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İBB’nin Yeni Şirketi İZETAŞ
Elektrik Enerjisi Tedarik Lisansı Aldı

İZSU’nun 2022 Yılı Enerjisi İZETAŞ ‘tan

TACETTİN BAYIR
TBMM Enerji Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili

Çalışmaların sadece özel sektör kanadıyla değil, 
devlet kanadı ile de yapılması, kendi gücümüzü

oluşturarak, dünyada söz sahibi olmamızı
sağlayacaktır.



“Eğer bir gün benim sözlerim
bilimle ters düşerse, bilimi seçin.”



Tunç SOYER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

    Kıymetli hemşehrilerim;
  
   Belediyemiz iştiraklerinden İZENERJİ             
A.Ş’nin, faaliyet ve projelerini anlattığı 
dijital derginin üçüncü sayısı ile 
karşınızda olmaktan mutluluk     
duyuyorum.

Biliyorsunuz, dünyamız, etkilerini her 
geçen gün daha fazla hissettiren iklim 
krizinin pençesinde. Küresel ısınmayla, 
kuraklıkla, susuzlukla mücadelede ve 
hava kalitesini artırma yolunda, 
uluslararası platformda, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de 
taahhütlerde bulunduğumuz pek çok 
çalışma yürütülüyor. Hedefimiz, 
kentimizdeki sera gazı emisyonunu 
2030’a kadar en az yüzde 40 azalt-
mak. 2050 yılı için ise net sıfır karbon 
salımı hedefi koyduk. Bunun için de 
tüm birimlerimizde temiz enerjiye geçiş 
yolundaki hazırlıklarımız devam ediyor. 

Tüm canlıların yaşam hakkını korumak 
için canla başla çalışıyoruz. Bu doğrul-
tuda, belediyemiz bünyesindeki hizmet 
araçlarını da doğa dostu elektrikli 
otomobillerden oluşturmaya başladık. 
Ben de kent içi ulaşımda bu araçlar-
dan kullanıyorum. 10 elektrikli aracı da 
MOOV Araç Paylaşım Sistemi 
aracılığıyla yurttaşlarımızın hizmetine 
de sunduk ki isteyen herkes bu   
deneyimi yaşayabilsin. Burada 
hedefimiz, kentimizde elektrikli otomo-
billere yönelik farkındalığı artırmaktır. 

Daha temiz, daha dirençli, doğaya 
daha saygılı bir kent olma 
hedefimizde; tüm birimlerimiz gibi 
İZENERJİ de çalışmalarıyla büyük katkı 
sağlıyor. İklim krizi ile yağış rejimindeki 
değişikler ve ortalama sıcaklıkların 
yükselmesi nedeniyle mevcut su 
kaynaklarının kapasitelerinde azalma, 
kentlerin su havzalarındaki evsel, 
tarımsal ve endüstriyel kirlilik kaynaklı 
su kalitelerinde bozulma, nüfus artışı, 
göç ve tarımsal sulama nedeniyle 
giderek artan su talebi sorunları; 
mevcut yeraltı ve üstü su kaynaklarını 
çok daha etkin kullanmayı zorunlu 
hale getirdi. Bu gerçekten yola çıkan 
İZENERJİ A.Ş., Su Kaynakları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi'ni kurdu. Farklı 

disiplinlerden tecrübeli       mühendis-
lerden oluşan birim, şehrimizin yeraltı 
ve üstü su kaynaklarının etkin 
yönetilmesi amacıyla çalışmalar 
yapacak. Ortaya koyacakları veriler, 
şehrimizin sağlıklı gelişmesine ışık 
tutacak.

Gelecek nesillere temiz bir kent ve 
yüzde 100 yeşil belediye bırakma 
yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. 
Hizmet yolculuğumuza; kentimizde her 
alanda yaşam kalitesini daha da 
artırma ve sürdürülebilir kılma 
misyonuyla devam edeceğiz.

Sevgi ve saygılarımla…
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İzenerji A.Ş. Yayını’nda 
yayımlanan bütün yazı, 
haber, fotoğraf, harita, 
illüstrasyon ve sair konuların 
her türlü telif hakkı İzenerji 
İnsan Kaynakları Temizlik 
Bakım Onarım Enerji 
Güvenlik Hizmetleri İlaçlama 
ve Turizm Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’ne aittir. İzin 
alınmadan iktibas edilemez. 
Yazılan makalelerin sorum- 
luluğu yazarlara aittir.
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(232) 411 77 00
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İZENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
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ESHOT Genel Müdür Yardımcısı

İBB’NİN YENİ ŞİRKETİ İZETAŞ
ELEKTRİK ENERJİSİ
TEDARİK LİSANSI ALDI

İZENERJİ MÜTEAHHİTLİK VE
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE BAŞLADI



A. Ercan TÜRKOĞLU
Yük. Müh.

İZENERJİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli İzmirliler;

     İzenerji Sektörel Dergimiz 3. Sayısına 
ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn 
Tunç Soyer’in vizyonunu yansıtacak 
yönde, yenilenebilir enerji merkezli iklim 
değişikliği ve karbon salımını  azaltma-
ya ve yok etmeye yönelik politika ve 
uygulamalar geliştirmekle görevli 
İzenerji A.Ş. çalışmaları  dergimizle 
İzmirlilere ulaşıyor.

Dergimizde; İzenerji A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Yöneticileri, Genel 
Müdürlük ve saha çalışanlarımızın 
tanıtımları devam ediyor.

İzenerji Dergimiz aynı zamanda siyasi 
ve akademisyen uzmanların, sektörel 
dernek, oda ve sivil toplum kuruluşları 
ve tüm paydaşlarımızın  önemli bir 
buluşma noktası olmaya devam 
ediyor. İzenerji Dergisi sektörel güncel 
bilgi kaynağı olma hedefiyle gelişmek-
tedir.

Politik Bakış bölümünde bu sayıda 
TBMM Enerji Komisyonu Üyesi ve 
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Millet-
vekili Sayın Tacettin Bayır’ın    Yenilen-
ebilir Enerji Üzerine yazısı yer almak-
tadır.  

Dergimizde İzmir Büyükşehir Belediyesi 
adına İzenerji’nin sermaye ortağı 
olduğu firma İzmir Jeotermal A.Ş. 
Genel Müdürü Sayın Sinan Arslan 
şirketin ve çalışmaların tanıtımını 
özetlemiştir.

İzelman A.Ş.  Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Adnan Akyarlı Biyodizelin 
ülkemizdeki öyküsünü kaleme almıştır.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi 
Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Mete 
Çubukçu’nun Yenilenebilir Enerjilerin 
Ana Kaynağı Güneş başlıklı yazısı ve 

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sn H. Avni Gündüz’ün Fosil 
Bağımlılığını Geriletecek Eylem Planı 
Yapılmalı yazıları da dergimizin 3. 
Sayısında yer alıyor.  

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 
yanı sıra ilçe belediyelerimizin iklim 
değişikliği direnci çalışmalarına da 
dergimizde yer veriliyor. 

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığınca hazırlanmış olan 
•  Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı
•   Yeşil Şehir Eylem Planı 
• İzmir’in Doğa ile Uyumlu Yaşam 
Stratejisi 
Kitapçıkları bölümler halinde 
dergimizde yayınlanmakta ve 
okurlarımızla paylaşılıyor. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi  kurum ve 
şirketlerinin elektrik enerjisi tedarik 
sürecinde rekabeti arttırmak ve    
maliyeti düşürmek amacıyla çalışacak  
yeni şirketimiz İZETAŞ  kuruldu. 
Firmamıza EPDK  Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumundan  kısa sürede 
20 yıl süreli Elektrik Enerjisi Tedarik 
Lisansı alındı.

İZETAŞ firmamız İZSU  Genel 
Müdürlüğü’nün  200 Milyon kWh  2022 
yılı enerji alım sürecinde en uygun 
teklifi vererek  alım  sözleşmesini 
imzalamış bulunmaktadır.

Enerji ve Su Kaynakları  Araştırma ve 
Uygulama Merkezlerimiz  3 ayrı  
mühendislik ve müşavirlik projesi 
üstlenmiş  ve müşavirlik çalışmalarını 
geliştirerek sürdürmektedirler.

Avrupa Komisyonu tarafından  açılan; 
Mission 100 Carbon Neutral Cities by 
2030 – by and for the Citizens                  
(Görev    2030 a kadar 100 Karbon 
Nötr Şehir – Halk İçin  Halkla  Birlikte)  
isimli çağrıya İzmir’imiz adına 
şirketimiz yetkilendirilmiş ve  katılım 
başvurusu yapılmıştır.  İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığımız öncülüğünde 
İzmir halkını temsil eden bütün kurum, 
oda, dernek, stk, ve diğer paydaşların 
işbirliği ile yürütülecek bu çalışmada, 
İzmir  karbon ayak izinin azaltılarak  
yok edilmesi sürecini en iyi yöneten 
Avrupa şehirleri arasında öncü 
olacaktır. 

Bir sonraki sayımızda  buluşmak üzere, 
İzmirliler ile birlikte   temiz, güneşli, 
aydınlık  ve  sağlıklı  günlere. . . 

Y Ö N E T İ M  K U R U L U  B A Ş K A N I M I Z D A N
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Y Ö N E T İ M  K U R U L U M U Z U  T A N I Y A L I M

       15.07.1968 Balıkesir doğumludur. İlk, 
orta ve lise eğitimimi Sındırgı’da 
tamamlamış 1990 yılında 9 Eylül 
Üniversitesi Mimarlık Mühendislik 
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama, 
2015 yılında A.Ü Sosyoloji bölümlerin-
den mezun olmuştur.

1992 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Koordinasyon Şube 
Müdürlüğünde Şehir Plancısı olarak 
çalışmaya başlamıştır. Şehir Plancısı 
olarak başladığı iş hayatının tama-
mında Ulaşım Planlaması alanında 
uzmanlaşmıştır. 2011-2013 yılları 
arasında Ulaşım Koordinasyon Şube 
Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Şube 
Müdürlüğü görevlerini birlikte yürüt-
müştür. 2013 yılında Trafik ve Denetim 
Şube Müdürü olarak çalışmıştır. 2014 
yılında ESHOT Genel Müdürlüğü 
Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığına 
atanmıştır. 2017 yılında İ.B.B. Ulaşım 
Dairesi Başkanı Görevini yürütmüştür. 
2018 yılı Mart ayından itibaren de 
ESHOT Genel Müdürlüğünde Genel 
Müdür Yardımcısı olarak çalışmak-
tadır.

1992 yılından itibaren ulaşımın hem 
teorik hem uygulamaya yönelik 
çalışmalarında yer almıştır.

Konak Meydanında son durak yapan 
minibüslerin “Konak Meydanından 
Çıkarılması” projesi kapsamında 
minibüslerin yeni güzergâh ve hat 
planlaması çalışmaları, Dokuz Eylül 
Üniversitesi ile birlikte hazırlanan 
“Karayolu Ağı Oluşturma” Projesi, Kent 
içi ulaşımını rahatlatmak ve ulaşım 
standartlarını yükseltmek için hazırla-
nan “Ulaşımda Dönüşüm” projesi, 
Toplu Ulaşımda “Otobüs-Metro- 
Gemi” taşımacılığı arasındaki 
entegrasyonu sağlama çalışmaları, 
2004 Yılında Yürürlüğe giren 5216 
Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 
2014 yılında yürürlüğe giren 6360 
Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi sorumluluk alanına giren 
yerleşimlerde karayolu ile yolcu 
taşımacılığı yapan ticari araçlarda bir 
düzen sağlamak ve standart getirmek 
amacıyla, “İBŞB Karayolu Toplu 
Taşımacılık Esasları Yönergesi”, 
“Minibüs / Servis Araçları / Taksi 
Yönergeleri”ni hazırlama çalışmaları 
ve “Güzergâh İzin Belgesi” ve “Ticari 
Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenmesi 
çalışmaları, 2014 Yılında ESHOT Genel

Tasarımı” projesi, 2009 yılında 
yürürlüğe giren “İzmir Ulaşım Ana 
Planı” ile 2018 yılında yürürlüğe giren 
İBŞB Ulaşım Ana Planı Revizyonu” 
çalışmaları, Akıllı trafik sistemlerinin 
yönetimi, denetimi ve sürdürülmesine 
yönelik kurulan İZUM (İzmir Ulaşım 
Merkezi) ’un kurulumu ve tamamlan-
ması için yapılan çalışmaları, “İzmir 
Çevre Kent İlçeleri”nde yer alan birey-
sel taşımacıların toplu ulaşım 
sistemine entegrasyonu; “İZTAŞIT” 
projelerini ve çalışmalarını yürüt-
müştür.

Ayrıca ulaşım ve trafik konularında 
düzenlenen eğitimlere, konferanslara, 
çalıştaylara, sempozyum, panel, 
seminer ve fuarlara konuşmacı, 
moderatör ve davetli olarak 
katılmıştır.

2014 Haziran ayından itibaren İzenerji 
A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini 
yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk annesidir.

Kader SERTPOYRAZ 

İZENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
&

ESHOT Genel Müdür Yardımcısı



Aysun HAPÇI 

İZENERJİ A.Ş.
Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 
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   Aysun HAPÇI 1974 İzmir doğum- 
ludur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de 
tamamlamıştır. İzmir Ticaret Lisesi 
Muhasebe ve Finans bölümünden 
başarı ile mezun olarak öğrenimini 
tamamlamıştır. Eshot Genel Müdür- 
lüğü Ayniyat Muhasebe biriminde 
dönem stajını gerçekleştirmiştir.

Çalışma hayatına 1992 yılında tekstil 
sektöründe faaliyet gösteren Akdeniz 
Tekstil – Basmane Konfeksiyon şirketi-
nin muhasebe bölümünde başlamıştır.

1993 Mayıs ayında yayıncılık 
sektöründe faaliyet gösteren İzmir 
Yayıncılık ve Tanıtım A.Ş.’ de göreve 

başlayarak İzmir Büyükşehir Belediye-
sindeki çalışma hayatına adım 
atmıştır.

1993’ten 2000 yılına kadar İzmir 
Yayıncılık ve Tanıtım A.Ş.’ de İnsan 
Kaynakları, Satın Alma - Ticaret ve 
Muhasebe birimlerinde aktif görev 
yapmıştır. 

2000 Ekim - 2001 Mart arasında İzmir 
Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan 
İzbeton A.Ş.’ de Personel ve İdari İşler 
Biriminde görev almıştır.

2001 Nisan dönemi itibari ile insan 
kaynakları alanında faaliyet göster-
meye başlayan İZENERJİ A.Ş.’ de 
Personel ve Mali İşler Biriminde 
çalışmaya başlamıştır.

2007 yılında Muhasebe ve Mali İşler 
Şefi olarak atanmıştır ve görevini 
başarıyla yürütmüştür.

2020 yılında ise Muhasebe ve Mali İşler 
Müdürü olarak atanmış olup görevini 
halen sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk 
annesidir.

  Berrin AKHANCA, 1985 İzmir do- 
ğumludur. Ortaöğretim ve lise eğitimi-
ni doğduğu şehirde tamamlamıştır. 
Eğitim hayatına Ege Üniversitesinde 
devam etmiş, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları bölümünü başarıyla 
tamamlamıştır. 2004-2005 yılları 
arasında muhasebe alanında faaliyet 
gösteren özel bir şirkette görev 
yaparak çalışma hayatına 
başlamıştır.

İzmir Büyükşehir           Belediyesi 
ailesine Eşrefpaşa Hastanesinde 
görev alarak katılmıştır. 2006-2013 
yılları arasında görevini başarıyla 
devam ettirmiştir. 2013 yılı itibari ile 
görevlendirildiği İzenerji Genel 
Müdürlüğünde çalışma hayatını 
sürdürürken 2020 Mayıs ayında 
atandığı İdari İşler Müdürlüğü görevini 
halen yürütmektedir. Evli ve bir çocuk 
annesidir.

Berrin AKHANCA

İZENERJİ A.Ş.
İdari İşler Müdürü

Y Ö N E T İ M İ M İ Z İ  T A N I Y A L I M



Tacettin BAYIR

  Bugün dünyada en büyük enerji 
kaynağı nedir diye sorsak, alacağımız 
cevap bellidir. ‘’Güneş.’’ Güneşten 
gelen ışık ve radyasyon, içinde 
yaşadığımız dünya için gerekli olan 
tüm enerjilerin oluşumunda, 
dönüşümünde en fazla katkıyı verir. 

Dünyada yaklaşık olarak 350 milyon 
yıl önce, milyonlarca tür hayvan ve 
bitki yeryüzünü kaplamaya başladı.  
Böylelikle, milyonlarca yıl hayvan ve 
bitki fosillerinden oluşan yakıtlar; 
günümüzdeki hidrokarbon yatak-
larının yani; petrol, kömür, doğalgaz 
vs. gibi kaynakların oluşumunun teme-
lini attı.
 
Endüstriyel alanda çok geniş bir 
kullanım alanı olan fosil yakıtlar, 
birikmiş güneş enerjisinin depo edilmiş 
şeklidir. Fosil yakıtlar enerji üretimin 
yanında; plastik, LPG, benzin, naylon, 
tiner mum gibi ürünlerin yapımında da 
hammadde olarak petrol kullanılmak-
tadır.  Söz konusu maddelerin  doğaya 
verdiği zararlar ortadadır. Ama yine 
de değinecek olursak; çevresel 
açıdan başta iklim değişikliğine, asit 
yağmurlarına, kentsel ve endüstriyel 
hava, su kirliliğine, insani açıdan ise 
bakacak olursak; kanser vakalarının 
hızla artmasından kaynaklı olarak 
yaşanan ölümlere ve sağlık sorunları-
na neden olmaktadır. 

Enerji, her zaman süreklilik gösterir. 
Dün olduğu gibi bugün de, fosil yakıt-
lar aracılığıyla, evrendeki canlılara 
verilen zarar, bu enerji kaynağının bir 
gün biteceği kaygısıyla yerini yenile-
bilir enerji kaynaklarına bırakmaya 
başladı. Zira uzmanlar; fosil kaynak-
larının 150 – 200 sene içinde bitme 
ihtimalini sık sık ifade etmekte, yakın 
bir gelecekte su savaşları 
yaşanacağının altına çizerek, yenile-
bilir enerjiye yönelme konusunda 
çağrılar yapmaktadırlar.

İşte tam da bu durumda; özellikle 
ülkemizde daha fazla yararlanabi-
leceğimiz; güneş başta olmak üzere 
jeotermal, rüzgar gibi biyokütle, 
dalga, hidrolik ve hidrojen gibi yenile-
bilir enerji kaynakları ön plana 
çıkmakla birlikte, son zamanlarda 
ciddi yatırımlar da yapılmaktadır. 

Ülkemizin konumu göz önüne 
alındığında özellikle, güneş tarlalarının 
kurulması bana göre en ideal olanıdır. 
Aynı şekilde gerekli kurum ve 
kuruluşların da onayı ile, doğaya, 
tarıma zarar vermeden yapılacak 
olan güneş ve rüzgâr enerjileri de 
yarar sağlayacaktır. Üstelik bu sistem; 
fosil yakıt sistemlerinin kullanıma göre 
daha ekonomik hem de süresiz 
(sonsuz) olacaktır.

TBMM’de 3 dönemdir (2015-2021) 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynak-
lar, Bilgi ve Teknoloji Üyesi olarak 
görev yapan, 42 senedir ülkemiz için 
katma değer yaratmaya çalışan bir 
sanayici olarak; Yenilebilir Enerji 
kurulacak yerlerin faunasını, florasını 
bozmayacak, insanların yaşantısına 
olumsuz anlamda etki etmeyecek, 
tarım alanlarının kullanımını daralt-
mayacak her türlü girişimin, enerji de 
dışa bağımlılığımızı azaltacağını 
düşünmekteyim.

Özellikle bunların sadece özel sektör 
kanadıyla değil, devlet kanadı ile de 
yapılması, kendi gücümüzü        oluştu-
rarak, dünyada söz sahibi olmamızı 
sağlayacaktır.

Bakınız bugün, dünyanın en sıcak 
kıtası olan Afrika’da, emperyalist 
devletler, Afrika’da bulunan ülkelerin 
jeopolitik konumundan yani güneş 
enerjilerinden yararlanarak, ürete-
cekleri elektriği nakil hatları ile      
ülkelerine getirmek için planlarını 
oluşturmuş hatta hayata geçirmiş 
durumdadırlar. 

