrikli ve hidrojenle çalışan 
araca genişletmek için beş yılda 
(2020-25) yaklaşık 61 milyar dolar 
tahhahüt ettiler. Plan aynı zamanda 
halka açık alanların akıllı yeşil 
şehirlere dönüştürülmesini hedefini 
ortaya koydular.

Yeşil büyüme stratejileri özellikle 
üretim süreçlerini tamamen 
dönüştüren, sadece kârı maksimize 
eden değil, çevreyi ve diğer tüm 
paydaşları da dikkate alan bir 
yaklaşım. Bununla birlikte tüketimde 
de bilinçli olunması ve tüketim 
alışkanlıklarının doğaya zarar 
vermeyecek şekilde dönüştürülmesi 
zincirin bir sonraki halkası olacak. Yani 
yeşil dönüşüm, şimdiye kadar olduğu 
gibi, insanın bencilce kâr ve faydayı 
maksimize etmesini değil, gerek-
tiğinde doğa ve gelecek için daha 
yüksek masraflara katlanmasını ve 
temiz teknolojiler kullanmasını, yani 
doğa için fedakârlık yapmasını 
öngörüyor. Yeşil dönüşüm, enerji 
başta olmak üzere ulaşım, inşaat, 
lojistik gibi pek çok sektörde ezberleri 
bozarak yepyeni bir düzen ortaya 
çıkaracak. Bu yeni düzende sektörler 
yeşil ve dijital dönüşümle yeniden 
şekillenirken, yeni iş kolları ortaya 
çıkacak, çevreyi kirleten üretim   
metotları ise yok olacak. Bu anlamda 
yeşil dönüşüm, yıkıcı teknoloji işlevi 
görecek. Örneğin, büyük oranda fosil 
yakıtlara dayanan enerji sektörünü 
yeni baştan yaratacak. Dünyadaki 
benzer tüm açıklanan hedefleri inceli-
yor araştırıyor Türkiye’ye özgü bir yeşil 

dönüşüm ortaya koymaya 
çalışıyoruz.Yeşil Mutabakat, Yeşil 
Dönüşüm, Türkiye’nin geleceği için 
yarınları için kaçırmaması gereken bir 
zorunluluktur.Avrupa Birliği’nin 2050 
yılına kadar sera gazı emisyonlarının 
sıfırlanması ve Avrupa kıtasını “iklim 
nötr” hale getirmek amacıyla uygu-
layacağı politikalar bütünü olan Yeşil 
Mutabakat Türkiye için de çok önemli 
bir konudur. Yeşil mutabakat 
kapsamında; teknolojik ve dijital 
dönüşüm, iklim duyarlı ekonomi 
modelinin yaratılması, yeşil yatırım ve 
faaliyetlere destek verilmesi, sanayi 
ve konutlarda enerji verimliliğinin 
artırılması gibi hedefler bulunmak-
tadır. Avrupa’nın yanı sıra dünya 
genelinde ülkeler, kendilerine özgü 
dönüşüm çalışmalarına başladı. 

Türkiye Yeşil dönüşüm yapmazsa ne 
olur?
1-“Sınırda karbon düzenlemesi” 
mekanizmasıyla daha çok vergi öder.
2-Daha fazla vergi nedeniyle sana- 
yicimiz ve üreticilerimizin rekabet 
gücü düşer.
3-Türkiye’ye yıllık maliyeti yaklaşık 2 
milyar Euro olur.
4-Türkiye, dünya genelinde 

Yeşil Dönüşüm
Neleri Dönüştürecek?

Yeşil Dönüşüm, Avrupa
Yeşil Mutabakatı Nedir?

Türkiye Bu Doğrultuda
Yeşil Mutabakatın

Dışında Kalmamalıdır
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köyler, mahalleler oluşturmayı hedefli-
yoruz.

En ucuz ve en temiz enerji olan ve aynı 
zamanda iktidarın kaçırdığı fırsat olan 
enerji verimliliğinde bu fırsatı biz 
yakalayacağız ve halkımıza en 
başarılı projelerle sunacağız. Buna 
göre sanayi ve binalarda enerji verim-
liliği ile düşük karbon hedeflerini yaka-
layacak, enerji kaynaklı cari açığı 
azaltacağız. Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliğinde makine 
parkı üretimi için çalışmalar 
yapacağız. Özellikle güneş paneli 
üretiminde Ülkemizi çevre coğrafyada 
dikkate alınacak bir merkez üs haline 
getireceğiz. Türkiye için düşük 
karbonlu kalkınma stratejimizi hazır-
larken; Mevcut termik santralleri ve 
kömür üzerindeki istihdamı mağdur 
etmeden, eski teknolojiye sahip, halk 
sağlığını ve çevreyi tehdit eden, 
verimli üretim gerçekleştiremeyen 
mevcut termik santraller gözden 
geçirilecek ve yol haritamızı yeşil 
dönüşümle uyumlu olarak hazırlaya-
cağız.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını 
destekleyen yatırımlar yeşil finans-
manla sağlanabilir. Yeşil tahvil ve iklim 
tahvili dünyada en önemli finansman 
aracı olurken, finans sektörünün 
dünyada büyük bir dönüşümden 
geçtiği bu süreçte yeşil finansmana 
erişim sağlanması için gerekli 
altyapıyı oluşturacağız. Merkez 
Bankası, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası 
Kurulu ve Borsa İstanbul’da yeşil 
finansman ve sürdürülebilir kalkınma 
konularında düzenlemeleri hayata 
geçireceğiz. Dünya genelinde fosil 
yakıtlar terk edilirken yenilenebilir 
enerji öne çıkıyor. Avrupa’da başlayan 
ve tüm dünyaya yayılan yeşil 
dönüşümü Türkiye hayata geçirmek 
zorunda. Yeşil dönüşüm bir tercih 
değil, zorunluluktur.  Eğer ülke olarak 
bu konuda harekete geçmezsek; 
Avrupa ithal edilen ürünlere “sınırda 
karbon düzenlemesi” ile vergi getire-
cek ve Türkiye bundan olumsuz etkile-
necektir. Bu dönüşüm olmazsa 
Türkiye’nin karşılaşacağı yıllık maliyet 
yaklaşık 2 milyar Euro olarak hesap-
lanıyor. O nedenle, AK Parti iktidarının 
yaptığı eksik, yetersiz kalkınma ve 

Türkiye Dinamiklerine
Özgü Yeşil Mutabakatı

Biz Yapacağız! 

enerji politikaları yerine dünya ile 
uyumlu olan yol haritalarını Biz 
belirleyeceğiz. Türkiye’nin yeşil muta-
bakatının mimarı CHP olacaktır. 
Türkiye’nin yeşil dönüşümü CHP 
yapacaktır.Türkiye’nin yeşil dönüşümü 
CHP yapacaktır.

Türkiye’de Paris İklim Anlaşması ile 
uyumlu bir enerji modeli oluşturul-
malıdır. Biz bunu önemsiyor ve partiler 
üstü olarak görüyoruz. 
Paris İklim Anlaşmasını Meclis’te onay-
layalım! Paris Anlaşmasını Meclis’te 
onaylamadık! Dünya’da bunu 
yapmayan 6 ülkeden biriyiz. 
Şu anda: Eritre, Irak, İran, Libya ve 
Yemen ile aynı kategoride bulunuy-
oruz. Ayrıca, G20 Ülkeleri arasında 
Paris İklim Anlaşmasını dikkate 
almayan tek ülkeyiz.
Bu durum  ülkemize yakışmıyor.
Paris İklim Anlaşması ne diyor: 
“Küresel ısı artışını belli bir sınırda 
tutabilmek için karbon emisyonlarının 
artışına sınır getirelim” diyor. 
Bu sebeple ülkeler 2040-2050 yılların-
da Karbon Emisyonları Sıfır Yol Harita-
larını açıklıyorlar. 
Ülkemizde karbon emisyonlarının %70 
den fazlası enerji kaynaklıdır. Ülkemiz-
in başta güneş ve rüzgar enerji 
kaynakları olmak üzere potansiyeli 
çok yüksektir. Yeter ki, ülkenin, milletin 
menfaatine odaklanalım. Enerji verim-
liliği konusunu toplantılarda konuşma 
teması olmaktan çıkarıp, gerçekten 
uygulamaya koyalım. Enerji Verimliliği 
ile Tasarruf edeceğimiz enerji miktar-
ları hem cari açığımızı azaltır hem de 
karbon emisyonlarımızı düşürür!
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, 
enerji üretiminin yenilenebilir kaynak-
lara dayanması, enerji verimliliği 
uygulamalarının geliştirilmesine ve 
ciddi bir enerji dönüşümüne ihtiyaç 
bulunmaktadır. Enerji konusunda 
Türkiye artık bir yol ayrımındadır. 
Dünyanın gittiği düşük karbon 
emisyonlu, enerjinin daha verimli 
kullanıldığı, alternatif enerji kaynak-
larının değerlendirildiği bir enerji 
patikasını izleyerek hem Paris İklim 
Anlaşması ile uyumlu politika izlerken, 
cari açığı da tetikleyen en önemli 
harcama kalemini kontrol altına 
almalıdır. 

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl suyun 
çok hızlı tüketildiği bir dönem. Dünya-

yaşanacak enerjideki dönüşüm trenini 
kaçırır.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak; 
Türkiye’ye özgü yeşil Mutabakatın 
hayata geçirilmesi için öncelikli olarak 
atılması gereken adımlar üzerinde 
ayrıntılı olarak çalışıyoruz.

Enerjide Yeşil Dönüşüm olarak 
adlandırdığımız Türkiye Modelimizin 
ayrıntılarını da açıklamak isterim:
Türkiye’nin enerji sektöründeki 
yatırımların hız kesmeden, arz güven-
liği krizi yaratmadan Avrupa’ya ve 
Dünya’ya uyumlu bir enerji politikası-
na ihtiyacı var. Bu kapsamda, 
Türkiye’nin kendi dinamiklerinin de 
dikkate alındığı ülkemize özgü bir yeşil 
mutabakata ihtiyacı bulunmaktadır. 
Türkiye’de yeşil ekonomi eksenli yeni 
bir büyüme modelinin oluşturulması, 
yeni imkânları da beraberinde getire-
cektir. Yeni büyüme modelinin, enerji, 
sanayi, ulaştırma ve finans sektörleri 
başta olmak üzere sağlayacağı 
gelişimin, nitelikli ve kalıcı istihdam 
yaratma potansiyeli yüksektir. Yerel 
yönetimler, iş dünyası, sivil toplum ve 
üniversitelerin ortak katılımıyla 
dönüşüm modeli belirlenmesi gerek-
tiğinden hareketle çalışmalarımızı 
hızla sürdürüyoruz. Yeşil dönüşüm, 
çevre ve doğanın yanı sıra tüm üretim 
ve hizmetlerin düşük karbonlu bir 
şekilde nasıl yapılacağını da 
ilgilendirmektedir. Bu nedenle; karbon 
vergileri başta olmak üzere ilave 
maliyet getiren ve finansa erişim 
engelleri yaşatan unsurları yaşama-
mak için yeşil mutabakat dönüşümü 
yapılmak zorundadır.

Dünyayla uyumlu, düşük karbonlu, 
fosil yakıt kullanımının azalacağı 
yenilenebilir enerji yatırımları, enerji 
politikalarımızın odağında yer almak-
tadır. Özellikle güneş ve rüzgar 
santrallerinin ucuzlayan yatırım 
maliyetlerini fırsata çevirerek elektrik 
fiyatlarının da düşürülebileceği, farklı 
ve bize özgü modelleri hayata geçire-
ceğiz. Enerji kooperatifçiliği ve hane 
halkına yönelik çatı uygulamalarının 
özendirildiği; belediyelerimizde enerji 
verimliliği, güneş, çöpten enerji 
üretimine dayalı modelleri hayata 
geçirdik ve projelerimize devam 
ediyoruz.  Kendi enerjisini üreten evler, 

Enerji Verimliliğine ve
Teknolojiye Öncelik

Vereceğiz

Yeşil Finans İçin Altyapı
Oluşturulacak

İklim Krizi Su Ve Enerji
Güvenliğini Tehdit Ediyor

Bizim Enerji Politikalarımızın
Odağında Yenilenebilir

Enerji Olacak 

Türkiye İçin Yeşil Dönüşüm
Kaçınılmazdır 
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da özellikle son yüz yılda değişen 
üretim, tarım, beslenme alışkanlıkları 
kişi başına daha fazla su tüketilmesine 
yol açtı.  Bu duruma ayrıca nüfus artışı 
ve iklim değişikliği ile birlikte azalan 
yağışların neden olduğu kuraklık da 
eklendi. Tüm bunlar dikkate alındığın-
da su yönetimi artık günümüzde 
kaçınılmaz olarak bir krizin konusu 
olmaya başladı. Su yönetimi yalnızca 
gıda güvenliği değil, enerji güvenliğini 
de tehdit eder hale geldi. Şu anda bile 
su sıkıntısı yaşıyoruz. İklim krizinin bir 
sonucu olarak yağışsız-kurak dönem-
lerin artması, yağışların orantısız, 
şiddetli olacağı bekleniyor. Dolayısıyla 
yağışlarda göller de su depo-
layamıyor. Su çok kıymetli bir bileşen, 
bir nevi varlıktır.  Dolayısıyla su yöne-
timi dünya için olduğu gibi Türkiye için 
de kritik öneme sahiptir. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü (MGM) yağış verile-
rine göre; 2020 yılı son çeyreğinde 
Türkiye’ye düşen ortalama yağış 
miktarının geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 34,2 ve ilgili dönem 
mevsim normaline göre yüzde 48,3 
oranında daha az olduğunu raporla-
maktadır.  2021 yılında ise yağışlar 

mevsim yağışları normaline göre 
yüzde 22, geçen yıl yağışlarına göre 
yüzde 29 oranında azalma göstermiş-
tir. Türkiye’de özellikle 2005 yılından 
itibaren özel sektörün hidroelektrik 
(HES) yatırımları ivmelendi. Ancak 
Türkiye’nin zengin su kaynakları 
rasyonel bir şekilde yönetilemedi. DSİ 
su kullanım izinlerini; EPDK da üretim 
lisanslarını Su Havzaları Master 
Planları olmadan verdi. 

Eğer orta ve uzun vadede su kaynak-
larını plansız yönetmeye kalkarsanız 
iklim değişikliği, kuraklık, doğal 
kaynakların kirlenmesi, ekosistemin 
bozulması gibi sorunlarla karşılaşırsı-
nız.  Su yönetimi dediğimiz şey sanayi-
dir, şehirleşmedir, enerjidir, doğadır, 
ormandır ve yaşamımızın devamının 
gerekliliğidir. Türkiye’nin şu anda su 
stresi içinde olduğu ve bu durum 
devam ederse 2030 yılında su sıkıntısı 
yaşanmaya başlayacağı bilinen bir 
gerçekliktir. Hatta hiçbir önlem 
alınmazsa Türkiye’nin 2050 yılından 
sonra da su fakiri kategorisinde 

 olacağı da bilinmektedir. Bu nedenle 
bir an önce harekete geçilmelidir. 
Kuraklık riskini en aza indirmek için 
yağmur suyunun depolanmasına ve 
yer altı su depolama barajlarının 
yapılmasına ihtiyaç var. Su yöneti-
minde arz ve talep dengesini kurmaya 
yönelik planlamalar yapılmalı.  Son 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Raporu durumu tüm çıplaklığı ortaya 
koyuyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu 
Akdeniz Havzası, Avrupa’da iklim 
değişikliğinden en çok etkilenecek 
bölgelerden biridir. Afet, aşırı hava 
olayları, aşırı sıcaklık, kuraklık, sel, 
erozyon katlanarak artacaktır. Bu 
nedenle artık iklim değişikliğine milli 
güvenlik meselesi olarak dikkate 
almalıyız. Yakın gelecekte “su 
savaşlarının” ve “enerji savaşlarının” 
yaşanabileceğini dikkate alarak su 
yönetimi ve su güvenliği konusunda 
vakit kaybetmeden harekete 
geçmeliyiz. Türkiye’nin su fakiri olma-
ması için “iklim değişikliğini odaklayan 
su yönetim planlarına” ihtiyacımız var. 
Hem enerji güvenliği hem de gıda 
güvenliği için su yönetim planı hayati 
bir önem taşıyor.

