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B ÖLÜM  1 .  
Amaç ve Kapsam

İzmir’de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi, 

ulusal yeşil ve mavi dönüşüm stratejilerinin genel 

çerçevesine uyumlu olarak, İzmir’in ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak farklılaşan ve özelleşen bir 

metodoloji ile hazırlanmıştır. 

Metodoloji hazırlık süreciyle başlayan perspektif ça-

lışmasında, müdahale için odaklanılacak alanların 

ve elde edilecek faydanın belirlenmesi için makro 

düzeyden alt sektörlere kadar tüm aşamalarda nitel 

ve nicel değerlendirmelere yer verilmiştir. Perspektif 

çalışması arka planda uzun bir araştırma, öğrenme, 

analiz etme ve sentez sürecine dayanmaktadır. Bu 

süreçlerde yürütülen çalışmalar perspektif belgesinin 

temel dayanağını teşkil etmekte olup farklı analizleri, 

değerlendirmeleri ve hesaplamaları içermektedir.

Arka Plan Dokümanları, perspektif belgesine girdi 

sağlayan, söz konusu çalışmaların detaylı olarak su-

nulduğu raporlar olarak düzenlenmiştir. İzmir’de Yeşil 

Dönüşüm ve Mavi Fırsatların Sunduğu Potansiyel 

Kazanımlar Raporu bu serinin üçüncü ve son raporu 

olarak, dönüşümün sunacağı potansiyel kazanım-

ların makro ve sektörel ölçeklerde ayrı ayrı tahmin 

edilmesine yönelik gerçekleştirilen hesaplamaları ve 

değerlendirmeleri içermektedir. 

Potansiyel kazanım hesaplamaları, perspektif ça-

lışmasının dönüşüm/fırsat alanlarını kapsayacak 

biçimde makro ve sektörel düzeyde iki farklı ölçek 

için yapılmıştır. Makro kazanımlar, İzmir’de dönüşüm/

fırsat etkisiyle oluşacak ekonomik, çevresel ve sos-

yal kazanım potansiyelinin ortaya konması ve İzmir 

ekonomisi içerisindeki payının değerlendirilmesini 

içermektedir. Bu kapsamda kaynak verimliliği, sür-

dürülebilir atık yönetimi ve yenilenebilir enerji alan-

larında dönüşüm senaryoları üzerinden kazanım ve 

maliyet hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. 

Sektörel kazanımlar ise perspektif çalışması kapsa-

mında önceliklendirilen sektörlerin mekânsal odak-

larda müdahaleler bazında ortaya koyduğu ve her 

bir sektör için hazırlanan raporlarda detayları verilen 

ekonomik, çevresel ve sosyal etkiyi içermektedir. 
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B ÖLÜM  2 .  
Yöntem ve Veriler

Kazanım hesaplamalarına İzmir ve ulusal ölçekte 

kaynak verimliliği, atık geri dönüşümü ve yenilene-

bilir enerji alanında geçmiş dönemde yapılmış ve 

potansiyel kazanımları ortaya koyan çalışmalar, bun-

ları besleyen analiz ve raporlar yöntem ve veri olarak 

önemli girdi sağlamıştır. Faydalanılan raporlar ve ya-

yınlar şöyledir:

 ▶ Kaynak verimliliği kazanımlarında; Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı desteği ile TÜBİTAK MAM tara-

fından yürütülen  “Sanayide Kaynak Verimliliği 

Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi”,

 ▶ Temiz enerji kazanımlarında; İstanbul Politikalar 

Merkezi tarafından yayınlanan “Türkiye’de Yenile-

nebilir Enerjiyle Sanayi Gelişimi, Ticaret Fırsatları ve 

İnovasyon-Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırma-

nın Yan Faydalarının Analizi”, 

 ▶ İstihdam kazanımları için ise aynı kurum tarafın-

dan yayınlanan Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle 

Beceri ve İstihdam Gelişimi-Elektrik Sektörünü 

Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi”, 

 ▶ Atık yönetimi kazanımlarında; Atık Kağıt ve Geri 

Dönüşümcüler Derneği tarafından gerçekleştirilen 

İzmir Atık Karakterizasyonu çalışması.

2018 yılında hazırlanan Sanayide Kaynak Verimliliği 

Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi, İzmir’de imalat 

sanayinin hammadde, su ve enerji alanında kaynak 

verimliliği potansiyelini ve elde edilecek kazanımları 

ortaya koymaktadır. Kaynak verimliliği kazanımların-

da; ilgili raporda İzmir ölçeğinde belirlenmiş olan ka-

zanımlar ihtiyaç varsa rakam güncellemeleri yapılarak 

bu rapora aktarılmış, Türkiye ölçeğinde belirlenmiş 

olan kazanımlar ise gösterge niteliğinde veri setleri 

kullanılarak bazı varsayımlar çerçevesinde İzmir öl-

çeğine getirilmiştir. Daha sonra İzmir ölçeğine geti-

rilen kazanımlar üzerinden mümkün olan alanlarda 

çevresel kazanımlar hesaplanmıştır. Hesaplamalarda 

ilgili raporda olduğu gibi minimum, maksimum ve 

ortalama değerleri verecek şekilde kurgulanan se-

naryolar üzerinden gidilmiş, bunun yanında İzmir 

kazanımlarına özgü yeni senaryolar oluşturulmuştur.

Potansiyel kazanım hesaplamalarında İzmir ili ölçe-

ğinde ihtiyaç duyulan kaynak kullanımı, atık yönetimi 

verilerinin ve temel ekonomik göstergelerin temini 

için öncelikle açık veri tabanları kullanılmıştır. 

Atık yönetimi kazanım hesaplamalarında, farklı geri 

dönüşüm oranları göz önünde bulundurularak kur-

gulanan üç senaryo üzerinden ilerlenmiştir. Atık yöne-

timi kazanım hesaplamalarında yıllara göre nüfus ve 

atık üretim verileri TÜİK’ten temin edilmiştir. İzmir’in 

atık kompozisyonuna ait oranlar için Atık Kağıt ve 

Geri Dönüşümcüler Derneği tarafından 2018 yılında 

gerçekleştirilen İzmir atık karakterizasyon çalışması 

sonuçları kullanılmıştır. Atık yönetim maliyetleri belir-

lenirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

yayınlarında ülke geneli için belirlenen atık yönetim 

birim maliyetleri ile İstanbul için belirlenen düzenli 

depolama işlemine tabi tutularak imhası gereken 

maddeler için imha bedelinin İzmir için de geçerli 

olduğu göz önünde bulundurulmuştur. 
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B ÖLÜM  3 .  
Dönüşüm ve Fırsatların 
Makro Kazanımları

Yeşil dönüşüme geçiş İzmir için mevcut ekonomik 

sistemin oluşturduğu çevresel, sosyal ve ekonomik 

risklerin azaltılması konusunda önemli fırsatlar sun-

maktadır. Dönüşümün temelinde kaynakların verimli 

kullanımı ve etkin bir atık yönetimi ile doğal kaynak-

ların korunmasının,  geliştirilmesinin ve değerinin ar-

tırılmasının sağlanarak kaynak dar boğazlarının oluş-

turduğu risklerin azaltılması ve ekonomik büyümenin 

devamlılığı yer almaktadır. Mavi fırsatlar ise İzmir’in 

kritik doğal kaynaklarından deniz ve kıyı alanlarının 

mevcut potansiyelinin yeşil dönüşüm çerçevesinde 

geliştirilmesini ele almaktadır. 

İzmir’in yeşil dönüşümü ve mavi fırsatlarının hayata 

geçirilmesi ile çevresel performansı yüksek yeni ya-

tırımların artması, temiz üretim ve enerji verimliliği 

uygulamalarının yaygınlaşması, temiz enerji kullanım 

payının artması, yeni sektörler ve yeni teknolojilerin 

gelişmesi beklenmektedir. Gelişen bu tablo ile birlikte 

yeni iş imkânlarının yaratılması, istihdam ve gelir artışı 

sağlanması mümkün görünmektedir. 