 

Bu gerçeği göz önüne aldığımızda, 
zaman geçmeden biz de devletin ilgili 
kurumları ile kendi öz sermayemizi 
kullanarak, kendi enerjimizi kendimiz 
üretip, insanımıza daha ekonomik bir 
biçimde hizmet vermeyi devlet politi-
kası haline getirmeliyiz.

Bugün ithal edilen doğalgazın ve 
elektriğin, dolar kurundaki artışı da 
göz önüne alındığında, son 2 sene de 
elektrik %47,4, doğalgaz ise, %42,3 
artmıştır. Buradan yola çıkarak, başka 
devletlere ait kaynakları kullandığınız 
zaman, ‘’Karşı taraf nasıl olsa bize 
muhtaç’’ düşüncesi ile rahatlıkla fiyat 
artışına gidebilmektedir. 

Kısacası; kendi kendinize yeten bir 
ülke değilseniz, ürettiğinizi ihraç 
edemiyorsanız, teknolojik gelişmeleri 
50 yıl geriden takip edip, bugün hibrit 
araba üretmek yerine, hala benzinli 
araba yapmanın peşinde koşuyor-
sanız, asla 1. Sınıf dünya ülkesi olamaz, 
gelişmiş ülkelerin eskilerini kullanmak-
tan da bir adım öteye gidemezsiniz. 
Hal böyle olunca da; geleceğinize; 
dışarıdan ithal etmekle yükümlü 
olduğunuz başka ülkeler karar verir.   

Aralık/Ocak 2021-2022
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YENİLENEBİLİR
ENERJİ ÜZERİNE…

TBMM Enerji Komisyonu Üyesi
ve

CHP İzmir Milletvekili

P O L İ T İ K  B A K I Ş



1.1. SECAP
Hakkında
Genel Bilgi ve
SECAP’ın Amacı
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b. Eylemler

    İzmir’in kentsel sürdürülebilirliği 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;

İBB’nin ve diğer önemli paydaşların 
hâlihazırda uyguladığı mevcut politika
stratejilerinden ve tavsiyelerden yola 
çıkarak geliştirilen SECAP ile uyum 
kapsamındaki 11 sektördeki temel iklim 
risklerini ve kırılganlıkları ele alan 
toplam 30 eylem tespit edilmiştir. 
YŞEP ile koordinasyon içinde oluşturu-
lan ve azaltımla çakışan uyum eylem-
lerinin sektörlere göre dağılımı yanda 
verilmiştir:  

Küresel Belediye Başkanları iklim ve 
Enerji Sözleşmesi (GCoM), iklim ve 
enerji hedeflerini yerine getirmeyi 
gönüllü olarak taahhüt eden binlerce 
yerel yönetimi bir araya getirmektedir. 
İBB, Belediye Başkanları Sözleşmesine 
katılarak tüm İzmir ilini kapsayacak 
şekilde aşağıda sıralanan    taah-
hütlerde bulunmuştur:
      Kişi başına düşen CO2 salımının 
2018 temel yılına göre 2030 yılına 

Sektöre Göre Uyum Eylemleri

Binalar; 2 

Ulaşım; 1

Enerji; 2

Su; 9

Sivil Savunma ve
Acil Durum; 2  

Turizm; 1 

Arazi Kullanımı
Planlaması; 5

Tarım ve
Ormancılık; 3

Çevre ve Biyolojik
Çeşitlilik; 2

Sağlık; 3

Şekil C: Sektörlere göre uyum eylemleri adedi (Sayılar adedi göstermektedir).

Hedefi ile risk ve kırılganlıkları içeren 
bir “Olurluk İncelemesi” hazırlan-
mıştır.Gerektiğinde, bu “Olurluk İncele-
mesi” İzmir YŞEP’i ile örtüşmektedir.

kadar en az %40 azaltılması
          Kişi başına düşen CO2 salımının 
2018 temel yılına göre 2030 yılına 
kadar en az %40 azaltılması
     İklim değişikliğine karşı daya-         
nıklılığın arttırılması (daha açık bir 
ifade ile iklim eylem planı hazırlan-
ması) ve
        Azaltım ve uyum planlarını en- 
tegre ederek, sürdürülebilir ve düşük 

Her bir eylem için, o eylemin sorumlu- 
luğunu kimin üstleneceğini, ilgili pay- 
daşların kim olduğunu belirleyen ve ele 
alacağı İBB Stratejik Plan 2020-2024 

1. Giriş
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1.2.  İzmir YŞEP
ile uyum

1.4. Ulusal İklim
Değişikliği
Politikaları ve
Faaliyetleri

maliyetli güvenilir enerjiye erişim 
sağlanması.

Belediye Başkanları Sözleşmesine 
katılmanın getirdiği yükümlülükler 
arasında bir Sürdürülebilir Enerji ve 
iklim Eylem Planının (SECAP) hazırlan-
ması, sunulması ve yürütülmesi yer 
almaktadır. SECAP, Belediye Başkan-
ları Sözleşmesine katılanlara standart 
raporlama çerçevesi sunmaktadır. 
Böylelikle, verilerin yapılandırılmış ve 
sistematik bir şekilde toplanmasına ve 
analiz edilmesine imkân vermekte, 
iklim ve enerjinin iyi bir şekilde 
yönetilebilmesi ve kaydedilen ilerlem-
elerin takip edilebilmesi için bir temel 
teşkil etmektedir.

İzmir kentindeki SECAP süreci, Avrupa 
Komisyonu ve T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı arasında varılan 
mutabakat neticesinde Avrupa Birliği 
tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA) Bileşen 1 (Geçiş Dönemi 
Desteği ve Kurumsal Yapılanma) 
vasıtasıyla finanse edilmekte ve 
Avrupa imar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) tarafından desteklenmektedir.
Bu rapor, çevrimiçi portal aracılığıyla 
Belediye Başkanları Sözleşmesine 
gönderilen SECAP Raporlama Şablo-
nuna girilen veri ve eylemlere eşlik 
edecek ve bunları doğrulayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Hazırlanması 
sırasında 100'den fazla paydaşın fikri 
alınan bu raporda tümü İzmir'in 
şahımlarını azaltmak ve iklim 
değişikliğine karşı dayanıklılığını 
arttırmak için tasarlanmış altyapı 
yatırımlarını, politika önlemlerini, acil 
durum planlarını, kapasite geliştirme 
ve savunuculuk çalışmalarını içeren 34 
azaltım ve 30 uyum eylemi önerilmek-
tedir.

Bu SECAP süreci, çalışmaların tekrar-
lanmasını ve kaynakların iki kez 
kullanılmasını önlemek için EBRD 
tarafından da desteklenen izmirYeşil 
ŞehirEylem Planının (YŞEP) hazırlık 
çalışması ile uyum halinde ve bu 
çalışmaya paralel şekilde 
yürütülmüştür. Nihai eylem planı 
raporları SECAP ve YŞEP için ayrı ayrı 
hazırlanmıştır ancak bu iki rapor 
birbirini tamamlayıcı niteliktedir; 
mesajlar ve eylemler mümkün 
olduğunca uyumlu hale getirilmiştir.

¹T.C. iklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012, Ankara
²Türkiye Ulusal iklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011, Ankara

KAYNAK:

1.3. Bu raporun
içeriği ve yapısı
Kısım 1: SECAP Yaklaşımı
     Bölüm 1: Giriş: Raporun girişi. Bu 
bölümde SECAP'ın amacı, YŞEP ile 
nasıl bir uyum içinde olduğu açıklan-
mış, mevcut ulusal ve yerel düzeydeki 
iklim değişikliği politikaları ve eylemleri 
özetlenmiştir. 

    Bölüm 2-Metodoloji: Uyum ve 
azaltım olmak üzere iki kısma ayrılan 
bu bölümde, SECAP sürecinde izlenen 
metodolojik yaklaşımlar ana hatlarıyla 
açıklanmıştır. Mevcut Salım Envanteri 
(BEI), Risk ve Kırılganlık Değer-
lendirmesi (RVA) ve Eylem Oluşturma 
konusunda atılan adımlar da özetlen-
miştir.

      Bölüm 3 ve 4: Şablon Verilerinin 
Gerekçesi: SECAP raporlama şablo-
nuna girildiği şekilde BEI ve RVA'dan 
elde edilen verilere ve çıktılara genel 
bir bakış yer almaktadır.

      Bölüm 5: İzmir SECAP eylemleri: 
İzmir'in şahımları azaltmak ve iklim 
riskine karşı dayanıklılığını arttırmak 
için uygulamaya koyacağı SECAP 
eylemleri özetlenmiştir. Bu eylemler 
önce Azaltım ve Uyum olarak ikiye 
bölünmüş, sonra da aşağıdaki 
sektörlere ayrılmıştır:

                Azaltım:

                Uyum:

Kısım 2: İzmir'deki mevcut
               koşullar

Kısım 3: İzmir'in daha da-
yanıklı, daha doğayla
uyumlu geleceği.

Binalar: Belediye binaları,
Konut dışı binalar, Konutlar
Ulaşım
Atık
Enerji
Tarım ve Ormancılık 

Binalar
Ulaşım
Enerji
Su
Arazi kullanımının planlanması

    
       Bölüm 6: İzmir için Yol Haritası: 
SECAP sürecinin uygulama ve izlenme 
aşamasında atılması gereken bir 
sonraki adımlara ilişkin protokoller 
açıklanmış ve bu protokoller ana 
hatlarıyla aktarılmıştır.

Türkiye, 2004 yılında Birleşmiş Milletler 
iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine 
(UNFCCC) taraf olmuştur. Türkiye, 
UNFCCC'ye taraf olmadan önce, 2001 
yılında iklim Değişikliği Koordinasyon 
Kurulunu (İDKK) kurmuştur. Türkiye, 
UNFCCC'ye taraf olduktan sonra İDKK 
2004 yılında yeniden yapılandırılmış 
ve 2010'da görevi yeni üyeleri de 
içerecek şekilde genişletilmiştir.1

Türkiye, Sözleşmenin Ek-I listesinde 
yer alan diğer ülkelerden farklı bir 
konuma sahiptir. 2001 yılında 
Marakeş'te düzenlenen 7. Taraflar 
Konferansı (COP7) toplantısında 
Türkiye'nin özel koşulları tanınmış ve 
Ek-I'de kalmasına ve Ek-ll listesinden 
çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu 
durum, ülkenin Kyoto Protokolü'ne 
taraf olma konusundaki politik kararını 
etkilemiş ve süreci hızlandırmıştır. 
2009'da Sözleşmenin bir parçası 
olmasından beş yıl sonra, Türkiye'nin 
Kyoto Protokolü'ne girişi belgelenmiş 
ve BM Genel Sekreterliğine gönderilm-
iştir. Protokolün onama süreci Ağustos 
2009'da tamamlanmıştır.2 Türkiye, 
Protokol'ün Ek B listesine dâhil 
edilmemiştir (sera gazı şahımlarının 
azaltılmasına dair sayısal yüküm-
lülükleri yoktur).

2009 yılında iklim değişikliği ile ilgili 
her türlü konuyu ele almak amacıyla 
ÇŞB'ye bağlı olan Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü altında iklim 
Değişikliği Dairesi kurulmuştur.

Çevre ve Biyolojik Çeşitlilik
Tarım ve Ormancılık
Sağlık
Sivil Savunma ve Acil Durum
Turizm
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İzleme ve
Uygulamaya
Koyma

1.1. Yeşil Şehir Eylem
Planının ana fikri
ve amacı

    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;

www.izenerji.com.tr
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İBB, Plandaki eylemlerinin uygulan-
masını sağlayacak ve bu eylemlerin 
İzmir'i daha yeşil bir şehir haline 
getirme potansiyelinin anlaşılmasına 
ve bu potansiyelin en üst seviyeye 
çıkarılmasına yardımcı olacak yapıları 
hayata geçirecektir. Yeşil Şehir 
Koordinatörü, YŞEP Koordinasyon 
Kurulu ve Yeşil Şampiyonlar bu Planın 
uygulanmasından ve takibinden 
sorumlu olacaktır.

İzmir YŞEP'in nasıl uygulandığının 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve rapor-
lanması için şeffaf bir süreç oluşturul-
muştur. İki Microsoft Excel tabanlı 
araç ile desteklenen bu yaklaşımın 
amaçları şu şekilde özetlenebilir:

     

         YŞEP eylemlerinin uygulanmasın-
da kaydedilen ilerlemenin izlenmesi 
(İlerleme İzleme Planı [İİP])

         Uygulanan her eylemin durum ve 
baskı göstergelerine göre istenen 
sonuçları ve etkileri yaratıp yarat-
madığının belirlenmesi (Etki İzleme 
Planı [EİP])

     Hem eylemler hem de İBB'deki 
yönetim ve uygulama yapıları açısın-
dan neyin işe yarayıp neyin işe 
yaramadığının kolaylıkla öğrenilmesi.

      Olumlu etki potansiyelini en üst 
düzeye çıkarmak için Planın uygula-
ması sırasında hangi düzeltmelere 
ihtiyaç olduğunun belirlenmesi.

Planın nasıl uygulandığını izleyerek 
elde edilen sonuçlar, İBB'nin başka 
planlama gündemlerinde ve 
faaliyetlerinde tamamlayıcı rol  oyna- 
yabilir. Bu nedenle, Yeşil Şehir Koordi-
natörü, izleme ve değerlendirme süre- 
cini İBB tarafından Belediye Başkan-
ları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi 
gibi Büyükşehir Belediyesinde yürüyen 
diğer süreçlerle uyumlu hale getirmeyi  
hedefleyecektir. Planın nasıl uygu-
landığını izlemek için yürütülen 
faaliyetlerin, İBB'nin planladığı diğer 
faaliyetlerle uyumlu hale getirilmesi, 
diğer paydaş katılım girişimlerindeki 
veri toplama çalışmalarını daha etkin 
kılacak, mükerrer işlemleri azaltacak 
ve verimliliği arttıracaktır.

1. Giriş

İzmir Büyükşehir Belediyesi; son on 
yılda, yeşil altyapı, atık ve su yönetimi 
altyapısına dair stratejiler geliştirerek 
ve yatırımlar yaparak çevresel perfor-
mansını iyileştirme yönünde önemli 
adımlar atmıştır. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), hâlihazırda yaşadığı 
kentsel çevre sorunlarını ele almak için 
daha çok senteze dayalı bir yaklaşım 
benimseme arzusunu dile getirmiştir. 
İBB, bu arzusu doğrultusunda, Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) 
Yeşil Şehirler programına katılarak bu 
program kapsamında il çapında bir 
analiz yapmaktadır. Şehirler ve sakin-
leri için daha iyi ve daha sürdürülebilir 
bir gelecek sağlamak amacıyla 
başlatılan bu programda, katılan 
şehirlerin aşağıdakileri yapması 
gerektiği kabul edilmiştir;

1.Çevresel varlıklarının kalitesini 
korumak ve doğal kaynaklarını 
sürdürülebilir şekilde kullanmak,

2.İklim değişikliği risklerini azaltmak ve 
bunlara uyum sağlamak,

3.Çevre politikalarının ve imarın, şehir 
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kaydedilen ilerleme ve elde edilen 
sonuçlar hakkında rapor hazırlama.

İzmir'in Yeşil Şehir Eylem Planı son 16 
ay içinde 100'den fazla bireysel 
paydaşın katkılarıyla hazırlanmıştır. 
YŞEP çerçevesinde 21 grupta altyapı 
yatırımlarını, politika tedbirlerini, 
kapasite geliştirme ve savunuculuk 
faaliyetlerini içeren 47 eylem 
önerilmektedir ve bunların tümü daha 
yeşil bir İzmir vizyonuna ulaşmaya 
yardım edecek şekilde oluşturulmuş-
tur.

Bu YŞEP süreci, çalışmaların tekrar-
lanmasını ve kaynakların iki kez 
kullanılmasını önlemek için EBRD 
tarafından da desteklenen İzmir 
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planının (SECAP) hazırlık çalışmaları ile 
uyum halinde ve bu çalışmalara para-
lel şekilde yürütülmüştür. Nihai eylem 
planı raporları YŞEP ve SECAP için 
ayrı ayrı hazırlanmıştır ancak bu iki 
rapor birbirini tamamlayıcı niteliktedir; 
mesajlar ve eylemler mümkün 

1.3. YŞEP’in
Kapsadığı Alan

olduğunca uyumlu hale getirilmiştir.

Bölüm 3.2.2'de belirtildiği gibi SECAP, 
İBB'nin Belediye Başkanları Sözleşme-
si'ni (CoM) imzalayarak verdiği 
taahhütler kapsamında yürütülen, AB 
tarafından finanse edilen, EBRD 
destekli bir projedir. İklim değişikliğinin 
etkilerinin azaltılmasına ve bu etkilere 
uyum sağlanmasına ilişkin verilerin 
toplanmasına ve analiz edilmesine 
olanak tanımakta, 2018 temel yılına 
göre salımların 2030 yılına kadar %40 
azaltılmasına yardımcı olacak ve 
şehirlerin iklim değişikliğine direncini 
artıracak eylemleri belirlemektedir.

Aşağıdaki harita (Şekil 1), İzmir ilinin 
coğrafi sınırını ve YŞEP kapsamında 
dikkate alınan tüm ilçeleri ana 
hatlarıyla göstermektedir. Ayrıca, 
şehir merkezini, kentsel ve kırsal 
alanların karışımını ve dağılımını 
vurgulayarak şehir içindeki çeşitli 
kentsel kullanım türlerini de  göster-
mektedir. 

sakinlerinin sosyal ve ekonomik refahı-
na katkıda bulunduğundan emin 
olmak.

EBRD Yeşil Şehirler programının bir 
parçası olarak İBB, Yeşil Şehir Eylem 
Planı'nın (YŞEP) hazırlaması için 
destek almıştır. YŞEP'in hazırlanması 
İBB'ye ve paydaşlarına aşağıda 
sıralanan konularda önemli fırsatlar 
sunmaktadır;

1.İzmir'in çevresel zorluklarını tanımla-
maya ve öncelikli olanları belirlemeye 
yönelik güncel bir kanıt tabanı 
oluşturma (“Yeşil Şehir Mevcut Durum 
Değerlendirmesi”),

2.Şehrin temel çevresel zorluklarını ve 
öncelikli sektörlerini belirleme (“Yeşil 
Şehir Zorlukları”),

3.İBB'nin çevresel sürdürülebilirliğini 
artırmak için yapabileceği eylemleri 
belirleme ve önceliklendirme,

4.Planın başarılı bir şekilde uygulan-
masını sağlamak amacıyla yerel 
kapasitesini geliştirme,

5.İlgili göstergelerin izleme ve 

¹https://www.izmir.bel.tr/tr/IzmirUlasimPlani2009/431/77 adresindeki haritadan uyarlanmıştır.KAYNAK:

İzmir İlinin kentsel ve kırsal alanlarını gösteren haritası.1Şekil 1

1.2. İzmir SECAP ile
Uyum

İ B B  E Y L E M  P L A N L A R I N D A N
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Foça ve Menemen arasındaki Kırdeniz Dalyanı geniş denizbörülcesi bataklıklarına sahip.

Okyay Bulut

    İzmir’in  Doğa  İle Uyumlu Yaşam    
Stratejisi”nden aynen alıntıdır.

Denizel Önemli Doğa Alanları İzmir’in 
doğal yapısının en temel bölümlerin-
den birini oluşturmaktadır. Çandarlı, 
İzmir Körfezi ve Çeşme-lldır Körfezleri 
küresel ölçekte önemli biyolojik 
çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır. 
İzmir denizlerinde yer alan çok sayıda 
irili ufaklı ada ve kayalık, büyük 
oranda koruma altında olup yaban 
hayat için önemli rezerv vazifesi 
görmektedir. Bununla birlikte Akdeniz 
foku gibi nesli tehlike altında olan özel 
canlı türleri için de önemli yaşam 
alanlarıdır.