Her Şeyin Başı Planlamadır 

Ekim/Kasım 2021
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“UYUM”
Önemli Çıktılar
                            İzmir’in kentsel sürdürüle-
bilirliği ve iklim kriziyle mücadele için 
enerji ve kaynakların tüketimi      
meselesi gibi gelecek nesillere daha 
temiz ve yaşanabilir bir kent bırakmak 
için İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
yaptığı çalışmalardan birisi olan ve 
Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilen, Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) tarafından 
desteklenen, sera gazı azaltımı ve 
iklim değişikliğinin etkilerine uyum 
eylemlerini içeren, Sürdürülebilir Enerji 
ve İklim Eylem Planı (SECAP)’nından 
aynen alıntıdır;

Belediye Başkanları Sözleşmesi 
çerçevesinde tanımlanan 12 sektörde, 
yine aynı sözleşme çerçevesinde 
tanımlanan 9 temel tehlike için 
İzmir’de iklim değişikliği riskleri değer-
lendirilmiştir.Değerlendirilen sektörler 
tarım ve ormancılık, binalar, sivil 
savunma ve acil durum, ekonomi, 
enerji, çevre ve biyolojik çeşitlilik, 
sağlık, arazi kullanım planlaması, 
turizm, ulaşım, akaryakıt ve su’dur.
Değerlendirilen sektörlere özgü etki 
yolları, İzmir’in tarihsel iklim bağlamı, 
yolları, İzmir’in tarihsel iklim bağlamı, 
iklim tahminleri ve iklim değişikliğinden 
ne ölçüde etkilenebilir olduğuna ve 

iklim değişikliğinin nasıl bir etki yarat-
tığına ilişkin gösterge veriler dikkate 
alınarak belirlenmiştir.
Risk değerlendirmesinde 33 etki yolu 
belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda, bu 
etki yollarına, Belediye Başkanları 
Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesinin 
(GCoM) risk matrisi tanımlarına göre 
verilen risk puanları özetlenmiştir. 
GCoM, Belediye Başkanları İklim 
Sözleşmesi ile Avrupa merkezli Beledi-
ye Başkanları Sözleşmesini bir araya 
getirmek üzere 2016 yılında tesis 
edilen, küresel ölçekli Belediye 
Başkanları İklim ve Enerji Sözleşme-
sidir.

www.izenerji.com.tr
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YŞEP Sektörleri

Binalar                                

Enerji                                  

Sanayi                               

Arazi Kullanımı                 

Atık                                     

Ulaşım                                

Su Yönetimi                       

Sağlık                                 

Yönetişim                          

Künyelerde Kullanılan
Kısaltması

B

ES

I

LU

SW

T

WCM

PH

AOS

Yeşil İzmir İçin Eylemler
- Yatırım Projeleri: İBB'nin belediyenin 
öz kaynaklarını kullanarak ya da 
bağışçı kuruluşların desteğiyle
üstleneceği altyapı yatırımları.
- Politika tedbirleri: Daha çevre dostu 
faaliyetler yürütmek için çıkarılan yeni 
mevzuat veya politikalar.
- Planlar ve stratejiler: Belirli bir 
sektördeki veya bölgedeki perfor-
mansın iyileştirilmesi için daha ayrıntılı
bir yol haritası sağlar (ör. İklim 
Değişikliğine Uyum Planı).
- Davranışsal tedbirler: Bir grubun 
davranışını özellikle hedeflenen yönde 
değiştirmeye çalışan tedbirler
(örneğin insanların daha fazla toplu 
ulaşım kullanmalarına teşvik edilmesi). 
Politika tedbirlerinde
davranışsal bir bileşen bulunsa da bu 
kategorideki eylemler özellikle farkın-
dalık kampanyalarının düzenlenmesi     
gibi davranış değişikliğine odaklan-
maktadır.
- Eğitim: Bilgi alışverişi yoluyla kapa-
sitenin arttırılmasını hedefleyen 
eylemler.
- Yaptırımlar: İzleme ve gerektiğinde 
cezalar yoluyla politikalara ve düzen-
lemelere uyumu iyileştirmeye çalışan 
tedbirler. Toplamda 21 grup ve 9 farklı 
sektörü kapsayan 47 YŞEP eylemi 
vardır. İBB, 47 eylemden 28 tanesi için 
ayrıntılı olurluk incelemesinin hazırlan-
masını talep etmiştir (bu eylemlerin 
künyelerinin altı çizilidir). Hem SECAP 
hem de YŞEP'te bulunan eylemlerin 
künyesi yeşil ile gösterilmiştir ve 47 
eylemden 44 tanesi her ikisinde de yer 
almaktadır. YŞEP’e özgü eylemlerin 
künyesi mavi ile gösterilmiştir ve 
toplam 3 tanedir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) tarafından Türkiye’de ilk defa 
İzmir’e “Yeşil Şehir Eylem Planı” hazır-
lanması için 300 bin Avro’luk bir hibe 
desteği sağlanmıştır. Yeşil Şehir Eylem 
Planının hazırlık sürecine kentim tüm 
paydaşları yer almıştır. İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi birimleri, kamu kurum-
ları, sivil toplum kuruluşları, üniversi-
teler ve meslek odalarından toplamda 
100’den fazla katılımcının katkısıyla 
hazırlanan ve 16 Aralık 2020 tarihli 
mecliste onaylanan İzmir Yeşil Şehir 
Eylem Planı’ndan aynen alıntıdır;

YŞEP sürecinde belirlenen yüksek 
öncelikli zorlukların ele alınması için 
aşağıdaki eylemler oluşturulmuştur. 
Bu eylemler, İBB Stratejik Plan 
2020-2024’ de belirtilen stratejik 
hedeflerle uyumludur (hedeflerin listesi 
için Ek B'ye bakınız). YŞEP sektörlerine 
göre tüm YŞEP eylemlerinin tam bir 
özeti Ek A'da verilmiştir. Her eylemin 
künyesi, ilgili olduğu sektöre göre 
belirlenmiştir. Eylem künyeleri aşağıda 
açıklanan şekilde oluşturulmuştur: 
Ayrıca, YŞEP kapsamındaki eylemler 
aşağıdaki kategorilere ayrılmaktadır:

www.izenerji.com.tr
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Tanım Başlık

Grup 1: Düşük emisyonlu araçlara geçişin hızlandırılması

T1.1.3               Özel / belediyeye ait düşük emisyonlu araç alımının teşvik edilmesi

T1.5                 Belediye araç filosu ve hizmet araçları: Elektrikli ve düşük karbonlu araçlar

B1.6                 Belediyenin, 2030 yılına kadar yeni yapılacak tüm belediye kontrolündeki binalarda net sıfır enerji tüketimini taahhüt etmesi

SW1.10            Belediyenin, belediye binalarında ve işletmelerinde tek kullanımlık plastiklerin kullanılmasını yasaklamayı taahhüt etmesi ve
                        bu şekilde yerel işletmeleri de aynı yasağı uygulamaya teşvik etmesi.

B1.9                 Belediyenin tüm yenileme ve yıkım projelerinde döngüsel ekonomik (geri dönüşümü esas alan) değerlendirmelerin yapılması
                        ve özel sektör projelerinde benimsenmesinin teşvik edilmesi.

ES1.1                Kamu sektörü ve / veya sanayi yapılarının jeotermal ısıtma şebekelerine bağlanması konusunda fizibilite çalışmalarının yürütülmesi.

ES1.11               İzmir’deki şirketler için bir çevresel etiketleme programının uygulanması.

ES1.4               Yerel yenilenebilir enerji seçeneklerinin incelenmesi

ES. A               İzmir biyoekonomi stratejisi ve eylem planının oluşturulması

SW1.16             Yönetim altyapısına ve teknolojiye uygun şekilde restoranlar ve gıda sektöründe çalışan esnafa özel atık toplama hizmeti
                         verilmesi olasılığının incelenmesi.

ES1.5               Belediye binaları, yollara ayrılmış alanlar, otobüs durakları gibi belediyeye ait varlıklarda ve arazilerde güneş enerjisi
                        kullanımının yaygınlaştırılması

ES1.7               Belediyenin sahip olduğu/işlettiği tüm sokak aydınlatmalarının LED ile değiştirilmesi

T1.7                 Daha sürdürülebilir kentsel hareketlilik: toplu ulaşım ve yerel hareketlilik

I: B                  Daha sürdürülebilir lojistik uygulamaların benimsenmesi

Grup 2: Sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini daha da geliştirmek

Grup 3: Daha sürdürülebilir bir lojistik sektörü oluşturulması

Grup 4: Belediye binalarında net sıfır enerji tüketimini ve tek kullanımlık plastiklerin kullanımını durdurmayı taahhüt etmesi; diğer kurum,
kuruluş ve şirketlerin İBB’nin bu girişimini takip etmeye teşvik edilmesi

Grup 5: Belediye’ye ait binalara ve arazilere düşük-sıfır karbonlu ve enerji verimli teknolojilerin
tesis edilmesi

Grup 6: Çalışmalar ve değerlendirmeler vasıtasıyla eylem kanıtlarının geliştirilmesi

Grup 7: Daha sürdürülebilir atık yönetimi

SW1.17             Akıllı toplama sistemleri ve güzergâh optimizasyon yazılımı dahil olmak üzere atık toplama altyapısının (toplama hizmeti, toplama
                        oranı, çöp tenekeleri / konteynırlar, araçlar) İlçe Belediyeleri ile işbirliği içinde değerlendirilmesi

WCM1.10         Atıksu ve yağmur suyu hatlarının birbirinden ayrılmasını sağlamak için mevcut su altyapısının geliştirilmesi

WCM1.6          İzmir kent merkezi ve çevresinin mevcut su temini hattı için bir bakım programının uygulanması ve yeni ilave su isale hatlarının yapımı

WCM1.5          Yağmur suyu yönetim tekniklerinin kentin yeşil alanlarıyla bütünleştirilmesi, örneğin sünger kent ilkelerinin uygulanması
         

B1.11                Daha yüksek ve daha yeşil bir enerji performansı standardına göre gerçekleştirilen konut yenilemelerini
                        desteklemenin yollarını araştırmak

SW1.3              İlçe belediyesi seviyesinde politikalar belirleyerek, geri dönüştürülebilir kuru malzemelerin ayrı toplanmasının zorunlu hale getirilmesi

LU: B               Sağlıklı ve yaşanabilir kentsel mekânlar elde edebilmek için Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
                        Alanlarından yola çıkarak kentsel dönüşümün teşvik edilmesi.

SW1.4              İzmir Entegre Atık Yönetim Planından (2018) yola çıkarak atık ayrıştırma (kuru geri dönüştürülebilir atıklar ve organik atıklar) ve
                        temiz malzeme geri kazanım altyapısına ve kompostlama tesislerine yapılan yatırımların desteklenmesi ve hızlandırılması.

Grup 8: Belediye tarafından fonlanan ödenek şemaları, hibe programları ve/veya yatırımlar
oluşturulması

Grup 9: Şebeke/altyapı düzeyinde su yönetimine yönelmek

WCM1.11          Tadilat ve yenileme çalışmalarıyla belediyeye ait binalarda ve belediyenin kontrolü altındaki açık alanlarda sürdürülebilir
                        su uygulamalarının ve tasarımının kullanılması.

WCM1.9           Yeşil altyapı kapsamında, belediyenin yapılması planlanan yeşil alanlarının ve binalarının tümünde sürdürülebilir kentsel drenaj
                        ve suya duyarlı kentsel tasarım prensiplerinin uygulanması

WCM1.4          Belediyeye ait ya da belediyenin işlettiği binalarda ve altyapıda bina seviyesinde, yeraltında, yeşil alanlarla bağlantılı yağmur
                        suyu depolam sistemlerinin oluşturulması

Grup 10: Bina düzeyinde su yönetiminin desteklenmesi
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B1.3                 Belediyenin gelecekte yapacağı imar çalışmalarına ilişkin planlama yönetmeliklerinin ve rehberlerin enerji verimliliği bakımından
                        gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.

LU1.16             Gelecekte yapılacak yeni altyapıların tasarımında ve inşaatında iklim projeksiyonlarının ve kentin dirençliliğinin dikkate
                       alınmasını sağlamak için yerel seviyedeki politikaların, planlama yönetmeliklerinin ve ilkelerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.

B1.5                 İBB’ye ait tüm yeni binalarda verimli su donanımının kullanılmasını sağlayacak şekilde planlama yönetmeliklerinin ve
                        rehberlerin revize edilmesi.

WCM1.7           Yeni su altyapısı şebekelerinin etkinliğini artırmak için mevcut tasarım ve uygulama standartlarının gözden geçirilmesi.

Grup 19: İklim değişikliğinin turizm üzerindeki etkilerinin anlaşılması

AOS1.3            YŞEP ve SECAP eylemlerinin uygulamaya konması ve izlenmesi için idari organizasyonel yapının oluşturulması

AOS1.1             İklim değişikliğine uyum sağlama stratejilerinin uygulanabilmesi için gerekli araç ve mekanizmaların belirlenmesi.

WCM: A          Afet gibi acil durumlarda güvenli temiz suya ulaşım imkânlarının tesis edilmesi

WCM1.18         Endüstriyel alanlar ve konut alanları gibi yüksek riskli alanlar için taşkın yönetim planlarının oluşturulması

I1.10                 İklim değişikliğinin turizm üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak yarattığı olumlu ve olumsuz etkileri araştırmak üzere çalışma
                        yürütülmesive sektörün dirençliliğinin artırılması için önerilerde bulunulması.

LU1.18 &
LU1.19             

LU1.2               Doğal sulak alanların, lagünlerin ve ağaçlandırma sahalarının restorasyonu (doğal ekosistem oluşumunu dahil ederek)
                        yoluyla mevcut biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik habitatların idame ettirilmesi, korunması ve güçlendirilmesi
         

ES1.12              Mevcut yenilenebilir enerji kapasitesini anlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik sistemine geçişin sağlanabilmesi
                              için altyapı şirketleri ile  birlikte çalışılması

SW1.6              Gerekli geri dönüşüm altyapılarına (çöp tenekeleri, kamyonlar, güzergâhlar vb.) yatırım yapılması için Sıfır Atık Yönetmeliğine
                        uygun şekilde birlikte hareket edebilecek ilgili kurumlarla ortaklık ve/veya işbirliği yapılması

Grup 12: Belediye çapındaki paydaşlarla işbirliği veya ortaklık kurarak eylemler geliştirilmesi ve uygulanması

Grup 14: Kentsel yeşillendirme stratejilerinin uygulanması

Grup 17: Sektörler arası stratejilerin beslenmesi

Grup 18: Belediyenin iklim değişikliğine uyum planlarının iyileştirilmesi

PH1.3               İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri konusunda farkındalık oluşturma etkinliklerinin düzenlenmesi.

SW1.1               Hanelerde atık miktarının azaltılması ve atıkların ayrıştırılması için şehir genelinde (örneğin okullarda) sosyal farkındalık
                        kampanyalarının düzenlenmesi.

I1.1 &
I1.2         

I1.8                  Bitki türlerinde çeşitliliği arttırma ve hayvanlar ile böceklerin yuvalayabileceği yerler oluşturma gibi uygun teknikler ile tarımda
                        biyolojik çeşitliliğin arttırılması.

Grup 20: Belediye Genelinde Toplumsal Farkındalığın Artırılması

Grup 21: Sürdürülebilirliği Artırmak İçin Tarım Endüstrisiyle Ortak Çalışma

Grup 16: Kirliliğin azaltılması

I: A                  Balık stoklarının ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla körfezdeki balıkçılık faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi

WCM1.14         İzmir Körfezi’nde denizdeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, korunması ve zenginleştirilmesi, körfezin temizliğinin artırılması

I1.8                  Endüstriyel alanlardaki salımların ve kirliliğin azaltılması

Grup 15: Doğal çevre ve ekosistemlerin korunması, restore edilmesi ve düzenlenmesi

LU: A               6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında belirlenen 7 "Riskli Alanın"
                       tasarlanabilmesi ve inşa edilebilmesi için yönetmeliklerde gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik lobi çalışmalarını
                       yapmak için paydaşların belirlenmesi ve paydaşlarla işbirliği içinde hareket edilmesi.

      Düşük karbonlu tarım teknikleri ve iklim dostu akıllı tarım uygulamalarının il genelinde desteklenmesi

Grup 11: Yerel düzeydeki mevcut politika, yönetmelik ve kılavuzların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

Yeşil ve mavi altyapı stratejilerinin daha fazla geliştirilmesi 
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İzmir'in kadim meraları zengin biyolojik çeşitliliğe sahip. 
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2. Biyocoğrafya
2.1. İzmir’in Ekosistem Çeşitliliği

İzmir’in  Doğa  İle Uyumlu Yaşam    
Stratejisi”nden aynen alıntıdır.
İzmir biyolojik çeşitlilik açısından 
Akdeniz’in tüm karakteristik 
özelliklerini yansıtmakla beraber, 
0-2000 metre arasında değişen 
yüksekliği nedeniyle birçok Akdeniz 
şehrinden daha fazla biyolojik 
zenginliğe sahiptir. Küçük Menderes 
Havzası’nı çevreleyen Bozdağ ve 
Aydın Dağları’nın yüksek irtifaları  
Ege’nin yaygın türlerinden çok farklı 
doğal flora ve faunaya ev sahipliği 
yapmaktadır. Madra Dağı ve Kozak 

Yaylası ise İzmir’in kuzeyindeki biyolo-
jik çeşitliliği artırmaktadır.  Özellikle 
bu dağların kuzey bakıları, kestane  
gibi Karadeniz Bölgesi’nin yaprak 
döken ormanlar kuşağına ait ağaç 
türlerini de doğal olarak barındırmak-
tadır. İzmir karasal biyolojik çeşitli- 
liğinin yanı sıra zengin sulak 
alanlarasahiptir. Ege’nin üç büyük 
nehri; Bakırçay, Gediz ve Küçük 
Menderes, İzmir’de denizle buluş-
makta ve  her biri geniş deltalar 
oluşturmaktadır. Bu sulak alanların en 
büyüğü Gediz Deltası’dır  ve dünya 

burada yaşamaktadır. Bakırçay 
Deltası ve Küçük Menderes Deltası da 
ve Küçük Menderes Deltası da 
uluslararası öneme sahip sulak 
alanlar arasında yer almaktadır. Bu üç 
büyük sulak alanın yanı sıra, küçük 
derelerin denizle buluştuğu noktalar-
da irili ufaklı çok sayıda sulak alan 
mevcuttur.

İzmir’in kıyı uzunluğu 629 kilometredir. 
Bu kıyı hattı boyunca deltaların yanı 
sıra, kumsallar, adalar ve denize dik 
inen kayalık yarlar gibi farklı doğal 
oluşumlar yer almaktadır. Bu alanların 
her biri sahip oldukları habitatlarla 
nadir ya da nesli tehlike altında olan 
pek çok canlı türüne ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu alanların her biri 
sahip oldukları habitatlarla, nadir ya 
da nesli tehlike altında olan pek çok 
canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır.

İzmir’de küresel öneme sahip 16 Önemli 
Doğa Alanı bulunmaktadır (Şekil 2.1). 
İzmir’i bir hilal gibi çevreleyen Yaman-
lar, Dumanlıdağ, Spil, Nif Dağları ve 
Bozdağ gerek yaşam alanı sundukları 
orman ekosistemleri, gerekse son 
derece özel olan yüksek dağ bozkır-
ları ve alpin ekosistemleri ile İzmir’in 
Önemli Doğa Alanları arasında yer 
almaktadır. Çeşme ve Karaburun 
Yarımadaları, Seferihisar ile Foça 
çevresinde görülen maki ve frigana 
ekosistemleri, son derece özel yaşam 
alanlarıdır. Bu ekosistemlere özgü çok 
sayıda canlı Bu ekosistemlere özgü 
çok sayıda canlı türü, İzmir’in Önemli 
Doğa Alanları’nı oluşturan temel 
unsurlar arasında yer almaktadır.    
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İZMİR’İN ÖNEMLİ DOĞA ALANLARI

Şekil 2.1

Şekil 2.2

Önemli Doğa Alanları

Aday Önemli Doğa Alanları

İşaret ve Açıklamalar

İZMİR’İN DOĞA KORUMA ALANLARI

İzmir’deki koruma alanları çok 
sayıda olmakla birlikte dar 
bir alanı kaplamaktadır ve 
özellikle yarımadanın batısında 
yoğunlaşmıştır. (Şekil 2.2).
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B İ L İ M İ N  S E S İ

Güneş ve
Rüzgar

Enerjisini
Hızla Entegre

Etmek İçin
Kolaylaştırıcı
Teknolojiler

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi

Emisyonları azaltmak ve temel iklim 
hedeflerine ulaşmak için güneş ve 
rüzgar enerjisini hızla entegre etmek, 
teknik ve ekonomik zorluklar   
doğuruyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası  
Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA 
tarafından hazırlanan Yenilikler Araç 
Kutusu (Innovation Toolbox), dört 
temel boyutta ortaya çıkan 30 yenilik 
sunar: teknolojiler, iş modelleri, pazar 
tasarımı ve sistem operasyonu.