İzmir’de yeşil dönüşüm ve mavi fırsatların yaratacağı 

makro kazanımların ortaya konması için öncelikle 

kazanım sağlanabilecek konular,  her bir konu başlığı 

altında ele alınacak yaklaşım ve kullanılacak yöntem 

atık, su ve enerji dönüşüm/fırsat alanları ekseninde 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda kaynak verimliliği, sür-

dürülebilir atık yönetimi ve yenilenebilir enerji alan-

larında dönüşüm senaryoları üzerinden kazanım ve 

maliyet hesaplamaları gerçekleştirilmiştir.
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3.1. Kaynak Verimliliği Kazanımları

Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin 

Belirlenmesi Projesi kapsamında imalat sanayi ham-

madde, su ve enerji tasarruf potansiyelleri olağan, 

gerçekçi ve ideal senaryo olmak üzere üç senaryo 

üzerinden belirlenmiştir. Olağan senaryoda işletme-

lerin etkinlik düzeylerinden bağımsız olarak çalışma 

örnekleminde yer alan iyi uygulama örneklerine eşde-

ğer bir tasarruf potansiyellerinin bulunduğu; gerçekçi 

senaryoda sektör etkinliği ile işletme etkinliği esas 

alınarak bu skorların oranı düzeyinde bir tasarruf po-

tansiyelinin bulunduğu ve son olarak ideal senaryoda 

ise tam etkinlik ile işletme etkinliği esas alınarak bu 

skorların oranı düzeyinde bir tasarruf potansiyelinin 

bulunduğu kabul edilmiştir. Analizler sonucunda ola-

ğan senaryo minimum, ideal senaryo ise maksimum 

tasarruf potansiyellerini ortaya koymuştur. 

Ekonomik Kazanımlar

Proje kapsamında İzmir imalat sanayi için yıllık bazda 

hesaplanan hammadde, su ve enerji tasarruf potan-

siyelleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

TABLO 1. İzmir imalat sanayi tasarruf potansiyeli 

Senaryolar
İzmir Tasarruf Potansiyeli (milyon $/Yıl)* İzmir 

Toplamı 
(milyon $/Yıl)

Türkiye 
Toplamı 
(milyon $/Yıl)Su Hammadde Enerji

Olağan Senaryo 13,17 584,15 207,05 804,37 8.708,99

Gerçekçi Senaryo 14,86 642,61 225,25 882,72 9.562,57

İdeal Senaryo 23,01 957,17 350,35 1.330,53 14.423,12

Senaryolara göre değişmekle birlikte İzmir için su, 

hammadde ve enerji tüketiminden sağlanacak yıl-

lık tasarruf tutarı 804,37 milyon ile 1330,53 milyon 

dolar arasında olacaktır.  Söz konusu potansiyelin 

hayata geçirilmesine yönelik uygulamaların bir kısmı 

yatırım ihtiyacı gerektirmezken bir kısmı ise geri dö-

nüş süresi bir yılın altında ve üstünde olan yatırımlar 

gerektirmektedir.  

Proje kapsamında hammadde, enerji ve su tasarruf 

potansiyellerinin hayata geçirilebilmesi için Türkiye 

genelinde ihtiyaç duyulan yatırım tutarları ile birlik-

te geri dönüş süreleri bir yıldan uzun ve kısa olan 

yatırımların, toplam tasarruf potansiyelini sağlama 

düzeyleri hesaplanmıştır. İzmir için ihtiyaç duyulan 

yatırım tutarının belirlenmesinde ise su, hammad-

de ve enerji alanlarında İzmir tasarruf potansiyelinin 

Türkiye tasarruf potansiyeline oranı esas alınmıştır.  

Bu yaklaşımla gerçekleştirilen hesaplamaya göre 

İzmir için belirlenen yatırım ihtiyacı ve yatırım geri 

dönüş süreleri Tablo 2’de sunulmuştur.

Kaynak:  STB, 2017
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TABLO 2. İzmir tasarruf potansiyeli için ihtiyaç duyulan yatırım tutarı 

Senaryolar

Geri Dönüş Süresi 
(GDS) Bir Yılın Altında 

Olan Yatırım Tutarı 
(milyon $)

GDS Bir Yılın Altında 
Olan Yatırımla 

Sağlanacak Kazanım 
(milyon $/yıl)

İzmir Toplam Yatırım 
İhtiyacı (milyon $)

İzmir Toplam Tasarruf 
Potansiyeli 

(milyon $/yıl)

H
am

m
ad

d
e

E
n

er
ji

Su H
am

m
ad

d
e

E
n

er
ji

Su H
am

m
ad

d
e

E
n

er
ji

Su H
am

m
ad

d
e

E
n

er
ji

Su

Olağan 
Senaryo 

51,98 63,64 5,77 408,90 124,23 11,59 547,15 374,36 7,40 584,15 207,05 13,17

Gerçekçi 
Senaryo 

61,96 69,18 6,54 449,82 135,15 13,08 652,20 406,95 8,39 642,61 225,25 14,86

İdeal 
Senaryo

87,30 106,12 10,74 670,02 210,21 20,25 918,90 624,25 13,77 957,17 350,35 23,01

Çalışma kapsamında geri dönüş süresi bir yılın altında 

olan yatırımların gerçekleştirilmesi halinde tasarruf 

potansiyelinin büyük bölümünün sağlanabileceği 

belirtilmiştir. Hammadde açısından toplam yatırı-

mın %9,5’i, enerji açısından %17’si, su açısından %57’si 

geri dönüş süresi bir yılın altında olan yatırımlar için 

gerekmekte olup bu yatırımlar toplam tasarruf po-

tansiyellerinin sırasıyla %70, %60 ve %88’ini sağlaya-

bilmektedir. İzmir için geri dönüş süresi süresi bir yılın 

altında olan yatırımların gerçekleştirilmesi ile tüm 

yatırımın gerçekleştirilmesi durumlarında 10 yıllık bir 

dönem için sağlanacak kazanımlar Tablo 3 ve Tablo 

4’te belirtilmiştir. Tablolarda yer alan toplam yatırım 

ve kazanım tutarları incelendiğinde üç senaryo için 

belirlenen yatırım tutarlarının yaklaşık %13’ü ile top-

lam tasarruf potansiyelinin %67,7’sinin sağlanabile-

ceği görülmektedir. 

TABLO 3. İzmir için belirlenen yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi halinde 10 yıllık tasarruf potansiyeli

Senaryolar

İzmir Toplam Yatırım İhtiyacı 
(milyon $)

İzmir için 10 Yıllık Tasarruf 
Potansiyeli (milyon $)

Toplam 
Yatırım

(milyon $)

10 Yıllık 
Toplam 
Kazanım

(milyon $)

H
am

m
ad

d
e

E
n

er
ji

Su H
am

m
ad

d
e

E
n

er
ji

Su

Olağan 
Senaryo

547,15 374,36 7,40 5.841,47 2.070,46 131,74 928,91 8.043,67

Gerçekçi 
Senaryo

652,20 406,95 8,39 6.426,06 2.252,48 148,62 1.067,54 8.827,16

İdeal Senaryo 918,90 624,25 13,77 9.571,74 3.503,49 230,09 1.556,92 13.305,32

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.
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TABLO 4. İzmir'de geri dönüş süresi bir yılın altında olan yatırımların gerçekleşmesi halinde 10 yıllık 

tasarruf potansiyeli

Senaryolar

Geri Dönüş Süresi Bir Yılın 
Altında Olan Yatırım İhtiyacı 

(milyon $)

Geri Dönüş Süresi Bir Yılın 
Altında Olan Yatırım İle 10 
Yıllık Tasarruf Potansiyeli 