Sulak alanlardan, kayalık kıyılara; 
Akdeniz makiliklerinden, zeytinlikler, 
kızılçam ve kurakçıl meşe ormanlarına; 
nihayetinde yüksek irtifadaki kestane, 
yaprakdöken ormanlar ve daha da 
yukarıdaki alpin kuşak dediğimiz, açık 
alanlara kadar pek çok farklı 
ekosistem İzmir’de birarada bulun-
maktadır. Bu durum, İzmir’i benzersiz 
ve kırılgan biyolojik çeşitliliği ile 
Akdeniz’in en değerli şehirlerinden biri 
haline getirmektedir.
İzmir, insan ve doğa arasında gelişen 
ve günümüzde de yaşamaya ve 
gelişmeye devam eden doğa kültürü 
açısından da özel bir konumdadır. 
Ege’de binlerce yıldır insan ve 
coğrafya arasında şekillenen bu 

kadim ilişki, biyolojik çeşitliliğin daha 
da arttığı yarı doğal ekosistemlerin 
oluşmasıyla sonuçlanmıştır. Şehrin 
birçok yerinde tarımsal üretimi ve 
nadir biyolojik çeşitliliği bir arada 
bulunduran Kadim Üretim Havzaları 
bulunmaktadır. Konvansiyonel tarım-
dan farklı olarak büyük oranda doğal 
süreçlerin parçası olan Kadim Üretim 
Havzaları, özellikle maki ve orman 
sahalarında aşılamayla gerçekleş- 
tirilen zeytincilik uygulamalarında 
kendini göstermektedir. Akdeniz 
orman ekosisteminin doğal bir devamı 
olan bu geleneksel tarım yöntemi, aynı 
zamanda küçükbaş ağırlıklı olmak 
üzere hayvancılık faaliyetlerini de 
desteklemektedir.

İ B B  E Y L E M  P L A N L A R I N D A N
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Dünyanın en nadir memeli türlerinden biri olan Akdeniz foku İzmir'de önemli bir nüfusa sahip.
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Dr. Öğr. Üyesi
Mete ÇUBUKÇU

Ege Üniversitesi
Güneş Enerjisi Enstitüsü

   Bir ülkenin yüksek enerji tüketiyor 
olması, gelişmişliğinin bir göstergesi 
olmanın yanında, gelecek nesillere 
daha kirlenmiş ve kaynakları tüketilmiş 
bir dünya bırakması anlamına gelmek-
tedir. Bu çelişkinin ortadan kaldırıl-
masının yegâne çözümü;  sürdürüle-
bilir, çevre dostu ve temiz enerji 
kaynaklarının kullanımının arttırıl-
masıdır. Bunun için de, öncelikle 
gelişmiş ülkelerin yüksek enerji 
tüketimlerinde, enerji verimliliğini 
arttırması ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına öncelik vermesi gerek-
mektedir.

Hâlihazırda, dünya nüfusunun yarısı, 
yani 3,5 milyar insan, kentlerde yaşa-
maktadır. Kentler küresel enerji tüketi-
minin %75’inden; sera gazı salımının 
ise %70’inden sorumludur. Bu durum-
da açıkça görülmektedir ki, kentler 
iklim değişikliğinin hem baş faili hem 
de ana çözüm organları olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 2030 yılında 
kentlerdeki nüfusun artış göstererek 5 
milyar olacağı öngörülmektedir. Bu 
artışla, kentler özelinde, daha fazla 
enerji ve su tüketimi ile daha çok atık 
üretimi kaçınılmazdır. Bu söz konusu 
artışlar, doğal olarak sera gazı 
salımında da ciddi tırmanışlara sebep 
olacaktır. 2030 ve 2050 yılları için 
konulan net sıfır emisyon gibi hedefleri 
yakalamak açısından da oldukça 
zorlayıcı olacaktır. 

Tüm bu gelişmeler ve gereksinimler 
ışığında, farklı tip yenilenebilir enerji 
kaynaklarının, enerji etkin bina 
tasarımlarının, elektrikli araçların ve 
enerji depolama sistemlerinin teknolo-
jilerin ve uygulamalarının daha yakın-
dan anlaşılması gerekmektedir. 
Gelecek, bizlere, bu başlıklarla ilgili, 
birçok “yeşil iş” imkânı da yaratacak-
tır. Ve daha da önemlisi, gelecek 
nesillere temiz ve sürdürülebilir bir 
dünya bırakmak isteyen her bir 
bireyin, bu alanlarda daha bilinçli 
olması gerekecektir.

Öte yandan, büyük güçlü hidroelektrik 
santrallerin çevreye verdikleri olumsuz 
etki ve tarihi kent yaşam alanlarını su 
altında bırakmaları nedeniyle, çevre 
ve insan dostu temiz yenilenebilir 
enerji kaynakları arasında   sayıla-
mayacağına özellikle vurgu yapalım. 
Küçük ve mikro-ölçekli hidroelektrik 
santralleri ise, geleceğin yenilenebilir 
temiz enerji kaynakları çözümlerinde 
önemli rol üstlenmeye devam edecek-
tir.

Güneş, insanoğlunun ihtiyaç duyduğu 
tüketimin kat kat üstünde bir enerji 
kaynağı olarak, Dünya’ya ısı ve ışık 
biçiminde ulaşır. Öyle ki, bir saatte 
dünya yüzeyine ulaşan güneş enerjisi, 
insanoğlunun bir yıllık toplam enerji 
ihtiyacından daha fazladır.   Dolayı- 
sıyla, farklı teknolojilerle günlük 
yaşamda bir enerji kaynağı olarak da 
kullanılabilir.

Güneş’ten öncelikle, inşaat sektö- 
ründe, enerji etkin binalar yapmak için 
yararlanabiliriz.  Enerjinin etkin kulla- 
nımı, genel olarak, kalite ve konfor 
koşullarından ödün  verilmeksizin, 
ihtiyaç duyduğumuz enerji tüketiminin 
en verimli şekilde karşılanması olarak 
tanımlanabilir. Bunun için de, gereksiz 
ısı artışlarından ve kayıplarından 
kaçınılmalı, pasif ve aktif güneş enerji-
si sistemleri birlikte kullanılmalıdır. 

Pasif sistemler, yapıların, tasarım 
aşamasında, doğru planlanması ve 
buna uygun yapı malzemelerinin 
kullanılmasıyla sağlanmaktadır. 
Binaların doğru yönelimde          
konumlanması, duvar/pencere/çatı 
gibi yapı bileşenlerinin uygun şekilde     
yerleştirilmesiyle, ısıtma/soğutma/ 
aydınlatma gibi ana enerji tüketim 

Peki, mevcut durumda, enerji kaynak-
larını nasıl temin ediyoruz? Çoğunluk-
la, kömür, petrol ve doğal gaz 
kullanıyoruz. Bu üç temel kaynağı, fosil 
yakıtlar olarak adlandırıyoruz. Bunun 
dışında, odun ve hayvansal atıkları 
kullandığımız oluyor ki, bunları da 
geleneksel biyokütle yakıtları olarak 
tanımlıyoruz. Ayrıca, nükleer güç 
santrallerinden ve son yıllarda 
kullanımı daha da artan, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından yararlanıyoruz.

Hâlâ ağırlıklı olarak kullandığımız fosil 
yakıtlar, dünyanın ve bizlerin 
geleceğini tehlikeye sokuyor: Hava 
kirliliğine sebep oluyor. Küresel iklim 
değişikliğine yol açıyor. Karbondioksit 
salımını arttırıyor. Oksijenin azalması-
na neden oluyor. Asit yağmurları ve sel 
felaketleri gibi doğanın dengesini 
bozan birçok olaya sebep oluyor. 
Nükleer santraller, olası bir radyoaktif 
atık sızıntısı ile insan ve çevre sağlığı 
açısından büyük risk oluşturuyor. 
Ülkelerarası bir nükleer güç olma 
yarışında, uluslararası barış ortamını 
bozuyor. 

Ve hepsi için geçerli olmak üzere, 
tükenen kaynaklar, geleceğin 
sürdürülebilirliğini ve güvenirliğini 
büyük riske atıyor. Peki, çözüm nedir? 
Şanlısıyız ki, yenilenebilir enerji 
kaynakları, temiz ve tükenmez oluşları 
sayesinde, bize eşsiz bir alternatif 
sunuyor. Maliyetleri ucuzladıkça ve 
teknolojileri gelişerek verimleri 
arttıkça, her geçen gün kullanım 
oranları daha da artıyor. 

Temelde, yenilenebilir ve temiz enerji 
kaynaklarını, şu yedi başlıkta sınıflan-
dırabiliriz: Güneş Enerjisi, Rüzgâr 
Enerjisi, Hidroelektrik Enerji, Jeotermal 
Enerji, Biyokütle Enerjisi, Okyanus 
Enerjisi ve Hidrojen Enerjisi.

Yenilenebilir
Enerjilerin

Ana Kaynağı:
Güneş

Güneş Enerjisi:
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-Şekil1 - https://passiv.de/en/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm
-Resim1 - https://maabir.com/gunes-kolektoru-nedir/
-Resim2 - http://gultekinelektrik.com.tr/projeler/yogunlastirilmis-gunes-sistemi-heliostat/

KAYNAK:

ihtiyaçlarında çok önemli kazançlar 
sağlanabilir. Öyle ki, pasif güneş 
sistemlerinde, binanın duvar, pencere 
ve çatı bileşenlerine ulaşan güneş 
ışınları toplanmakta, depolanmakta 
ve iletim, taşınım, ışınım yollarından bir 
veya birkaçı kullanılarak iç mekânlara 
dağıtılmaktadır. Bu sayede, kış 
aylarında ısı kazancı sağlanmakta, 
yaz aylarında ise doğal havalandırma 
olarak faydalanılmaktadır   (Bknz. 
Şekil 1).

Aktif güneş enerjisi sistemleri ise, 
yapılara eklenen güneş ısıl 
toplayıcıları, fotovoltaik panel gibi 
ilave teknolojik ürünlerle, güneş enerji-
si kaynaklı temiz ve yenilenebilir enerji 
sistemlerinin kullanılması anlamına 
gelir. Uygulama ve teknoloji         
çeşitliliklerine göre, farklı türlere 
ayrılsa da, temelde iki ana gruba 
ayrılabilir: 1. Güneş Isıl Sistemleri, 2. 
Fotovoltaik Güneş Sistemleri.

Bu terim ile güneş enerjisinden ısı 
enerjisi üreten teknolojiler kastedilir. 
Güneş ısıl uygulamalarında, sistemde 
ulaşılan sıcaklık değerlerine göre, 
düşük/orta/yüksek sıcaklık uygu-
lamaları şeklinde sınıflandırılma yapıl-
ması oldukça yaygındır. 

Düşük sıcaklık uygulamalarına 
binalarda su ve ortam ısıtması, tarım-
sal ürünlerin kurutulması, yüzme 
havuzu ısıtması, sera ısıtması, güneş 
enerjisi ile pişirme gibi örnekler verile-

bilir. Bunlarda, genellikle saydam 
örtülü veya saydam örtüsüz düzlemsel 
toplayıcılar kullanılır. Ülkemizde, 
“güneş kollektörleri” olarak da 
anılmaktadırlar. Bu sistemler, elektrik 
üretimine dayalı olmayıp, ülkemizde 
yaygın olarak, sıcak su eldesi için 
kullanılırlar (Resim 1).

Orta ve yüksek sıcaklık uygulama-
larında ise, vakum borulu toplayıcılar 
ya da odaklayıcılı sistemler kullanılır. 
Bu tip güneş enerjisi sistemleri, 

İngilizce olarak, “Concentrating Solar 
Power” olarak tanımlanır ve CSP 
olarak kısaltılır. Bu sistemler, Güneş’i 
çizgisel ya da noktasal olarak odakla-
mak için parabolik aynalar, çanaklar, 
fresnel mercekler ya da “heliostat” 
olarak da bilinen “merkezi Güneş 
kuleleri” kullanır (Bknz. Resim 2). 
Üretilen buhar ya doğrudan proses 
ısısı olarak, ya da elektrik üretimi için 
kullanılır. Elektrik enerjisi üretimi 
seçeneğinde, önce buhar elde edip, 
sonrasında elektrik enerjisine 
dönüştürdükleri için de “dolaylı güneş 
elektriği kaynakları” olarak görülürler.

Fotovoltaik modüller, Güneş ışığını 
doğrudan elektrik akımına dönüştüren 
bileşenlerdir. Güneş’in ışık kaynağın-
daki fotonların soğurularak, doğru 
akımda elektrik enerjisi üretilmesi 
sağlanır. Üretimi ileri teknoloji gerek-
tirirken, kurulum sonrasında çok az (ilk 
yatırım maliyetinin % 1’inin altında) bir 
işletim maliyeti ile 25-30 yıl boyunca 
elektrik  üretebilmektedirler.    

Günümüzde artan verimleri ve düşen 
ilk yatırım maliyetleriyle, 5-6 sene 
içinde kendini amorti edebilir hale 
gelmişlerdir ve her geçen gün kullanım 
yüzdeleri artmaktadır.

Fotovoltaik güneş sistemleriyle 
üretilen enerjinin mevcut ulusal elektr-
ik şebekesine beslendiği “şebeke 
bağlantılı” uygulamaları yanında, 
şebeke elektriğinin olmadığı yerlerde 
enerjinin akülerde depolanarak 
kullanıldığı “şebekeden bağımsız” 
uygulamaları da vardır. Ayrıca, 
sulama pompalarının enerji 
kaynağının sağlandığı bazı 
şebekeden bağımsız sistemlerde 
olduğu gibi, aküler kullanılmadan, 
Güneş’ten doğrudan üretilen fotovol-
taik güneş elektriğinin hemen 
kullanıldığı uygulamalar da vardır. 

1.Güneş Isıl Sistemleri: 

Şekil 1: Pasif güneş enerjisi uygulamalarının beş temel prensibi 

Resim 1: Güneş toplayıcı (kollektör) sistemleri 

Resim 2: Odaklayıcılı güneş ısıl sistemleri 

2.Fotovoltaik Güneş Sistemleri:
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-Resim3 - https://www.bouygues-es.co.uk/energy/solar-pv-farms
-Resim4 - Resim5 - RENAC AG
-Resim6 - https://www.enerjisistemlerimuhendisligi.com/biyokutle-enerjisi.html

KAYNAK:

Fotovoltaik güç santralleri, bina 
çatılarında kurularak birkaç kW 
mertebesinde üretim sunabildikleri 
gibi, geniş arazilerde de yerleştirilerek 
birkaç MW ölçeğinde büyük güçlerde 
de üretime imkân    tanıyabilmekte-
dirler. Günümüzde, aydınlatma, 
sulama, baz istasyonları sinyali- 
zasyon, dağ evi/yazlık gibi şebeke 
elektriğinin ulaşmadığı yerlerde enerji 
ihtiyacının karşılanması ve şehir 
şebekesinin beslenmesi gibi çok farklı 
uygulama alanlarında yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadırlar. Türkiye’de 
de bu farklı tip uygulamaların her 
türüyle karşılaşmak mümkündür. Son 
yıllarda, birkaç dönüm arsayı 
kaplayan, MW’lar gücündeki birkaç 
dönümlük güneş tarlasını, uçak ile 
yaptığınız bir hava yolculuğunda sizler 
de mutlaka görmüşsünüzdür (Bknz. 
Resim 3).

Yukarıda sıraladığımız, güneş enerjisi-
nin pasif sistemler olarak inşaat 
sektöründe kullanım seçeneğinin ve 
güneş ısıl ya da fotovoltaik uygulama-
ları gibi aktif sistemlerde kullanım-
larının yanında, hibrit olarak 
kullanıldığı sistemlerle de karşılaşmak 
mümkün… Bu amaçla kullanılan uygu-
lamaların başında,  güneş enerjisi 
destekli ısı pompaları ve güneş enerjili 
absorbsiyonlu soğutma sistemleri 
gelir. Bu sayede, güneş enerjisi 
destekli etkin soğutma, ısıtma ve 
havalandırma çözümleri   sunula-
bilmektedir. 

Ve unutmadan, diğer temiz ve 
yenilenebilir kaynaklarının çoğunun 
temelinde de, ana kaynağın yine 
Güneş olduğunu biliyor muydunuz? 
Gelin, diğer alternatif kaynakları, bir 
de, bu açıdan değerlendirelim:

   Örneğin, rüzgâr enerjisi… (Bknz. 
Resim 4). Güneş ışınları, karaları ve 
denizleri aynı derecede ısıtmaz. Isıl 
potansiyel farklara sahip hava    
kütleleri, daha soğuk ve yüksek basınç 
alanı olan bir noktadan, daha sıcak ve 
alçak basınç alanına hareket ederler. 
Bu sayede oluşan doğa olayına da, 
rüzgâr denir.

tüm yakıtlar içerisinde birim kütle 
başına en yüksek enerji içeriğine 
sahiptir. Öyle ki, 1 kg hidrojen 2,1 kg 
doğal gaz veya 2,8 kg petrolün sahip 
olduğu enerjiye sahiptir. Hidrojen 
doğada serbest halde bulunmaz, 
bileşikler halinde bulunur. En çok 
bilinen bileşiği ise sudur. Dolayısıyla, 
hidrojeni elde etmenin en geçerli 
yöntemlerinden birisi suyun 
elektrolizidir. Suyun elektrolizi için 
gereksinim duyulan enerji, fotovoltaik 
ve rüzgâr gibi temelde Güneş kaynaklı 
enerji kaynaklarından karşılanabilir. 

    Diğer yenilenebilir enerji kay-  
nakları kadar popüler olmasa da, 
diğer bir alternatif enerji üretim yolu 
da okyanus enerjisidir (Bknz. Şekil 3).  
Deniz hidrokinetik enerjisi olarak da 
adlandırılır. Denizlerde oluşan dalga- 
lardan, gelgit olaylarından veya deniz 
rüzgârlarından faydalanarak üretilen 
enerjidir. Sıklıkla, üç ana formda 
gruplandırırlar: Dalga, gelgit ve 
okyanus ısıl… Okyanus ve dalga enerji 
formu,  güneş ve ayın kütle çekim 
kuvvetinden meydana gelirken, 
okyanus ısıl enerji formu güneşin farklı 
bölgeleri farklı seviyelerde ısıtmasın-
dan dolayı meydana gelir. Yani, yine 
kökeninde Güneş vardır. 

Sonuç olarak, biraz önce sıraladığımız 
bilgiler ışığında, Güneş’in insanoğlu 
için bir yaşam kaynağı olmasının 
yanında, farklı tip yenilenebilir enerji 
kaynaklarının da ana kaynağı 
olduğunu hatırlatalım. Şüphesiz, 
Güneş’in temelini oluşturduğu temiz ve 
yenilenebilir enerji kaynakları, 
insanoğlunun geleceğini daha 
sürdürülebilir kılacaktır.

Unutmayın! Geleceği, % 100 yenilene-
bilir enerji kaynaklarından beslemek, 
bugün artık sadece bir hayal olmak-
tan çoktan çıktı. Gerçekleşecek bir 
hedef olarak, önümüzde duruyor.
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Resim 3: Arazi uygulamalı fotovoltaik güç sistemi örneği 

        Hidroelektrik enerjinin de (Bknz. 
Resim 5) kökeni, güneş enerjisi ile 
oluşan ve onu yenilenebilir kılan su 
döngüsüne dayanır. Su döngüsünü 
anlamak, hidroelektrik gücünü 
anlamak için önemlidir. Bu çevrimin üç 
adımı vardır:
 Güneş enerjisi nehirlerin, 
göllerin ve okyanusların yüzeyindeki 
suyu ısıtır ve suyun buharlaşmasına 
neden olur.
 Su buharı yoğunlaşarak 
yağmur ve kar şeklinde yağış olarak 
yeryüzüne tekrar düşer.
 Yağışlar okyanuslara, 
denizlere ve göllere dökülen akarsu ve 
nehirlere düşer. Burada, buharlaşma 
gerçekleşir ve döngü tamamlanır.

           Biyokütle enerjisinin (Bknz. Resim 
6) temelinde de, bitkilerin             bünye-
lerinde fotosentez aracılığıyla 
kimyasal enerji formunda depo-
ladıkları güneş enerjisi vardır. Ana 
bileşenleri karbonhidrat bileşikleri 
olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm 
organik maddeler biyokütle enerji 
kaynağı, bu kaynaklardan elde edilen 
enerji ise biyokütle enerjisi olarak 
tanımlanır.