Yenilenebilir kaynaklar zaten küresel 
enerji üretiminin üçte birini    
oluşturuyor. Ancak dünyanın Paris 
Anlaşması'nda belirtilen iklim        
hedeflerine ulaşması için, rüzgar ve 
güneş enerjisi üretiminin şu anda 
toplam elektrik üretiminin yaklaşık 
%10'undan 2050 yılına kadar yaklaşık 
%60'ına çıkması gerekiyor.

Yenilenebilir enerji üretimi, sürekli 
düşen teknoloji maliyetleri ve üretim, 
iletim ve tüketimi daha esnek hale 
getiren yenilikçi çözümlerle başı 
çekiyor.

Yine de, dünya çapındaki sistem 
operatörleri düşük karbonlu yatırımlar 
ve uzun vadeli enerji sürdürülebilirliği 
peşindeyken, güneş ve rüzgar enerjisi-
nin entegrasyonu belirli zorluklar 
doğuruyor. Bu değişken yenilenebilir 
enerji (VRE) teknolojileri genişledikçe, 
güç sistemleri her gün veya yılda arz 

paylarının entegre edilmesine 
yardımcı olabilir. Sayacın önü, büyük 
ölçekli veya ızgara ölçekli pil depola-
ması olarak da adlandırılan yardımcı 
ölçekli sabit pil depolama, birkaç ila 
yüzlerce megawatt saat arasında 
değişebilir. Lityum-iyon piller en 
yaygın ve teknolojik olarak olgun 
tiplerdir.

Sayaç arkası piller

Küçük ölçekli, yerelleştirilmiş pil kapa-
sitesi, elektrik şebekesi etrafındaki 
birden fazla konumdan güneş ve 
rüzgar enerjisinin entegre edilmesine 
yardımcı olur. Ev düzeyinde sayaç 
arkası (BTM) pil depolaması, doğru 
teşviklerle birleştiğinde, talep yönlü 
esnekliğin kilidini açabilir ve bu 
değişken yenilenebilir enerji (VRE) 
kaynaklarından elektrik için sistem 
entegrasyonunu kolaylaştırabilir.

Elektrikli araç akıllı şarj

Böylece akıllı şarj, temiz ulaşım ve 
düşük karbonlu elektrik arasındaki 
sinerjiyi serbest bırakır. Elektrikli 
araçların (EV'ler) şarj döngüsünü 
ayarlayarak ve yerleşik pil depolama 
kapasitelerini kullanarak akıllı şarj 
sistemleri, araç kullanıcılarının 
ihtiyaçlarını karşılarken güç sisteminin 
gereksinimlerini karşılayabilir. 
Mobiliteyi desteklemenin yanı sıra, bu, 
takılabilir elektrikli araçların esnek, 
yenilenebilir tabanlı bir güç sistemi ile 
entegrasyonunu kolaylaştırır.

Yenilenebilir güç-ısıtma

Isı pompaları veya kazanlar, elektrik 
gücünü verimli ısıtma veya soğutma-

ve talep dengesini korumak için  
giderek daha esnek hale gelmelidir.

Dünya çapında rüzgar ve güneş 
enerjisinin maksimum paylarını 
entegre etmek için teknolojiler, pazar 
tasarımı, iş modelleri ve sistem      
işleyişini etkinleştirmede çok sayıda 
yenilik ortaya çıkıyor. 

Sanayi, ulaşım ve binalar gibi son 
kullanım sektörlerinin elektrifikasyonu, 
daha derin karbonsuzlaştırmaya 
olanak tanır ve genel enerji talebini 
azaltır. Merkezi olmayan enerji sistem-
leri ve küçük ölçekli enerji üretimi, 
tüketiciyi aktif bir katılımcıya 
dönüştürerek talep tarafı yönetimini 
teşvik eder. Dijital teknolojiler, 
varlıkların uygun maliyetli yönetimini, 
cihazların ara bağlantısını, veri topla-
mayı, izleme ve kontrolü mümkün kılar. 
Enerji sektörü emisyonlarını azalt-
manın yanı sıra, bu önemli yenilikler 
tüm ekonomiyi karbondan arındırma-
ya yardımcı olabilir.

Elektrik şebekesi ölçekli piller

Pillere dayalı büyük depolama sistem-
leri, kaynak değişkenliğini yönetmek 
için gereken esnekliği sağlayarak 
yüksek güneş ve rüzgar enerjisi 

Yenilenebilir enerjili
gelecek için yenilikler

ve çözümler

Enerji sektöründe
inovasyon trendleri

Güneş ve Rüzgar Enerjisini
Hızla Entegre Etmek İçin
Kolaylaştırıcı Teknolojiler

PROF. DR.
TANAY SIDKI UYAR
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- IRENA International Renewable Energy Agency  Innovation Toolbox 
- https://www.irena.org/innovation/toolbox 

KAYNAK:

ya dönüştürmeye hizmet eder. Termal 
depolama sistemleri, güç ve ısı 
sektörlerinin esnek bir şekilde  
birleştirilmesini sağlar. Yenilenebilir 
kaynaklar kullanarak ısıtma 
sektörünün elektriklendirilmesi fosil 
yakıt tüketimini azaltır. Akıllı yük yöne-
timi ile güç sisteminde esnekliği artırır.

Yenilenebilir enerjiden hidrojene

Hidrojen, suyu hidrojen ve oksijene 
ayırmak için elektrik kullanan bir süreç 
olan elektroliz ile üretilebilir. Bu işlem 
için yenilenebilir güç kullanıldığında, 
hidrojen yenilenebilir enerjinin   
tamamlayıcı bir taşıyıcısı haline gelir. 
Aşırı güneş fotovoltaik (PV) ve rüzgar 
enerjisi ile üretilen hidrojen, daha 
sonra kullanılmak üzere- ulaşım, 
sanayi ve diğer sektörler için yakıt 
olarak - saklanabilir. Hidrojen, güç 
sistemi esnekliğini artırmak için 'akıllı' 
bir elektrik yükü sağlayabilir ve genel 
ekonomiyi karbondan arındırmaya 
yardımcı olabilir.

Nesnelerin interneti

Güç sistemleri giderek daha karmaşık 
ve merkezi olmayan hale geldikçe, 
Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamaları 
şebekeye bağlı cihazların 
görünürlüğünü ve yanıt verme hızını 
artırır. Akıllı cihazlar, çevrelerindeki 
bilgileri gerçek zamanlı olarak izler, 
iletir ve yorumlar, değişken güneş ve 
rüzgar enerjisi şebekeye beslendiğin-
den hayati bir özelliktir. Merkezi 
olmayan cihazların IoT'de bir araya 
gelmesiyle anlamlı, zamanında veri 
toplama, etkili bir şekilde "akıllı 
şebeke" oluşturur.

Yapay zeka ve büyük veri

Sistem genelinde bir genel bakışla 
çalışan akıllı makineler, hayati güç 
sistemi işlevlerini insan operatörlerden 
daha hızlı kapsayabilir. Yapay zeka 
(AI) sistemleri, açık bir yeniden 
programlama olmaksızın kendi 
davranışlarını değiştirebilir, böylece 
güç sistemi koşullarıyla ilgili deneyim-
lerden ders alabilir. Birden çok sistem 
kullanıcısından toplanan büyük veri 
kümelerinden oluşan "Büyük Veri"ye 
erişim, yapay zeka sistemlerinin 
karmaşık güç sistemlerini yönetmesini 
ve sürekli olarak yeni veriler çıkar-
masını sağlar. Büyük Veri, hem otoma-
tik yanıt için hem de önemli karar 
vermeyi desteklemek için yapay 
zekanın değerini artırarak net bir 
genel bakış sağlar.

“Blockchain”  

Merkezi olmayan güç sistemi uygu-
lamaları, merkezi bir aracı olmadan 
belirli bir ağda gerçekleşen tüm işlem-
leri güvenli bir şekilde kaydedebilen 
“Blockchain” platformlarına dayalı 
olarak etkin bir şekilde çalışabilir. Güç 
sistemindeki etkileşimler daha 
karmaşık hale geldikçe, “Blockchain”, 
akıllı sözleşmeler aracılığıyla işlemleri 
otomatikleştirirken verileri daha açık 
ve güvenli bir şekilde yöneterek 
yardımcı olabilir.

Yenilenebilir mini şebekeler

Yenilenebilir güç kaynakları kullanan 
şebekeye bağlı bir mini şebeke, 
müşterilere genel sistem esnekliğini 
artıran faydalar sunar. Şebeke 

bağlantısı, tüm sistemde solar PV ve 
rüzgar enerjisi kullanımını güçlendirir. 
Dağıtılmış enerji üretimine dayalı 
entegre enerji altyapısı, yerel mini 
şebekeler oluşturur. Normalde otonom 
olmalarına rağmen bunlar ana     
şebekeye de bağlanabilir.

Süper şebekeler 

“Süper şebekeler” olarak adlandırılan 
yüksek kapasiteli enerji nakil hatları, 
ya yüksek voltajlı doğru akım (HVDC; 
500 kilovolt üzeri) ya da ultra yüksek 
voltajlı doğru akım (UHVDC, 800 
kilovolt üzeri) elektrik hatlarından 
oluşur. Yüksek hacimli elektriğin uzun 
mesafelerde akmasını sağlayarak, 
süper şebekeler sınır ötesi 
entegrasyonu geliştirir ve yenilenebilir 
enerji potansiyeli yüksek, kaynak 
açısından zengin alanların büyük 
elektrik talep merkezlerine bağlan-
masına yardımcı olur.

Konvansiyonel enerji santrallerinde 
esneklik

Termal güç kaynaklarının esnekliğinin 
arttırılması, yüksek yenilenebilir enerji 
kullanımına yönelik dönüşümün 
başlangıcında çok önemli bir kısa-or-
ta vadeli çözüm sağlar. Enerji depola-
ma, talep tarafı yönetimi, artırılmış ara 
bağlantı ve diğer esneklik çözümleri, 
mevcut, konvansiyonel enerji 
santrallerinin yeni kurulan güneş ve 
rüzgar santrallerinin yanı sıra sorunsuz 
çalışmasını sağlayabilir. Bu tür kombi-
nasyonlar, öngörülebilir gelecek için 
bu önemli yenilenebilir kaynakların arz 
yönlü değişkenliğini barındırmak için 
çok önemlidir.

www.izenerji.com.tr
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TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN
ENERJİ YATIRIMLARI

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(AİKB) Ülke Başkan Vekili

ŞULE KILIÇ

Yenilenebilir enerji yatırımları tüm 
dünyada öncelikli yatırımlar arasında 
yer almaya devam etmektedir. EBRD 
de faaliyet gösterdiği ülkelerin tama-
mında olduğu gibi Türkiye’de de 
yenilenebilir enerji yatırımlarını 
desteklemektedir. Öyle ki banka, 
kendisine son derece iddialı bir hedef 
belirleyerek 2025 yılına kadar 
portföyünün yarısından fazlasının 
‘yeşil ekonomiye geçiş’ amacıyla 
kullandırılan kredilerden oluşacağını 
açıklamıştır. Yenilebilir enerji yatırım-
ları da bu hedef doğrultusunda önemli 
bir sacayağı olarak görülmektedir.

Türkiye’de faaliyete geçtiği 2009’dan 
günümüze kadar, Bankamız 14 milyar 
Euro büyüklükle 350’nin üzerinde 
projeye finansman sağlamıştır. Faali-
yetlerimizde, enerji ve belediye 
yatırımlarının da dâhil olduğu altyapı 
sektörleri, %41’lik pay ile pastadan en 
büyük payı alan sektörler durumum-
dadır. Yenilebilir enerji projelerinde ise 
512 milyon Avroluk bir portföy 
büyüklüğüne ulaşmış olup, ülkemizin 
kurulu güç kapasitesine yaklaşık 1,200 
megavatlık katkıda bulunduk.

Gerek belediyeler gerek özellikle KOBİ 
segmentindeki şirketlere sunduğumuz 
bir program olan Türkiye Sürdürülebil-
ir Enerji Finansman Programı’na 
(TurSEFF) da bir parantez açmak 

isterim. Bu program ile 2010 yılından 
bu yana anlaşmalı yerel bankalar ve 
finansal kiralama kurumları ile 2 binin 
üzerinde yenilenebilir enerji ve kaynak 
verimliliği projesine yaklaşık 700 
milyon Avro tutarında finansman 
sağladık. TurSEFF fonları ile finanse 
edilen yenilenebilir enerji projeleri 
Türkiye toplam kurulu gücüne 658 
megavat katkıda bulundu. Bu katkının 
yaklaşık 400 megavatını güneş enerji-
si tesisleri oluştururken, 31 megavatlık 
bir pay da 15 ilde gerçekleştirilen çöp 
gazındandan elektrik üretim tesisler-
ine ait. TurSEFF’e konu projeler 
içerisinde su ve atık su, katı atık yöne-
timi ve kojenerasyon tesisleri ile 
endüstriyel ve ticari binalarda enerji 
verimliliği yatırımları da yer almaktadır.

Özel sektörün yanında son yıllarda 
birçok il ve ilçe belediyesinin lisanssız 
üretim yönetmeliği kapsamında kendi 
yenilenebilir enerji santrallerini inşa 
etmeye başladıklarını gözlemliyoruz. 
Belediyeler, kendi tüketim ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla inşa ettikleri bu 
santraller ile karbon salımlarını 
düşürürken, elektrik faturalarında 
sağlayacakları tasarrufla da    büt- 
çelerini desteklemeyi hedefliyorlar. 
Şehirlerin enerji ihtiyaçlarını kendileri-
nin karşılıyor olması iletim sistemindeki 
kayıpların azaltılması (dağıtık enerji 
üretimi) yönünde de olumlu bir 
gelişme.

Yönetmelikteki öz tüketim modeli aylık 
mahsuplaşma şeklinde işlemekte. 
Böylelikle, aylık mahsuplaşma sonun-
da üretimin tüketimden fazla olması 
halinde, kullanılmayan elektriğin 
şebekeye verilerek ek gelir elde 
edilmesi de mümkün. Lisanssız elektrik 
üretim yönetmeliği burada kamu 
idarelerine ve belediyelere bir kolaylık 
sağlıyor ve aylık mahsuplaşma için 
gereken üretim ve tüketimin aynı 
noktada olması şartını aramıyor. Bir 
başka ifadeyle, belediyelerin aylık 
mahsuplaşmadan yararlanabilmeleri 
için üretim ve tüketimin aynı dağıtım 
bölgesinde bulunması yeterli.

İnşa edilen santrallere kaynak bazın-
da baktığımızda ağırlıklı güneş (arazi 
ve çatı tipi) olmak üzere, çöp (depo) 
gazı, biyokütle, rüzgâr ve küçük çaplı 
hidroelektrik santrallerini görüyoruz. 
Birçok ilimizin görece yüksek olan 
günlük güneş alma süresi ve üretilen 
organik atık miktarı göz önüne 
alındığında, henüz değerlendirilmeyen 
yüksek bir potansiyel bulunuyor.

Biz de EBRD olarak belediyelerimizi bu 
amaçları doğrultusunda destekleme- 
ye başladık. Örneğin şu anda Gazian-
tep Büyükşehir Belediyesi ile üzerinde 
çalıştığımız bir güneş santrali projesi 
bulunmakta. Söz konusu projede 
toplam 27 megavat kurulu güç hedef- 
lenmekte ve üretilecek elektriğin 
belediyenin tesis, park, bahçe, su ve 
ulaşım altyapısının tüketim ihtiyacı için 
kullanılması düşünülmektedir. 
Bankamız, şu ana kadar özel sektöre 
ait birçok yenilebilir enerji santralinin 
finansmanında yer aldı ve almaya 
devam edecek, ancak söz konusu 
proje doğrudan belediye finans-
manıyla gerçekleştirilecek ilk enerji 
projemiz olacak.

Belediyelerin enerji yatırımlarında 
kullanılan finansman kaynakları olarak 
EBRD gibi uluslararası finans 
kuruluşlarından alınan kredilerin 
yanında yerel kalkınma ajansları 
hibelerini de görmekteyiz. Finansman 
kaynaklarına erişimi görece daha 
kısıtlı olan az nüfuslu il ve ilçe beledi-
yelerinin kamu desteğiyle kendi 
yenilebilir enerji projelerini hayata 
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yerel ve ilçe-mahalle ölçekli 
kuruluşlara bilgi sağlanması, (iii) kamu 
kurumlarının, özellikle belediyelerin, 
gerekli veri tabanlarını oluşturarak 
sera gazı salımlarını azaltacak önlem-
leri alabilmesinin sağlanması, (iv) 
mevcut belediye binalarının enerji 
verimliliğini artırmak için yenilenmesi 
(ısı yalıtımı + aydınlatma) bulunmak-
tadır. Her iki çalışma da İzmir 
Büyükşehir Belediyesi internet 
sitesinde yayımlanmıştır. İzmir’i 
takiben geçtiğimiz yılın sonunda 
Ankara’yı ve son olarak da bu yılın 
ortasında İstanbul’u da EBRD Yeşil 
Şehirler Programı’na dâhil etmiş 
bulunuyoruz. Şehirlerimizin son 
dönemde sürdürülebilirlik yatırımları 
konusunda güçlü bir irade gösterme- 
leri ve somut adımlar atmaları bizleri 
son derece memnun ediyor.

Tüm bunların yanında 
Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı ile katı atık yönetimi 
alanına özel sektörün 
katılımının geliştirilmesine 
yönelik aktif bir politika 
diyaloğu da yürütmekteyiz. 
AB direktiflerinde yer alan 
‘end-of-waste’ yani ‘atık 
halinin son bulması’ kriter-
lerinin Türkiye mevzuatına 
uyarlanması konusunda da 
çalışmalarımız mevcut. Ek 
olarak, endüstriyel atıkların 
ve yan ürünlerin ekonomiye
kazandırılması ve yurt 
genelinde döngüsel bir 
ekonomiye ulaşma amacı 

ile Türkiye Döngüsel Ekonomi Platfor-
mu adında bir girişim ile malzemelerin 
şirketler ve sektörler arasında el 
değiştirmesini sağlayacak bir bulut 
tabanlı platform oluşturduk. Ayrıca, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
sağlamış olduğumuz destekle 
Türkiye’nin ilk Ulusal Yenilenebilir 
Enerji ve ilk Ulusal Enerji   Verimliliği 
Eylem Planlarının tamamlanmasına 
katkıda bulunduk.