(milyon $)
Toplam 
Yatırım 
(milyon 

$)

10 Yıllık 
Toplam 

Kazanım 
(milyon 

$)

10 Yıllık 
Su 

Tasarruf 
Miktarı 
(milyon 

m³)

H
am

m
ad

d
e 

E
n

er
ji

Su H
am

m
ad

d
e

E
n

er
ji

Su

Olağan Senaryo 51,98 63,64 5,77 4.089,03 1.242,28 115,93 121,39 5.447,24 119,7

Gerçekçi Senaryo 61,96 69,18 6,54 4.498,24 1.351,49 130,79 137,68 5.980,51 134,9

İdeal Senaryo 87,30 106,12 10,74 67.00,22 2.102,09 202,48 204,16 9.004,79 209,1

Su alanındaki tasarruf potansiyeli hammadde ve 
enerji alanlarındaki tasarruf potansiyellerinden olduk-
ça düşüktür. Tasarruf potansiyelinin düşük olmasının 
bir nedeni  veri kısıtından dolayı 50’den az çalışanı 
olan işletmelerin analize dâhil edilememiş olmasıdır. 
Ancak bu durum temel olarak su fiyatlandırma politi-
kalarından kaynaklanmaktadır. İşletmeler suyu ücret-
siz olarak ya da diğer maliyetlerle karşılaştırıldığında 
oldukça düşük fiyatlarla temin etmektedir. Bu durum 
su alanındaki tasarruf potansiyelinin diğer alanlara 
göre daha düşük olması sonucunu doğurmaktadır. 
Su tasarrufuna yönelik yatırımların su maliyetlerinden 
sağlanacak ekonomik kazanıma göre değerlendirile-
rek önceliklendirilmemesi büyük bir yanılgı olacaktır. 
Suya yönelik ekonomik değerlendirme suyun varlığı 
ve yokluğu halinde işletme faaliyetlerinin durması ve 
devam etmesinin maliyeti olarak ele alınmalı ve su 
verimlilik yatırımları özellikle İzmir gibi su fakiri bölge-

lerde en öncelikli yatırım olarak değerlendirilmelidir.

Çevresel Kazanımlar

Yaşam döngüsü etki değerlendirme analizi ile eko-ve-

rimlilik analizi metodolojileri kullanılarak gerçekleşti-

rilen çevresel etki analizinde Türkiye geneli için enerji 

tasarrufu sayesinde oluşmadan engellenebilecek 

hava emisyonları belirlenmiştir. İzmir’de engellenebi-

lecek emisyon miktarlarının belirlenmesi için Türkiye 

geneline yönelik emisyon değerleri İzmir enerji ta-

sarruf potansiyelinin Türkiye enerji tasarruf potansi-

yeline oranı ile çarpılmıştır. Bu yaklaşımda İzmir’deki 

sektörel dağılımın Türkiye’deki sektörel dağılıma 

benzer olduğu kabulü yapılmıştır. Tablo 5’de tasar-

ruf potansiyelinin tamamının sağlanabilmesi halinde 

İzmir’de 10 yıllık bir dönemde engellenebilecek emis-

yon tür ve miktarları senaryo bazında belirtilmiştir. 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.
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TABLO 5. İzmir’de 10 yıllık bir dönemde oluşmadan engellenebilecek emisyon miktarları 

Senaryolar
İmalat Sanayi 
Enerji Tasarrufu 
(TEP/yıl)

SO eşdeğeri (kg) PM 2,5 eşdeğeri 
(kg)

CO2 eşdeğeri 
(kg)

CO2 Emisyonu 
Açısından 
Eşdeğer Kişi 
Sayısı

Olağan Senaryo 4.354.652 126.638.078 27.308.111 8.820.094.432 1.764.019

Gerçekçi Senaryo 4.765.267 138.579.217 29.883.086 9.651.771.345 1.930.354

İdeal Senaryo 7.335.996 213.338.847 46.004.179 14.858.633.343 2.971.727

Enerji tüketiminde sağlanacak tasarrufla olağan se-

naryoda 1,7 milyon, ideal senaryoda ise 2.9 milyon kişi-

nin 1 yıllık karbon eşdeğer emisyonuna denk gelecek 

miktarda emisyon engellenmiş olacaktır. 

Su tasarruf miktarı açısından bakıldığında, en az 1,4 

milyon, en fazla 12,5 milyon kişinin bir yıllık su tüketi-

mine denk gelen bir tasarruf sağlanacaktır (Tablo 6).  

Proje kapsamında veri kısıtından dolayı hammad-

denin miktarsal tasarrufu, dolayısı ile de oluşmadan 

engellenebilecek atık miktarı hesaplanamamış oldu-

ğundan bu kapsamda İzmir ölçeğinde bir potansiyel 

de belirtilememiştir. 

Hesaplamalarda;
• Bir kişinin yıllık eşdeğer CO2 emisyonu 5 ton,
• Bir kişinin günlük su tüketimi ortalama 230 litre 

olarak kabul edilmiştir.

TABLO 6. İzmir’de 10 yıllık dönemde tasarruf 

edilebilecek su miktarı

Senaryo
Su Tasarruf 
Miktarı 
(milyon m³)

Eşdeğer Nüfus 
(kişi/yıl)

Olağan 
Senaryo

119,7 1.425.849

Gerçekçi 
Senaryo

134,9 1.606.909

İdeal Senaryo 209,1 2.490.768

Kaynak: STB, 2017 verileri kullanılarak yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Kaynak: STB, 2017 verileri kullanılarak yazarlar tarafından hesaplanmıştır.
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3.2. Sürdürülebilir Atık Yönetimi Kazanımları

İzmir'de hâlihazırda toplanan atıkların geri dönüşüm 
oranı %10 civarında olup, önemli miktarda geri kaza-
nım potansiyeline sahip atık depolama sahalarında 
bertaraf edilmektedir.  Geri kazanım ve geri dönü-
şüm ile değerlendirilmeden bertaraf edilen her atık, 
hammadde, enerji ve çevresel etkilerin giderilmesi 
açısından önemli kaynak kaybına neden olmaktadır. 
Etkin atık yönetimi üretilen atık içerisinde geri dönüş-
türülebilir atığın geri kazanılmasını, organik atıkların 
kompost ve enerji kaynağı olarak kullanılmasını içer-
mektedir. Kaynağında ayrı toplama işleminin etkinli-
ğinin artırılması durumunda depolamaya gönderilen 
değerlendirilebilir atıkların çok büyük oranda azaltıl-
ması ve çevresel olumsuzluklardan tasarruf edilmesi 
mümkün olabilecektir.

Üretilen atığın kompozisyonuna uygun olacak şekilde 
farklı atık türlerinin kaynağında ayrıldığı, ayrı toplan-
dığı ve geri dönüşüm tesislerinde sınıflarına ayrılarak 
endüstriyel hammadde elde edildiği bir atık yönetim 
sisteminin hayata geçirilmesi ile önemli ekonomik, 

sosyal ve çevresel etkiler sağlanabilecektir. 

Söz konusu etkilerin önümüzdeki 10 yıllık dönem 
için oluşturacağı kazanımlar geri dönüştürülen atık 
oranları üzerinden oluşturulan üç senaryo için hesap-
lanmıştır. Senaryo 1, İzmir için mevcut durumu ifade 
etmekte olup, geri dönüşüm oranı %10 olarak alın-
mıştır. Gerçekçi senaryo olan Senaryo 2 ise Ulusal Atık 
Yönetim Planı’nda 2023 yılına kadar ülke geneli için 
%35 oranında geri dönüşüm hedefinin sağlanması du-
rumunu içermektedir. Son senaryo ise İdeal Senaryo 
olarak, atık dönüşüm oranının atık yönetiminde başarı-
lı olan AB ülkeleri ortalaması %65 olarak kabul edildiği 
durumu kapsamaktadır. 