      Hidrojen Enerjisi (Bknz. Şekil 2): 
Doğada saf olarak bulunmayan 
Hidrojen gazı, farklı yöntemlerle elde 
edildiği gibi su, güneş enerjisi veya 
onun türevleri olarak kabul edilen, 
rüzgâr, dalga ve biyokütle ile de 
üretilebilmektedir. Hidrojen bilinen 

Resim 4: Rüzgar türbinleri

Resim 5: Hidroelektrik santral örneği

Resim 6: Biyokütle enerjisi santrali örneği
Şekil 2: Hidrojen enerjisi uygulama örneği 

Şekil 3: Okyanus enerjisi uygulama örneği

-Şekil2 - https://www.rdworldonline.com/worlds-fastest-hydrogen-sensor-could-pave-the-way-for-clean-hydrogen-energy-2/
-Şekil3 - https://argevetasarim.com/dalga-enerjisi-nedir/, https://www.dpumekatronik.com/dalga-gelgit-okyanus-enerjisi/
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YERALTINDAN
GELEN
ENERJİ

BALÇOVA-
NARLIDERE
JEOTERMAL

ISITMA
İŞLETMESİ

    Jeolojik yapıya bağlı olarak yerka-
buğu ısısının etkisiyle sıcaklığı sürekli 
olarak bölgesel atmosferik yıllık 
ortalama sıcaklığın üzerinde olan, 
çevresindeki sulara göre daha fazla 
miktarda erimiş madde ve gaz içere-
bilen, doğal olarak çıkan veya 
çıkarılan su, buhar ve gazlar ile yeral-
tına insan düzenlemeleri vasıtasıyla 
gönderilerek yer kabuğu veya kızgın 
kuru kayaların ısısı ile ısıtılarak su, 
buhar ve gazların elde edildiği yerleri 
ifade eder. Bu tür kaynaklardan elde 
edilen enerjiye ise “Jeotermal Enerji” 
denir. 

Uygarlığın gelişmesine paralel olarak 
toplumlar, yaşam kalitelerini de 
geliştirme isteği ve iradesi ortaya 
koymuşlar, bu nedenle de doğanın 
insanlığa sunduğu olanaklardan, 
zenginliklerden daha fazla yararlan-
ma çabası içine girmişlerdir. Özellikle 
sanayi devrimi sonrası hammadde 
kullanımı giderek artmaya başlamış 
ve buna paralel olarak enerji tüketimi 
de her geçen yıl daha fazla artmıştır. 
Öyle ki günümüzde toplumların refah 
seviyesi birey başına tüketilen enerji 
miktarı ile orantılı olarak ölçülür hale 
gelmiştir. Bugüne kadar fosil yakıtlar 
olarak nitelendirilen enerji kaynak-
larından yararlanılarak enerji 
ihtiyacının karşılanması biçimi;

       Fosil yakıtların ömrünün azalması, 
yakın gelecekte tükenecek olmaları,

    Dünya nüfusunun artışına bağlı 
olarak enerji tüketiminin artışı nedeni-
yle çevreye verilen zararın giderilemez 
hale gelmesi,

       Yaşanabilir bir dünyanın varlığın-
dan şüphe duyulur hale gelmesi,

            Her bakımdan çevrenin kirletilme-
si, bundan canlı yaşamının son derece 
olumsuz etkilenmesi farklı enerji 
kaynaklarına yönelinmesi çabasını 
getirmiş ve bu konuda toplumlar ciddi 
arayışlar içerisine girmişlerdir. 

Diğer yandan fosil yakıtların 
yeryüzünde eşit dağılım göstermeme-
si, enerji arzında ve arz güvenliğinde 
ülkeler arasında var olan rekabet ve 
çatışmalar, enerji açısından kıt 
kaynaklara sahip ülkelerin toplum-
larının yaşam seviyesini ciddi anlam-
da olumsuz olarak etkilemeye 
başlamıştır. Tüm bu nedenlerle ülkeler, 
daha çok söz sahibi olabilecekleri yeni 
enerji kaynaklarına yönelme gereğini 
duymuşlardır. Geçmişten bu yana 
bilinen ve ancak çok kısıtlı olarak 
kullanılan jeotermal enerjiden yarar-
lanma uygulamaları da giderek artan 
biçimde çeşitlilik göstermeye 
başlamıştır. Gelişen bilim ve teknoloji 
farklı enerji türlerinden yararlanma 
çeşitliliğini arttırmaya katkı 
sağlamıştır. 

Jeotermal enerji, bu anlamda; yerli, 
yenilenebilir, çevre dostu bir enerji 
türü olarak çok geniş bir kullanım 
aralığında yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır Ülkemiz jeotermal kaynak 

varlığı açısından Avrupa’da birinci 
sırada bulunmaktadır. Ekonomik 
işletmeciliğe uygun kaynakların %70’i 
Batı Anadolu’da yer almaktadır. Diğer 
yandan 2007 yılında yayımlanan 5686 
sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 
Mineralli Sular Kanunu ile yasal 
altyapı oluşmuş durumdadır ve olumlu 
etkileri son yıllarda yapılan büyük 
ölçekli yatırımlarla kendini göstermek-
tedir. 

Bu bağlamda, Balçova – Narlıdere 
jeotermal sahası da 1960’lı yıllardan 
bu yana geliştirilerek uygun kullanım 
alanlarında, özellikle konut ısıtmacılığı 
ve termal turizm amaçlı kullanım 
yaygınlaşmıştır.

Jeotermal enerji ulusal bir kaynaktır. 
Yerli olması yanı sıra, bilim ve 
tekniğine uygun olarak işletilmesi 
halinde yenilenebilir bir kaynak 
türüdür. Kaynağın niteliğine ve fiziksel 
parametrelerine bağlı olarak çok 
geniş bir kullanım alanı vardır. 
Kullanım alanının başlıcalarını belirt-
mek gerekirse;

       Elektrik üretimi
       Kapalı alan ısıtma (konut,sera)
       Termal turizm
    Tarımsal kullanım (seracılık, ürün 
kurutmacılığı)
       Absoryon soğutma
       Kuru buz üretimi 
Şeklinde sıralamak mümkündür.

Jeotermal enerjiden; tarihsel olarak 
en yaygın yararlanma biçiminin 
termal tedavi amaçlı olduğu bilinmek-
tedir. Termal tedavi amaçlı ilksel 
kullanımların antik dönemlerden bu 
yana ülkemizde çok yaygın olduğu 
bilinmektedir. Bu tür kullanıma ilişkin 
kalıntılar ülkemizin özellikle batı 
bölgelerinde çok sayıda bulunmak-
tadır. Bu çerçevede Balçova – 
Narlıdere jeotermal sahasından da 
eski çağlardan bu yana termal tedavi 
amaçlı yararlanılmış, hatta bu neden-
le şu anda Balçova Termal Tesislerinin 
bulunduğu alanda bulunan doğal 
termal çıkışlar “Agamemnon Kaplı-
cası” olarak adlandırılmıştır.

Aralık/Ocak 2021-2022
16

İzmir Jeotermal A.Ş. Genel Müdürü

Sinan ARSLAN 

Jeotermal Enerji:

S E K T Ö R Ü N  S E S İ



bölümü ihale yoluyla yatırımcıya 
kiralanmış ve bu alanda 12 MWe 
büyüklüğünde bir santral tesis edilmiş, 
Ocak 2021 itibariyle işletmeye 
alınmıştır. İzmir Jeotermal, bu yatırım-
dan saha kirası ve üretimden pay 
alma şeklinde doğrudan gelir sağla-
maktadır. 

Seferihisar-Doğanbey bölgesinde 
bulunan şirketimize ait taşınmaz 
üzerinde ülkemizin en büyük kapasiteli 
ve donanımlı “Termal Tedavi Merkezi” 
projesi tüm parametreleriyle planlan-
mıştır. Proje uygulama alanında yapıl-
ması gerekli uygulama imar planı 
tamamlandığında yatırımın fiziki 
gerçekleşmesi için somut adım 
atılacaktır.

Bölgede şirketimize ait 
küçük ölçekli bir modern 
sera ünitesi bulunmaktadır. 
Aynı alanda yöresel bir 
kooperatif tarafından 
meyve-sebze kurutma 
tesisi kurulmuş ve faaliye-
tine devam etmektedir. 
Ayrıca elektrik üretimi 
amaçlı yararlanılan jeoter-
mal akışkandan ikincil 
olarak seracılık faaliyetleri 
için yararlanılması 
konusunda kısa vadede 
önemli gelişmeler beklen-

mektedir.
Tüm bu yatırımlar bulunduğu bölgen-
in/yörenin gelişimine her bakımdan 
önemli katkılar sağlayacak nitelikte-
dir. 

İzmir Jeotermal, sermayesinin %50 si 
İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İzenerji A.Ş’ye, %50 si de İzmir Valiliği 
(YİKOP) ne ait bir anonim şirkettir. 

 İzmir Jeotermal, Balço-
va-Narlıdere jeotermal sahasından 
yararlanarak Balçova ilçesinin büyük 
bölümü ve Narlıdere ilçesinin bir 
bölümüne bölgesel ısıtma hizmeti 
sunmaktadır. Bu doğrultuda jeotermal 
saha şirketimizce geliştirilerek ve 
ısıtma sistemi büyütülerek 2021 yılı 
itibariyle ısıtma hizmeti sunulan alan 
büyüklüğü yaklaşık 40.000 KE (Konut 
Eşdeğeri= 100 m²) büyüklüğüne 
ulaşılmıştır. Sadece jeotermal kaynak-
tan yararlanılarak bölgesel ısıtma 
faaliyeti yürüten ülkemizin 
en büyük, dünyanın da 
sayılan büyüklükte bölge-
sel ısıtma sistemlerinden 
birisidir.

Çevre dostu, yenilenebilir, 
ulusal kaynağımız olan 
jeotermal enerjiyi bilime ve 
tekniğe uygun olarak, en 
geniş kullanım alanında 
sürdürülebilir ve etkin bir 
şekilde yönetmek, işletmek 
ve bulunduğu yörede en 
uygun koşullarda toplu-
mun hizmetine sunmak, 
bölgenin ve ülkenin ekono-
misine katkı sağlamaktır. Bu misyon 
kapsamında Balçova-Narlıdere 
işletmesinde faaliyetimizi sürdürmek-
teyiz. 
 
Şirketimizi özetle tanımlamamız 
gerekirse; 

 İzmir jeotermal ülkemizin 
jeotermal ısıtma alanında faaliyet 
gösteren en büyük şirketidir.

 Ülkemizde jeotermal 
enerjiden yararlanılarak yapılan 
toplam ısıtmanın %32 si şirketimizce 
gerçekleştirilmektedir. 

 Gerek jeotermal sahanın 
gerekse de yerüstü mekanik tesislerin 
en son teknoloji ve verimlilikle 
işletilmesi gerçekleştirilmektedir.

 Faaliyetimizle ilgili gerek 
Türk ticaret kanununu gerekse de ilgili 
mevzuata %100 uyumludur. Ayrıca 
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jeotermal enerji mevzuatının oluşumu-
na katkı sağlanmıştır. 

 Kurumsal yapısını faaliyetin 
ve çağın gereklerine uygun olarak 
oluşturmuştur. 

 Faaliyet alanında ulusal ve 
uluslararası referans niteliğinde bir 
şirkettir. Ulusal ve uluslararası     pro-
jelerde diğer kurum ve üniversitelerim-
izin öncelikli paydaşlarından birisidir.

  Yatırım projelerini ve işletme 
idamesini kendi öz kaynakları ile 
finanse eden ve bu amaçla yeterli 
karlılığın oluştuğu bir şirkettir.

 Jeotermal enerji bilinen diğer 
enerji türlerine göre çok daha ekono-
miktir. Ayrıca çevresel açıdan hiçbir 
olumsuzluk söz konusu değildir.

Şirketimiz Balçova- Narlıdere yerleşim 
alanında yürüttüğü faaliyetin yanı sıra 
Seferihisar Doğanbey bölgesinde 
bulunan ve geçmişten bu yana çeşitli 
ölçekte kaplıca faaliyeti ile bilinen 
jeotermal sahanın ruhsatına da  
sahiptir. Şirketimiz Seferihisar ruhsat 
sahasında belli başlı iki proje 
konusunda yatırım faaliyetini 
sürdürmektedir.

Elektrik enerjisi üretimi amaçlı olarak 
ruhsat sahasının yüksek sıcaklıklı 

İzmir Jeotermal A.Ş.
Isıtma Uygulamaları

Termal Tedavi Merkezi

Şirketimizin
Misyonu; 

Sera Faaliyetleri

SEFERİHİSAR
JEOTERMAL
İŞLETMESİ

Jeotermal Elektrik Santrali (JES)
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Yerelde Su ve Enerji İlişkisi

Fosil
Bağımlılığını
Geriletecek

 Eylem
Planı

Yapılmalı… EMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

   Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 
1954 yılında Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu uyarın-
ca kurulan, Anayasası’nın 135. 
maddesinde tanımlanan kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşudur. TMMOB 
içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip 
olan 24 meslek örgütünden biridir. 
Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol 
ve Biyomedikal mühendislerini bünye-
sinde barındıran EMO’nun üye sayısı 80 
binin üzerindedir. Meslek örgütümüz, 
üyesinin çıkarlarını, toplumun genel 
çıkarlarıyla birlikte koruma ve 
geliştirme ilkesi kapsamında 
faaliyetlerini yürütmektedir. 
Mesleği geliştirmenin ve en iyi şartlarda 
sürdürmenin yolunun, ülkemizin kalkın-
masında bilim ve teknolojinin 
yurttaşlarının yararına kullanılmasın-
dan geçtiğinin farkında olarak, Anaya-
sa’nın verdiği görevleri sürdürmeye 
çalışıyoruz. Yurdun doğal kaynaklarının 
korunması ve işletilmesi, tarımsal ve 
sınai üretimin arttırılması, sanatsal ve 
teknolojik kalkınmanın sağlanırken 
çevrenin korunması için gerekli tüm 
girişimlerde bulunmak örgütümüzün 
görevleri arasındadır. 
Bu görev kapsamında, kamu yararına 
en ucuz ve güvenilir şekilde enerji 
üretiminin sağlanması da yer almak-
tadır. Doğal olarak uzun yıllardır yerli 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
vurgu yapıyoruz. Yenilenebilir kaynak-
ların kullanımının artırılması için bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerin aktarıldığı 
meslek içi eğitimlerin yanı sıra her 
çalışma döneminde ülke genelinde çok 
sayıda seminer, sempozyum, kongre 
gibi bilimsel ve teknik etkinlikler düzen-
liyoruz.
Genel enerji politikalarının tartışıldığı 
TMMOB Enerji Sempozyumu gibi “çatı” 
niteliğindeki etkinliklerin yanı sıra 

Çevreyi korumaya yönelik girişimlerimiz 
elektrik üretimiyle de sınırlı kalmadı. 
İzmir yerelinde, enerji-su-çevre üçge- 
nine giren konuları da yıllar boyu 
gündemimize taşıdık. Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporları ile 
sanayi yatırımlarının değerlendirilmesi 
gerektiğini uzun yıllar önce vurguladık. 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Aysel 
Müezzinoğlu’nun katkılarıyla Foça’da 
kurulan demir çelik fabrikalarının 
çevreye etkilerinin Güzelbahçe’ye 
kadar uzanacağını gündeme getirmiş-
tik. Yine jeoloji mühendislerinin katkısıy-
la Aliağa’da kurulan tesislerin su 
tüketimleri nedeniyle Menemen 
Ovası’ndaki yeraltı sularının, nasıl daha 
derinlere ineceğini vurguladık. EMO 
olarak suyun daha derinden çekilmesi-
nin enerji tüketimini artıracak olmasın-
dan yola çıkarak başlattığımız 
çalışmada, ortak çalışmayla sorunun 
çeşitli açılardan büyüklüğünü ve diğer 
boyutlarını da kamuoyuna anlattık. 
Benzer bir durum Ödemiş Ovası’nda da 
yaşandı. Dönemin iktidarı, kuyulardan 
su çekilmesi için traktörlerin yerine 
elektrik motorlarının kullanılması için 
proje hazırlatmıştı. Şebeke altyapısının 
yetersiz kalacağı ve gittikçe daha 
derinlere kuyu kazılmak zorunda 
kalınacağı EMO tarafından raporlan-
masına rağmen, uygulama seçim 
yatırımı olarak hayata geçirildi. Alt yapı 
yetersizliği dolayısıyla gerilim düşümleri 
yaşandı, elektrikli motorlarının bir kısmı 
yandı, yenileri alındı. Ödenemeyen 
faturalar sorun yarattı, çiftçiler için 
borç yapılandırılmasına gidildi. Beydağ 
Barajı devreye alınınca tesislerin çoğu 
atıl kaldı. Böylece çarçur edilen bu 
kamu kaynağı, zamanında EMO’nun 
önerdiği şekilde, Beydağ Barajı’nın 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Sempozyumu (YEKSEM), Elektrik 
Tesisat Ulusal Kongresi (ETUK), hatta 
konuyu daha özelleştirerek İzmir 
Rüzgar Enerjisi Sempozyumu, İzmir 
Enerji Forumu gibi etkinliklerle meslek-
taşlarımız ile bilim insanlarını bir araya 
getiriyoruz. Özetle enerji alanında 
gerçekleştirilmesi gereken köklü 
dönüşümlere bir yandan mesleği 
yürütecek üyelerimizi bilgi seviyesi 
olarak hazırlarken, bir yandan 
dönüşüm için uygun toplumsal ve 
siyasal ortam yaratılması için çaba 
sarf ediyoruz. Kamusal bir hizmet 
verdiğine inandığımız İZENERJİ’nin 
çalışmalarına katkıda bulunmak bir 
anlamda EMO’nun görevleri arasın-
dadır. 
Elektrik enerjisinin üretilmesi, iletilmesi, 
dağıtılması ve kullanılmasında görev 
alan üyelerimiz, enerjinin çevre ile 
etkileşimini fark ederek yaşamın tüm 
yurttaşlar için belli bir kalitede olması 
gerçeğini ön planda tutulmuşlardır. 
Kamucu bakış açısıyla, birlikte 
mücadele ederek, çevre ve ülkemiz için 
sürdürülebilir politikalar geliştirebi-
leceğimize inanıyoruz. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelik yaptığımız 
vurgu son yıllarda bu alanda 
gerçekleşen hızlı teknolojik gelişmele-
rden öncesine dayanmaktadır. Tekno-
lojiyle iç içi olan bu mesleğin 
yürütücüleri, 70’li yıllarda yaygın olarak 
“olmayan enerji en pahalısıdır” 
sloganıyla hayata geçirilen fosil yakıtlı 
elektrik üretim tesislerine karşı, çevre-
sel etkilerine dikkat çekerek mücadele 
etmiştir. Turgut Özal döneminde Muğla 
Kemerköy ve Yeniköy santrallarının 
çevreye vereceği zararları anlatan 
broşürlerimizi ve ülke gündeminde yer 
almasını o dönemde yaşayanlar 
anımsayacaklardır.

Yenilenebilir Dönüşümü
Zorunluluk Oldu

H. Avni GÜNDÜZ
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bitirilmesi için harcansaydı, milli servet 
ziyan olmayacaktı.
Uzun yıllar boyunca Enerji Bakanlıkları 
hep abartılı talep tahminleriyle, “kolay” 
ve “hızlı” hayata geçebilecek enerji 
üretim tesisleri için teşvik verdi. Rusya 
ile yapılan “kullan, yada öde” temelli 
doğalgaz alım anlaşmaları nedeniyle, 
uzun yıllar doğalgaz santrallarına alım 
ve fiyat garantisi verilerek yeni projeler 
yapılması sağlandı. Benzer şekilde 
teknolojisi ve yanma kazanı bir bütün 
olarak ithal edilebilen ve araştırma- 
geliştirme çalışmalarına gerek duyul-
madan kurulabilecek ithal kömür yakıtlı 
santrallara da aynı teşvikler verildi. 
Sonuç olarak, EMO’nun yerli ve  
yenilenebilir kaynak uyarılarına 
rağmen, ithal fosil kaynakların ağırlıklı 
olduğu bir elektrik üretimi sistemi 
oluştu. Döviz kuruna bağlı ve dünya 
genelinde yaşanan krizlerin etkilerine 
direkt açık olan üretim yapısı bugün 
ekonomimizin temel sorunlarından 
biridir.