İklim krizinin gözle görülür etkilerinin 
ne yazık ki katlanarak arttığı bu 
günlerde yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği çalışmalarının ve iklim 
değişikliği azaltım ve uyum yatırım-
larının daha sağlıklı bir gelecek için 
şart olduğu açıktır. Bu doğrultuda, 
sürdürülebilir yatırımların artacağını 
öngörüyor ve bu doğrultudaki 
çalışmaları destekliyoruz.

geçirebilmeleri enerji kaynaklı karbon 
salımının azaltılması açısından son 
derece faydalı. Yenilebilir enerji 
yatırımları artarken belediyelerin mali 
yapılarının korunması da bir o kadar 
önemli. Bu nedenle finansman maliye-
tinin özel sektör tarafından üstlenildiği 
kamu-özel işbirliği (KÖİ) ve imtiyaz 
sözleşmesi modellerinin de sektörde 
yaygınlaşması gerekiyor. Yenilebilir 
enerji tarafında bunu daha çok katı 
atık yönetimi alanında uygulandığını 
görüyoruz. Son yıllarda sayıları    
giderek artan çöp gazından elektrik 
üretimi tesisleri buna iyi bir örnek. Söz 
konusu çöp gazı tesisleri tek başlarına 
devreye alınabildikleri gibi, entegre 
katı atık yönetimi (EKAY) tesislerinin bir 
parçası da olabiliyorlar. İmtiyaz 
sözleşmesi modelindeki genel yöntem, 
özel sektör temsilcisinin, belediye 
tarafından sorumlu olduğu bölgenin 
atık yönetim planına göre 
belirlenecek yatırımları 
kendi kaynaklarıyla 
gerçekleştirmesi ve ope- 
rasyonu belirli süreyle 
üstlenmesine dayanıyor. 
Bu yöntemde, operatör 
şirketler hizmet tarifesi 
yoluyla imtiyaz sağlayan 
belediyeden belirli bir 
dönemsel ücrete hak 
kazanabildikleri gibi, 
yapacakları ek yatırımlarla 
gelirlerini çeşitlendire-
bilmekteler de. Bunlara, 
yukarıda bahsettiğimiz 
elektrik üretimine ek 
olarak, geri dönüşüm 
şirketlerine yapılan 
hammadde tedariki ve 
atıktan türetilmiş yakıt 
(RDF) üretimini   ekleyebiliriz. Ülke-     
mizde atık yönetimi konusunun, çevre 
kirliliğin önlenmesi, döngüsel ekonomi-
nin desteklenmesi ve iklim değişikli- 
ğiyle mücadele açılarından ciddi bir 
şekilde ele alınması ve bu alandaki 
ticari modellerin yaygınlaştırılması 
gerekiyor.

EBRD olarak katı atık yönetimi alanın-
da da önemli projelere imza atıyoruz. 
Bunlardan ilki Çanakkale bölgesinde 
kurulan ve KÖİ modeliyle hayata 
geçirilen Çanakkale EKAY Tesisi. 
Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği 
(ÇAKAB) ile SUEZ Çanakkale RR Atık 
Hizmetleri arasında imzalanan imtiyaz 
sözleşmesi doğrultusunda hayata 
geçirilen projede bankamız EKAY 
tesisinin finansmanında yer aldı. Söz 
konusu projeye sonradan bir çöp gazı
üretim tesisi ilave edilerek yenilebilir 
enerji üretimine başlandı. Son dönem-
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de gerçekleştirdiğimiz bir başka 
önemli proje ise yakın bir zamanda 
Borsa İstanbul’da halka arz olan 
yaptığımız azınlık hisse yatırımı oldu. 
Biotrend ülkemizin katı atık yönetimi 
ve yenilebilir enerji sektörlerindeki 
lider şirketlerden biri olmasının yanın-
da, belediye ve çevresel altyapı 
alanında ülkemizde gerçekleştir- 
diğimiz ilk hisse yatırımı oldu. Söz 
konusu yatırım İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’yle birlikte halkın katı atık 
yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi 
çalışmalarını da içerecek.

Yeşil yatırımlarda öncü konumda olan 
bir belediye olarak İzmir Büyükşehir 
Belediyesi aynı zamanda Aralık 
2020’de EBRD Yeşil Şehirler Programı  
kapsamında Yeşil Şehir Eylem Planı ve 
2020’de EBRD Yeşil Şehirler Programı 

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği 
Eylem Planı çalışmalarını tamam-
lamıştır. Bu çalışmalarla birlikte kısa, 
orta ve uzun vadede İzmir ilinin önce-
likli çevresel önceliklerinin belirlenmesi 
ve bunlara ilişkin alınacak aksiyonların
planlı bir şekilde ortaya konması 
sağlanmıştır. Söz konusu Yeşil Şehir 
Eylem Planı kapsamında İzmir 
Büyükşehir Belediyesine ait binalarda 
net sıfır enerji tüketimi taahhüdü ve 
belediyeye ait tesislere ve arazilere 
düşük veya sıfır karbonlu ve enerji 
verimli teknolojilerin tesis edilmesi ana 
aksiyon gruplarından ikisi olarak yer 
almıştır. Ayrıca, Sürdürülebilir Enerji ve 
İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamın-
da öne çıkan aksiyonlar arasında (i) 
yüksek enerji tüketimine sahip 
binaların veya sektörlerin belirlenmesi, 
bu binalarda ve alanlarda enerji 
verimliliğinin sağlanması için önlem-
lerin alınması, (ii) enerji tüketimi ile ilgili 
çalışmaların yürütülmesi, sera gazı  
salımlarının azaltılması konusunda                



-

OTOKAR VE ALTERNATİF
YAKITLI OTOBÜS ÇALIŞMALARI 

aracın trafikte olması, 2050 yılına 
kadar Avrupa’da tüm araçların sıfır 
emisyonlu olması hedeflenmektedir. 
Çevre dostu ürün portföyünde yer 
alan elektrikli, CNG ve hibrit 
otobüslere ek olarak Otokar, hidrojen 
yakıtlı gibi otobüsler konusunda da 
çalışmalarını bünyesindeki Türk 
mühendisler ile sürdürmektedir. Bu 
dönüşümü destekleyecek şekilde 
Otokar’ın son 10 yılda Ar-Ge harca- 
ması 1,3 milyar TL’nin üzerinde 
gerçekleşmiştir.

Kent Electra: Alternatif yakıtlı 
otobüsler konusunda önemli çalışma-
lar yürüten Otokar, Türkiye'nin ilk hibrit 
otobüsünü 2007 yılında üretmiştir. 
Sektördeki ilklerine 2012 yılında 
Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsüyle 
devam eden Otokar, yeni elektrikli 
otobüsü Kent Electra’yı 2019’da ürün 
ailesine eklemiştir. Otokar, yenilikçi 
tasarımı, sahip olduğu teknolojilerle 
büyük beğeni toplayan 12 metrelik 
tam elektrikli şehir içi otobüsü Kent 
Electra ile şehirlerin sürdürülebilir 
kalkınmasına katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir. 
İsveç, Belçika gibi ülkelerde tanıtılan 
Kent Electra, Eylül 2021’de Münih’te 
düzenlenen IAA Mobility 2021 
Fuarı’nda yolcu taşımacılığı yaptı. 
Kent Electra fuar boyunca emisyonsuz 
araçlar için tahsis edilen “Blue Lane” 
hattında hizmet verdi. Otobüs, 6 gün 

Türkiye otobüs pazarının 12 yıldır lideri 
olan Otokar, sürdürülebilir ulaşım 
konseptinde iddiasını korumaktadır.
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
58 yılı aşkın otomotiv deneyimi ile 
Haziran 2021 yılında 364 adet KENT LF 
ve KENT LF Körüklü otobüslerinin 
ESHOT’a teslimatını gerçekleştirmiştir. 
KENT otobüsleri İzmir’in yanı sıra 
İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde 
hizmet vermekte, bugün Almanya, 
İtalya, İspanya, Malta, Romanya gibi 
başta Avrupa olmak üzere 50’den 
fazla ülkede her gün milyonlarca yolcu 
taşımaktadır. İleri teknolojiye sahip 
modern tasarımlı otobüsleriyle beğeni 
toplayan Otokar, elektrikli ve alternat-
if yakıtlı araçlar konusunda da 
çalışmalarına hız kesmeden devam 
etmektedir.  
Artan kentsel nüfusla birlikte araç 
kullanımının ve tüketim oranlarının 
artmasıyla birlikte çevreye verilen 
zarar da büyük oranda etkilenmekte-
dir. Bu zararların azaltılması ve 
gelecek nesillere daha yaşanılabilir, 
sürdürülebilir  bir dünya ve düşük 
maliyetli ulaşım sistemleri sunabilmek 
kritik hale gelmiştir. Bu sebeple hem 
Avrupa Birliği hem de çevreci 
komisyonlar tarafından bazı önlemler 
alınmıştır. Bu önlemler çerçevesinde 
oluşturulan sürdürülebilir ulaşım 
konsepti, dünya geneli toplu ulaşım 
sistemleri içerisindeki önemi her geçen 
gün artan ve verimliliği ön planda 
tutan bir yaklaşım olarak göze 
çarpmaktadır. Özellikle şehir içi ulaşım 

sektöründeki trendler incelendiğinde 
içten yanmalı motorlu araçlardan 
elektrik motorlu araçlara doğru bir 
geçiş süreci izlenmektedir. Azalan fosil 
kaynaklı yakıtlar, enerjinin tedariğini 
zorlaştırmakta, alternatif enerjiye olan 
yönelimleri arttırmaktadır. İçten 
yanmalı motorlara kıyasla daha 
çevreci, doğa dostu ve daha ekono-
mik çözümler sunan elektrik tahrik 
sistemli toplu taşıma araçlarına geçiş 
her geçen gün artmaktadır. Özellikle 
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kıtası olmak üzere 50’den fazla ülkede 
yolcu taşımacılığında kullanılmak-
tadır. 
7 metreden 21 metreye kadar farklı 
uzunluklardaki geniş otobüs ürün 
gamıyla Otokar, faaliyet gösterdiği 
segmentlerin toplamında Türkiye’nin 
en çok satılan otobüs markası unvanı- 
nı korumaktadır. Alternatif yakıtlı 
otobüsler konusunda çalışmalarını 
sürdüren şirketin, Türkiye’nin ilk hibrit 
otobüsü ve ilk elektrikli otobüsünde 
imzası bulunmaktadır. Ayrıca lojistik 
sektörü için 8,5 tonluk azami yük 
ağırlığına sahip olan Otokar Atlas 
kamyonları üretmektedir.

boyunca fuar alanı ve şehir merkezi 
arasında 1000 kilometrenin üzerinde 
yol yaptı ve 2 bini aşkın fuar 
ziyaretçisini taşıdı. 
Sürdürülebilir şehir konseptleriyle 
uyumlu olacak şekilde tasarlanan 12 
metre boyunda, 96 yolcuya kadar 
taşıma kapasitesine sahip, sıfır 
emisyon seviyesinde, sessiz ve %100 
elektrikli Kent Electra, daha düşük 
işletme maliyetleri ve daha yüksek 
verimlilik sağlamaktadır. Dinamik, şık 
ve modern tasarımı ile dikkat çeken 
Kent Electra geniş iç hacmi ile yolcular 
için daha iyi bir görüş ve konfor 
sunmaktadır. Kullanıcılara en uygun 
batarya sayısı ve yerleşim seçeneği 
konfigürasyonlarında sunabilen 
araçlar, topografya  ve kullanım 
profiline bağlı olarak tam şarj ile 300 
km’nin üzerinde menzile sahiptir. Li-ion 
/ NMC batarya tipi 4 saatte hızlı şarj 
olabilmektedir. Plug-in ve pantograf 
şarj yöntemleri ise sunulan opsiyonlar 
arasında yer almaktadır. Bununla 
birlikte kullanılan bataryalar 
regülasyonlara uygun olacak şekilde 
geri dönüşüme ve sonradan kullanıma 
uygundur.

ESHOT 2,5 yıl önce devreye aldığı 
güneş panelleri ile “Sürdürülebilir şehir 
ve yaşam alanları” konusunda öncü 
çalışmalara imza atmıştır. Sürdürüle-
bilir ulaşım konusunda öncü bir şirket 
olan Otokar, çevreci ürün portföyü ile 
ESHOT ile ortak çalışmalar yürütmeyi 
arzulamaktadır. 

Otokar hakkında: Otokar, Türkiye’de  
sanayileşme ve modernleşme atılım-
larının başladığı dönemde ülkenin 
şehirlerarası ilk otobüslerini üretmek 
üzere 1963 yılında kurulmuştur. Faali-
yetlerine otobüs ve minibüs üretimiyle 
başlayan şirket, 1970li yıllarda Koç 
Topluluğu’na katılmıştır. Bugün 
Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki 
fabrikasında faaliyet gösteren Otokar, 
Türkiye’nin önde gelen ticari araç 
üreticilerindendir. Kullanıcı ihtiyaç ve 
beklentileri doğrultusunda kendi 
tasarladığı ve ürettiği, fikri mülkiyet 
hakları kendisine ait yerli otobüsler 
Türkiye’nin yanısıra  başta Avrupa 
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ALPER KALAYCI

Enerji Sanayicileri
ve

İş Adamları Derneği 
 Yönetim Kurulu Başkanı

Enerji, bugünün dünyasında tüm siyasi 
krizlerin, savaşların, gerginliklerin kök 
sebepleri arasında başı çekiyor. 
Enerjiye sahip olan ya da enerjinin 
kaynak noktalarından tüketim nokta-
larına ulaşan güzergâhları arasında 
yer alan ülkelerin bu gerginliklerin 
muhatabı olmaları elbette tesadüf 
değil.

Türkiye olarak enerjimizin kabaca 
yüzde 75’ini ithal ediyoruz. 2020 
sonunda ulaştığımız 50 milyar dolarlık 
dış ticaret açığımızın önemli bir 
bölümü enerji ithalatından kaynak-
lanıyor. İşte yenilenebilir enerji, katma 
değeri düşük mallar üreterek ihraç 
ettiğimiz bu dövizin, enerji ithalatına 
harcanmasını engelleyen, en azından 
azaltan bir seçenek.

Türkiye son on beş yılda, yenilenebilir 
enerji üretiminde tüm dünyanın dikka-
tini çeken bir başarı hikâyesi yazdı. 

Rüzgâr enerjisi kurulu gücünü son 15 
yılda 52 Megavat seviyesinden 10 bin 
Megavatın üzerine çıkaran ülkemiz, bu 
başarısı ile Avrupa’da 7. sırada yer 
alıyor. İzmir ise bu kurulu gücün yüzde 
20’sine ev sahipliği yapatak ‘Türki-
ye’nin Rüzgâr Enerjisi Başkenti’ olma 
unvanını açık ara koruyor. 

Güneş enerjisinde de son on yılda 
ciddi bir atak kaydettiğimiz görülüyor. 
Bu alanda kurulu gücümüzü 7 bin 500 
Megavat’ın üzerine taşımış ve 
Türkiye’nin toplam kurulu gücü içinde-
ki payını yüzde 7’nin üzerine çıkarmış 
durumdayız. 

“Rüzgârın Beşkenti”
  İzmir

Bin 115 MW seviyesinde enerji 
ürettiğimiz Biyokütle ve bin 600   
Megavat enerji ürettiğimiz jeotermal 
enerjide ise daha alacak çok yolumuz 
var. Ancak bizim için enerjimizin yerli 
ve yenilenebilir olması tek başına 
yeterli değil. Biz o enerjiyi üreten 
ekipmanın da yerli olması, yani Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde üretilmesi 
gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü enerji 
ekipmanlarında ithalata bağımlılık 
oranımız hâlâ yüzde 70 seviyesinde. 
Bu nedenle bizler ülkemizde yatırım 
yapmış, istihdam sağlayan, vergi 
veren, ihracat yapan, katma değer 
sağlayan her firmamızı; sermaye 
kaynağına bakmaksızın ‘yerli’ olarak 
adlandırıyoruz.

Hükümetimizin “2030 yılında toplam 
enerji tüketiminin %30’unun yenilene-
bilir enerji kaynaklarından karşılan-
ması” vizyonu ile önümüzdeki on yıl için 
en az 25 milyar dolarlık bir ekipman 
pazarı ortaya çıkacak. Dolayısıyla iç 
pazarda oluşacak ihtiyacın ithalat ile 
değil, Türkiye sınırlarında yapılacak 
üretimle karşılanması ve ihraç edilme-
si; hem cari açığın azalmasını hem de 
kıt olan dövizin ülke içinde kalmasını 
sağlayacak. 

Rüzgârda yaşadığımız başarının 
benzerinin güneş, jeotermal ve 
biyokütle kaynaklı enerji yatırımları 
için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. 

Hedef 2030’da Yüzde
30 Temiz Enerji

Türkiye, güneş santrallerinin devreye 
alındığı 2014 yılından bugüne dünya-
da GES kurulu gücünü en fazla artıran 
9’uncu, Avrupa’da ise 3’üncü ülke 
konumuna yükseldi.

Bu rakamlar hepimizi için övünç 
kaynağı olması gerekse de güneş 
enerjisinde ülkemizin potansiyelinin 
çok çok gerisinde olduğumuzu 
bilmemiz gerekiyor. Bin 600 saat 
güneşlenme süresi ile Türkiye’den 
yüzde 60 daha az güneş alan Alman-
ya’nın, güneş enerjisinden 53 bin 
Megavat, yani bizden 7 kat fazla enerji 
üretmesi hepimizi düşündürmelidir. 
Benzer durum biyogaz ve dünyada 
potansiyeli en yüksek 4’üncü ülke 
olduğumuz jeotermal enerji için de 
geçerlidir.  Bu noktada yenilenebilir ve 
temiz enerji kaynaklarına verilen 
önemin, gerek dünya ekonomisi 
gerekse ülkemiz için büyük önem 
taşıyan dokümanlara da hızla entegre 
olduğunu gözlemliyoruz. 