Kazanım hesaplamalarında İzmir’in geçmiş yıllarda 
ürettiği atık miktarları üzerinden projeksiyon hesabı 
ile gelecek 10 yıllık dönem için atık miktarları hesap-
lanmıştır. Nüfus projeksiyon hesabında İller Bankası 
Yöntemi kullanılırken, kişi başı atık üretim miktarları 

ise lineer artış yöntemi ile hesaplanmıştır (Tablo 7). 

TABLO 7. İzmir’de üretilen atık miktarı

YIL
Nüfus  

(ADKS, kişi)
Kişi Başı Atık Miktarı  

(kg/kişi.gün)
Toplam Atık Miktarı 

 (ton/yıl)

2015 4.168.415 1,25 1.901.839

2016 4.223.545 1,32 2.034.904

2017 4.279.677 1,34 2.093.190

2018 4.320.519 1,36 2.144.706

2019 4.367.251 1,41 2.247.606

2020 4.394.694 1,46 2.341.932

2021 4.438.641 1,47 2.381.553

2022 4.483.027 1,50 2.454.457

2023 4.527.858 1,53 2.528.582

2024 4.573.136 1,56 2.603.944

2025 4.618.868 1,59 2.680.560

2026 4.665.056 1,62 2.758.448

2027 4.711.707 1,65 2.837.626

2028 4.758.824 1,68 2.918.111

2029 4.806.412 1,71 2.999.922

2030 4.854.476 1,74 3.083.078

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak yazarlar tarafından hesaplanmıştır.
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İzmir’in atık kompozisyonu üretilen toplam atığın 

%23’ünün geri dönüştürülebilir, %60,3’ünün ise biyo-

bozunur ve organik nitelikte olduğunu göstermek-

tedir. Hesaplamalarda geri dönüştürülebilir atıkların 

senaryolarda belirtilen geri dönüşüm oranlarına göre 

hammadde olarak geri kazanıldığı, biyobozunur ve 

organik atıkların ise kompost ve biyogaz prosesleri ile 

enerji ve ürün üretmek üzere değerlendirildiği, %16,7 

paya sahip diğer atıkların ise depolandığı göz önünde 

bulundurulmuştur (Tablo 8).

TABLO 8. İzmir’in atık kompozisyonuna göre atık türleri

İZMİR ATIK KOMPOZİSYONU  (%)

Mutfak Atıkları 60,0

 

Biyobozunur/ 
Organik Atık Oranı 

(%)

Geri 
Dönüştürülebilir 

Atık Oranı 
(%)

Depolanan Atık 
Oranı 

(%)

Kağıt 4,4

Karton 1,1

Hacimli Karton 0,7

Plastik 9,0

Cam 6,4

Metal 1,3

Hacimli Metal 0,1

Atık Elektrik ve Elektronik 0,7

60,3 23,0 16,7

Park ve Bahçe Atıkları 0,3

Tehlikeli Atıklar 0,8

Diğer Yanmayanlar 1,5

Diğer Yanabilirler 10,5

Diğer Yanabilir Hacimli Atıklar 0,5

Diğer Yanmayan Hacimli Atıklar 2,0

Diğerleri 0,8

TOPLAM 100,0

Kaynak: AGED, 2018
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Ekonomik Kazanımlar

Senaryolarda belirlenen geri dönüşüm oranları kulla-

nılarak yıllar bazında üretilen, geri dönüştürülen, kom-

post ve enerji üretiminde kullanılan ve depolanan atık 

miktarları yıllık olarak hesaplanmıştır. Gelecek 10 yıllık 

döneme ait atık miktarları ise Tablo 9’da özetlenmiştir. 

TABLO 9. Gelecek 10 yıllık dönemde üretilen, geri dönüştürülen ve depolanan toplam atık miktarları

Toplam Atık Miktarı 
 (ton/yıl)

Geri Dönüştürülebilir 
Atık Miktarı (ton/yıl)

Biyobozunur/Organik Atık 
Miktarı (ton/yıl)

Depolanan Atık 
Miktarı (ton/yıl)

Senaryo 1

  40.010.457 

920.241 2.412.631 36.677.586

Senaryo 2 3.220.842 8.444.207 28.345.408

Senaryo 3 5.981.563 15.682.099 18.346.795

Geri dönüştürülebilir özellikteki atık, kağıt-karton, 

plastik, metal ve cam malzemelerden oluşmaktadır 

ve geri kazanılarak metal, plastik, cam ve kağıt sektö-

rü için alternatif hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Gelecek 10 yıllık dönem için geri dönüştürülebilir atık 

türlerinin miktarları ve bu atıklardan elde edilecek 

gelirler senaryolar bazında hesaplanarak Tablo 10’da 

sunulmuştur. 

TABLO 10. 10 yıllık dönem için geri dönüştürülebilir atık türlerinin miktarları ve elde edilecek gelir

Atık Miktarı (ton/yıl) Elde Edilen Gelir ($/yıl)

Kağıt-

Karton
Plastik 

Metal-

Al, Fe
Cam TOPLAM

Kağıt-

Karton
Plastik 

Metal- 

Al, Fe
Cam TOPLAM

Senaryo 1 183.447 266.294 41.423 189.365 680.529  25.115.445 84.004.388 25.808.015  2.986.823  137.914.671 

Senaryo 2 642.064 932.029  144.982  662.776 2.381.851 87.904.059 294.015.359 90.328.052  10.453.879 482.701.349 

Senaryo 3 1.192.405 1.730.910 269.253 1.230.870 4.423.438 163.250.395 546.028.524 167.752.096 19.414.348  896.445.362 

Gelir hesabında atık birim değerleri için AGED tara-

fından hazırlanan raporda belirtilen hurda satış be-

delleri temel alınmış olup hurda fiyatlarının alındığı 

tarih olan Eylül 2018 tarihindeki $/TL kuru ile dövize 

endekslenerek kullanılmıştır (Tablo 11) .

TABLO 11. Hurda satış fiyatları

 
Kağıt-

Karton
Plastik 

Metal-
Al

Metal-
Fe

Cam

$ 137 315 1104 142 16

Kaynak: AGED, 2018

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.
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Sürdürülebilir atık yönetimi içerisinde biyo-bozunur/

organik nitelikteki atıklar enerji ve kompost üretimin-

de kullanılmaktadır. Bu doğrultuda üretilen organik 

atıkların  %50’lik bir kısmının kompostlanabileceği ve 

diğer yarısının anaerobik çürütücülerde önce metana 

ve akabinde elektrik enerjisine dönüştürülebileceği 

yaklaşımı benimsenmiştir. Kompost üretiminde top-

lam atığın %17’lik bölümünün kompost için kullanıl-

dığı ve biyobozunur/organik atığın organik madde 

içeriğinin %14 olduğu göz önünde bulundurulmuştur.  

Anaerobik çürütücüde atığın parçalanması ile top-

lam metan üretim kapasitesinin %0.48’i oranında 

metan gazı üretildiği ve metanın yakılarak elektrik 

jeneratörü yoluyla elektrik enerjisine dönüştürül-

mesinde %40 verim elde edildiği dikkate alınmıştır. 

Bu kabullerle her üç senaryo için gelecek 10 yıllık 

dönemde elde edilecek kompost ve enerji gelirleri 

Tablo 12’de özetlenmiştir.

Hesaplamalarda;
• Birim kompost fiyatı 2018 yılı rakamlarıyla 

800TL/ton alınarak, o günkü dolar kuru  
(1 $= 6,34 TL) üzerinden 126$,

• EPDK tarafından belirlenen biyokütleye dayalı 
üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisi 
ücreti 13.3 $ cent/kWh

olarak alınmıştır.