Fosil kaynaklarda yaşanan fiyat 
dalgalanmalarının yarattığı enerji 
krizleri, Enerji Bakanlıklarının “üç 
lambadan birini söndür” sloganıyla 
özetlenebilecek “tasarruf”            kam-
panyalarıyla geçiştirilmeye çalışıldı. Bu 
dönemlerde bu kez Odamızın enerjiyi 
etkin kullanmaya dayalı verimlilik 
çalışmalarına yoğunlaştığını görebiliriz. 
Sanayide enerji yoğunluğunu 
düşürmek de dahil olmak üzere, verim-
lilik kavramının önemini ilkokullara 
kadar inen seminerlerle anlatmaya 
çalıştık. Enerji yoğunluğunun 
düşürülmesi için demir çelik, çimento 
gibi “enerji canavarı” sektörler yerine 
düşük tüketimli ancak katma değeri 
yüksek alanların teşvik edilmesini 
önerdik. Sanayide kullanılan elektrikli 
motorların tüketimi düşük olanlarla 
değiştirilmesini de içeren çabamızdan 
da yeterli bir sonuç alamadığımız 
ortadadır. 
Elektrik enerjisi üretiminde başta 
rüzgar ve güneş olmak üzere yenilene-
bilir enerji kaynaklarının payı son 
yıllarda artmaktadır. Ancak ulaşılan 
değerler halen potansiyelimizin 
oldukça altındadır. Özellikle bina 
yüzeyi ve çatılarına kurulacak güneş 
enerjisine dayalı küçük enerji üretim 
tesisi potansiyelimiz değerlendirilmeyi 
beklemektedir. Tüketim noktasına 
kuruldukları için şebeke yükü açısından 
da önemli olan bu tesislerin yayılma 
hızı, Yenilenebilir Enerji Destekleme 
Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 
verilen fiyat garantisinin dışında 
bırakılmalarının ardından yavaşladı. 
Üretimdeki payın artmasına rağmen, 
teknoloji bakımından dışa bağımlılık 

me daha yapılmıştır. Sanayi  kuruluş-
ları ve büyük ticarethaneler için Son 
Kaynak Tedarik Tarifesi’nin kapsamı 
genişletilmiştir. Yıllık tüketim limitinin 7 
milyon kWh’den, 3 milyon kWh’e 
düşürülmesi, daha fazla abonenin son 
kaynak tarifesine geçirilmesine neden 
olacaktır. Serbest piyasada saatlik 
olarak şekillenen maliyetler, bu  
abonelere artık doğrudan yansıyacak-
tır. Ulusal tarifeden enerji alma şansı 
kalmayan bu aboneler son kaynak 
tarifesi ile tedarik şirketlerinin yüksek 
fiyat teklifleri arasında tercih yapmak 
zorunda kalacaktır. Çoğu sanayici için 
önemli bir girdi olan elektrik enerjisi 
fiyatları maliyet hesaplamalarında da 
etkili olmaktadır.

Şüphesiz sanayi kuruluşları artan enerji 
maliyetlerini ürünlerine, ticarethaneler 
ise hizmetlerine zam yaparak, 
yurttaşlara yansıtacaktır. Akaryakıt 
zamlarının da taşıma maliyetlerini 
artıracağı düşünüldüğünde, konut 
faturalarına doğrudan zam yapılmasa 
da önümüzdeki kış aylarında hane 
halkının tüm harcama kalemlerini 
artıracağını şimdiden söylenebiliriz. 
Konutlar için elektrik ve doğalgaz 
faturalarına zam yapmaktan kaçınan 
Hükümet’in, temel sorunu çözmeye 
yönelmek yerine seçime kadar, enerji 
maliyetlerini dolaylı olarak yansıtmayı 
tercih ettiği anlaşılmaktadır.
Enerji alanı tarifeleri, ticari ve siyasi 
çıkarlardan uzak, kamu yararına ve 
üretim sektörleri başta olmak üzere 
ekonomiyi destekleyecek şekilde 
belirleyebilecek, özerk bir yapının 
yönetimine geçmelidir. Arz güvenliğini 
sağlamak ve toplam maliyeti 
düşürmek için başta yenilenebilir 
kaynaklar olmak üzere kamunun 
yeniden yatırım yapması, özelleştirilen 
üretim tesisleri ve dağıtım bölgelerinin 
ise kamulaştırılması acilen gündeme 
alınmalıdır.
 Sanayide verimliği yükselterek, enerji 
yoğunluğu düşük, katma değerli 
alanlardaki yatırımlar teşvik edilmelidir. 
Düşük maliyetli yerli ekipman      
geliştirilmesi, çatı ve bina yüzeyleri 
başta olmak üzere yüksek güneş 
enerjisi potansiyelimizin değerlendi- 
rilmesine öncelik verilmelidir. Yenilene-
bilir kaynaklara dayalı, tüketim 
noktasında enerji üretimi yapılmasına 
olanak sağlayan "dağıtık" enerji üretim 
tesislerinin yaygınlaşmasını sağlaya-
cak, fosil kaynak bağımlılığını 
sistematik olarak geriletecek bir "acil 
eylem planı" hazırlanarak enerjide 
yeniden kamusallaştırma çalışmaları-
na başlanmalıdır.

halen yüksek orandadır. Yerli enerji 
kaynağının değerlendirmesinde 
karşımıza çıkan bu büyük sorunun da 
çözülmesi gerekir. Kullanılan teknoloji 
ve ekipmanda dışa bağımlılık, kullanı-
lan kaynakta bağımlılık kadar büyük 
sorundur. Doğalgaz ve ithal kömür için 
uzun yıllar boyunca verilen alım 
garantileriyle çarçur edilen kamu 
kaynağı, bu alanda teknoloji geliştir-
me ve Ar-Ge teşviki için kullanılsaydı, 
bugün yerli ekipman problemimiz 
olmayacaktı.     

Yaşadığımız bu günlerde, yenilenebilir 
kaynakların önemi daha net anlaşıl-
maktadır. Bu yıl yaşanan kuraklığın da 
etkisiyle hidrolik kaynakların payının 
azalması, doğalgaz ve ithal kömürün 
üretimdeki payını oldukça yüksek 
oranlarda şekillendiriyor. TL’deki 
erimeyle birlikte bu dönemde üretilen 
elektrik enerjisinin maliyeti hiç olmadı-
ğı kadar uç noktalara tırmanmaktadır. 
Dünya genelinde fosil enerji kaynakla-
rında maliyet artışıyla başlayan enerji 
krizi, uzun yıllardır ısrarla sürdürülen 
yanlış enerji politikalarının kırılgan 
hale getirdiği ekonomimizi olumsuz 
etkilemektedir. Enerjisini yüksek 
oranda yenilenebilir kaynaklardan 
üreten, enerji yoğun sektörlerde, 
ulaşımda ve sanayide enerji verimliliği 
önlemlerini zamanında alan ülkeler, 
ülkemizin aksine bu kriz dönemini 
daha rahat atlatacaktır. İtirazlarımıza 
rağmen günü kurtarmak için doğal-
gaz ve ithal kömür santrallarına 
verilen, fiyat garantileri; yenilenebilir 
enerji yatırımlarının önündeki en büyük 
engeli oluşturmuştur. Bugün ekonomi-
mizin temel problemlerinden biri 
haline gelen bu açmazı çözmek 
yerine, sorunun olası bir erken seçim 
sonrasına havale edilmesi için bir yol 
arandığına şahit oluyoruz.
Ekim 2021’de sanayi ve elektrik üretim 
amaçlı doğalgaza yüzde 15 zam 
yapılmıştı. Kasım 2021’den geçerli 
olmak üzere ise büyük sanayi ve ticari 
kuruluşlara yüzde 48.40, elektrik 
üretiminde kullanılan doğalgaza ise 
yüzde 46.82 oranında zam yapıldı. 
Aylık olarak belirlenen doğalgaz 
fiyatlarında konutlar için değişikliğe 
gidilmezken, sanayi ve elektrik 
santrallarının kullandığı doğalgaza 
zam yapılması, maliyetlerinin dolaylı 
olarak yansıtılmak istendiğini göster-
mektedir. 
Benzer şekilde elektrik enerjisinde 
konutlar için zam yapılmazken Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
tarafından sanayide kullanılan elektri-
ğin maliyetini artıran yeni bir düzenle-

Tasarruf mu, Verimlilik mi? 

Yenilenebilir Tercih
Değil, Zorunluluk

Kalıcı Çözüm için
Yapısal Dönüşüm  
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Biyodizelin
Ülkemizdeki

Öyküsü
    İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji 
Şirketi tarafından yayınlanan dergi 
için bir yazı istenince, 2000 li yıllarda 
ülke ekonomisine kazandırılması için 
çaba harcadığımız biyodizel yakıtın 
geçmişten günümüze başına gelenleri 
yazmayı düşündüm. Bu konuda tarihe 
not düşme olanağı veren İzenerji 
Yönetim Kurulu Başkanı Ercan  
Türkoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına 
teşekkür ediyorum.

Sözlerime biyoyakıt konusuna ilgimizin 
doğuşunu açıklayarak başlayacağım. 
Yöneticilerinden olduğum uluslararası 
firmanın ana ürünü olan kireç, üretimi 
sırasında hem prosesten (kimyasal 
dönüşüm – kalsinasyon / CaCO3 + Isı 
→ CaO + CO2), hem de yakıttan dolayı 
karbondioksit oluşturur. Şöyle ki, 1 ton 
kireç yaklaşık 1 ton karbondioksit 
çıkarır. Dünya’nın ikinci büyük kireç 
grubu olarak “CO2 i nasıl bertaraf 
edebiliriz?” diye düşündük ve 
“Mikroalgleri karbondioksitle besle- 
meye olanak veren bir sistem 
oluşturabilirsek, karbon döngüsünü 
destekleyen bir tesise kavuşabiliriz” 
özgün fikrine ulaştık. Bu konuda 
yaptığımız bilimsel ve teknolojik 
araştırmaların sonunda bu fikrin 
patentini aldık.¹

Bu süreçte edindiğimiz bilgiler, biyodi-
zelin ulusal bir fırsat olabileceği 
konusunda güven duygusu oluşturdu. 
Sektörün sağlıklı bir şekilde     gelişme-
sine katkıda bulunmayı önemli bir 
toplumsal sorumluluk olarak algıladık 
ve uzun dönemli sürdürülebilir bir 
yapılanma ortaya koyma hedefiyle 
BİYOSİAD olarak anılan “Biyodizel 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği” ni 
kurduk.

Bizim bu yaklaşımımıza karşılık, 
merkezi hükümet konuya hazırlıksız bir 
giriş yapmış ve biyodizel, ilkeleri 
olmayan ve herhangibir stratejik 

planlamaya dayanmayan bir 
başlangıç süreci geçirmiştir. Sektörün 
2000 li yılların başındaki durumunu, üç 
dönem olarak ele alabiliriz.

1. DÖNEM (17 Haziran 2004 – 5 Ocak 
2006): LİSANSSIZ ÜRETİM VE ÖTV SİZ 
SATIŞLAR söz konusudur. 5 Ocak 2006 
tarihinde EPDK tarafından biyodizel 
üreticilerine lisans alma zorunluğu 
getiren kararının alınmasına kadar 
sektörün nitelikleri: İTHAL HAMMADDE 
& KONTROL DIŞI ÜRETİM & YÜKSEK 
KAR olarak görülmektedir.

2. DÖNEM (6 Ocak 2006 – 3 Mart 
2006): LİSANSLI ÜRETİM VE ÖTV SİZ 
SATIŞLAR söz konusudur. 3 Mart 2006 
tarih ve 5479 sayılı yasa ile ÖTV uygu-
laması başlamıştır. Sektörün nitelikleri: 
İTHAL HAMMADDE & KONTROLLU 
ÜRETİM & YÜKSEK KAR olarak tanım-
lanabilir.

3. DÖNEM (4 Mart 2006 – 8 Aralık 
2006): LİSANSLI ÜRETİM VE ÖTV Lİ 
SATIŞLAR söz konusudur. 8 Aralık 
2006 tarihinde yayınlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile yerli hammaddeden 
üretilen ve normal dizel ile % 2 oranın-
da harmanlanan biyodizele dağıtımın 
lisanslı petrol şirketleri tarafından 
yapılması koşulu ile ÖTV muafiyeti 
sağlanmıştır. Sektörün nitelikleri: 
İTHAL HAMMADDE & KONTROLLU 
ÜRETİM & ZARAR olarak belirtilebilir.

Kuralsız olarak başlayan sektör, kar 

içgüdülerinin tetiklediği bir ortamda 
kontrolsüz büyümüştür. Bu dönemde, 
ithal yağdan üretilen biyodizeli ÖTV 
ödemeden satmak olanaklı idi ve 
oluşan yüksek karlılıklarla, tesisler 
kendilerini çok kısa sürede geri 
ödüyorlardı.

Hammadde girdisini oluşturan ithal 
yağın ve metanolün toplam fiatı, ithal 
petrolden daha pahalıydı. Özetle, yurt 
dışına ödenen bedel, eşdeğer ham 
petrol faturasından daha yüksekti ve 
dış harcamalar bakımından bir zarar 
oluşuyordu. 

Bunun üzerine dernek olarak ilgili 
kamu kurumlarına gönderdiğimiz bir 
yazı ile “ithal yağa tarımı desteklemek 
üzere kurulacak bir fon için ödeme 
yapma yükümlülüğü getirin” 
önerisinde bulunduk2. Amaç, yerli 
ürünün yeterli olmasına kadar 
yaşanacak geçiş sürecine destek 
vermek ve hakkaniyetli bir sistem 
oluşturarak, devletin zararını ve artan 
cari açığı tazmin ederek, ana girdiyi 
oluşturan yağlı tohum üretimini teşvik 
için kaynak yaratabilmekti.

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 
belediyeler atık bitkisel yağların 
toplanmasını ve biyodizele 
dönüşümünü sağlamakla yükümlü 
kılınmıştı. Bu konuda da BİYOSİAD 
olarak önerimizi paylaştık:

1)Belediyeler toplanan kullanılmış 

İZELMAN A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr.
Adnan AKYARLI

NASIL BAŞLADI?

1 AKYARLI. A., ÇİÇEK, T., ÖZTÜRE, N., GÜNDOĞDU, V. (2006): "An Alternative Technique for CO2 Control", 11th ILA (International Lime Association) Conference, Prag, 8 s.
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yağın tamamına sahip olsunlar,

2)Lisanslı toplayıcılar topladıkları tüm 
atık bitkisel yağları belediyelere 
versinler, 

3)Belediyeler bu yağların lisanslı 
üretim tesislerinde yapılacak fason 
üretim ile biyodizele dönüşümünü 
sağlasınlar,

4)Bu ürün,-deniz taşımacılığına önce-
lik verilmek üzere - mutlaka ve mutla-
ka toplum taşım sistemlerinde ÖTV 
muafiyeti tanınarak kullanılsın ve bu 
kullanım dışında ÖTV muafiyeti söz 
konusu olmasın.

Son olarak “Nasıl bir gelecek?” 
sorusunu yanıtlayarak biyodizel 
sektörü için tanımladığımız hedefi 
paylaşmak istiyorum: 

sorusunu yanıtlayarak biyodizel 
sektörü için tanımladığımız hedefi 
paylaşmak istiyorum:  

   Evrensel norm ve standartlar 
gözetilerek, iş güvenliği ve işçi sağlığı 
kurallarına göre, yerli hammadde 
kullanılarak ve – ulusal fikri ve sınai 
mülkiyet hakları ile de destekli – 
mevcut en iyi teknolojilerle yapılan 
çevreye duyarlı ve yasalara saygılı 
üretim;

      Üründe ve hizmette kalite gü-       
ven cesi;

         Haksız rekabet koşullarının or- 
tadan kalktığı kayıt içi bir sektörel 
yapılanma ve bunu destekleyen yasal 
alt yapı;

            Ulusal ve uluslararası paydaşlar 
arasında-sektörü güçlendirmeyi he- 
def alan–“kazan-kazan-kazandır”   
esaslı etkin bir işbirliği.

Hazırlıksız doğum süreci, kaotik 
sonuçlar üretmiş; başlangıçta hızla 
artan yatırımlar 7 Ocak 2009 günü         
T24 internet gazetesinde yer alan 
haberde belirtilen nedenlerle hızla 
terk edilmiştir3. 

Yaşananlar, gelecekte ortaya çıkacak 
benzer fırsatlar için stratejik planlama 
yapılmasının ve tanımlanacak he- 
deflere yönelik yol haritaları oluşturul-
masının gerekliliği noktasında mutlaka 
anımsanması gereken bir başarısızlık 
öyküsüdür. Bu dönemde karar 
ver(eme)me sorumluluğuna (!) ve 
yetkisine sahip olan kurumlar ve 
kişiler, bu nitelikleri ile anılacaktır.

Bu hazin başlangıca karşın oyunda 
kalmak için direnen bazı firmalar 
varlıklarını sürdürmüş ve Biyodizel 
Sanayicileri Derneği altında örgütle-
nerek sektörün gelişimine katkı 
sağlamıştır4. 

Biyodizel Sanayicileri Derneği, sektörü 
temsil eden sanayiciler ve iş insanları 
tarafından 2009 yılında kurulmuş olan 
ve gönüllü olarak faaliyet gösteren bir 
sivil toplum kuruluşudur. Petrol 
Piyasası Yasası ve ilgili diğer yasal 
mevzuatlar ile uyumlu olan ve Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulundan 
(EPDK)  lisans alarak biyodizel üretimi 
yapan şirketlerin sektör bütünlüğü 
içinde temsil edilmesini amaçlar.

Öykünün devamına ilişkin bilgileri, bu 
kuruluşun “Biyodizel Endüstri Raporu 1” 
isimli yayınını ve basında yer alan 
açıklamalarını kaynak alarak 

 paylaşacağım5.

1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren 
yönetmelik gereğince motorin türle- 
rine % 0,5 oranında biyodizel harman-
laması zorunluluğu getirilmiştir. Zorun-
luluğun ilk yılında motorine toplam 
108.609 ton biyodizel harmanlaması 
gerçekleştirilmiştir. Mevcut durumda 
Türkiye’de aktif durumdaki yedi 
biyodizel tesisinde biyodizel üretimi ve 
satışı gerçekleştirilmektedir.

EPDK verileri doğrultusunda son dört 
yılın değerlerine bakıldığında, 2018 yılı 
itibariyle ülkemizde üretilen ve satışı 
gerçekleştirilen biyodizelde önceki 
yıllara oranla %40 oranında bir artış 
yaşandığı görülmektedir (Şekil 1). Aynı 
yıl üretimde kullanılan hammadde-
türlerine göre bir inceleme yapıldığın-
da, %30 oranında atık bitkisel yağların 
,%70 oranında ise bitkisel yağlı 
tohumların kullanıldığı saptanmıştır 
(Şekil 2).

2 https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/genel-haberler/biyodizele-otv-onerisi_ID553867/
3 https://t24.com.tr/haber/biyodizelde-47-firma-pes-etti,23717
4 http://www.biyodizel.org.tr/#
5 http://www.biyodizel.org.tr/asset/pdf/biyodizel.pdf

Dizel yakıta göre küresel iklim değişikliğine yol açan sera etkisini
yüzde 41 azaltan ve tarımda yeni fırsatlar sunması nedeniyle

dünyada hızla yayılan biyodizel üretimi,
Türkiye'de ÖTV yükü ve bir türlü verilmeyen satış lisansları nedeniyle

durma noktasına geldi. Geçen yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan
(EPDK) biyodizel üretimi için lisans alan 54 firmanın 47'si faaliyetlerini durdurdu.