2019 yılı Aralık ayında Avrupa       
Komisyonu tarafından açıklanan 
Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green 
Deal), Avrupa Birliği’nin büyüme ve 
istihdamı artırma stratejisi üzerinde 
sağlanan mutabakatı anlatan bir 
doküman olarak büyük önem taşıyor. 
Avrupa Birliği, “Fit for 55” olarak 
adlandırılan proje çerçevesinde 
karbon emisyonlarını 2030 yılına 

Almanya’dan Dikkat
Çeken Başarı
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Türk ihracatçılarının 
AB pazarına ihracat 
yapmaya devam 
edebilmesi için Yeşil 
Mutabakat kriterleri-
nin sağlanabilmesi; iş 
dünyası ve ekonomi 
yönetiminin ilk ve 
değişmez gündem 
maddesi olması 
gerekiyor.  Bu konuda 
ilgili bakanlıkların 
koordinasyonu sağla-
mak amacıyla oluştu-
rulan ve 16 Temmuz 
tarihli Resmi Gaze-
te’de kuruluş esasları 

yayınlanan “Yeşil Mutabakat Çalışma 
Grubu”, evet önemli bir adım. Asıl 
görev ise iş dünyası temsilcilerine 
düşüyor… Ancak bu konuda piyasada 
ciddi bir bilgi kirliliği var. Özellikle 
ihracatçı birlikleri Yeşil Mutabakat 
konusunda çok ciddi çalışmalar 
yürütüyor. Ciddi ekipler oluşturmuşlar. 
Bu ekipler firmaları hem bilgilendiriyor 
hem de onlara bu alandaki girişimleri 
için ön ayak oluyor. Bu durumdaki 
firmalar yenilenebilir kaynaklara 
dayalı bir yatırım yapmaya karar 
verirlerse biz ENSİA üyeleriyle onları 
bir araya getiriyoruz. 

Üyelerimiz, rüzgâr türbini, güneş 
paneli almak isteyen, santral   
kurdurtmak isteyen sanayicilerin bu 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere derhal 
harekete geçiyorlar. 

Şirket”lere verdiği ciddi destek ve 
önemin altını çizmesi oluyor. Termik ve 
nükleer gibi konvansiyonel enerji 
kaynaklarına verilen teşvikler sıfırlanı-
yor, ülkelerin bir plan dâhilinde bu 
enerji türlerinden tamamen ayrılması 
hedefleniyor.

Ve elbette bizim de ENSİA olarak 
paydaşı olduğumuz yenilenebilir ve 
temiz enerji kaynaklarına yatırım…
Temiz enerji yatırımları desteklenirken, 
bu alanda çalışan Avrupa kökenli 
firmaların AB dışındaki ülkelere yaptık-
ları yatırımların kredilendirmesinde 
büyük avantajlar sağlanıyor. Bu yeni 
ticaret sisteminin bam teli koşulların-
bu alanda çalışan Avrupa kökenli 
firmaların AB dışındaki ülkelere yaptık-
ları yatırımların kredilendirmesinde 
büyük avantajlar sağlanıyor. Bu yeni 
ticaret sisteminin bam teli koşulların-
dan biri ise gerekli kriterleri sağlaya-
mayan işletmelerin AB pazarına ürün 
sokamayacak olmaları…

Türkiye’nin 2020 yılında gerçekleştir-
diği 170 milyar dolarlık ihracatın yarısı-
nı AB üyesi ülkelere yaptığı     anım-
sandığında, bu yeni oyun planını 
doğru okuyamayan Türk şirketleri için 
yaklaşan tehlikenin büyüklüğü daha 
net anlaşılıyor. 

AB ülkelerine ihracat yapan şirketleri-
miz gerekli aksiyonları almadıkları 
takdirde, ihracat faaliyetlerini sonlan-
dırmaları bile söz konusu olabilecek. 
Çünkü Yeşil Mutabakat, geçmişte 
hayata geçirilen düzenlemeler gibi 

-

Yeşil Mutabakat kapsamında AB’nin 
en fazla önem verdiği ve sera gazı 
emisyonlarını azaltmayı temel amaç 
olarak benimseyen düzenleme, AB’ye 
ihraç edilen ürünlerdeki karbonların 
fiyatlandırılmasını, bir başka deyişle 
vergilendirilmesini sağlıyor.

AB’nin bu noktada stratejisi ise 
gerçekten dikkate değer… 
Birlik, Sınırda Karbon Düzenlemesi ile 
karbon emisyonunun azaltılması 
konusundaki sorumluluğunu ticari 
paydaşlarına da aktarıyor ve ithalat 
yaptığı ülkelerdeki üreticilerin de bu 
vizyonu benimsemesini sağlamaya 
AB’nin bu noktada stratejisi ise 
gerçekten dikkate değer… 
Birlik, Sınırda Karbon Düzenlemesi ile 
karbon emisyonunun azaltılması 
konusundaki sorumluluğunu ticari 
paydaşlarına da aktarıyor ve ithalat 
yaptığı ülkelerdeki üreticilerin de bu 
vizyonu benimsemesini sağlamaya 
çalışıyor. Bu sorumluluktan kaçan ya 
da kriterlere uygun şekilde yerine 
getiremeyen şirketlerin, AB pazarına 
ihracat yapamayacak duruma 
gelmeleri işten bile değil. Bu konuda 
en yüksek risk altında olan sektörlerin 
başında petrokimya, kimya, plastik, 
demir çelik, cam, çimento gibi hem 
yüksek enerji tüketen hem de yüksek 
emisyon değerlerine sahip sektörler 
geliyor. 

AB’nin Yeşil Mutabakat’taki amacı 
sadece dış ticaret kanallarını, belirle-
diği kriterlere göre dizayn etmek değil. 

-

kadar 1990 seviyesine kıyasla yüzde 
55 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu 
projenin yüzlerce alt başlığı arasında 
en önemlileri AB üyesi ülkelerin “Yeşil 
Şirket”lere verdiği ciddi destek ve 
önemin altını çizmesi oluyor. Termik ve 
nükleer gibi konvansiyonel enerji 
kaynaklarına verilen teşvikler sıfırlanı-
yor, ülkelerin bir plan dâhilinde bu 
enerji türlerinden tamamen ayrılması 
hedefleniyor.

Ve elbette bizim de ENSİA olarak 
paydaşı olduğumuz yenilenebilir ve 
temiz enerji kaynaklarına yatırım…
Temiz enerji yatırımları desteklenirken, 

İhracatımızın
Yarısı AB’ye 

27 ülkede yaşayan tüketicilerin davra-
nışlarında da köklü değişimler ve 
farkındalık yaratmayı hedefliyor.  AB 
ülkelerine ihracat yapan bir firmanın 
“temiz enerji kullanıyorum” diyebilecek 
noktaya gelebilmesi, hatta bunu 
kanıtlanması gerekiyor. Bu büyük 
değişimin ayak sesleri, pek çok firma-
nın doğrudan yenilenebilir enerji 
yatırımı yapma noktasına gelmesiyle 
işitiliyor. Koç Grubu, elektrik şirketi 
Entek üzerinden Süloğlu Rüzgâr Enerji 
Santrali'ni satın aldı. Turkcell ise 
Karadağ rüzgar santralinin satın alma 
sürecini tamamlamak üzere. Bugüne 
kadar rüzgar santrali yatırımı yapma-
mış firmalar satın alma yoluyla bu 
alana giriyor. Bu örneklerin çoğalaca-
ğını şimdiden söylememiz mümkün. 

belirli bir ürün ya da ürün gruplarını 
kapsamıyor. Ticari değeri olan tüm 
ürün ve hizmetler için ortak kriterler 
getiriyor. Ve bu düzenlemeler arasın-
da Türk iş dünyasını bence en fazla 
tedirgin etmesi gereken konu Sınırda 
Karbon Vergisi…

Yeşil Mutabakat kapsamında AB’nin 
en fazla önem verdiği ve sera gazı 
emisyonlarını azaltmayı temel amaç 
olarak benimseyen düzenleme, AB’ye 
ihraç edilen ürünlerdeki karbonların 
fiyatlandırılmasını, bir başka deyişle 
vergilendirilmesini sağlıyor.

Sınırda Karbon Vergisi
Ne Getirecek? 

Piyasada
Bilgi

Kirliliği Var
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TÜRKİYE’NİN
EN YEŞİL

ŞEHRİ
OLMAYA

ADAY
BİR KENT:

İZMİR
Türkiye’de 50 yıldan uzun bir zamandır 
faaliyette bulunan Sumitomo    Corpo-
ration Dış Ticaret A.Ş., Sumitomo 
Corporation (Japonya) tarafından 
1997 yılında %100 yabancı sermaye ile 
Türkiye’de kurulmuş olup, entegre 
olduğu kurumsal güçten yararlanarak 
ve aynı kurumsal   misyonu 
paylaşarak, Sumitomo       Corpora-
tion’ın yönetim ve faaliyet ilkelerinin 
temelini oluşturan Sumitomo iş ruhu ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ana ortağımız Sumitomo Corporation, 
geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanan, 
entegre kurumsal güçten yararla-
narak çok boyutlu ticari faaliyetlerde 
bulunan, Japonya’daki en büyük ve en 
çok saygı duyulan lider ticari 

kuruluşlardan biridir. Merkezi Tokyo’da 
bulunan ve 2019 yılında kuruluşunun 
100. yılını kutlayan Sumitomo           
Corporation 66 ülkede, 135 noktada, 
1000’e yakın şirketiyle ve 74.000’den 
fazla çalışanıyla küresel operasyon-
larını yürütmektedir. 

Sumitomo Corporation global çapta 
metal ürünleri, altyapı, yaşam 
bilimleri-gayrimenkul, ulaşım-yapı 
sistemleri, medya-dijital sistemler, 
maden-enerji-kimya-elektronik olmak 
üzere 6 farklı sektörde faaliyet göster-
mektedir. Sumitomo Corporation Dış 
Ticaret A.Ş.’nin şu andaki faaliyetleri 
içinde metal, otomotiv, gıda, kimyasal 
ve plastik ürünleri, çevreye ve kamu 
sağlığına hizmet eden ürünlerin 

ithalatı, ihracatı ve yurtiçi satışları gibi 
ticari faaliyetler olup müşterilere 
benzersiz yaklaşımı ve ilgili ürünlerin 
satışı yoluyla Türkiye’deki faaliyet 
tabanını sürekli genişletmektedir. Son 
olarak 2019 yılında Sumitomo          
Corporation Dış Ticaret A.Ş.’de enerji 
konularında faaliyet göstermek üzere 
yeni bir iş kolu da oluşturulmuştur.

Hayatımızın kaçamadığımız gerçeği 
artan küresel ısınma ve iklim değişikliği 
sorunundan dolayı mevcut kaynak-
ların verimli ve çevreye duyarlı bir 
şekilde kullanılması ve tüketilmesi, 
geçen yıldan beri acı bir şekilde 
tecrübe ettiğimiz covid-19 süreci ile 
daha fazla önem kazanmıştır. Son 

Selim DÖNMEZ
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SUMİTOMO
Enerji ve İş Geliştirme Departmanları

Müdür Yardımcısı



temel sosyal sorunları ele almayı ve 
karbon nötr topluma katkıda             
bulunmayı hedeflemektedir.

Sumitomo Corporation’ın belirlediği 6 
temel sosyal sorundan biri olan “iklim 
değişiminin azaltılması” ile ilgili olarak 
grup hedefi en geç 2050 yılında 
karbon-nötr olmaktır. Bu amaçla tüm 

döngüsü oluşturacak iş kolları 
oluşturulmasıdır.

Sumitomo Türkiye Enerji Departmanı  
olarak şirketimizin yeni küresel strate-
jisi doğrultusunda yenilenebilir enerji 
ticareti, LNG'nin (sıvılaştırılmış doğal 
gaz) deniz taşımacılığında yakıt 
olarak kullanılmasına yönelik iş fırsat-
ları, yeşil hidrojen üretimi ve ticareti 
projeleri ve diğer temiz ve çevre dostu 
projeler üzerinde faaliyet göstermek 
için çalışıyoruz.
 

Devletlerin, kurumların ve bireylerin 
çevreye duyarlı bir şekilde sürdürüle-
bilir yönetim ve eylem planları oluştur-
masının kaçınılmaz olduğunu 
görüyoruz. Bu anlamda İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin “İzmir Yeşil Şehir 
Eylem Planı” ve “İzmir Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Eylem Planı”’nın İzmir ve 

Artan dünya nüfusu ve ekonomik 
büyüme ile birlikte enerji talebi 
durmadan artarken, iklim değişikliği 
acilen ele alınması gereken bir konu 
haline gelirken, aynı anda çevresel 
yüklerin azaltılması ve ekonomik 
büyümenin sağlanması için sürdürüle-
bilir bir enerji döngüsüne olan 
ihtiyaçlar artmıştır.

Nisan 2021’de ilan edilen yeni Orta 
Vadeli Plan SHIFT2023 
(DÖNÜŞÜM2023)’e göre şirketimizin 
ihtiyaçlar artmıştır.

Nisan 2021’de ilan edilen yeni Orta 
Vadeli Plan SHIFT2023 
(DÖNÜŞÜM2023)’e göre şirketimizin  
enerji dahil tüm faaliyet kollarında hızlı 
ve sürdürülebilir bir dönüşüme girmesi 
hedeflenmektedir. Sürdürülebilir enerji 
döngüsü kurmak için ve karbondan 
arındırma sağlamak amacıyla karbon 
nötr topluma katkıda bulunacak yeni 
nesil bir iş yaratmayı hedefleyen 
Sumitomo Corporation, yönetim 
kaynaklarına stratejik bir yatırım 
yaparak şirket bünyesinde Enerji 
İnovasyonu Girişimi’ni (Energy             
Inovation Initiative-EII) kurmuştur. EII, 
tüm değer zincirini göz önünde bulun-
durarak karbon salınımsız enerji, 
enerjinin depolanması ve sıfır 
emisyonlu birleşik enerji hizmetlerini 
genişletip geliştirme, CO2 yakalama, 
depolama ve kullanım alanlarına 
odaklanacaktır. Sumitomo                
Corporation, EII ile yeni nesil iş kurma 

Corporation’ın SHIFT2023 stratejisiyle 
uyumlu olarak globalde ve yerelde 
oluşturduğu sürdürülebilir, çevreci 
hedeflerin çakışması motivasyonu-
muzu artıran en büyük etkendir. 
Önceliğimiz İzmir Büyükşehir Belediye-
si ve ilgili iştiraki İzenerji ile koordine 
bir şekilde mümkün olan her konuda   
işbirliği yaparak İzmir’in yeşil 
geleceğine katkı sağlamaktır. Bir çok 
konuda ve projede olduğu gibi İzmir’in 
Türkiye için çevreci projeler üretip 
öncü ve örnek olması diğer     beledi-
yelerin de benzer faaliyetler içine 
girmesini hızlandıracaktır. Bu anlamda 
diğer belediyelerimizle de işbirliğine 
her zaman açık olduğumuzu belirtmek 
isteriz.

Kazananın güzel ülkemiz, çevremiz ve 
geleceğimiz olan çocuklarımız olması 
hedefiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ile çalışmaktan büyük bir heyecan ve 
gurur duyuyoruz.

 yıllarda doğanın geri dönüşü olmaya-
cak şekilde zarar görmesi dünyada ve 
ülkemizde yönetilmesi çok zor olan 
kuraklık, seller, yangınlar gibi doğal  
afetler olarak daha sık ve daha 
yüksek şiddette karşımıza çıkmak-
tadır. 

Artan dünya nüfusu ve ekonomik 
büyüme ile birlikte enerji talebi 
durmadan artarken, iklim değişikliği 
acilen ele alınması gereken bir konu 
haline gelirken, aynı anda çevresel 
yüklerin azaltılması ve ekonomik 
büyümenin sağlanması için sürdürüle-
bilir bir enerji döngüsüne olan 

yoluyla, Haziran 2020'de açıklanan 
“iklim değişikliğinin azaltılması” ve 
“döngüsel ekonomi” dahil olmak üzere 
temel sosyal sorunları ele almayı ve 
karbon nötr topluma katkıda bulun-
mayı hedeflemektedir.

Sumitomo Corporation’ın belirlediği 6 
temel sosyal sorundan biri olan “iklim 
değişiminin azaltılması” ile ilgili olarak 
grup hedefi en geç 2050 yılında 
karbon-nötr olmaktır. Bu amaçla tüm 
grubun CO2 emisyonları 2019’daki 
değerlere kıyasla en geç 2035 yılında 
50% ve daha fazla oranda 
düşürülecektir. Bir diğer hedef de 
toplum için sürdürülebilir enerji 

yöresinin kentsel sürdürülebilirliği için 
çok gerekli ve değerli olduğunu 
düşünüyoruz. Yakın zamanda büyük 
bir hızla ve sıkça devam eden 
görüşmelerimizle “İzmir Yeşil Şehir 
Eylem Planı”’yla uyumlu olarak İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve ilgili iştiraki 
İzenerji değerli üst düzey yöneticileri 
ile belirlediğimiz alanlarda sürdürele-
bilir yeşil projeler ve çözüm önerileri 
geliştirmek için çalışmalara başladık.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazır-
ladığı “İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı” ve 
“İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim 
Eylem Planı”nın şirketimiz Sumitomo 
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”Sumitomo Corporation, EII ile yeni nesil
iş kurma yoluyla, Haziran 2020'de açıklanan

“iklim değişikliğinin azaltılması” ve
“döngüsel ekonomi” dahil olmak üzere temel

sosyal sorunları ele almayı ve karbon nötr
topluma katkıda bulunmayı hedeflemektedir.”
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           İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir 
Kültür Mümkün” vizyonuyla 
dördüncüsüne İzmir’in ev sahipliği 
yaptığı Dünya Belediyeler Birliği 
(UCLG) Kültür Zirvesi’nin sonunda İzmir 
Deklarasyonu açıklandı. “Kültür  
İnsanlığın Geleceğini Kuruyor” 
başlığıyla yayımlanan deklarasyon 
yerel yönetimler ve kültürle ilgili tüm 
küresel aktörlere yeni hedefler için 
açık çağrı yapıyor.