TABLO 12. 10 yıllık dönem için atıktan elde edilecek kompost ve enerji gelirleri

Yıl
Biyobozunur 
/Organik Atık 
Miktarı (ton)

Kompost 
Ürünü (ton/yıl)

Kompostun 
Piyasa Değeri  

($)

Atığın Organik 
Madde İçeriği 

(ton)

Elektrik Enerjisi   
(kwh, %40 

Verim)

Elektrik Enerjisi 
Getirisi ($)

Senaryo 1 1.784.169 503.000 63.469.982 249.784 89.162.901 11.858.666

Senaryo 2 6.244.592 1.760.499 222.144.938 874.243 312.070.153 41.505.330

Senaryo 3 11.597.100 3.269.497 412.554.885 1.623.594 579.558.855 77.081.328

Ayrı toplama yoluyla geri dönüştürülebilir atıkların 

değerlendirilmesi ve biyobozunur/organik atıkların 

enerji ve kompost hammadde kaynağı olarak kulla-

nılması durumunda bu atıklar depolama alanına gön-

derilmeyecektir. Dolayısıyla depolanan atık gerekli 

depolama hacmini azaltacaktır. Bu durum düzenli 

depolama sahalarının inşaat ve depolama maliyet-

lerinde tasarruf sağlayacaktır. Senaryolarda kabul 

edilen geri dönüşüm oranları doğrultusunda gelecek 

10 yıllık dönem için hesaplanan toplam kazanımlar 

Tablo 13’te yer almaktadır. 

Birim atık depolama hizmet bedeli 60$,  
depolama alanlarındaki sağlıklı ortalama atık 
depolama yüksekliği 35 m ve atığın sıkıştırılmış 
yoğunluğu 0.7 t/m³ olarak kabul edilmiştir.

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.
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TABLO 13. Depolama hacmi ve depolama maliyetlerinde 10 yıllık dönemde yapılacak tasarruf gelirleri

Yıl
Depolanmayan 

Atık (m³/yıl)
Depolanmayan 

Atık Oranı (%)

Depolama 
hizmet 

tarifesi ($/
ton)

Depolama 
 Bedeli ($)

2020-2030 
yılları arasında 

Depolama Hacmi 
Tasarrufu m³ 

(d=0,7)

***Depolama 
Alanı 

Tasarrufu 
(m²)

Senaryo 1 3.520.997 8 

60

211.259.836 3.520.997 100.600 

Senaryo 2 12.323.490 29 739.409.426 12.323.490 352.100 

Senaryo 3 22.886.482 54 1.373.188.933 22.886.482 653.899 

Depolanacak atık miktarında ve depolama alanı hac-

mindeki azalma aynı zamanda yönetilmesi gereken 

sızıntı suyu hacmini de azaltacaktır. Böylelikle sızıntı  

suyunun toplanması ve arıtılmasına yönelik ilk yatırım 

ve işletme maliyetleri düşecek ve önemli bir tasar-

ruf sağlanacaktır. Sızıntı suyu maliyetlerinde 10 yıllık 

dönemde elde edilecek tasarruflar senaryolara göre 

Tablo 14’te sunulmuştur.

TABLO 14. Sızıntı suyu arıtımından 10 yıllık dönemde yapılacak tasarruf gelirleri

Yıl

Geri 
Kazanılan 

Atık Miktarı 
(ton)

Deponi 
birim 

maliyeti 
(Euro/ton 

atık)

Sızıntı 
suyu arıtım 

maliyeti 
(Euro/ton 

atık)

Depolama 
alanı inşa 
maliyeti 

tasarrufu 
(Euro)

Sızıntı 
suyu 

arıtım 
maliyeti 

tasarrufu 
(Euro)

Depolama 
alanı inşa 
maliyeti 

tasarrufu 
($)

Sızıntı 
suyu arıtım 

maliyeti 
tasarrufu 

($)

Senaryo 1 2.464.698

9,05 0,55

22.305.518 1.355.584 19.499.967 1.185.081

Senaryo 2 8.626.443 78.069.312 4.744.544 68.249.884 4.147.783

Senaryo 3 16.020.538 144.985.865 8.811.296 126.749.785 7.703.026

Üç senaryo için 2020-2030 döneminde elde edilen 

gelirler ve tasarruflar Tablo 15’te özetlenmiştir. Buna 

göre İzmir’de mevcut durumda gerçekleşen %10’luk 

geri dönüşüm oranı ile 10 yıllık sürede 445 milyon $ 

ekonomik kazanım elde edileceği tahmin edilmek-

tedir. Geri dönüşüm oranının %35’e çıkarılması duru-

munda aynı dönem için 1,56 milyar $ kazanım elde 

edilebilecektir. 

TABLO 15. Atık yönetimi ile 10 yıllık dönemde elde edilen tüm gelirler ve tasarruflar

  Tasarruf  ($) Gelir ($)
Tasarruf +Gelir 

($)

 
Depolama alanı 

inşa maliyeti 
tasarrufu

Depolama 
bedeli 

tasarrufu

Sızıntı suyu 
arıtma 

tasarrufu

Geri 
dönüştürülebilir 

madde geliri

Kompost ve 
enerji üretim 

geliri
Toplam

Senaryo 1 19.499.967 211.259.836 1.185.081 137.914.671 75.328.648 445.188.203

Senaryo 2 68.249.884 739.409.426 4.147.783 482.701.349 263.650.268 1.558.158.710

Senaryo 3 126.749.785 1.373.188.933 7.703.026 896.445.362 489.636.212 2.893.723.319

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 2020 yılı için EURO/$ = 1,14 olarak alınmıştır.
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Çevresel Kazanımlar

Üretimde geri dönüştürülen madde kullanımının en 
önemli avantajı, söz konusu ürünü üretmek için ge-
rekli olan hammaddelerin üretilmesi sırasında gerekli 
tüm enerji, ortaya çıkan karbon emisyonu ve atıkların 
ortadan kalkmasıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü 2008 yılında bazı materyalle-
rin geri dönüşümü ile azaltılacak birim CO2 emisyon 
oranlarını belirlemiştir. Bu oranlar üzerinden İzmir’de 
kağıt, plastik, cam ve metal geri kazanımlarından 

elde edilecek 10 yıllık CO2 emisyon azaltımları Tablo 
16’da sunulmuştur. Buna göre gerçekçi senaryoda göz 
önünde bulundurulan %35’lik geri dönüşüm oranına 
ulaşılması durumunda 2020-2030 yılları arasında 3,3 
milyon ton CO2 emisyonunun azaltılabileceği tah-
min edilmektedir. Ülkemizde kişi başı yıllık 5 ton CO2 
emisyonu üretildiği göz önüne alınarak yapılan he-
saplamaya göre söz konusu bu miktar yaklaşık 957 

bin kişinin ürettiği emisyona denktir. 

TABLO 16. Atık geri kazanımı ile sağlanacak CO2 emisyon azaltımı

Kağıt Plastik Cam Metal
TOPLAM 
ton CO2

Denk nüfus
0,9 

kg CO2/kg kağıt

1,5  
kg CO2/kg plastik

0,3  
kg CO2/kg cam

8,1 
kg CO2/kg metal

Senaryo 1 165.102 399.441 56.809 335.530 956.883 191.377

Senaryo 2 577.858 1.398.043 198.833 1.174.356 3.349.090 669.818

Senaryo 3 825.511 1.997.204 284.047 1.677.652 4.784.414 956.883

Sosyal Kazanımlar

Atıkların kaynağında ayrıldığı ve yüksek oranda kat-
ma değerli geri kazanım ile değere dönüştürüldüğü 
sürdürülebilir bir atık yönetiminde geri dönüşüm 
sektörü kilit rol oynamaktadır. 