Türkiye Biyodizel Harmanlama Miktarları
ve Kapasite Kullanım OranlarıŞekil 1
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6 https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/2020de-atiklardan-100-milyon-litre-biyodizel-yakit-uretildi-562983.html

2018 yılında üretilen ve satışı yapılan 
ürünün tamamı harmanlama 
yapılarak nihai tüketiciye ulaşmıştır. 
Aynı yıl içinde Ultra Düşük Kükürtlü 
Motorin fiyatının ortalama 600 ABD 
doları /ton düzeyinde seyrettiği, 
biyodizel üretimi neticesinde aynı 
miktarda ithal ürünün ikame edildiği 
ve (~ 100.000 ton x 600 USD/ton 
hesabıyla) yaklaşık 60 milyon USD’nin 
yurtdışına transferine engel olunduğu 
görülmektedir.

Akaryakıt pazarının büyümesine 
paralel olarak gelişecek biyodizel 
sektörünün gelecek yıllarda ekonomi-
ye ve çevreye olan olumlu katkısını 
giderek arttırması beklenmektedir.

Derneğin 2020 yılına ait açıklaması 
ise, aşağıdaki haberde yer almak-
tadır.6  

Sektör, 2020 yılında salgı-
na rağmen atık ve bitkisel 
kaynaklarla 100 milyon 
litre biyodizel yakıt üretti.

Geçtiğimiz yıl pandemiye 
rağmen sadece evlerden 
40 milyon litre atık yağ  
toplandı. Bu atık yağlar 
biyodizele dönüştürülerek 
ekonomiye destek sağladı.

Biyodizel Sanayi Derneği 
Başkanı Selçuk Borovalı, 
"Sulama imkanı olmayan, 
nadasa bırakılan
arazilerde yaz ve kış tarla 
bitkisi olarak ekebile- 
ceğimiz, ketencik ve yabani 
hardal gibi çok güzel 
çeşitlerimiz gelişiyor ve 
bütün bunları Tarım   
Bakanlığına bağlı Tarla 
Bitkileri Merkezi Araştırma 
Enstitüsü ile birlikte   
geliştiriyoruz." dedi.

Kötü başlayıp iyiye doğru evrilen bir 
öyküyü paylaştım. Bu gelişmeden, 
biyodizelin toplum için değer yaratma 
potansiyelini başından beri öngören 
bir kişi olarak mutlu olduğumu vurgu-
lamalıyım.

Tunç Soyer gibi çağdaş vizyonu ile 
örnek ve ufuk açan bir başkanı 
bulunan ve kentin yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmesini kolaylaştır-
ma konusunda saygın bir görev 
üstlenen İZENERJİ şirketine sahip olan 
İzmir kenti için bir önerim var. 

Atık bitkisel yağları biyodizele 
dönüştürerek, giderek iyileşen 
nitelikleri ile değeri yükselen İzmir 
Körfezi’nde sefer yapan deniz 
araçlarında tüketilen bir yakıt olarak 
kullanma süreci planlanmalı ve 
yaşama geçirilmelidir.

Bu uygulama, İzmir’in ülkeye örnek 
niteliklerine yeni bir bileşen ekleyecek 
ve hepimizi onurlandıracaktır.

SONUÇ VE ÖNERİ

2023 yılında 500 milyon 
litrelik biyodizel üretimi
ile 3 milyar liralık tasarruf 
hedefleniyor.

Türkiye Biyodizel Üretiminde Hammadde Kullanım OranlarıŞekil 2
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Atık Bitkisel
Yağlar

32.000 ton

Aspir Yağı
4.200 ton

Kanola Yağı
28.000 ton

Pamuk Yağı
35.000 ton

Diğer Yağlar
8.800 ton

%4

%30

%32

%26

%8



İklim Konferansı’nda konuşan
Tunç Soyer: Doğaya uyumlu
yeni şehirler kurmak
için çalışıyoruz.

Küresel iklim eyleminde
yeni bir dönem

    Dünya Belediyeler Birliği Encümen 
Üyesi, Sürdürülebilir Kentler Ağı 
Küresel Yönetim Kurulu Üyesi olan 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, 31 Ekim-12 Kasım 2021 
tarihlerinde Glasgow’da düzenlenen 
26. BM İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı’na (COP26) kapsamında 
Edinburgh’ta İskoçya            Parlemen-
tosu’nda üst düzey katılımla yapılan 
GLOBE COP26 Yasama Zirvesi’ne 
İzmir’i temsilen dört oturumda konuş-
ma yapmak üzere katıldı.

Zirvede Başkan Soyer ile Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilci-
si Mami Mizutori, Brezilya Parlamento-
su Temsilciler Meclisi Üyesi Viviane da 
Costa Reis ve Avustralya Başkent 
Bölgesi İklim Eylemi ve Çevre Gölge 
Bakanı, Yasama Meclisi Üyesi 
Elizabeth Lee konuşma yaptı.

Edinburgh Belediye Başkanı Frank 
Ross ev sahipliğinde yapılan zirvede 
konuşan Başkan Tunç Soyer, iklim 
stratejileri konusunda yerel, bölgesel 
ve ulusal düzeyde çok katmanlı 
işbirliğinin önemine değindi. Başkan 
Soyer, İklim Acil Durumu ilan eden ve 
iddialı iklim eylemleri taahhüt eden 
belediyeler için daha fazla kaynak 
ayrılması gerektiğini de vurguladı. 

Soyer, “İklim krizi tüm dünyayı büyük 
bir felakete sürüklerken İzmir’i temsilen 
geldiğim COP26’da, dünyanın her 

yerinden gelen meslektaşlarımla 
doğaya uyumlu yeni şehirler kurmak 
için çalışıyoruz. İzmir’i doğayla uyumlu 
yaşamın öncü şehri yapmak en temel 
hedefimiz” dedi.

İnsanlığın önemli bir yol ayrımında 
olduğunu söyleyen Başkan Tunç 
Soyer, “Birleşmiş Milletler'in kuruluşun-
dan 75 yıl, Stockholm Çevre ve 
Vancouver Habitat konferanslarından 
50 yıl, Dünya Zirvesi'nden 30 yıl sonra 
ve hatta Paris Anlaşması'ndan beş yıl 
sonra nerede olduğumuz konusunda 
gerçekçi olalım. Zorluklar katlanarak 
artarken, çözümlerimiz kademeliydi. 
Son iki yıllık COVID-19 pandemisi bize 
bir gerçeği hatırlattı: 21. yüzyılın 
dünyasında kentler arasında işbirliği 
olmazsa küresel zorlukların üstesinden 
gelemeyiz. 

İBB Başkanı Tunç SOYER İzmir’i
Temsilen COP26’ya Katıldı

     İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan 2020 yılında yenilenerek halkın 
kullanımına sunulan İzmir Körfezi'ndeki 
tek marina olma özelliğini taşıyan 
İzmir Marina, Mavi Bayrak almaya hak 
kazandı. Başkan Tunç Soyer, “İzmirlile-
rin denizle ilişkisini çoğaltmak, 
Körfez’deki hareketliliği arttırmak 
istiyoruz. Marinamızın aldığı Mavi 
Bayrak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu vizyona verdiği değerin önemli bir 
göstergesi” diye konuştu.

Körfezin İlk Mavi Bayrak Gururu

www.izenerji.com.tr

23

İ B B ’ D E N  H A B E R L E R



SOYER: “Cesur Kadınlarsınız,
Yürüyün Yanınızdayım”

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda
“Yağmur Suyu Hasadı” Başladı

   İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in kuraklık ve yoksullukla 
mücadeleyi esas alan “Başka Bir 
Tarım Mümkün” vizyonuyla çalışma-
larını sürdüren İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Yağmur Suyu Hasadı 
Projesi’nin ilk örneğini hayata geçirdi. 
245 dönüm büyüklüğündeki Aşık 
Veysel Rekreasyon Alanı’nda 
başlayan “Yağmur Suyu Hasadı” ile 
aylık 80 bin metreküp su tasarrufu 
sağlanıyor. 

Azalan su kaynaklarını daha verimli 
kullanmak ve kuraklıkla mücadele 
etmek için imar yönetmeliğinde 
yaptığı değişiklikle bin metrekarenin 
üzerinde yeni yapılan binalarda 
yağmur suyu hasadını, 60 bin 
metrekarenin üzerindeki yapılarda ise 
yeşil çatı uygulamasını zorunlu kılan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayata 
geçireceği park, rekreasyon ve yaşam 
alanı projelerinde yağmur bahçelerine 

   İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer'in eşitlikçi politikaları ve 
“kadın dostu kent” vizyonu doğrul-
tusunda Türk kadınına seçme ve 
seçilme hakkının verilişinin 87'nci yılı 
coşkuyla kutlandı. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir bir 
kadın şehri, kadınların çok daha fazla 
temsil edilmesi lazım. Bir kentte kadın-
lar söz sahibi oldukça, o kentin mede-
nileştiğini biliyorum. Siz geride 
durdukça bu kent çoraklaşacak, 
yoksullaşacak. Cesur kadınlarsınız, 
yürüyün. Ben yanınızda duracağım” 
diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in eşitlikçi politikaları ve 
“kadın dostu kent” vizyonu doğrul-
tusunda Türk kadınına seçme ve 
seçilme hakkı verilişinin 87’nci yılı 
İzmir'de coşkuyla kutlandı. 
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de büyük önem veriyor. 



İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni

eğitim ve öğretim döneminde

kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin

okul çağındaki çocuklarına

desteğini sürdürüyor. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden

20 bin öğrenciye destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin

99’uncu kurtuluş

yıldönümünü birbirinden

renkli etkinliklerle kutladı.

99’uncu yıla yakışan kutlama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer, 90. İzmir

Enternasyonal Fuarı kapsamında

yedincisi düzenlenen

İzmir İş Günleri'nde konuştu.

Başkan Soyer İEF İş Günleri'nde

İzmir Tarımı'nı anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer, 1. İ
zmir Gençlik

Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

İzmir Gençlik Çalıştayı başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nindüzenlediği 9 Eylül İzmir YarıMaratonu bu yıl da renkli ve heyecandolu anlara sahne oldu. 

İzmir Yarı Maratonu'nda zaferKenya ve Etiyopyalı atletlerin

5 Eylül Pazar günü koşulacak

Uluslararası 9 Eylül İzmir

Yarı Maratonu öncesi atletizm

otoriteleri rekor beklentisi içinde.

 İzmir Yarı Maratonu’nda

rekor heyecanı

İzmir Karşıyaka’da Eşrefpaşa

Hastanesi Öğretmen Melahat

Özçelik Hizmet Birimi açıldı.

Branşlarında uzman doktorlar

sağlık hizmeti veriyor.

İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nin

Karşıyaka Polikliniği açıldı

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle

Büyükşehir Belediyesi tarafından

düzenlenen “Barışa Ses Ol” konserine

katılan İzmir Büyükşehir Belediye

Başkanı Tunç Soyer, barış

kavramının önemine değindi.

Başkan Soyer: Barış kavramına

ekmek gibi, su gibi,

nefes gibi ihtiyacımız var

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa

Hastanesi, dijita
l yeniliklerine

bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir

Belediyesi, “İB
BEşrefpaşa”

uygulamasıyla vatandaşlara randevu,

tahlil sonuçlarına ulaşma, reçete ve ilaç

görüntüleme gibi bilgileri te
k tıkla

ulaşabileceği kolaylığı sağlayacak.

Eşrefpaşa Hastanesi'nde

görüntülü hekim dönemi

Bu yıl 90. İzmir Enternasyonal Fuar ile

7. kez düzenlenen İzmir İş Günleri’nin

açılışında konuşan İzmir Büyükşehir

Belediye Başkanı Tunç Soyer, iklim

krizinin tehlikelerine dikkat çekti ve

AB'nin açıkladığı "Yeşil Mutabakat"

çağrısının önemine değindi.

Başkan Soyer'den

“Yeşil Mutabakat” mesajı

www.izenerji.com.tr
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  2022'de İzmir'de “Terra Madre 
Anadolu” adıyla düzenlenecek 
uluslararası gastronomi fuarının 
tanıtımı Ödemiş'in Demircili Köyü’nde 
yapıldı. Fuarın lansmanında konuşan 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, “Ülkemizde üretilen tarım-
sal ve gastronomik ürün zenginliğinin 
dünyada eşi benzeri yok. Bu kültürün 
dünyaya anlatılması ve tanıtılması 
gerekiyor. Terra Madre, Anadolu 
mutfağının bu eşsiz tariflerine yeni 
pazarlar kazandıracak ve onları hak 
ettiği itibara ulaştıracak” dedi.

Üçyol-Buca Metrosu
İçin Bir Adım Daha

Gastronominin Kalbi İzmir'de Atacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ken- 
di kaynaklarıyla inşa edeceği Buca 
Metrosu için ikinci kredi sözleşmesi 
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 
imzalandı. Başkan Soyer, İzmir           
tarihinin en büyük yatırımı olacak 
Üçyol-Buca Metrosu’nun sadece 
metro ve altyapı yatırımı olmadığını 
belirterek, “Yatırımlarımız, ülkemizin bu 
çok zor döneminde aynı zamanda iş 
demek, aş demek, İzmir ekonomisinin 
nefes alması demek. Türkiye’nin bu zor 
ekonomik gündeminde 125 milyon 
Euro’luk proje finansmanına imza 
atmış olmanın gururunu yaşıyoruz” 
dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent 
tarihinin en büyük yatırımı olacak 
Üçyol-Buca Metrosu için Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD)    
ardından Fransız Kalkınma Ajansı 
(AFD) ile de 125 milyon Euro’luk dış 
finansman sözleşmesi imzaladı. Hazine 
garantisiz, 4 senesi anapara geri 
ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla 
uzanan vadeye sahip 125 milyon Euro 
tutarındaki dış finansman sözleşmesi 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer ile Fransa’nın Türkiye 
Büyükelçisi Herve Magro ve AFD 
Balkanlar, Ortadoğu, Asya Direktörü 
Philippe Orliange tarafından 
imzalandı.

İmza törenine İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye 
Başkanı Erhan Kılıç, Fransa’nın Türkiye 
Büyükelçisi Herve Magro, Fransız 
Kalkınma Ajansı'nın Balkanlar, 
Ortadoğu ve Asya Direktörü Philippe 
Orliange, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Eser Atak, İzmir Metro A.Ş 
Genel Müdürü Sönmez Alev, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Satınalma 
Dairesi Başkanı Övünç Özgen, Fransız 
Kalkınma Ajansı Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Emilie-gang Huang, AFD 
Kentsel Gelişim Kıdemli Proje Yönetici-
si Ali Doğan Şalva katıldı.
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İzmir
Büyükşehir
Belediyesi

Elektrik
Kaynaklı Sera

Gazı
Salımlarını

Sıfırlıyor

      Belediyemiz, Avrupa Birliği hedefler-
ine paralel olarak 2030’a kadar sera 
gazlarının %40 azaltılması ve iklim 
değişikliğinin etkilerine uyum sağla-
yarak kentimizin dirençliliğinin artırıl-
ması taahhüdü kapsamında İklim 
Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol 
Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı 
“Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı (SECAP)” içerisinde bulunan 
eylemleri hayata geçirerek sera gazı 
azaltımına ilişkin çalışmalarına hız 
verdi.

Karbon ayak izinin azaltılması 
kapsamında Bayraklı Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı (186kW), Selçuk Katı Atık 
Transfer İstasyonu (83kW), Seyrek 
Hayvan Barınağı (401kW), Aliağa İtfaiye 
(68kW), Bergama Mezbahası (74 kW), 
Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu (35 
kW) ve Çiğli Aile Danışma Merkezi 
(25kW) olmak üzere toplamda 875 kW 
gücünde Güneş Enerjisi Santrallerinin 
(GES) devreye alınmasıyla yıllık toplam 
üretim 1.225.000 kW saat’e ulaştı. 410 
hanenin yıllık tüketimine eşit bu üretim 
miktarı ile 615 ton karbon salımının 
önüne geçildi.

Büyük çatı alanlarına kurulmuş olan 
yüksek güçlü Ekrem Akurgal Yaşam 
Parkı ve Seyrek Hayvan Barınağı 
santrallerinin tesis ihtiyacını aşan fazla 
üretimleri ihtiyaç duyulan diğer tesisle- 
rimizin tüketimi ile mahsuplaşılmak-
tadır. 

Yapımı devam eden Yeşilyurt Kültür 
Merkezi (75kW), Âşık Veysel Rekreasyon 
Alanı Havuz (120kW), Konak Tüneli 
Sabit Tesisleri (69kW), Çeşme (23kW) ve 

elektriğini yenilenebilir kaynaklardan 
üretme hedefine ilave olarak elektrik 
enerjisi üreticilerini fosil yakıtlar yerine 
yenilenebilir enerji kaynakları ile 
üretime teşvik etmek üzere serbest 
piyasadan Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Sertifikalı Elektrik Enerjisi Alımını tercih 
etti. Serbest tüketici kapsamında 
piyasadan temin edilen 28 milyon kW 
saat elektrik enerjisinin Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Sertifikalı olarak alımı için 
27 Mayıs 2021 tarihinde sözleşme 
imzaladı. 724 adet elektrik aboneliği 
için haziran ayından itibaren Beledi-
yemizin ihtiyacı olan tüm elektrik enerji-
si yenilenebilir kaynaklardan karşılan-
maya başlandı. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Sertifikalı Elektrik Enerjisi Alımı ile 
elektrik kaynaklı sera gazı salımlarını 
sıfırlamış oldu. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi yapılan açık ihale ile sağladığı 
rekabet sonucu enerji maliyetlerini 
azaltırken yenilenebilir kaynaklardan 
elektrik enerjisi üretimine de katkı 
sağladı.

Belediyemizin enerji verimliliği 
konusundaki yükümlülüklerini yerine 
getirmesi maksadıyla; gerekli birimle-
rde enerji yöneticisi görevlendirmek, 
enerji etütlerini yaptırmak, TS EN ISO 
50001 standardına uygun Enerji Yöne-
tim Sistemi kurarak belgelendirmek için 
gerekli hizmetlerin yapılması veya 
yaptırılması çalışmaları İklim Değişikliği 
ve Temiz Enerji Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. Enerji Etütleri 
sonucunda ortaya konulacak verimlilik 
artışına yönelik faaliyetlerin geri dönüş 
süresi en kısa ve Belediyemize maliyeti 
en düşük olandan başlamak üzere 

Çaybaşı İtfaiye Binası (23kW) 
santrallerinin 2021 yılı içinde tamam-
lanmasıyla toplam kurulu güç 1.185  
kW’a ve elektrik üretimi yıllık 1.685.000 
kW saat’e ulaşacaktır. 560 hanenin 
yıllık tüketimine eşit olan bu üretim 
miktarı ile toplamda bir yılda 845 ton 
karbon salımının önüne geçilmiş 
olacaktır.

Bergama İtfaiye (54 kW), Seyrek İtfaiye 
(27 kW), Toros Kampüs (215 kW), Örnek-
köy Kampüs (201 kW) santralleri 2021 
yılında projelendirilmiş olup 2022 
yılında yapılması planlanmaktadır. 
Yıllık 756 kW saat elektrik üretimi daha 
kazanılarak 378 ton karbon salımı 
engellenmiş olacaktır. Böylece toplam-
da 1682 kW gücünde GES‘nin devreye 
alınmasıyla yıllık toplam üretim 
2.441.000 kW saate ulaşacaktır. 814 
hanenin yıllık tüketimine eşit olan bu 
üretim miktarı ile 1225 ton karbon 
salımının önüne geçilecektir.

Söz konusu GES çalışmalarımız, Beledi-
yemiz adına katıldığımız European 
Green Capital Award (EGCA)-2023 
(Avrupa Yeşil Başkent Ödülü-2023) 
Teknik Değerlendirme Raporunda çok 
takdir görmüş ve GES uygulamalarının 
yaygınlaştırılması gerektiği        belir-
tilmiştir.

İklim ve çevreyle ilgili zorluklarla 
mücadele konusunda Avrupa Birliği’nin 
(AB) önceki taahhütlerini daha geniş ve 
daha etkili bir şekilde yeniden düzenle-
meyi amaçlayan AB Yeşil Mutabakatı 
(EU Green Deal) kapsamında İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Kamu Kurumları 
içerisinde öncü bir uygulama ile kendi 

Şükran NURLU

İklim Değişikliği ve
Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı

www.izenerji.com.tr
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bütçe olanaklarına göre hayata geçir-
ilmesinin sağlanması ve raporlanması 
konularında sorumlu olacaktır.