Dördüncüsü İzmir’in ev sahipliğinde 

düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği 
(UCLG) Kültür Zirvesi’nin sonunda 
“Kültür İnsanlığın Geleceğini Kuruyor” 
başlığıyla İzmir Deklarasyonu yayım-
landı. 65 ülkeden kültür üreticilerini 
ağırlayan, 346’sı çevrim içi olmak 
üzere toplam 864 konuşmacı ve 
katılımcının yer aldığı zirvenin sonun-
da ortaya çıkan İzmir                  
Deklarasyonu’nda kültürel yaşama 
erişimi ve katılımı artırmak, farkındalık 
ve hoşgörüyü teşvik etmek, yeni 
ifadeler yaratmak üzere çalışmaların 
arttırılması öne çıktı. Kalkınma için tüm
toplulukların kamusal tartışmalara  
etkin katılımının altının çizildiği  

etkin katılımının altının çizildiği 
deklarasyonda kültür ve eğitim politi-
kaları arasında daha sıkı bir bağ 
kurulması, miras ve kültürün kentsel 
planlamayla bütünleşmesi ve kültür 
politikalarının hiçbir yeri ihmal 
etmeden oluşturulması gerektiği 
vurgulandı. Deklarasyonda ayrıca 
yerel düzeyde katılımcı kültür  politi-
kalarının oluşturulması, uluslararası 
düzeyde yeni hedeflerle ilgili daha 
iddialı gündemler belirlemek üzere 
tüm ilgili aktörlerin tartışmalara 
katılımının sağlanması önerildi.

KÜLTÜR
İNSANLIĞIN
GELECEĞİNİ

KURUYOR
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer, Kıbrıs Şehitleri Caddesi

İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya

gelerek sorunlarını dinledi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi

şehrin vitrini olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan

Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik

anlayışı doğrultusunda Kurban

Bayramı'nda da yurttaşlara

desteğini sürdürüyor. 

İzmirlilere 18,5 milyon liralık

bayram desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan

Tunç Soyer’in “Yeşil İzmir” v
izyonu

kapsamında Mustafa Necati Kültür

Merkezi, Havuz İzmir, K
onak Tüneli

Tesisleri, Ç
eşme ve Çaybaşı İtfa

iye

Merkezi’nin çatısına güneş enerjisi

santrali kuruyor.

İzmir’de 5 tesisin daha çatısına

güneş enerji santrali kuruluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mobil
mutfak aracı yola çıkmaya hazır. İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
“Aşevi olarak kullanacağımız aracımızı,

afet gibi acil  durumlarda da hizmet
verecek şekilde tasarladık” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden
3 bin kişilik mobil mutfak

Doğal taş sektörünün en önemli

fuarları arasındaki Marble İzmir

Fuarı heyecanı 6. Uluslararası

Taş Kongresi ile başladı. 

Özuslu: Doğayla uyumlu yaşamı

merkeze koyuyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer,

Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı'na

oy birliği ile yeniden seçildi.

“Gediz’de elimizi taşın altına

koyduk ve geri adım atmayacağız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin

yeşil örtüsünü “yangına dirençli”

kılma yolunda geniş çaplı
bir eylem planı hazırladı.

Büyükşehir yangına dirençli yeşil örtü

için “orman seferberliği” başlatıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu

ulaşımı teşvik etmek için vapur,

otobüs ve tramvayların ardından metro

istasyonlarında da ücretsiz ve

kotasız internet hizmetini başlattı.

İzmir’de metro istasyonlarında

ücretsiz internet dönemi başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir’de

coşkuyla kutlanıyor. Zaferle sonuçlanan

Büyük Taarruz’un 99. yıldönümü

kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda

düzenlenen resmi törenle başladı.

Törene İzmir Büyükşehir

Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

İzmir'de 30 Ağustos coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer’in İzmir’i spor kenti yapma

vizyonuyla çalışmalarını 

sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyespor,

son iki yılda aktif branş sayısını

41’e çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un

lisanslı sporcu sayısı bin 100’e ulaştı



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer, Almanya Büyükelçisi

Jürgen Schulz ile makamında

bir araya geldi.

Başkan Soyer Almanya

Büyükelçisi’ni ağırladı

Ege Belediyeler Birliği ve İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,

Gediz Nehri'ndeki kirliliğ
e dikkat

çekmek ve Ege’nin can damarını

zehirleyen kaynakları tespit etmek için

başlattığı turun dördüncü gününde

Menemen’deydi.

Başkan Soyer: Gediz’in verdiği

hayat bize ekmek oluyor
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Ege Belediyeler Birliği ve İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,

Gediz Nehri'ndeki kirliliğ
e dikkat çekmek

ve Ege’nin can damarını zehirleyen

kaynakları tespit etmek için başlattığı

turun üçüncü gününde kirliliğ
e isyan etti. 

Soyer kirliliğe isyan etti:

“Burada katliam var”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan

Vekili M
ustafa Özuslu, 26. Marble İzmir

Fuarı kapsamında düzenlenen Değişik

Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın ödül

törenine katıldı. Özuslu, Doğal taş için

tasarımın önemine vurgu yaptı.

Özuslu: Doğal taşı işleyip dünya

piyasalarına sunacağız

İzmir Körfezi’nin 70 yıllık emektarı

Bergama Vapuru, bu kez 65 yaş üstü

İzmirlile
r için sefere çıktı.

Nostalji vapuru 65 yaş üzeri

yolcular için seferde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer’in sporda fırs
at eşitliğ

i

yaratma vizyonu doğrultusunda

Kadifekale’deki 45 çocuk,

Marina İzmir’de yüzme kursuna başladı. 

Marina İzmir de çocukların

hizmetinde

9. Uluslararası 9 Eylül İzmir YarıMaratonu 5 Eylül Pazar günü rekorkatılımla koşulacak. Kayıtların kapanmasından günlerönce hedeflenen 2 bin rakamına ulaşıldı.

9 Eylül İzmir Yarı Maratonu’narekor katılım

Ege Belediyeler Birliği ve İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,

Gediz Nehri’nin kurtarılmasına yönelik

girişimlerini sürdürüyor.  

Başkan Soyer’den “Temiz Gediz,

Temiz Körfez” için kurumlara yazılı çağrı 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer, İzmir Kuş Cennetini

Koruma ve Geliştirme Birliği’nin 2021 yılı

olağan meclis toplantısında yeniden

başkan seçildi.  

Başkan Soyer yeniden

İZKUŞ Başkanı seçildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer’in “İzmir’in Aslanları” ismini

verdiği Tekerlekli Sandalye Basketbol

Süper Ligi şampiyonu İzmir Büyükşehir

Belediyespor’dan dört isim, Tokyo

Paralimpik Oyunları kadrosuna alındı.

İzmir’in olimpiyat gururu



ELEKTRİKLİ  MAKAM ARACI

Göreve geldiği günden beri toplu 
ulaşımda çevreci ve sürdürülebilir bir 
politika ile raylı sistem yatırımlarına 
ağırlık ve temiz bir İzmir için çalışma-
larını sürdüren Başkan Soyer, farkın-
dalık yaratarak çevre dostu makam 
aracıyla bir ilk yarattı.

Kamuda lüks araç kullanımı konusu 
uzun süredir gündemdeyken İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, 2010 Model Mercedes Benz         
S 350 Bluetec marka makam aracını 
değiştirdi. Başkan Soyer, %100  
elektrikli, % 100 yenilenebilir, doğa 

dostu 2021 model Renault Zoe Marka 
Elektrikli makam aracını kullanmaya 
başladı. CO2 emisyon değeri 0 
Gram/Kilometre olan makam aracı 1 
saatlik şarjla 120 kilometre sürüş 
imkanı sunup aynı zamanda şehir 
içinde veya yavaş ilerleyen trafikte 
güç tasarrufu sağlamakta, evde, 
işyerinde, otoyolda elektrik şarj olan 
istasyonlarda şarj olabilme özelliğiyle 
doğaya ve ekonomiye katkı sağla-
maktadır.  Özellikle şehir içinde 
elektrikli aracı kullanacak olan Başkan 
Tunç Soyer mevcut makam aracını ise 
özellikle uzak noktalarda kullanacak.

www.izenerji.com.tr
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ENERJİ VE İNSAN

- (1) The Basic Environmental History, M.Agnoletti, S.N.Serneri /Editors
- (2)  Türkiye’nin Enerji Görünümü, Şayende YILMAZ

Büyük insansı maymunların 20 milyon 
yıla ulaşan evrim sürecinin son 2,5 
milyon yılında tarih sahnesine (doğa 
tarihi sahnesi) çıkan insan türünün, 
günlük ortalama enerji tüketiminin en 
yakın genetik akrabası olan şempan-
zelere benzer şekilde  2.100 kcal/gün 
mertebesinde olduğu hesaplanmak-
tadır. Yaklaşık 1 milyon yıl   önceye 
kadar kişi başı enerji tüketiminin  bu 
düzeyde devam ettiği kabul edilmek-
tedir.

1 milyon yıl kadar önce ateşin ısınma, 
aydınlatma/korunma ve besinlerin 
pişirilmesinde kullanılmaya başla-
masıyla insanın ortalama enerji 
tüketimi  5.000 kcal/gün düzeyine 
yükselmiş ve bu süreç günümüzden 13 
bin yıl önceye kadar devam etmiştir. 
13 bin yıl kadar önce,                         
Mezopotamya’da yerleşik tarım  
toplumuna geçildikten sonra artan 
tarımsal ürün ve hayvanların 
evcilleştirilmesi ile günlük ortalama 
enerji tüketimi kişi başına 12.000    
kcal/gün mertebesine yükselmiştir. Bu 
süreçte aynı zamanda tarihin ilk 
kentleri de oluşmaya başlamıştır. 
1850’lere kadar devam eden bu 
dönemde daha ileri tarım teknikleri, 
rüzgar ve su değirmenlerinin kullanımı 
gibi gelişmelerle, kişi başı ortalama 
enerji tüketimi 26.000 kcal/gün 
düzeyine yükselmiştir.

18. yüzyılın son çeyreği ile 19.yüzyılın 
ilkçeyreği arasında başladığı kabul 
edilen sanayi devrimi ile o güne kadar 
yalnızca yenilenebilir enerji kullanan 

 insan, önce bir fosil yakıt olan  kömürü  
kullanmaya başlamış ve böylelikle kişi 
başına tüketilen ortalama enerji 
miktarı 77.000 kcal/gün mertebesine 
yükselmiştir(1).

Son 200 yıl içerisinde kömürle beraber 
petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarla 
birlikte nükleer enerji ve hidroelektrik 
enerjinin  kullanılmaya başlaması, 
ayrıca son 20 yılda güneş ,rüzgar ve 
jeotermal enerjiden elektrik üretiminin 
hızla artması, 21 yüzyılın başında kişi 
ba

başına ortalama enerji tüketimini 
230.000 kcal/gün düzeyine yükselt-
miştir.

Günümüzde yıllık 14.314 MTEP (milyon 
ton eşdeğer petrol)’e ulaşan dünya 
enerji ihtiyacının %81’lik bir bölümünün 
petrol, kömür ve doğal gazdan oluşan 
fosil yakıtlardan, %14’lük  bir 
bölümünün yenilenebilir enerji 
kaynaklarından       ve      %5’lik       bir                 
bölümünün ise nükleer yakıtlardan 
karşılandığı hesaplanmaktadır.

Dünya enerji ihtiyacının 2030 yılında 
16.321 MTEP, 2040 yılında ise 17.723 
MTEP seviyesine yükseleceği, bu 
ihtiyacın 2030 yılında %77’sinin ve 

2040 yılında %74’ünün fosil yakıtlar- 
dan sağlanmaya devam edileceği 
öngörülmektedir. Böylelikle, sıcaklık 
artışını 1.5 0C civarında tutmayı 
amaçlayan Paris Anlaşması ile uyumlu 
Sürdürülebilir Kalkınma Senaryo-
su’nda 2040 yılı için öngörülen %58 
oranında fosil yakıt öngörülen %58 
oranında fosil yakıt kullanma hedefi-
nin çok uzağında kalınacağı anlaşıl-
maktadır ( 2).

Ülkemizde ise 2018 yılında 143,66 MTEP 
olarak gerçekleşen birincil enerji 
arzının %86,4’lük bölümünün  petrol, 
doğal gaz ve kömür’den oluşan fosil 
yakıtlardan, %13,6’lık bölümünün ise, 
jeotermal, rüzgar, güneş ve biyolojik 
kaynaklardan  kaynaklandığı   bilin-
mektedir. (Türkiye’nin Enerji 
Görünümü, Şayende YILMAZ). Ülkem-
izde %86,4 oranında olan fosil yakıt 
tüketiminin dünya ortalaması olan 
%81’den oldukça yüksek olması dikkat 
çeken bir husus olarak        değerlendi-
rilmektedir.

Temelde fosil yakıtlara dayalı olarak 
geliştirilen enerji arzı, karbon dioksit, 
azot oksitleri, metan ve florlu gazların 
atmosferdeki konsantrasyonunu 
sanayi devrimi öncesine göre %48 
oranında arttırmıştır. Sera gazı 
konsantrasyonlarındaki bu artışta fosil 
yakıtların yanı sıra, ormansızlaştırma, 
büyük ve küçük baş hayvancılık, 
azotlu gübre kullanımı ve florlu gazlar 
en önemli etmenler olarak değerlendi-
rilmektedir.   

Sera gazlarının konsantrasyonlarının 
artmasıyla, etkisi giderek belirginleşen 
küresel iklim değişikliği ile mücadele-
nin en önemli unsurunun fosil yakıt 
tüketimini azaltmak, enerji ihtiyacını 
yenilenebilir kaynaklardan karşılamak 
olduğu ifade edilmektedir. Ancak, 
yalnızca enerji kaynaklarının    
değiştirilmesine dayalı bir çözüm 
arayışı, insanlığın ve doğanın halen 
yaşamakta olduğu ekolojik yıkımı 
önlemeye yetmeyecektir. Çözüm, 
“Cesur Yeni Dünya”nın sabır ve inatla 
kurulması çabalarının sonucunda 
gerçekleşecektir.

Başlangıçtan Sanayi
Devrimine
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Günümüzde Enerji
Tüketimi ve İklim Değişikliği

M.Faruk İŞGENÇ

İzmir Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü
Projeler Dairesi Başkanı



Türkiye, Paris Anlaşması’nı onay-
larken, karar metnine eklediği beyanla 
“Türkiye Cumhuriyeti, Paris 
Anlaşması’nı gelişmekte olan bir ülke 
olarak ve ulusal katkı beyanları 
çerçevesinde, anlaşmanın ve 
mekanizmalarının ekonomik ve sosyal 
kalkınma hakkına halel getirmemesi 
kaydıyla uygulayacağını beyan eder” 
dedi.

Paris İklim Antlaşması ne diyor (1) ;

MADDE 1

İşbu Anlaşmanın amacı yönünden 
Sözleşmenin Madde 1 hükmünde
ifade edilen tanımlar geçerli olacaktır. 
Bunlara ek olarak:
1.“Sözleşme” 9 Mayıs 1992 tarihinde 
New York’ta kabul edilen
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi anlamındadır.
2.“Konferans” Sözleşme Taraflarının 
Konferansı anlamındadır.
3.“Taraf” işbu Anlaşmanın tarafı 
anlamındadır.

MADDE 2

1.Sözleşmenin uygulanmasına ve 
hedefine ulaşmakta destek
niteliğindeki bu Anlaşma iklim 
değişikliği tehdidine, sürdürülebilir
kalkınma ve yoksulluğu ortadan 
kaldırma çabaları bağlamında küresel 
yanıtı aşağıdaki yollarla 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır:

(a) Küresel ortalama sıcaklıktaki artışı 
endüstri öncesi düzeylerin 2oC 
üstünün çok aşağısında tutarak ve 
sıcaklık artışını endüstri öncesi düzey-
lerin 1,5oC üstüyle sınırlamak yönünde 
çaba göstererek bunların iklim 
değişikliği risk ve etkilerini önemli 
ölçüde sınırlayacağını kabul etmek,
(b) İklim değişikliğinin olumsuz etkile-
rine uyum kabiliyetini arttırmak, iklim 
direncini ve sera gazı düşük emisyonlu
büyümeyi gıda üretimini tehdit etmey-
ecek şekilde güçlendirmek,
(c) Düşük emisyonlu ve iklim yönünden 
dirençli büyümeyle uyumlu finansman 
akışını sağlamak.

2. İşbu Anlaşma hakkaniyet ilkesine ve 
ortak fakat farklı ulusal koşullar ışığın-
da farklılaştırılmış sorumluluklar ve 
mütekabil yetkiler ilkelerini yansıtacak 
şekilde uygulanacaktır.

MADDE 3

İklim değişikliğine küresel müdahale 
yönünden ulusal düzeyde belirlenmiş 
katkılar olarak Tarafların tamamı işbu 
Anlaşmanın Madde 2 hükmünde 
belirtilen amacı elde etme yönünde
Madde 4, 7, 9, 10, 11 ve 13 hükümlerinde 
belirlenen istekli çabaları üstlenecek 
ve iletecektir. Tarafların tamamının 
çabaları gelişmekte olan ülke 
Tarafların işbu Anlaşmayı uygulama-
ları yönünden desteklenmesini kabul 
ederken zaman içinde
bir ilerlemeyi ifade edecektir.