Geri dönüşüme dayalı bir atık yönetimi, atığın top-
lanmasından, taşınmasına, yeniden işlenmesine ve 
alternatif hammaddeye dönüştürülmesine kadar 
farklı alt kolları barındıran sektörde yeni iş alanla-
rı ve istihdam yaratılacaktır. Nitekim Ulusal Geri 
Dönüşüm Stratejisi’nde geri dönüşümün yakma veya 
depolamaya göre daha fazla istihdam oluşturduğu 
belirtilmektedir.

İzmir’de geri dönüşüm sektörü son on yıllık dönemde 
işletme ve çalışan sayısı bakımından önemli bir artış 
göstermiştir. 2020 yılı verilerine göre sektörde 336 
firma bünyesinde toplam 6746 kişi istihdam edil-
mektedir. 2010-2020 yılları sektörde faaliyet gösteren 
işletme sayısı %149, sigortalı çalışan sayısı ise %132 
artış göstermiştir.

Üretilen ve ithal edilen atık miktarındaki artış göz 
önünde bulundurulduğunda söz konusu artma 

eğiliminin gelecek dönemde de devam edeceği de-
ğerlendirilmektedir. Bu doğrultuda geri dönüşüm 
oranları üzerinden kurgulanan dönüşüm senaryola-
rının sektörde oluşturacağı istidam artışının tahmin 
edilmesine yönelik hesaplar yapılmıştır.

Senaryo 1’de kabul edilen %10’luk geri dönüşüm ora-
nının 10 yıllık dönem boyunca sabit kalması duru-
munda geçmiş dönemde gerçekleşen artış eğilimi-
nin devam edeceği düşünülmüş ve gelecek dönem 
için firma ve çalışan sayıları belirlenmiştir.

Senaryo 2 ve Senaryo 3, mevcut duruma oranla geri 
dönüşümde işlenen atık miktarının artış göstermesi-
ni kapsamaktadır. Bu durumda firmaların kapasiteleri 
ve buna bağlı olarak net satışlarının artması beklen-
mektedir. 2008-2018 yılları arasında geri dönüşüm 
firmalarının net satışlarındaki artış oranının gelecek 
dönemde de süreceği göz önünde bulundurularak 
her senaryo için oluşacak istihdam yıllara göre he-
saplanmıştır. 2020-2030 döneminde yaratılacağı tah-
min edilen toplam istihdam değerleri ise Tablo 17’de 
sunulmuştur. 

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü 2008 verileri kullanılarak yazarlar tarafından hesaplanmıştır.
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TABLO 17. Geri dönüşüm sektöründe gelecek 10 yıllık dönemde yaratılacak istihdam

İSTİHDAM

Senaryo 1 

%10 Geri Dönüşüm

Senaryo 2 

%35 Geri Dönüşüm

Senaryo 3 

%65 Geri Dönüşüm

95.511 334.288 620.821

Gerçekçi senaryonun hayata geçirilmesi durumunda 

10 yıllık dönemde geri dönüşüm sektöründe 334.288 

yeni istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Bu de-

ğer kayıtlı istihdamı içermekte olup, geri dönüşüm 

değer zincirinde kayıtsız olarak faaliyet gösteren 

sokak toplayıcılarını kapsamamaktadır. Çoğunlukla 

göçmenler, kadınlar, çocuklar gibi kırılgan grupların 

oluşturduğu sokak toplayıcıların sisteme dâhil edil-

mesiyle hem yaratılacak istihdam değerinin tahmin 

edilenin üzerinde gerçekleşmesi hem de bu gruplar 

için insana yakışır iş ortamlarının geliştirilmesi sağ-

lanmış olacaktır. 

Atık Yönetimi Yatırım ve İşletme 
Maliyetleri 

Toplama, taşıma ve bertaraf giderlerini kapsayan atık 

yönetim maliyetleri yatırım ve işletme maliyetlerin-

den oluşmaktadır. Atıkların kaynağında ayrı toplan-

dığı sistemler her ne kadar ilk yatırım ve eğitim gibi 

maliyetlerini içerse de karışık toplanan atıkların tüm 

atık kollarına yeniden ayrılması ve işlem görmesi yak-

laşımından daha az maliyetli bir yöntem olarak kabul 

edilmektedir. 

Atıkların karışık olarak toplandığı ve büyük bir bö-

lümünün depolandığı ülkemizde ton başına atığın 

yönetim maliyeti ortalama 38 $ civarındadır. Atığın 

toplama-taşıma bedeli ton başına 30 $ olup, işletme 

maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturmakta-

dır (ÇŞİB, 2017). Bu maliyetler kentleşme düzeyine, 

topoğrafik yapıya, ekipman ve araç altyapısına ve 

personel sayısına göre farklılıklar göstermektedir. 

İdeal bir atık yönetim sisteminde atıkların kaynağın-

da ayırılma düzeyi ve toplanma yöntemi gerekli ilk 

yatırım ve işletme maliyetlerini etkilemektedir. Geri 

dönüştürülebilir atıkların merkezden toplanması ile 

kapıdan toplanması arasında önemli bir maliyet farkı 

oluşmaktadır. 

Atık yönetim sistemine ilişkin tasarlanan senaryolar 

için oluşacak atık yönetim maliyetinin tahmin edil-

mesinde geri dönüşüm oranına göre atık yönetim 

maliyetinin değişeceği düşünülmektedir. Geri dö-

nüşüm oranının artmasıyla ilk yatırım ve toplama 

maliyetlerinin ve toplanan geri dönüştürülebilir atık 

miktarının artacağı kabul edilmiştir. Buna göre her 

senaryo için ton başına atık yönetim maliyeti belir-

lenmiş ve toplam maliyetler hesaplanmıştır (Tablo 18). 

TABLO 18. Senaryolar bazında atık yönetim maliyetleri

 
Toplam Atık Miktarı 

(ton/yıl)
Toplam Atık Yönetim 

Maliyeti* ($/ton)
Maliyet 
($/yıl)

Senaryo 1

27.246.280

34 926.373.516

Senaryo 2 36 977.886.014

Senaryo 3 53 1.439.410.948

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 

Kaynak: 2010 - 2020 yıllarına ait SGK verileri kullanılarak yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 
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3.3. Temiz Enerji Kazanımları

İzmir’de temiz enerji üretimi artışının imalat sanayi 
ve istihdam açısından yaratacağı kazanımların be-
lirlenebilmesi için İstanbul Politikalar Merkezi tara-
fından yayınlanan “Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle 
Sanayi Gelişimi, Ticaret Fırsatları ve İnovasyon-
Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan 
Faydalarının Analizi” ile “Türkiye’de Yenilenebilir 
Enerjiyle Beceri ve İstihdam Gelişimi-Elektrik 
Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının 
Analizi” başlıklı raporlardan faydalanılmıştır. Raporlar 
kapsamında Türkiye geneli için ulaşılan sonuçlardan 
yola çıkılarak bazı varsayımlarla İzmir kazanımları he-
saplanmıştır. Çalışmada temiz enerji kaynağı olarak 
rüzgar enerji santralleri (RES) ve güneş enerji sant-
ralleri (GES) üzerinden ilerlenmiş, diğer temiz enerji 
kaynakları rapor kapsamına alınmamıştır. 2018 yılı 
itibariyle Türkiye’de RES ve GES kurulu güçleri belir-
lenmiş, 4 farklı senaryo üzerinden belirlenen kapasite 
artışlarına göre 2028 yılı kurulu güç projeksiyonları 
yapılmış, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi 
Sistemi üzerinden erişim sağlanan veri setleri analiz 
edilerek dört senaryo için elde edilecek kazanımlar 
hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre ulaşılan te-
mel bulgular aşağıda belirtilmiş olup İzmir’e yöne-
lik hesaplamalarda söz konusu bulgular üzerinden 
ilerlenmiştir:

 ▶ 1 MW’lık kapasite artışı sanayi üretimini güneş sek-
töründe 452,5 bin dolar, rüzgâr sektöründe 3,6 mil-
yon dolar artırmaktadır.