2020 yılında Ahmed Adnan Saygun 
Sanat Merkezi (AASSM) ve Bornova Buz 
Sporları Salonunda enerji etütleri 
yapılmıştır. Etütler sonucunda AASSM 
için %19 tasarruf potansiyeli olduğu 
tespit edilmiş olup, tasarruf eylemleri-
nin hayata geçirilmesi ile yıllık 120.000 
TL tasarruf ve 126 ton karbon azaltımı 
sağlanacaktır. Bornova Buz Sporları 
Salonunda ise %33 tasarruf potansiyeli 
olduğu tespit edilmiş olup tasarruf 
eylemlerinin hayata geçirilmesi ile yıllık 
1.000.000 TL tasarruf ve 442 ton 
karbon azaltımı sağlanacaktır.

2021 yılında 10.000 metrekare kullanım 
alanı veya 250 Ton Eşdeğer Petrol 
(TEP) enerji tüketimine sahip olduğu 
değerlendirilen bina/kampüsler için 
enerji mevzuatı kaynaklı yukarıda 
belirtilen yükümlülüklerin yerine 

bulunması konusunda çalışma yapıla-
caktır. İSO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi verileri ile Belediyemiz enerji 
üretim ve tüketim verilerinin anlık 
olarak izlenmesi ve yönetilmesi için 
Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi 
kurulumu yapılması ve bu sistemin 
Belediye genelinde yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir. 

Avrupa Ufuk 2020 programı kapsa-
mında hibe almaya hak kazanmış çok 
uluslu iki tane projenin Belediyemiz 
adına yürütücülüğünü yapmaktayız. 
Climate CAMPAİGNers-İklim Kampan-
yacıları (Citizens Acting on Mitigation 
Pathways through Active İmplemen-
tation of a Goal-setting Network-He-
def Belirleme Ağının Aktif Uygulanma-
sı ile Azaltım Yolları Konusunda Hare-
kete Geçen Vatandaşlar) projesi ile 
AB'nin sera gazı emisyonu azaltımı 
konusundaki uzun vadeli stratejisine 
destek sağlamak için mevcut araştır-
maların kullanılması ve yeni verilerin 
oluşturulması/yönetilmesi amaçlan-
maktadır. Bu kapsamda, sürdürülebilir 
yaşam cep telefonu uygulaması 
hayata geçirilecektir. Söz konusu 
faaliyetler ile kentler ve bölgeler, 
karbon ayak izini önemli ölçüde 
azaltacak, vatandaşlarına iklim 
değişikliğinin belediye/yerel yönetim 
için en öncelikli konu olduğunu göste-
recektir. En önemlisi de, önerilen proje 
vatandaşların iklim değişikliğinin 
azaltılması için yerel politikaların 
şekillendirilmesine aktif olarak katkıda 
bulunmalarını sağlayacaktır. Böylece, 
politikaların oluşturulması hususunda, 
belediye/bölgesel yönetiminin yukarı-
dan aşağıya bir tutum sergilemek 
yerine, yerel nüfusla birlikte uygula-
mayı hedeflediklerini vatandaşlarına 
anlatmalarına fırsat verecektir.

ENCHANT (Energy Efficiency through 
behaviour Change Transition Strate-
gies-Davranış Değişim Dönüşüm 
Stratejileri Yoluyla Enerji Verimliliği) 
projesi kapsamında, davranış değişik-
liği yoluyla, genel halkta bir enerji 
verimliliği potansiyelini ortaya çıkar-
mak amacıyla müdahaleler geliştirile-
cek, uygulanacak ve test edilecektir. 
Projede oluşturulacak olan Rastgele 
Kontrol Denemesi (RCT) kapsamında 
davranışsal bilimlere (psikoloji, davra-
nışsal ekonomi vb.) dayalı müdahale 
teknikleri test edilecek, bu süreçte 
elde edilen verilere dayalı olarak  
“Karar Kiti (aracı)” oluşturulacaktır. 
Belediyemizin projedeki rolü “Karar 
Kiti”nin oluşturulması sürecinde anketi 
de içeren metotların geliştirilmesine 
ve anket vb. uygulamaların İzmir’de 
yaşayanlara iletilmesine katkı sağla-
mak ve kampanya kanalı olmaktır. 

getirilmesi maksadıyla Buca Sosyal 
Yaşam Kampüsü ve Örnekköy Sosyal 
Projeler Kampüsünde Enerji Etütleri 
yapılması ve daha önce etütleri 
yapılan Ahmed Adnan Saygun Sanat 
Merkezi ve Buz Sporları Salonu ile Buca 
Sosyal Yaşam Kampüsünde TS EN ISO 
50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi 
kurulması için T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetki 
belgesine sahip bir firma ile Hizmet 
Alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca 
enerji mevzuatı gereğince yüküm-
lülükleri karşılamak üzere Ahmed 
Adnan Saygun Sanat Merkezi, Buca 
Sosyal Yaşam Kampüsü ve Buz Sporları 
Salonu için "Enerji Yöneticisi" görev-
lendirilmiştir.

Enerji Etütleri sonucunda tespit edilen 
önlemlerin hayata geçirilmesi için 
Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) ile 
Belediye öz kaynakları kullanılmadan, 
enerji tasarrufu ile sağlanan gelir 
kaynağının paylaşımıyla çözüm 

Projelerimiz Kapasite 
(kW) 

Yıllık 
Üre�m 
(kWsa) 

CO2e Salım 
Engelleme 

(kg/yıl) 
Devreye Alınma 

Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam 
Parkı 186,16 275.000 137.500 2017 

Selçuk Transfer İstasyonu 83,2 120.000 60.000 2018 

Seyrek Köpek Barınağı 401,76 550.000 275.000 2019 

Aliağa İ�aiyesi 68,4 90.000 45.000 2020 

Bergama Mezbahası  74,1 100.000 50.000 2020 

Uzundere Spor Salonu 35,91 50.000 25.000 2020 

Çiğli Aile Danışma Merkezi 25,11 40.000 20.000 2020 

Yeşilyurt Mustafa Neca� 
Kültür Merkezi 75 115.000 57.500 2021 (Yapımı devam 

ediyor) 

Bornova Havuz İzmir 120 175.000 87.500 2021 (Yapımı devam 
ediyor) 

Çeşme İ�aiyesi  23,04 35.000 17.500 2021 (Yapımı devam 
ediyor) 

Çaybaşı İ�aiyesi 23,04 35.000 17.500 2021 (Yapımı devam 
ediyor) 

Konak Tüneli Sabit Tesisleri 69,12 100.000 50.000 2021 (Yapımı devam 
ediyor) 

Bergama İtfaiye 53,85 80.000 40.000 2022 (Projelendirme 
aşamasında) 

Seyrek İtfaiye 26,7 40.000 20.000 2022 (Projelendirme 
aşamasında) 

Toros İtfaiye Eğitim Kampüsü 214,94 314.000 157.000 2022 (Projelendirme 
aşamasında) 

Örnekköy Sosyal Projeler 
Kampüsü 201,14 322.000 161.000 2022 (Projelendirme 

aşamasında) 
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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 (2) ;

MADDE 6

1.Taraflar Taraflardan bazılarının 
ulusal katkılarının uygulanması yönün-
den azaltım ve uyum faaliyetlerinde 
daha üst düzeyde istekliliğe olanak 
sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma 
ve çevresel bütünlüğün desteklenmesi 
için gönüllü işbirliği yolunu seçebi-
leceklerini kabul eder.
2.Taraflar uluslararası olarak 
aktarılmış azaltım sonuçlarının ulusal 
katkılara yönlendirilerek kullanılmasını 
kapsayan işbirlikçi yaklaşımlara 
gönüllü temelde katılırken sürdürüle-
bilir kalkınmayı destekleyecek ve 
çevresel bütünlükle birlikte özellikle 
idarede şeffaflığı temin edecek ve 
diğer sakıncaların yanında mükerrer 
sayımı da engellemek için Paris 
Anlaşması Taraflarının buluşması 
niteliğinde olan Taraflar Konferansının
kabul ettiği yönlendirici düzenle- 
melere uygun, güvenilir bir hesap 
sistemi uygulayacaktır.

3.Uluslararası olarak aktarılmış 
azaltım sonuçlarının işbu Anlaşma 
çerçevesinde ulusal olarak belirlenmiş 
katkılara ulaşmak amacıyla kullanıl-
ması gönüllülük esasında olacak ve 
katılan Tarafların yetkilendirmesiyle 
gerçekleşecektir.
4.Sera gazı salımlarının azaltılmasına 
ve sürdürülebilir kalkınmanın 
desteklenmesine katkıda bulunmak 
amaçlı bir mekanizma işbu Anlaşma 
kapsamında ve Paris Anlaşması 
Taraflarının buluşması olarak Taraflar 
Konferansının yetki ve yönlendirmesi 
altında, Taraflarca gönüllülük esasın-
da kullanılmak üzere oluşturulmak-
tadır. Bu mekanizmaya Paris 
Anlaşması Taraflarının buluşması 
olarak Taraflar Konferansınca 
belirlenmiş bir organ tarafından 
nezaret edilecek ve aşağıdaki he- 
deflere ulaşılmaya çalışılacaktır:
(a) Sera gazı salımlarının azaltılmasını 
sürdürülebilir kalkınmanın güçlendir-
ilmesiyle birlikte desteklemek,
(b) Tarafça yetkilendirilen kamu veya 
özel tüzellerin sera gazı salımlarının 
azaltılmasına katılmasını teşvik etmek 
ve kolaylaştırılmak,
(c) Başka Tarafların da kendi ulusal 
katkılarını gerçekleştirmeleri için 
kullanabilecekleri salım azaltımlarıyla
sonuçlanan azaltım faaliyetlerinden 
faydalanacak ev sahibi Tarafın 
emisyon düzeylerinin azaltılmasına 
katkıda bulunmak,
(d) Küresel emisyonlarda toplam bir 
azaltımı sağlamak.

5.İşbu Madde fıkra 4 hükmünce ifade 
edilen mekanizmadan kaynaklanan 
salım azaltımları başka bir Tarafın 
kendi ulusal katkısını gerçekleştirdiğini 
göstermek için kullanılmışsa ev sahibi 
Tarafın ulusal katkısının 
gerçekleştirildiğini göstermek 
amacıyla kullanılmayacaktır.
6.Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar Konferansı 
işbu Madde fıkra 4 hükmünce ifade 
edilen mekanizma kapsamındaki 
faaliyetlerin maddi getirisinin bir 
kısmının idari harcamaların karşılan-
ması ve ayrıca iklim değişikliğinin 
olumsuz etkileri karşısında özel hassa-
siyeti bulunan gelişmekte olan ülke 
Tarafların uyum giderlerinde yardımcı
olunması için kullanılmasını güven- 
ceye alacaktır.
7.Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar
Konferansı işbu Madde fıkra 4 
hükmünce ifade edilen mekanizma
için kuralları, şekilleri ve usulleri ilk 
oturumunda kabul edecektir.
8.Taraflar Tarafların ulusal katkılarını 
sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun 
ortadan kaldırılması bağlamında, 
koordine ve etkin şekilde, bu kapsam-
da azaltım, uyum, finans, teknoloji 
transferi ve kapasite geliştirme 
konularında uygulamaları için gerekli 
desteğin sağlanmasında bütünlüklü, 
bütüncül ve dengeli piyasa dışı 
yaklaşımların önemini kabul ederler. 
Bu yaklaşımların amacı:
(a) Azaltım ve uyum yönünde istek- 

PARİS İKLİM
ANLAŞMASI

Paris İklim Anlaşması'nın
Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
Teklifi TBMM Genel
Kurulu'nda kabul edildi.
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     21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Taraflar Konferansı sonucunda      
(COP 21) 12 Aralık 2015 tarihinde kabul 
edilen Paris Anlaşması’nın 
türkçeleştirilmiş metninden aynen 
alıntıdır.



liliğin desteklenmesi,
(b) Ulusal katkıların uygulanmasında 
kamu ve özel sektör katılımının 
güçlendirilmesi,
(c) Belgeler ve ilgili kurumsal düzenle-
meleri kapsayıcı koordinasyon için 
olanaklar sağlanması olacaktır.
9. Sürdürülebilir kalkınma için piyasa 
dışı yaklaşımlara ilişkin çerçeve işbu 
Madde fıkra 8 hükmünde belirtilen 
piyasa dışı yaklaşımları desteklemek 
amacıyla işbu Anlaşmada tanımlan-
maktadır.

MADDE 7

1. İşbu Anlaşma Tarafları uyum kapas-
itesinin arttırılması, dirençliliğin 
güçlendirilmesi ve iklim değişikliği 
karşısında kırılganlığın azaltılması için, 
sürdürülebilir kalkınmaya katkıda 
bulunma ve Madde 2 kapsamında 
tanımlanan sıcaklık hedefi açısından 
uygun bir uyum tedbiri alınmasını 
sağlamak üzere uyum konusunda 
küresel bir hedefi belirlemektedirler.
2.Taraflar uyumun yerel, ulusal altı, 
ulusal, bölgesel ve uluslararası tüm 
boyutlarıyla birlikte karşılaşılan 
küresel bir zorluk olduğunu ve insan-
ları, geçim kaynaklarını ve ekosistem-
lerini korumak amaçlı olarak iklim 
değişikliğine uzun vadeli ve küresel 
müdahalenin iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerine özel olarak hassas 
gelişmekte olan ülke Tarafların acil ve 
dolaysız gereksinimlerini dikkate 
alarak uygulanmasında kilit bir 
bileşen olmanın yanında temel katkı 
sağladığını da kabul ederler.
3.Gelişmekte olan ülke Tarafların 
uyum çabaları Paris Anlaşması 
Taraflarının buluşması olarak Taraflar 
Konferansının ilk oturumunda kabul 
edilen usul ve esaslar çerçevesinde
tanınacaktır.
4.Taraflar uyum için mevcut gereksi- 
nimin önemli olduğunu ve daha yüksek 
seviyede azaltmanın ek uyum 
çalışmalarına duyulan ihtiyacı azalta-
cağını ve daha fazla uyum ihtiyacının 
daha yüksek uyum maliyeti anlamına 
geleceğini kabul ederler.
5.Taraflar uyum faaliyetinin ülke 
temelli, cinsiyetler konusunda duyarlı, 
katılımcı ve tamamen şeffaf bir 
yaklaşımı takip etmesi gerektiğini, bu 
yaklaşımda kırılgan grupların, toplu-
lukların ve ekosistemlerin dikkate 
alınacağını ve mevcut en iyi bilimsel 
veriler ve uygun hallerde uyumu ilgili
sosyo-ekonomik ve çevresel politika 
ve eylemlere entegre etmek üzere 
kullanılan geleneksel bilgiler, yerli 
halkların bilgileri ve yerel bilgi sistem-
leri ışığında temellendirileceğini ve 
yönlendirileceğini kabul ve taahhüt 

ederler.
6.Taraflar uyum çabalarında desteğin 
ve uluslararası işbirliğinin
önemini ve gelişmekte olan ülke 
Tarafların, özellikle iklim değişikliğinin 
olumsuz etkileri karşısında kırılgan
olanların gereksinimlerini dikkate 
almanın önemini kabul ederler.
7.Taraflar uyum konusunda 
faaliyetlerini güçlendirici işbirliklerini
aşağıdaki konular dâhil olmak üzere 
Cancun Uyum Çerçevesini dikkate 
alarak geliştireceklerdir:
(a)Uyum faaliyetlerine ilişkin bilim, 
planlama, politika ve uygulama gibi 
konularla bağlantılı bilgilerin, iyi uygu-
lamaların, deneyimlerin ve çıkarılan 
derslerin paylaşılması,
(b)Sözleşme kapsamında işbu Anlaş-
maya ilişkin olan kurumsal düzenle- 
melerin ilgili bilgi ve verilerin sen- 
tezlenmesi ve Taraflara teknik destek 
ve rehberlik sağlanması için güçlendi-
rimesi,

(c)İklim hakkında bilimsel bilgilerin, bu 
kapsamda iklim sisteminin ve erken 
uyarı sistemlerinin araştırılmasının, 
sistematik gözleminin iklim 
kuruluşlarını bilgilendiren ve karar 
almayı destekleyen şekilde güçlen- 
dirilmesi,
(d)Gelişmekte olan ülke Taraflara 
etkili uyum uygulamalarının, uyum 
gereksinimlerinin ve önceliklerinin, 
uyum faaliyet ve çalışmaları için 
sağlanan ve alınan desteğin ve 
zorluklar ve boşlukların tanımlanması 
konusunda iyi uygulamaları teşvik 
eden biçimde destek sağlanması,
(e)Uyum faaliyetlerinin etkinliğinin ve 
kalıcılığının geliştirilmesi.
8.Birleşmiş Milletlerin uzman örgütleri 
ve kurumları Tarafların işbu Madde 
fıkra 7 hükmünce tanımlanan çaba-
larını işbu Madde fıkra 5 hükmünü 
dikkate almak suretiyle desteklemeye 
teşvik edilir.
9.Her bir Taraf, uygun olan şekilde, 
uyum planlama süreçlerinde ve 
faaliyetlerin hayata geçirilmesinde, 

faaliyetlerin hayata geçirilmesinde,  
bu kapsamda ilgili plan, politika 
ve/veya katkıların oluşturulmasında
veya geliştirilmesinde katılım sağlaya-
caktır. Bu katılım şunları kapsayabilir:
(a)Uyum eylemleri, taahhütleri 
ve/veya çabalarının hayata geçi- 
rilmesi,
(b)Ulusal uyum planlarının formüle 
edilmesi ve hayata geçirilmesi süreci,
(c)İklim değişikliği etkileri ve kırılgan-
lığın ulusal olarak öncelikli belirlenmiş 
eylemleri kırılgan insanları, yerleri ve 
ekosistemleri dikkate alarak formüle 
etme perspektifiyle değerlendirilmesi,
(d)Uyum planları, politikaları, 
programları ve eylemlerinin izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve bunlardan 
dersler çıkartılması,
(e)Sosyo-ekonomik ve ekolojik sistem-
lerin esnekliğinin ekonomik çeşit- 
lendirme ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetimi gibi yöntemler-
le inşa edilmesi.
10.Taraflardan her birisi sunacağı ve 
periyodik olarak güncelleyeceği,
önceliklerini, uygulama ve destek 
gereksinimlerini, planlarını ve eylem-
lerini gelişmekte olan ülke Taraflara
herhangi bir ek yük yüklemeksizin 
içerebilecek bir uyum bildirimi 
oluşturacaktır.
11.İşbu Madde fıkra 10 hükmünde 
belirtilen uyum bildirimi iletilen diğer 
bildirim veya belgelerin, bu kapsamda
ulusal uyum planının, Madde 4 fıkra 2 
hükmünce belirtilen ulusal katkının 
ve/veya ulusal bildirimin parçası 
olarakveya onlarla bağlantılı şekilde 
sunulacak ve periyodik olarak güncel-
lenecektir.
12.İşbu Madde fıkra 10 hükmünde 
belirtilen uyum bildirimi
Sekretarya tarafından tutulan ortak 
kayıt bünyesinde kaydedilecektir.
13.İşbu Madde fıkra 7,9, 10 ve 11 
hükümlerinin Madde 9, 10 ve 11 
çerçevesinde uygulanması için 
gelişmekte olan ülke Taraflara sürekli 
ve güçlendirilmiş uluslararası destek 
sağlanacaktır.
14.Madde 14 tarafından belirtilen 
küresel envanter diğer hususların 
yanında aşağıdakileri içerecektir:
(a)Gelişmekte olan ülke Tarafların 
uyum çabalarının tanınması,
(b)Uyum faaliyeti uygulamasının işbu 
Madde fıkra 10 hükmünce belirtilen 
uyum bildirimi dikkate alınarak 
güçlendirimesi,
(c)Uyumun ve uyum için sağlanan 
desteğin uygunluğunun ve etkinliğinin 
gözden geçirilmesi,
(d)İşbu Madde fıkra 1 tarafından 
beliritlen küresel uyum hedefine 
ulaşmada kaydedilen toplam   ilerle-
menin gözden geçirilmesi.