MADDE 4

1.Madde 2 hükmünce ifade edilen 
uzun vadeli sıcaklık hedefine 
ulaşabilmek için Taraflar sera gazı 
emisyonları küresel zirve değerlerine 
en kısa sürede ulaşmayı amaçlarken 
zirve değerlere ulaşılmasının gelişme-
kte olan ülke Taraflar yönünden daha 
geç gerçekleşeceğini dikkate alarak 
bunun ardından eldeki en iyi bilimsel 
veriler ışığında ve bu yüzyılın ikinci 
yarısında sera gazlarının kaynaklar 
temelinde insan kaynaklı emisyonları 
ile yutaklar temelinde uzaklaştırmaları 
arasında dengeyi adalet temelinde ve 
sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun
ortadan kaldırılması çabaları 
bağlamında hızla azaltım çalışmaları-
na başlamayı amaçlar.
2.Taraflardan her birisi elde etmeyi 
amaçladığı ardışık ulusal katkıları 
hazırlayacak, iletecek ve sürdürecek-
tir. Taraflar bu katkıların amaçlarına 
ulaşmaya yönelik ulusal azaltım 
tedbirlerini hayat geçirecektir.
3.Her bir Tarafa ait ardışık ulusal 
katkılar o Tarafın sürmekte olan ulusal 
katkısına göre ilerlemeyi ifade edecek 
ve en yüksek olası isteği yansıtırken o 
Tarafın ortak ama farklı ulusal koşullar
ışığında farklılaştırılmış sorumluluklar 
ve mütekabil kapasitelerini temsil 
edecektir.
4.Gelişmiş ülke Taraflar ekonomi 
genelinde mutlak emisyon azaltım 
hedeflerini üstlenerek öncülük etmeye 
devam etmelidirler. Gelişmekte olan 

PARİS İKLİM
ANLAŞMASI
TBMM'DEN

GEÇTİ
Paris İklim Anlaşması'nın
Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
Teklifi TBMM Genel

Kurulu'nda kabul edildi.
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ülke Taraflar azaltım çabalarını 
güçlendirmeyi sürdürmeli ve emisyon 
azaltım veya sınırlama hedeflerini 
zaman içinde ekonomi geneline 
genişletme çabaları için teşvik 
edilmelidir.
5.Gelişmekte olan ülke Taraflara 
sunulacak desteğin faaliyetlerinde
istekliliği arttıracağını dikkate alarak 
gelişmekte olan ülke Taraflara işbu 
Maddenin uygulanmasında ve Madde 
9, 10 ve 11 çerçevesinde destek sağla-
nacaktır.
6.En az gelişmiş ülkeler ve küçük ada 
gelişmekte olan devletleri düşük sera 
gazı emisyonlu büyüme strateji, plan 
ve eylemlerini özel koşulları 
çerçevesinde hazırlayarak iletebilirler.
7.Tarafların uyum faaliyetlerinden 
ve/veya ekonomik çeşitlendirme 
planlarından kaynaklı ek faydalar işbu 
Madde kapsamındaki azaltım 
sonuçlarına katkıda bulunabilir.
8.Ulusal düzeyde belirlenmiş 
katkılarını sunarken Tarafların tamamı 
1/CP.21 kararı ve Paris Anlaşması 
Taraflarının buluşması olarak Taraflar 
Konferansınca alınan diğer ilgili karar-
lar gereğince netlik, şeffaflık ve 
anlaşılırlık için gerekli bilgileri temin 
edecektir.
9.Tarafların tamamı 1/CP.21 kararı ve 
Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar                  
Konferansınca alınan diğer ilgili karar-
lar gereğince ulusal katkılarını her beş 
yılda bir iletecek ve Madde 14 
hükmünde ifade edilen küresel envan-
ter sonuçlarıyla ilgili olarak   bilgilendi-
rilecektir.
10.Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar Konferansı 
ulusal katkılar için ortak bir takvimi ilk 
oturumunda görüşecektir.
11.Taraflardan herhangi birisi mevcut 
ulusal katkısını isteklilik düzeyini 
yükseltmek amacıyla ve Paris 
Anlaşması Taraflarının buluşması 
olarak Taraflar Konferansı tarafından 
belirlenecek usule uygun olarak 
uyarlayabilir.
12.Taraflarca iletilen ulusal katkılar 
Sekretarya tarafından tutulan ortak 
bir kayda geçirilecektir.
13.Taraflar belirledikleri ulusal 
katkılarının hesaplanmasından 
sorumlu olacaklardır. Kendi ulusal 
katkılarına tekabül eden insan 
kaynaklı emisyonları ve uzaklaştırma-
ları hesaplarken Taraflar Paris 
Anlaşması Taraflarının buluşması 
olarak Taraflar Konferansı tarafından 
belirlenecek usule uygun olarak 
çevresel bütünlüğü, şeffaflığı, doğru-
luğu, tamlığı, karşılaştırılırlığı ve tutar-
lılığı ön plana çıkaracak ve mükerrer 
sayımın önlenmesini sağlayacaklardır.

14.Ulusal katkıları bağlamında, 
Taraflar insan kaynaklı emisyon ve 
uzaklaştırtmalar yönünden azaltım 
faaliyetlerini kabul eder ve uygularken 
Sözleşme kapsamındaki mevcut 
yöntem ve düzenlemeleri işbu 
Maddenin fıkra 13 hükmü 
çerçevesinde dikkate alacaktır.
15.Taraflar işbu Anlaşmanın uygulan-
masında ekonomileri müdahale 
tedbirlerinden en çok etkilenen 
Tarafların, özel olarak gelişmekte olan 
ülke Tarafların kaygılarını göz önünde
bulunduracaktır.
16.Taraflar, bu kapsamda bölgesel 
ekonomik işbirliği örgütleri ve bunların
üye devletleri, işbu Maddenin fıkra 2 
hükmü çerçevesinde ortak hareket 
etme kararı alırlarsa Sekretaryayı bu 
yönde varılan anlaşmanın hükümlerin-
den, bu bağlamda Taraflara ilgili süre 
zarfında ayrı ayrı tahsis edilen 
emisyon düzeylerinden, ulusal 
katkılarını iletmeleri sırasında 
katkılarını iletmeleri sırasında 

haberdar edecektir. Sekretarya da o 
anlaşmanın hükümlerini Taraflara ve 
Sözleşme imzacılarına duyuracaktır.
17.Böyle bir anlaşmaya varan her bir 
Taraf işbu Maddenin 13 ve 14. fıkra 
hükümleriyle Madde 13 ve 15 uyarınca, 
yukarıdaki 16. fıkra kapsamındaki 
emisyon düzeyinden anlaşmada 
belirtilen miktar üzerinden sorumlu 
olacaktır.
18.Eğer birlikte hareket etmeyi karar-
laştıran Taraflar kendisi de işbu 
Anlaşmaya taraf bir bölgesel ekono-

mik işbirliği örgütü çerçevesinde 
davranmak üzerinde anlaşmışlarsa 
işbu Maddenin 13 ve 14. fıkra hüküm-
leriyle Madde 13 ve 15 uyarınca, 
yandaki 16. fıkra kapsamındaki 
emisyon düzeyinden hem bu bölgesel 
ekonomik işbirliği örgütünün her bir 
üye devlet tekil olarak, hem de bölge-
sel ekonomik işbirliği örgütü birlikte ve
anlaşmada belirtilen miktar üzerinden 
sorumlu olacaktır.
19.Tarafların tamamı uzun vadeli 
düşük sera gazı emisyonlu büyüme 
stratejilerini ortak ama farklı ulusal 
koşullar ışığında farklılaştırılmış 
sorumluluklar ve mütekabil    kapasi-
telerini dikkate alan Madde 2 
hükmüne uygun şekilde formüle etmek
ve iletmek için çaba gösterecektir.

MADDE 5

1.Taraflar Sözleşme Madde 4 fıkra 1(d) 
hükmünde ifade edilen sera gazı 
yutak ve rezervuarlarını ve bu 
kapsamda ormanları uygun şekilde 
muhafaza etmek ve güçlendirmek için 
harekete geçecektir.
2.Taraflar Sözleşme çerçevesinde 
kararlaştırılmış bulunan mevcut 
çerçeveyi hayata geçirmek ve sonuç 
temelli ödemeler gibi yöntemlerle 
desteklemek için harekete geçmeye 
ormansızlaşma ve orman alanlarının 
bozulmasından kaynaklı emisyonların
azaltılmasıyla ilgili eylemler için politi-
ka yaklaşımları ve pozitif teşvikler, 
ormanların korunmasının ve 
sürdürülebilir yönetiminin ve gelişmek-
te olan ülkelerde orman karbon 
stoklarının güçlendirilmesinin oynadığı 
rol, ormanların bütünsel ve sürdürüle-
bilir yönetimi için ortak azaltım ve 
uyum yaklaşımları gibi alternatif 
politika yaklaşımlarıyla birlikte bu 
yaklaşımlarla ilgili karbon dışı yarar-
ların uygun şekilde teşvik edilmesinin
önemini teyit ederlerken       yönlendi-
rilirler.
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                  M. Kemal ATATÜRK
                        (1925/Kastamonu)

İZENERJİ A.Ş.
ÇALIŞANLARI /Saha 

Rıdvan ATAK

Sevinç KURT

Pınar ÖZCAN

Her geçen gün artan istihdam sayımızla, hem İzmir ‘ in 
hem de Ege Bölgesi’ nin en fazla personel sayısına sahip 
şirketleri arasında bulunan İzenerji A.Ş. ‘ nin sektörel 
öneminin ve parçası olduğumuz İzmir   Büyükşehir Beledi-
yesi kurumunun, şehrimizdeki ve ülkemizdeki rolü 
üzerindeki sorumluluğunun farkında olarak, İnsan 
Kaynakları süreçlerini hassasiyetle, “Vatanını en çok 
seven, görevini en iyi yapandır”  düsturu önderliğinde, 
emeğe ve alın terine saygılı, kanunlar, uluslararası 
sözleşmeler ve kurum kimliğimizin ilkeleri doğrultusunda 
yürütmek temel hedefimiz ve                   rehberimizdir.

Bir okul olarak gördüğümüz müdürlüğümüzde, özlük işleri, 
bordrolama ve insan kaynakları yönetim  süreçlerini 
takım çalışmasına dayalı, birlikte deneyerek, öğrenerek, 
ortak akıl yürüterek sürdürmek önceliğimizdir. 
Personellerin çalışma hayatlarındaki zorlukları gidermek 
amaçlı çözüm önerilerine her zaman açık bir ekip olarak 
iş akışını kolaylayarak, emek ve zaman tasarrufu sağla-
mayı, kadın ve engelli istihdamını gözetmeyi, sendikalar 
ile koordineli çalışmayı ve elbette ki emeği savunuyoruz.

İşe alım sürecinden başlayarak     personellerimizin 
şirketimizden ayrıldığı tarihe kadarki süreci, iletişime açık, 
çözüm odaklı, işçi dostu, emeğin kutsallığına inanarak 
yürütmeyi, bu amaçlarla kendimizi sürekli yetiştirerek, 
kurum içi ve kurum dışından aldığımız eğitimlerle artı 
değer oluşturarak, değişen kanunlar ve uygulamalara 
entegre olarak gelişiyor ve hizmet sunuyoruz.

Yakın dönemde gireceğimiz yeni projeler ve mesleki 
faaliyetler için heyecan duyuyor, İZENERJİ A.Ş. ismini 
yurtiçi ve yurtdışında duyurmak için üstümüze düşenin en 
iyisini yapmayı, parçası olduğumuz İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ nin çatısı altında olmamızın vermiş olduğu 
gururla, kendimize borç biliriz.

Ben Sevinç Kurt. İki erkek çocuk 
annesiyim. 2015 Nisan ayından 
bu yana İZENERJİ'ye bağlı 
olarak Hemşehri İletişim 
Merkezi Çağrı Merkezi 
biriminde Çağrı Operatörü 
olarak çalışmaktayım. Görevi-
mi severek ve gururla yerine 
getiriyorum. Vatandaşların 
şikayet istek ve önerilerine 
kulak verip destek olmak hem 
insani açıdan hem de kurumu-
muz adına çok onure edici. 

Yöneticilerim ve çalışma arkadaşlarımla uyumla çalışıyor 
oluşumuz işimizi daha da kolay hale getirmekte. Şahsım 
adına İzmir Büyükşehir Belediyesi adına hizmet etmekten 
çok mutluyum. 

Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Atık Transferler ve İkmal Şube 
Müdürlüğü
Merhaba, Ben Rıdvan ATAK. 
İzenerji ailesine 2013 yılında 
katıldım. Evli ve bir kız 
babasıyım. Şu an Atık Transfer-
ler ve İkmal Şube 
Müdürlüğünde Depo ve Mamul 
Ambar Sorumlusu olarak görev 
yapmaktayım. Daha önce on 
üç yıl Tariş İplik Fabrikasında 
çalıştım, yanlış politikalardan 

dolayı fabrikamız kapandı üç yıl işsiz kaldım, bu zaman 
zarfında işsiz kalmanın ne kadar zor olduğunu anladım. 
Bugün geldiğimiz durumda işimize sahip çıkmamızın ne 
kadar önemli olduğunu gördük.
İzenerji ailesinde ve Atık Transferler ve İkmal Şube 
Müdürlüğünde çalışmaktan mutluyum.

Merhaba Ben, İZENERJİ A.Ş. 
Personeli Pınar Özcan. 33 
yaşındayım 2 yıllık evliyim. Gıda 
mezunuyum. 2019 yılında 
İzenerji ailesine katıldım. 2 yıldır 
süpürge personeliyim. İşimi çok 
severek yapmaktayım. Bu 
süreçte Başkanımıza çok teşek-
kür ediyorum. Biz Kadınların bu 
hayatta iş hayatında kendimize 
güven kazanmamızı sağladı. Bir 
birey olmamızın farkına 
varmamıza büyük bir katkısı 

oldu. Başta mesai arkadaşlarım, Bölge Amirlerim ve Daire 
Başkanlarım, Büyükşehir Başkan’ımız Sayın Tunç Soyer ve 
bürokratlarına yol süpürge personeli olarak saygılarımı 
sunuyorum.

www.izenerji.com.tr
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Mustafa ÜÇERAyhan ALAGÖZ

Murat ÖZDİKEN

Ben Ayhan Alagöz Kars Kağızman-
lıyım. 2007 yılından itibaren İzenerji 
A.Ş kadrosunda çalışmaktayım.  
Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı 
Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde 
evrak dağıtım personeli olarak 
görev yapmaktayım.
İzenerji A.Ş.’de çalışmam askerlik 
dönüşü ile başladı. Daha önceleri 
belediyenin kapısıtndan içeri 
girmişliğim yokken yeni is hayatim 
başladı. Benim için güzel farklı bir 
ortamdı, ilk zamanlarda acemilik 
çektim daha sonraları iş hayatımız 
çok renkli geçmeye başladı.

Belediyenin bize verdiği eğitimlerle ve en önemlisi benim okul 
hayatim belediyede şekillendi. İşe başladığımda ilkokul        mezu-
nuydum ve sonra açık öğretimde ortaokul lise ve  sonra 2 yıllık 
elektrik teknikerliği bitirdim şimdiki  hedefim elektrik mühendisliğine 
devam etmek.
Söylemek istiyorum ki işimi  seviyorum, gelişime açık bir insanım 
umarım bu böyle devam eder. 

Merhaba ben Murat Özdiken;
İzenerji A.Ş.  büyük ailesine 2011 
yılında katıldım. Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı Taşınır Mal Kayıt 
Takip Şube Müdürlüğü Uzundere 
Merkez Ambarda forklift operatörü 
olarak görev yapıyorum. 48 
yaşında evli ve bir çocuk 
babasıyım. İşime sadık birisiyim. 
Burada çok güzel dostluklar ve 
arkadaşlıklar kurdum. 
Bu ailenin bir parçası olmaktan çok 
mutluyum. 

Atanur DALMIŞ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Merhaba, ben Atanur DALMIŞ, evli 
ve 3 çocuk babasıyım.
15.10.2012 tarihinde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi iştiraki olan İzenerji A.Ş. 
de kamyon şoförü olarak işbaşı 
yaptım, daha sonra 2017 yılında 
Disk Genel – İş 2  No’lu Şube temsil-
cisi seçimlerinde temsilci adayı 
oldum ve mesai arkadaşlarımızın 
takdiri ile işyeri temsilcisi seçildim, 
halen işyeri temsilcisi olarak görev 
yapmaktayım. Mesai 
arkadaşlarımın işyeri sorunları ve 
şahsi sorunları ile ilgili elimden 

gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Görevimi isteyerek ve severek 
yapıyorum. Hayat görüşü olarak önce işine ve ekmeğine sahip 
çıkmak sonra ise alın teri ve emek veren herkesin hiçbir şekilde hak 
kaybına uğratılmaması şiarıyla yoluma devam etmek. 

Güven ÇETİNER

Merhaba ben Güven ÇETİNER,
 45 yaşında evli iki çocuk babasıyım.  
01.01.2011 yılından beridir İzmir 
Büyükşehir İZENERJİ A.Ş. ailesi 
bünyesinde İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Otomotiv Şube Müdürlüğü’ne 
Motor Teknisyeni olarak hizmet 
veriyorum.  6 yıldır Disk Genel İş 2 
No.lu Şube’de İşçi Baş Temsilcisi 
olarak görev alıyorum. Benim için 
bu işe girmek hayatımın en önemli 
anlarından biridir. 
Hiç bir zaman hayattan ümidi 
kesmemek, sürekli yeni bilgiler 
öğrenmek, öğrendikçe öğretmek 

bu sayede her zaman kendimi geliştirmek için çabalıyorum. 
Hayatım boyunca da bu hedefler doğrultusunda yürüyeceğim. Bu 
yolculukta İZENERJİ A.Ş. ailesi ile yol almaktan çok mutluyum.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Merhaba, ben Mustafa Üçer. 
Evliyim, dört kızım ve iki torunum 
var. 2012 yılında İzenerji A.Ş. 
ailesinin bir ferdi olarak görevime 
başladım. İlk olarak İzmir merkez 
bölgede boya ekibinde vasıflı işçi 
olarak görevimi en iyi şekilde 
yaptım. Kısa bir süre sonra merkez 
bölge boya ekibinin posta başı 
göreviyle terfilendirildim. Burada 
yaklaşık 8 yıl çalıştım. Bu çalışma ile 
hem görevimi en iyi şekilde yapma-
ya gayret gösterdim hem de bu işin 
bana sunduğu İzmir’in her yerini 

görme şansıyla motivem arttı, gördüklerimle anılarıma hoş izler 
kaldı. Daha sonra kendi isteğimle Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Kuzey 
Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü’nde çalışmak istedim, hala da bu iş 
ortamındayım. Dikili, Kınık, Aliağa ve Bergama bölgelerinde 
çalışmaya devam etmekteyim. Hem İşimi yapıyorum hem de İzmir’in 
eşsiz doğasıyla iç içeyim.
“Tüm farkı yaratan emektir.” felsefesini hayatıma taşıyarak bugün-
lere geldim. Emeğe saygı duyup emeğin kıymetini bilenlere bin 
selam!

Fatih ÖZEN

42 yaşındayım evli ve iki çocuk 
babasıyım. 01.01.2011 yılından 
beridir İzmir Büyükşehir İZENERJİ A.Ş 
bünyesinde İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Otomotiv Şube Müdürlüğünde 
Motor Teknisyeni olarak hizmet 
veriyorum. Benim için bu işte 
çalışmak ve İzmir halkına hizmet 
veren bir kurumda görev yapmak 
büyük mutluluk.
4 yılı aşkın süre atölyemizde binek 
araç Ustabaşı olarak görev yaptım.  
7 ayı aşkın bir süredir de Yedek 
Parça Tedarik Birimi ve Hizmet 
Alımları Biriminde Teknisyen olarak 

görevimi sürdürmekteyim. Gelişen ve büyüyen İZENERJİ A.Ş. bünye-
sinde bulunduğum 10 yılı aşkın sürede sürekli yeni bilgiler öğrenip 
kendimi geliştirmeye çalıştım. Kendimi geliştirdikçe bunun karşılığını 
alabildiğim, insan odaklı, sürekli yeniliğe ve gelişime açık İZENERJİ 
A.Ş ailesi içerisinde olmaktan çok mutluyum.