 ▶ Değer zinciri ara girdi üreticileri ve hizmet sağlayı-
cıları (Aşama-1), enerji makine-ekipman üreticileri 
ve hizmet sağlayıcıları (Aşama-2), yenilenebilir kay-
naklardan elektrik üreten firmalar (Aşama-3), yeni-
lenebilir kaynaklardan elektrik üreten firmalardan 
alım yapanlar (Aşama-4) olmak üzere 4 aşamadan 
oluşmaktadır. Temiz enerji kapasite artışının sanayi 
üretiminde yarattığı etki değer zincirinin farklı aşa-
malarında farklı oranlarda gerçekleşmektedir. GES 
sektörü için ilk üç aşamada sırasıyla %76, %23, %1 ; 
RES sektörü için ise sırasıyla %31,09, %32,39, %36,52 
oranlarında sanayi üretimi artışı oluşmaktadır.

 ▶ Güneş enerjisi üretimindeki her 1 MW’lık artış tam 
zaman eşdeğeri (TZE) çalışan sayısında 2.46’lık bir 

artış sağlamaktadır.  Bu artışın %92’si dolaylı ola-
rak değer zincirinin 1 ve 2. aşamalarında,  %8’i ise 
doğrudan değer zincirinin 3. aşamasında yaratıl-
maktadır.

 ▶ Rüzgâr enerjisi üretimindeki her 1 MW’lık artış, TZE 
çalışan sayısında 6,34’lük bir artış sağlamaktadır. 
Bu artışın %64’ü dolaylı olarak değer zincirinin 1 
ve 2. aşamalarında,  %36’sı ise doğrudan değer 
zincirinin 3. aşamasında yaratılmaktadır.

Ekonomik Kazanımlar

İzmir’de temiz enerji üretim artışının projeksiyo-
nu yapılırken, bahsi geçen raporlarda yer alan ülke 
genelinde temiz enerji kapasite artışına yönelik iki 
senaryo üzerinden ilerlenmiştir. İlk senaryo olarak 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ulusal Enerji 
ve Madencilik Politikası doğrultusunda “güneş ve rüz-
gâr enerjisi kapasitesinde 10 yıllık dönemde toplam  
10’ar GW’lık artış” hedefini  temel alan Yeni Politika 
Senaryosu kullanılmıştır. İkinci senaryoda ise rüzgar 
ve güneş enerjisi kurulu gücünün 20’şer GW’a çı-
kartılmasının iletim sistemlerinde herhangi ilave bir 
yatırım yapılmadan mümkün olduğunu açıklayan 
SHURA (2018) çalışmasına dayanan İleri Yenilenebilir 
Enerji Senaryosu esas alınmıştır. 

Temiz enerji kapasitesinde öngörülen artışın İzmir’de 
gerçekleşecek miktarının belirlenebilmesi için; mev-
cut durumda İzmir’de GES ve RES kurulu güçlerinin 
Türkiye RES ve GES kurulu güçlerine oranı belirlenmiş,  
bu oranın 10 yıllık artış döneminde aynı kalacağı var-
sayılmıştır (Tablo 19).
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Kaynak: TÜREB ve www.enerjiatlasi.com verileri kullanılarak yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

TABLO 19. İzmir’de mevcut durum ve 10 yıllık kapasite artışı sonrası için RES ve GES kapasiteleri

Senaryo Temiz Enerji Kaynağı Mevcut Durum Kapasite Artışı
Yatırım Maliyeti 

(milyon $)

Yeni Politika 
Senaryosu

RES Kurulu Kapasite (MWe) 1.798,15 1.932,45 224,164

GES Kurulu Kapasite (MWm) 16,10 24,08 13,24

İleri Yenilenebilir 
Enerji Senaryosu

RES Kurulu Kapasite (MWe) 1.798,15 3.864,90 448,32

GES Kurulu Kapasite (MWm) 16,10 48,16 26,48

İzmir için kapasite artışının sağlayacağı minimum 

ve maksimum kazanımlar değer zinciri aşamalarına 

ilişkin üç senaryo üzerinden ilerlenerek hesaplan-

mıştır. Temel bulgular bölümünde belirtildiği üzere 

istihdam ve üretim artış tutarlarının değer zincirinin 

ilk üç aşamasında farklı oranlarda gerçekleşmekte, 

yenilenebilir enerji değer zinciri aşamalarının İzmir’de 

bulunma düzeyleri sağlanacak kazanımları etkile-

mektedir. Bu bakış açısıyla yeni politika ve ileri yeni-

lenebilir enerji senaryoları kapsamında oluşturulan 

üç alt senaryoya aşağıda yer verilmiştir:

ŞEKİL 1. Yenilenebilir enerji değer zinciri

Alt Senaryo-1:  RES ve GES değer zincirlerinin yalnız 3. 

aşamasının İzmir’de bulunması (minimum kazanım),

Alt Senaryo-2: RES ve GES değer zincirinin ilk iki aşa-

masının %50’sinin, üçüncü aşamasının tamamının 

İzmir’de bulunması,

Alt Senaryo-3: RES ve GES değer zincirinin ilk üç aşa-

masının tamamının İzmir’de bulunması (maksimum 

kazanım) varsayılmıştır.

Senaryolarda hedeflenen kapasiteye ulaşılması ile 

birlikte 10 yıllık dönemde sağlanabilecek kazanımlar 

Tablo 20’de yer almaktadır. İzmir’de 10 yıllık dönem-

de RES ve GES kurulu kapasitelerinde öngörülen 

değerlere ulaşılabilmesi halinde imalat sanayi üre-

timinde Yeni Politika Senaryosuna göre 2.54- 6.97 

milyar dolarlık; İleri Yenilenebilir Enerji Senaryosuna 

göre ise 5,08-13,94 milyar dolarlık bir artış sağlanacağı 

öngörülmektedir. Öte yandan İzmir temiz enerji ekip-

manları üretiminde öne çıkan illerden biri olduğun-

dan ilde temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye 

genelinde gerçekleşecek kapasite artışında üretici ya 

da hizmet sağlayıcı olarak yer alması muhtemeldir. 

Bu nedenle İzmir için temiz enerji değer zincirinde 

sağlanabilecek kazanımların maksimum senaryonun 

ötesine geçilebilmesi mümkündür.

Kaynak: İPM 2020

1. Aşama: Ara 
girdi üreticileri 
ve hizmet 
sağlayıcıları

2. Aşama: Enerji 
ekipman üreticileri 
ve hizmet 
sağlayıcıları

3. Aşama: 
Yenilenebilir 
kaynaklardan 
elektrik üreten 
firmalar

4. Aşama: 
Yenilenebilir 
kaynaklardan 
elektrik üreten 
firmalardan alım 
yapanlar
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TABLO 20. İzmir’de temiz enerji kapasite artışıyla 10 yıllık dönemde değer zincirinde sağlanacak sanayi 

üretim artışı

Senaryo Kazanımlar Alt Senaryo-1 Alt Senaryo-2 Senaryo-3

Yeni Politika 
Senaryosu

GES Kapasite Artışının Sanayi 
Üretimini Artırma Etkisi (bin $)

108,96 5.502,34 10.895,72

RES Kapasite Artışının Sanayi 
Üretimini Artırma Etkisi (bin $)

2.540.632,66 4.748.729,06 6.956.825,46

TOPLAM 2.540.741,61 4.754.231,39 6.967.721,17

İleri 
Yenilenebilir 
Enerji 
Senaryosu

GES Kapasite Artışının Sanayi 
Üretimini Artırma Etkisi (bin $)

217,92 11.004,68 21.791,44

RES Kapasite Artışının Sanayi 
Üretimini Artırma Etkisi (bin $)

5.081.265,32 9.497.458,12 13.913.650,92

TOPLAM 5.081.483,24 9.508.462,8 13.935.442,36

 

Her iki temel senaryoda öngörülen kapasite artı-

şıyla üretilecek enerji miktarı ve sağlanacak ekono-

mik kazanım Tablo 21’de belirtilmiştir. Bu durumda 

İzmir’de on yıllık dönemde GES ve RES kapasitele-

rinde sağlanacak artışla toplam 57,8 bin-115.6 bin 

GW elektrik enerjisi üretilebilmesi; üretilecek ener-

jinin ekonomik kazancının ise 5,8 milyar – 11.6 mil-

yar dolara ulaşabilmesi mümkün görünmektedir.  . 