Aralık/Ocak 2021-2022
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   Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet 
gösteren Avrupa Komisyonu’nun, 
gelecek nesiller için sağlıklı bir 
gezegeni garanti altına almak ve 
daha adil, sağlıklı ve refah içinde bir 
topluma geçişi sağlamak amacıyla 
2019 yılı Aralık ayında imzalanan 
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 
kurulan Avrupa İklim Paktı'nın Türkiye 
Büyükelçisi görevine getirilen ilk 
Belediye Başkanı Utku Gümrükçü 
İZENERJİ üst yönetimince ziyaret 
edilerek tebrik edildi. Sayın 
GÜMRÜKÇÜ Çiğli Belediyesinin 7 Aralık 
2021 tarihinde gerçekleştireceği 
“Dirençli Kentler Sempozyumu” ve 8 
Aralık 2021’de yapacakları “Çiğli İklim 
Eylem Planı Çalıştayı”na davet etti.

www.izenerji.com.tr
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İZENERJİ ve Çiğli Belediyesi İş Birliği

Tire Belediye Başkanı
Salih ATAKAN DURAN Ziyareti

   Tire Belediye Başkanı Sayın Salih 
Atakan DURAN, İZENERJİ A.Ş.’yi 
ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Ercan TÜRKOĞLU ile Yenilene-
bilir enerji projeleri üzerine fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ilçede bulunan Gazi 
Mustafa Kemal stadı Yenilenebilir 
Enerji üretimi ile lgili proje görüşüldü. 
Stadın çatısına Güneş Enerji Sistemi 
kurulması hedefleniyor. Ayrıca ilçede 
uygulanabilecek diğer Yenilenebilir 
Enerji çalışmaları, müşavirlik    
çalışmaları da konu edildi.

Tire Belediyesi’nin biyogaz tesis 
yatırımı yapmak istediği ve uygun 
arazi belirleme çalışmalarının sürdüğü 
belirtildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü (sol)  - İZENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Ercan TÜRKOĞLU (sağ)

İZENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Ercan TÜRKOĞLU (sol) - Tire Belediye Başkanı Sayın Salih Atakan DURAN (sağ)
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   Küresel Enerji piyasasında devam 
eden fiyat dalgalanmaları devam 
ediyor. Ülkemizde de piyasadaki 
dalgalanma tüketicileri zor durumda 
bırakmaya devam ediyor. Enerji 
üretim maliyet ve satış fiyatları arasın-
daki fiyat artışının sürmesi tedarikçi 
firmaların tüketiciler ile olan    
sözleşmelerini tek taraflı fesih              
etmelerine neden oldu. Piyasadaki bu 
belirsizlik sürerken, tüketiciler      te-
darikçi sorunu yaşıyorken piyasada 
uzun süren tecrübelere sahip, çözüm 
ortakları ile çalışmaya devam eden 
İZETAŞ A.Ş., İzmir Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü ile 2022 yılı 
Enerji alımı sözleşmesi imzaladı.

İZSU’nun 2022
Yılı Enerjisi İZETAŞ ‘tan

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi

İBB’nin Yeni Şirketi İZETAŞ
Elektrik Enerjisi Tedarik Lisansı Aldı

içerisinde Lisansını alan şirket enerji 
tedarik ihalelerine    katılacak.

Türkiye genelinde; elektrik dışında 
doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının 
da düzenlenmesi konusunda tek yetkili 
kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na (EPDK) İZETAŞ yetkilileri 
tarafınca izin talebinde bulunuldu.  
EPDK’nın karar yapısı olan kurul 
onayıyla İZETAŞ - İzmir Elektrik   
Tedarik Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl 
süreli tedarik lisansı verildi.

   Yüklendiği misyon gereği İZENERJİ 
A.Ş. Yenilenebilir Enerji projelerine 
müşavirlik hizmeti vermeye devam 
ediyor. Yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilen enerji tedarik görevini de 
üstlenmek üzere İzmir Büyükşehir 
Belediyesi adına yüzde yüz tek 
sermaye ortağı İZENERJİ  olan İZETAŞ  
kuruldu. İlk adım olarak tüm gerekli 
hukuki süreçler tamamlanarak 
başvurusunu yapan İZETAŞ   Enerji 
Tedarik Lisansını aldı. Kısa süre 



   Fosil yakıt kullanımı ve ısıtma/so- 
ğutma sistemlerinde tüketilen elektrik 
miktarlarının artmasıyla beraber 
küresel ısınma ve sera gazı salınımları 
da günden güne görünür bir hal almış 
ve küresel salgın hastalıkları da 
beraberinde getirmiştir. Elektrik 
Enerjisi Piyasası Raporu’na göre 2021 
yılının ilk üç ayında pandeminin de 
etkisiyle Türkiye’de elektrik tüketimi 
%2,5 artış göstermiştir. Bununla 
birlikte, Dünya Meteoroloji Örgütü 
tarafından yayımlanan rapora göre 
Paris İklim Anlaşması’nda belirtilen 
1,5°C’lik artışın 2025 yılına kadar 
aşılmış olacağı öngörüsü küresel 
ısınmanın boyutlarını bir kez daha 
gözler önüne sermiştir. Ülkemizde de 
Paris İklim Anlaşması’nın TBMM 
tarafından onaylanması ile iklim 
değişikliği, enerji verimliliği ve   
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı konuları ön plana çıkmaya 
başlamıştır. 

İklim değişikliği ve çevre konularında 
örnek çalışmalar yürüten İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında ve 
Avrupa Birliği Belediye Başkanları 
Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors 
(CoM)) taraf olmuş ve ardından İBB 
Stratejik Planı (2020-2024), İzmir 
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı (SECAP), İzmir Yeşil Şehir Eylem 
Planı (YŞEP) ve İzmir’in Doğa ile 
Uyumlu Yaşam Stratejisi’ni yayımlamış  
ve bu kapsamda çalışmalara 
başlamıştır. İZENERJİ A.Ş. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
vizyonuna uygun olarak yenilenebilir 
enerji çalışmalarını faaliyetlerine 
eklemiş ve bu amaçla bünyesinde 
Enerji Birimi kurulmuştur. Altı mühendis 
ve bir şehir plancısı ile çalışmalarına 
başlayan birimde İzmir’in İklim Nötr 
Kent Misyonu’na ulaşması için  
yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin 
kullanımı ve enerji verimliliği yüksek 
sistemler kurulması konularında 
çözüm ortaklarımız ile projeler  
geliştirilmekte ve hayata                 
geçirilmektedir. Proje hazırlığında 

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı 
olan Ufuk Avrupa Hibe Programları 
çağrıları dikkate alınmakta ve hedefe 
uyumlu prog- ramlar ile ilgili çalışma-
lar yürütülmektedir.

Hali hazırda güneş enerjisi sistemleri 
(GES) ile ilgili projelerde mühendislik 
ve müşavirlik hizmet çalışmaları 
hayata geçirilmiş olup, rüzgar enerjisi 
(RES), ishale hatlarına hidroelektrik 
enerjisi santrali (Mikro-HES), jeotermal 
enerji verimliliği ve biyogaz ve LNG ile 
çalışan araç ve gemi uygulamaları 
için proje geliştirme çalışmaları 
yürütülmektedir. Ön keşif işlemi, 
fizibilite çalışmaları, yasal süreç ve 
takibi, proje uygulama, devreye alma 
ve enerji izleme gibi uygulamalar 
mühendislik ve müşavirlik hizmetleri 
kapsamında yapılan çalışmalardan 
bazılarıdır. Bunlarla birlikte, ilerleyen 
süreçlerde Enerji Verimliliği Danış- 
manlığı (EVD) Yetki Belgesi alınarak 
enerji etüt projeleri hayata             
geçirilecektir. 

İZENERJİ Müteahhitlik ve Müşavirlik
Hizmetlerine Başladı

www.izenerji.com.tr
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04.11.2021 tarihinde Prof. Fr. Oğuz DİCLE’nin 
“Atina Okulu Tablosu” konulu seminerine 
İzenerji Genel Müdürlük çalışanları olarak 
katılım     gösterildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
22.10.2021 tarihinde organize edilen; 
Soner OLGUN’un sahne aldığı Türk Halk 
Müziği Konserine İzenerji Genel Müdürlük 
çalışanları olarak katılım gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa 
uğurlanışının 83’üncü yıl dönümünde tüm 
yurtta hayat durdu.

10 Kasım 2021 tarihinde Alsancak 
Limanı’ndan başlayan ve Cumhuriyet 
Meydanı’nda biten  ATA’ya saygı 
yürüyüşüne; İzenerji Genel Müdürlük 
çalışanları olarak katılım gösterildi. Minnet 
ve saygıyla ATA’mız anıldı...
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İZENERJİ A.Ş. ÇALIŞANLARI / Genel Müdürlük

Arzu TAZE

10.10.1978 İzmir doğumluyum. 
Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay 
Lisesi mezunuyum. Evli ve bir çocuk 
annesiyim.15.09.2011 tarihinde 
İzenerji A.Ş. ailesine katıldım. Aile 
diyorum çünkü gerçekten tam bir 
aile ortamı yaşıyorsunuz. Samimi, 
sevecen, saygı, sevgi, huzur, dostluk 
içinde çalışabildiğimiz bir işyerinde 
olmaktan gerçekten çok memnu-
num. Bunun için İzenerji A.Ş. yöneti-
mine teşekkürlerimi ve saygılarımı 
sunarım.Filiz YILDIZ YILDIRIM

Merhaba, 
Ben Merve ŞİŞMAN,
28 yaşındayım.

2018 yılında İnsan Kaynakları 
Sorumlusu olarak İZENERJİ A.Ş. 
ailesine katıldım. İş hayatımın 
yanında, İş Sağlığı ve Güvenliği 
bölümünde, üniversite eğitimime 
devam ediyorum.

İnsan Kaynakları departmanında 
sürekli yoğun bir iş temposuyla iyi 
bir iş çıkarmanın en iyi yolu, her 
zaman en iyi çalışma arkadaşlarına 

ve yöneticilere sahip olmaktır.  Ve biliyorum ki bu konuda çok 
şanslıyız…

Merve ŞİŞMAN

01.03.1981 Karşıyaka doğumluyum. 
10 yaşında bir kız çocuğu 
babasıyım. Lise öğrenimimi 
Karşıyaka Lisesi’nde tamamladık-
tan sonra  lisans öğrenimimi 
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İktisat 
Bölümü’nde tamamladım. 2007 
yılında İzenerji ailesine katıldım. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Sosyal Sorumluluk Projeleri’nde yer 
aldım.

2010 yılından itibaren Ticaret ve 
Satın Alma Müdürlüğü’nde Ticaret 

ve Satın Alma Personeli olarak görev yapmaktayım.  Yaşamımı 
sürdürdüğüm şehre karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için 
bize uyumlu ve huzurlu çalışma ortamını sağlayan İzenerji A.Ş. 
Yönetimine ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Anıl AKSOYLAR

33 yasındayım. Evli ve bir kız 
çocuğu annesiyim. Anadolu  
Üniversitesi Adalet Bölümü 
mezunuyum. 2008 yılında İzenerji 
A.Ş. bünyesinde çalışmaya 
başladım. 2008-2013 yılları arasın-
da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı Halkla İlişkiler ve Protokol 
Şube Müdürlüklerinde görev aldım. 
2013 yılının kasım ayından itibaren 
İZENERJİ A.Ş. İşyeri Sağlık ve 
Güvenlik Müdürlüğü’nde büro 
personeli olarak görev yapmak-
tayım. 13 yıldır İzenerji A.Ş. ailesinin 
bir parçası olmaktan memnuniyet 
duyuyorum.

Bağdagül PEHLİVAN

36 yaşındayım. İzmir’in Bayındır 
ilçesinde doğdum.  Evli ve bir kız 
babasıyım. Mimar Sinan Anadolu ve 
Meslek Lisesi’nden mezun oldum.  
Ege Üniversitesi’nde iki dönem 
okudum fakat  bıraktım. Çalışma 
hayatına Unilever A.Ş ‘de başladım. 
10 yıl çalıştıktan sonra ayrıldım.  
Perfetti  Van Melle Şirketi’nde  5 yıl 
çalıştıktan sonra 2019 yılında İzmir 
Büyükşehir  Belediyesi şirketi olan 
İzenerji  A.Ş. Genel Müdürlüğü İdari 
İşler Müdürlüğü’nde  şoför olarak 
çalışmaya başladım. İzenerji’de 
olmaktan mutluyum. İşimi,     

amirlerimi ve çalışma arkadaşlarımı seviyorum. İzenerji ailesinde 
olmaktan gururluyum. 

Serkan BARDAK

Merhabalar, ben Arzu. 1977 İzmir 
doğumluyum, Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 
mezunuyum.  17 yaşında bir oğlum 
var. Stajyer olarak göreve 
başladığım Teba Şirketler 
Grubunun Muhasebe Departmanın-
da 8 yıllık çalışma hayatından sonra 
başka özel şirketlerde de Muhasebe 
ve Mali İşler ile ilgili iş tecrübelerim 
oldu. 2007 yılında başladığım 
İZENERJİ A.Ş. Genel Müdürlüğü’ nde 
2011 yılından bu yana İnsan Kaynak-
ları Şefi olarak görev yapmaktayım. 
Beraber çalıştığım ekip 

arkadaşlarımla “önce insan” ilkesiyle çalışanlarımızın bütün özlük 
hakları ile ilgili süreçleri İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Sendika-
lar Kanunu ve çalışma hayatını ilgilendiren diğer kanun ve yönetme-
lik hükümlerine göre takip etmekte, aynı zamanda yöneticilerimizin 
de desteği ile gerek kurum içi gerek kurum dışı çeşitli eğitimlerle 
mesleki gelişimlerimizi sürdürmekteyiz. Bunun yanı sıra Reiki, Kozmik 
Enerji, Numeroloji konularında eğitim alıyorum.  İzenerji A.Ş. ailesinin 
bir üyesi ve İnsan Kaynakları departmanının parçası olmaktan 
mutluyum.

www.izenerji.com.tr
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İZENERJİ A.Ş. ÇALIŞANLARI / Saha

Özlem BİLİR

Sabahattin BURGAZ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Merhaba, ben Sabahattin BURGAZ, 
8 yıldır evliyim, 1 oğlum ve 1 kızım 
var.
15.08.2016 tarihinde İzenerji A.Ş. 
ailesinin yeni bir ferdi olarak Fen 
İşleri Şantiye Şube Müdürlüğünde 
büro personeli olarak görev 
yapmaya başladım. Yaklaşık 4 ay 
gibi kısa bir sürede eğitimlerimi 
tamamlayıp, Güney Yol İşleri Şube 
Müdürlüğünde yeni görevime 
başladım. Bu süre zarfında görevi-
mi layıkıyla sürdürürken birim 
amirlerim tarafından yeteri 

diplomaya sahip olmam sebebiyle bilgisayar teknikeri olarak 
görevlendirildim. Aşkla İzmir diyerek başta İzmir’im olmak üzere 
Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tunç Soyer’in önderliğinde en 
iyi şekilde görevimi devam ettirmekteyim.
Hayat felsefemi, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün mirası 
olan Cumhuriyet ve tüm kazanımlarına sahip çıkan bir birey olarak 
devam etmekteyim.
Saygılarımla..

Yılmaz KARA

03.08.2015 yılından beri İzmir 
Büyükşehir Belediyesi İzenerji 
şirketinde görev yapmaktayım 
2015 Yılında başlamış olduğum 
İzenerji ailesinde;  Mezarlıklar 
Dairesi Başkanlığında yönetici 
asistanı olarak görevime devam 
etmekteyim..

Geçen süreler içerisinde kurumum-
da ve İzmir Büyükşehir Belediye-
sinde birçok tecrübeye sahip 
oldum birçok deneyimler yaşadım 
İzenerji şirketi ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi bana hayat anlamında 

birçok şey kattı burada olmaktan gerçekten mutluluk duyu- 
yorum. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzenerji yöneticile-
rine teşekkürü borç biliyorum 

2017 yılından beri Atik Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı Atık Transferler 
ve İkmal Şube Müdürlüğü Kent 
Temizligi Şefligi’nde saha denetim 
sorumlusu olarak görev yapmak-
tayım. 2017 yılında belediyemiz 
bünyesinde işe başladığımda 
süpürge işçisi olarak başlayıp daha 
sonra şefim ve müdürlerimin 
takdiriyle saha denetim sorumlusu 
oldum. Şu anda Kent Temizliği 
Şefliği bünyesinde çalışan yaklaşık 
300 kadın personel olarak Beledi-
yemiz bünyesinde en fazla kadın 
personel çalıştıran birim olduğu-

muza inanıyorum.

Bana ve diğer kadın arkadaşlarıma hem iş hem de iş içerisinde 
yükselme şansı veren İzmir Büyükşehir Belediyesine minnet  
duyuyor, İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalıştığım için gurur 
duyuyorum.

Merhaba ben Neşe OLCAY   
HÜNERLİ. Buz pateni ile 1988 yılında 
tanıştım. 1995 yılında İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi  Gençlik ve Spor 
Kulübü’nde (İBBGSK) buz pateni 
branşında göreve başladım. 
Moskova Devlet Spor Akademi-
si’nden 1997 yılında sertifika aldım. 
Monitör Belgesine 1999 yılında, 2. 
Kademe Antrenörlük belgesine 
2009 yılında sahip oldum.

2011 yılından beri İZENERJİ A.Ş. ailesi 
bünyesinde İBB Gençlik ve Spor 
Kulübü Baş Antrenör ve Branş 

Sorumlusu olarak mesleğimi severek devam ettiriyorum. 1 Mayıs 
2016 yılında ilk defa düzenlenen (Adults) Yetişkin Bayanlar 
kategorisinde 1. olarak, 13-18 Haziran 2016 tarihleri arasında 
Almanya’nın Obersdorf kentinde düzenlenen Uluslararası Adults 
Bayanlar Kategorisinde 33 ülkeyi temsil eden kendi yaşıtlarım 
arasında ülkemi 8. liğe taşıma gururunu yaşadım. Her yaş 
grubundan insanlara bu güzel sporu öğretmek ve özellikle engelli 
gençlerimizi, çocuklarımızı buz sporları ile tanıştırmak beni çok 
mutlu ediyor. İzenerji A.Ş. ailesinde olmaktan gurur duyuyorum.

Neşe OLCAY HÜNERLİ

Yusuf ARAYICI

52 Yaşında evli ve üç çocuk 
babasıyım. 1992 Yılında Konak 
Belediyesinde taşeron temizlik 
şirketinde işe başladım. 2011 yılında 
İzenerji A.Ş. kadrosuna dahil oldum. 
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
Taşınır Mal Kayıt Takip Şube 
Müdürlüğü’nde görevime devam 
etmekteyim. Burada çok güzel 
günlerim geçiyor ve iyi dostluklar 
kurdum. İşime sadık ve disiplinliyim. 
Bu ailenin üyesi olmaktan gurur 
duyuyorum.

Saygılarımla...

Seçil AŞKIN

Ben Seçil AŞKIN. Bir çocuk annesi-
yim. İZENERJİ HİM biriminde 
çalışmaktayım. Belediyemizde bu 
yıl Mart ayı itibari ile çalışmaya 
başladım.Henüz İzenerji ailesinin 
çok yeni bir ferdi olmama rağmen 
tüm yöneticilerimin ve iş 
arkadaşlarımın bana gösterdiği 
candan tavırları yardımları bilgi ve 
tecrübelerini benimle de 
paylaşmaları, kendimi hemen bu 
ailenin bir parçası olarak 
hissetmeme sebep oldu. Bu zor 
zamanlarda insanların sorunlarının 
ihtiyaçlarının çözümünde bir nevi 

köprü olmaktan onların bir nebzede olsa yanında olabilmekten 
büyük onur gurur ve mutluluk duyuyorum. Bana bu fırsatı veren 
başta İzmir Büyükşehir Belediyesine ve İzenerji ailesine 
teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla
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Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Kurda, kuşa, aşa, yani iki doğaya bir aşa diyerek devam etmek zorundayız.

Kadim kültürümüzün zenginliğini, gücünü gün ışığına çıkartacağız.



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

Deniz kenti İzmir’imizin kıyılarını Mavi Bayrak’lar
                 ile donatacak, denizle bağımızı
                                  güçlendirmeye   devam edeceğiz.