Ekim/Kasım 2021
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Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü
Ben Süleyman Harun KÖSE. 
16.06.1984 doğumluyum. Evli, ikiz 
çocuk babasıyım. 2018 yılından beri 
İzenerji A.Ş. bünyesinde, Park ve 
Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda 
muavin olarak çalışmaktayım. 
Yaşama değer katan bir birey 
olmak için işimi severek yapıyorum. 
Müzik ve futbol benim hobilerimdir. 
“Aşkla İzmir” sloganının İzmir sokak-
larında değerlenmesi için elimden 
gelen bütün gayreti sarf ediyorum. 
Çocuklarıma onurlu ve benimle 
gurur duyacakları bir gelecek inşa 
etmek istiyorum.

Fatma KIRTIKSüleyman Harun KÖSE

Ersin YILDIRIM

Huzurevi Şube Müdürlüğü
Ben Ersin YILDIRIM. 35 yaşında, evli 
ve iki çocuk babasıyım.
15 yıldır Huzurevi Şube 
Müdürlüğünde çalışmaktayım.
Bir yıldır, 15 gün dönüşümlü bir 
şekilde çalışarak hiç evimize 
gitmeden, yaşlılarımızla iç içe  
mutlu, huzurlu ve covidsiz bir 
pandemi dönemi geçirmiş olup eski 
düzenimize dönmüş bulunmaktayız.
Çalıştığım birimde çalışma 
arkadaşlarım ve yönetim ile 
birbirimizi destekleyerek, huzurlu 
bir şekilde çalışmaktayız.

Emeklerinden ve çalışmalarından dolayı tüm İzmir Büyükşehir 
Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Eylem Barış GÜNDÜZ

İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube 
Müdürlüğü’nde görev almaktayım. 
Evliyim ve iki oğlum var biri 19 
yaşında diğeri 2 yaşında. 
Öncesinde İzenerji A.Ş. bünyesine 
bağlı olarak Park Bahçeler Dairesi 
Başkanlığı’nda çalıştım. Şimdi ise 
2010 yılından beri İzmir Doğal 
Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü’nde 
çalışmaktayım. Müdürlük bünye-
sinde hayvan bakıcılığı yaptım. 
Sonrasında turnike giriş kapıları da 
çalıştım şimdi de müzede görev 
almaktayım.  İzmir Doğal Yaşam 
Parkı Şube Müdürlüğü’nde  
çalıştığım için çok mutluyum işimi 
çok seviyorum.

Oğuz AYDİL

Ben Mezarlıklar dairesi başkanlığı 
defin hizmetleri şube müdürlüğün-
den Oğuz Aydil  11 yılı aşkındır İzmir 
Büyükşehir Belediyesine bağlı 
İzenerji Şirketinin ihalesi kapsamın-
da defin hizmetlerinde görev 
yapmaktayım 6 senedir emekçi 
arkadaşlarımın iradesini alarak disk 
genel iş sendikası 2 nolu şubenin 
işyeri baş temsilciliği görevini 
sürdürmekteyim. Bu kutlu ve mutlu 
ailenin içeresinde bulunmak benim 
için bir övünç kaynağı kurumu-
muzun hem İzmir halkına hem de 
personellerine karşı yıllardır süren 

bir sahiplenme duygusu var İzenerji şirketinde görev yaptığım süre 
içeresinde kurumum tarafından her zaman pozitif yönde destekle-
nerek eğitimler alarak kendimi geliştirme fırsatı buldum. En başta 
da belirttiğim gibi ikiyi böyle büyük ailem var iyi ki İzmir Büyükşehir 
belediyesi ve İzenerji çatısı altında çalışıyorum . 10.000 bine yakın 
İzenerji emekçisini ve yöneticilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyo-
rum.

Ben FATMA KİRTİK
İzmir doğumlu,1çocuk annesiyim 
2016 yılından beri İZENERJİ A:Ş 
bünyesinde HUZUREVİ ŞB.              
Müdürlüğünde görev yapıyorum 
Huzurevindeki sakinlerimize ekip 
arkadaşlarımla beraber güler yüzlü 
hizmet anlayışımızla 7/24 gecemizi 
gündüzümüze katarak, merhamet 
ve özveriyle hizmet veriyoruz.
Tüm sakinlerimizi ailemizden bir 
birey gibi kabul ediyoruz. 
Güler yüzlü hizmet anlayışımız ile 
çözülemeyecek problemin olmadı-
ğına inanıyoruz.  

Sakinlerimizin yüzündeki gülümseme ve memnuniyeti gördükçe 
yaptığımız işin manevi mutluluğuna paha biçilemeyeceğini anlıyo-
rum. Son bir yılı pandemi sebebiyle sakinlerimizin sağlığı için 15 er 
günlük yatılı çalışma şeklinde tamamladık. İZENERJİ A.Ş.  personeli 
olarak hizmet vermekten gurur duyuyorum.

İsmail UZUN

İzmir Büyükşehir Belediyesi  İktisadi 
teşekkülü olan İZENERJİ A.Ş.'de 
ilaçlama ekibinde çalışan emekçile-
rin baş temsilciyim. Bizler sırtında 16 
kg kimyasal ürünlerle sokak sokak  
dolaşıp tüm ilçelerin açık kapalı 
alanlarında haşere mücadelesini 
veren emekçileriz. Halk sağlığı için 
başta sivri sinek olmak üzere, kene, 
pire, böcek, fare ve buna benzer 
haşerelerin popülasyonunu kontrol 
altında tutmak ve üreme alanlarını 
tespit etmekle ve gerektiğinde 
müdahale ve mücadele etmekle 
görevliyiz. Hastalık ve bakteri 

taşıyabilen bu canlıları, 28 ilçede konumlanmış ekibimiz ve 320 
çalışan arkadaşımızla minimuma indirmek için ruhen ve bedenen 
mesai harcıyoruz. Maalesef ki; Covid 19 (Koronvirüs) mücadelesi, 
bizlerin yaptığı işin değerini daha da gözler önüne serdi. Kimyasal 
maddeler ile yaptığımız bu mücadele, sağlığımıza da her ne kadar 
bir bedel ödetiyor olsa da, bizler halk sağlığını ön planda tutmaya, 
hizmet üretmeye devam ediyoruz; ve edeceğiz  Tüm emekçilerin hak 
ettiği saygıyı görmesi dileği ile…

www.izenerji.com.tr
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Özgür AYDIN 

36 yaşında sosyal Hizmetler mezunu 
aynı zamanda İnsan Kaynakları ve 
Yönetimi   öğrencisiyim. Evli ve bir 
çocuk babasıyım. 2011 yılında 
İzenerji A.Ş personeli olarak İzmir 
Büyükşehir Belediyesi İdari İşler 
Şube Müdürlüğü’nde şoför olarak 
göreve başladım. 2018 yılından bu 
yana İzenerji A.Ş İdari İşler 
Biriminde Depo ve Araç Sevk 
personeli olarak görev yapmak-
tayım. İzenerji A.Ş ailesinin bir 
personeli ve bu ekibin bir parçası 
olmaktan gurur ve mutluluk    
duyuyorum.

Ferdi ERGEN

1972 İzmir doğumluyum. Akıncılar 
İlkokulu, Alsancak Ortaokulu ve 
İzmir Kız  Lisesi’nden sonra, Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde 
okumaya başladım. Üniversite 
yıllarımda Hemşirelik eğitimime 
devam ederken, Eğitim Fakülte-
si’nden  Pedagojik Formasyon 
Belgesi de aldım. Bu sayede bir 
yandan eğitim hayatıma devam 
edip, bir yandan da sağlık 
sektöründe çalışma hayatıma 
başlamış oldum. Mezun olduktan 
sonra Özel Sağlık Hastanesi Koroner 
Yoğun Bakım Ünitesinde görev 

yaptım; akabinde  de kariyer hayatıma farklı kurum ve kuruluşlarda 
hemşire, birim sorumlusu, özel sağlık provizyon sorumlusu, eğitmen 
ve yönetici olarak devam ettim. 2015 yılından beri ise İZENERJİ 
A.Ş.’de İşyeri hemşiresi olarak görev yapmaktayım. Çalışanlarımızın 
ruhen ve bedenen en sağlıklı şekilde halkına hizmet edebilmesi için 
görevimi yapıyor olmaktan son derece mutluyum.

Neşe KILIÇ

42 yaşında Karşıyaka doğumlu, 11 
yaşında yakışıklı bir erkek çocuk 
babasıyım. Karşıyaka M. Ali Lahur 
Tic. Mes. Lis. Muhasebe Bölümü 
mezunuyum. Okul sonrası hemen 
ticarete atıldım. Çıraklıktan yöneti-
ciliğe çeşitli şirketlerde birçok 
pozisyonda görev yaptım. Daha 
sonra kendi inşaat şirketimi 
kurdum. O yıllarda, Ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik sıkıntılardan 
dolayı, şirketimi kapatmak zorunda 
kaldım. 2008 yılında İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi İzenerji A.Ş.’de 
çalışmaya başladım. 2008’den 

2016 yılına kadar İBB Trafik Denetleme Şb. Md. ‘nde görev yaptım. 
2016 yılında İzenerji A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde makam şoförü olarak 
yeni görevime başladım. Ve halen şehirlerarası olmak üzere, 
makam şoförlüğü görevimi en iyi şekilde icra etmeye devam 
etmekteyim. Geçmiş iş hayatımda deneyimlediğim en önemli 
şeylerden bazıları; iş yerindeki güven, huzur, samimiyet, saygı ve 
dostluk gibi kavramlardır. Ben bu önemli kavramları 13 yıldır İzenerji 
A.Ş.’de görmekteyim. Yöneticisinden çalışanına bu ailenin bir 
parçası olmaktan mutluyum. Önemli bir ayrıntı da, yaptığımız bu 
çalışmaların, İzmir halkına hizmet etmek olması ayrıca gururlu, 
enerjik ve mutlu hissetmemi sağlıyor. 

İlker Önder 

Ben Ozan DÖNMEZ.  30 yaşındayım 
Manisa / Saruhanlı doğumlu evli ve 
bir kız çocuğu babasıyım. Daha 
önce geçimimi Saruhanlı  Kumkuyu-
cak köyünde ata toprağım olan 
üzüm bağlarından sağlıyordum.  
Bazı zamanlar hafta sonları 
babama destek amaçlı yardıma 
gider doğduğum topraklarında 
keyfini çıkartırım. 2 sene önce 
İzenerji A.Ş  İdari İşler 
Müdürlüğünde büro personeli 
olarak çalışmaya başladım. 
Çalışma arkadaşlarımla birlikte iyi 
bir ekip olduğumuza inanıyorum. 

Arşiv birimi olarak özverili bir şekilde görevimizi yerine getiriyoruz. 
Bu işi yapmayı seviyorum, mutluyum, bu ailenin bir parçası olduğum 
için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bundan sonra da çok daha 
güzel anlar ve anılar yaşayacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. 
Teşekkür ederim İzenerji AŞ ailesi mutlu ve sağlıcakla kalın saygılar.

Ozan DÖNMEZ

Ben Aytek Turhan, 39 yaşındayım 
Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü 
Mezunuyum. 2.ci Üniversite 
kapsamında İstanbul Üniversitesi 
Auzef Coğrafya Bölümünde 4.cü 
sınıfta eğitim hayatıma devam 
etmekteyim. Evliyim ve 3 yaşında bir 
kızım var. 1999 yılından itibaren özel 
güvenlik sektöründe çeşitli 
kademelerde görev yaptıktan sonra 
2019 yılında İZENERJİ A.Ş. ailesine 
katıldım. Görevli olduğum İzenerji  
A.Ş Güvenlik Müdürlüğü bünyesinde 
bulunan Proje-Operasyon Şefliği ve 
Denetleme-Eğitim Şefliğine bağlı 

olarak hizmet verdiğimiz projelerde 5188 sayılı özel güvenlik 
hizmetlerine dair kanun ve yönetmelik hükümlerinin yerine getirilme-
si, görevli özel güvenlik görevlilerinin vardiya ve çalışma çizelgeleri-
nin düzenlenmesi, personellerin izin ve rapor almaları durumunda 
birimlerin çalışma düzenlerinin devamlılığının sağlanması için 
gerekli planlamaların yapılması, vatandaşa daha iyi bir hizmet 
sunabilmek adına personellerin görev noktalarında denetlenerek 
gerekli görev başı eğitimlerin verilmesi gibi süreçlerde görev almak-
tayım. Özel sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra İzmir Büyükşehir 
Belediyesi çatısı altında kurumsal bir yapı içinde görev aldığım için, 
bağlı bulunduğum birimdeki çalışma arkadaşlarımın özel güvenlik 
konusundaki profesyonelliklerinden ve İZENERJİ A.Ş. ailesinin bir 
parçası olmaktan memnuniyet duyuyorum.
 

Aytek TURHAN
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İ Z E N E R J İ ’ D E N  H A B E R L E R

11.06.1990 Tarihinde İzmir’de 
dünyaya geldim. Celal Bayar 
Üniversitesi  Gördes MYO Büro 
Yönetimi Bölümünü bitirdim. Bu 
sırada bilgisayar üzerine eğitimler 
ve iş yaşamında kariyer konularında 
çeşitli eğitimler aldım. Menderes 
Kaymakamlığı Yazı İşleri 
Müdürlüğün’de görevde bulundum.  
01.08.2018 yılında İZENERJİ A.Ş. 
Ticaret ve Satın Alma 
Müdürlüğünde yeni görevime 
başladım. Temel amacım görev 
yaptığım İzmir Büyük Şehir Beleledi-
yesinin vizyonuna uygun yaşanabilir 

bir kent de sorumluk bilinci içinde çalışarak kentimize faydalı bir 
birey olmak. Görevim Satın alma konusunda ilgili eğitimler almam ve 
burada samimi iş ortamı sayesinde adaptasyon sorunu yaşamadan 
kısa sürede sevdiğim bir işe sahip oldum. Burada Özgür bir çalışma 
ortamına sahibiz Sosyal Demokrat bir Belediyede çalışmanın 
ayrıcalıklarını gerçekten yaşıyoruz ve bu sayede daha verimli ve 
mutlu bir şekilde görevlerimizi yerine getirebiliyoruz.
Bize bu çalışma ortamını sağlayan İZENERJİ A.Ş. Yönetimine ve 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ başkanım SAYIN TUNÇ SOYER’e 
teşekkür ederim.



Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

 “Yurtseverlik bu memleketin can damarları olan 

nehirlerinin temiz akması için mücadele etmek demektir.” 
İklim krizi ve doğanın tahribatı; gezegenimizin her tarafında, doğadaki tüm canlıların 
yaşamını ciddi bir biçimde tehdit eden bir noktaya evrildi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşamlarımızı tehdit eden bu krize karşı çeşitli ve çok kapsamlı 
çalışmalar yürütüyor. Biz, referansımızı “doğa ile uyumlu bir yaşam” üzerine inşa ettik ve 
“Başka Bir Dünya Mümkün” anlayışıyla yola çıktık.

Bu vizyon; İzmir’in yeni yol haritasına işaret ediyor. Amacımız, ülkemizin sınırlarını dahi 
aşarak tüm dünyaya doğa ile uyumlu bir kent ve yönetim anlayışının mümkün olduğunu 
göstermek ve ilham vermek.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında, “Yeşil Şehir 
Eylem Planı” hazırlanması için, 300 bin Avro’luk bir hibe desteği sağladı.

Gururla ifade etmeliyim ki bu destek, Türkiye’de ilk defa İzmir için sağlandı. 2 Mayıs 2019 
tarihinde başlayan bu yönlü çalışmalarımızda; katılımcı ve şeffaf bir anlayışla, İzmir’in ilgili 
tüm paydaşlarını sürece dahil ettik. Belediyemizin birimleri, kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler ve meslek odalarından toplamda 100’den fazla katılımcının 
katkısıyla, İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı’nı hazırlayıp İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne 
sunduk. 

16 Aralık 2020 tarihli Meclis toplantımızda onaylanan İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı’nın temel 
amacı; çevresel zorlukları belirleyip, bunların içinden en acil ele alınması gerekenleri 
tespit ederek İzmir için daha yeşil bir geleceği mümkün kılacak bir stratejik çerçeve 
oluşturmak.

EBRD öncülüğünde; Yeşil Şehirler Programı metodolojisini izleyerek oluşturulan planımız, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı ve yine aynı süreçte hazırladığımız Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Eylem Planı ile uyumlu olarak hazırlandı.

Türkiye’de ilk defa İzmir’de yaptığımız bu plan ile su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak ve 
iklim değişikliği gibi kapsamlı bir dizi ekolojik sorunla ilgili çözümlere yönelik eylemler 
tespit ettik. İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı (İzmir YŞEP) çerçevesinde 21 farklı grupta; altyapı 
yatırımlarını, politika tedbirlerini, kapasite geliştirme ve savunuculuk girişimlerini ve tümü 
yeşil bir İzmir vizyonu içeren 47 eylem yer alıyor.

İklim krizinin olumsuz etkilerinin, doğa felaketler ve afetlerin bize uzak olmadığını, son 
iki yılda acı tecrübelerle yaşadık, yaşıyoruz. Tam da bu sebeple, İzmir’i doğa ile uyumlu 
ve dirençli bir kent haline getirmemiz gerekiyor. İzmir YŞEP, işte bu konuda aynı süreçte 
hazırladığımız Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı gibi iklim kriziyle mücadele ve pek 
çok konuda 2030 yılına kadar İzmir’in yol haritasını oluşturacak.

İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı’nın, İzmir’e hayırlı olmasını diliyor; başta hibe ve danışmanlık 
desteği sağlayan EBRD’ye, değerli görüşleriyle planımızın hazırlanmasına katkı veren 
tüm paydaşlarımıza ve belediyemizin ilgili birimlerindeki tüm çalışma arkadaşlarıma 
yürekten teşekkür ediyorum.



Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

w w w . i z m i r . b e l . t r

”
İzmir'i doğa ile uyumlu
                                       örnek bir kent  
                                                             yapmaya kararlıyız

“