TABLO 21. Temiz enerji kapasite artışı ile 10 yıllık dönemde üretilebilecek elektrik enerjisi miktar ve tutarı

Senaryo

İzmir İçin Öngörülen 
Kapasite artışı RES 

(MWe)

İzmir İçin Öngörülen 
Kapasite artışı GES 

(MWm)

Hedeflenen Kapasite 
ile 10 Yıllık Dönemde 

Elektrik Üretimi 
(MWh)

Elektrik Enerjisi 
Tutarı 

 ($)

Yeni Politika 
Senaryosu

1.932,45 24,08 57.797.937 5.779.793.758

İleri Yenilenebilir 
Enerji Senaryosu

3.864,9 48,16 115.595.875 11.559.587.517

Kaynak: İPM (2020) verileri kullanılarak yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.
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Çevresel Kazanımlar

Çalışmada Yeni Politika Senaryosu ve İleri Yenilenebilir 

Enerji Senaryosuna göre İzmir için öngörülen kapasi-

te artışlarının gerçekleştirilmesi ile 10 yıllık dönemde 

üretilebilecek elektrik enerjisi sayesinde oluşmadan 

engellenebilecek eşdeğer karbon emisyonu Tablo 

22’de belirtilmiştir.

TABLO 22. İzmir’de temiz enerji kapasite artışı ile 10 yıllık dönemde üretilecek elektrik miktarı ve 

engellenecek eşdeğer karbon emisyonu

 

Senaryo
Hedeflenen Kapasite ile 

10 Yıllık Dönemde Elektrik 
Üretimi (MWh)

Engellenecek Eşdeğer CO2 
salınımı (ton)

Eşdeğer Kişi Sayısı

Yeni Politika 
Senaryosu

57.797.937,59 25.604.486,35 5.120.897,27

İleri Yenilenebilir 
Enerji Senaryosu

115.595.875,17 51.208.972,70 10.241.794,54

Buna göre 10 yılda toplam 57,8 bin-115,6 bin GWh 

elektrik enerjisi üretilebileceği, bu sayede toplam 

25,6-51,2 milyon ton eşdeğer karbon salınımının oluş-

madan engelleneceği, engellenecek salınımın 5,1-10,2 

milyon kişinin yıllık eşdeğer karbon salınımına denk 

geleceği öngörülmektedir.

Sosyal Kazanımlar

Temiz enerji kapasitesinde meydana gelen artış GES 

ve RES değer zincirlerinin farklı aşamalarında farklı 

sayılarda tam zaman eşdeğeri istihdam (TZE) oluş-

turmaktadır. Tablo 23’te 1 MW kapasite artışının RES 

ve GES değer zincirinde sağladığı istihdam artışına 

ve bu artışın değer zinciri aşamaları arasındaki dağı-

lımına yer verilmiştir.  

TABLO 23. Temiz enerji kapasitesinin 1 MW artışının değer zincirinde yaratacağı istihdam artışı

 Temiz Enerji Türü
Toplam İstihdam Artışı 

(TZE)

Ara Girdi Üreticileri İle 
Makine, Ekipman, Hizmet 

Sağlayıcıları (%)
Elektrik Üreticisi Firma (%)

GES 2,46 92 8

RES 6,34 64 36

Kaynak İPM, 2020

Temiz enerji kapasite artışının İzmir’de sağlayacağı 

istihdamın belirlenmesinde “ekonomik kazanımlar” 

bölümünde belirtilen 3 senaryo üzerinden ilerlenerek 

en yüksek, en düşük ve ortalama değerlerin belirlen-

mesi hedeflenmiştir: 

Senaryolara göre 10 yıllık dönemde İzmir’de bekle-

nen istihdam artışı Tablo 24’te belirtilmiştir. Tablo 

incelendiğinde, rüzgar sektöründe istihdamın değer 

zinciri içerisinde dağılımının daha homojen bir yapı 

gösterdiği, güneş sektöründe ise büyük oranda ara 
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girdi üreticileri ile makine, ekipman ve hizmet sağ-

layıcılar aşamalarında odaklandığı görülmektedir. 

Yine de her iki sektörde de en fazla istihdam ara girdi 

üreticileri ile makine, ekipman ve hizmet sağlayıcı-

lar aşamalarında sağlanmaktadır. İzmir temiz enerji 

sektöründe öne çıkan illerden biridir. Bu doğrultuda, 

İzmir’de faaliyet gösteren işletmelerin ülke genelin-

de hedeflenen kapasite artışına sağlayacakları katkı, 

İzmir’de yaratılacak istihdamı öngörülen değerin öte-

sine taşıyabilecektir.

TABLO 24. İzmir’de 10 yıllık dönem için temiz enerji kapasite artışının istihdam etkisi

Senaryo Alt Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3

İstihdam 
Artışı (TZE)

Yeni Politika Senaryosu 4.415 8.363 12.311

İleri Yenilenebilir Enerji 
Senaryosu

8.831 16.726 24.622

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 
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3.4. Makro Kazanım Sonuçları

Dönüşüm senaryoları üzerinden hesaplanan sonuçla-

ra göre kaynak verimliliği ve atık yönetimi alanlarında 

10 yıllık dönem için ortalama 10,4 milyar $ ekonomik 

kazanım sağlanabileceği tahmin edilmekte, en iyi 

senaryoda sağlanacak ekonomik kazancın 16 milyar 

$ düzeyine çıkabileceği öngörülmektedir. Söz konusu 

alanlarda bu kazanımı sağlayacak dönüşümün yatı-

rım ve yönetim maliyetinin ise on yıl için en iyi senar-

yoda 2,9 milyar $ olması beklenmektedir (Tablo 25). 

TABLO 25. Yatırım maliyetleri ve 10 yıllık dönemde ekonomik kazanım (milyon $)

Minimum Ortalama Maksimum

Kaynak 
Verimliliği

Yatırım Maliyeti 929 1.068 1.557

Sağlanacak Kazanım 8.044 8.827 13.305

Atık Yönetimi
Yatırım/Yönetim Maliyeti 926 978 1.439

Sağlanacak Kazanım 445 1.558 2.894

Toplam Kazanım (milyon $) 8.489 10.385 16.199

Toplam Yatırım (milyon $) 1.855 2.045 2.996

Tasarruf ve doğrudan gelir yoluyla elde edilen ekono-

mik kazanımın yanı sıra dönüşüm sürecinde temiz 

enerji yatırımlarındaki artışla birlikte temiz enerji de-

ğer zinciri içerisinde sanayi üretim miktarının artması 

beklenmektedir. 10 yıllık dönemde temiz enerji ka-

pasitesinde sağlanacak yatırımlarla sanayi üretimin-

de en az 2,5-7 milyar $ artış yaşanabileceği tahmin 

edilmekte olup ileri yenilenebilir enerji senaryosu 

sonuçları bu değerin 13,9 milyar $ düzeyine ulaşabi-

leceğini göstermektedir (Tablo 26).  Ayrıca GES ve RES 

kapasitelerinde öngörülen artışla 10 yıllık dönemde 

üretilecek elektrik enerjisinin en iyi senaryoda 116 bin 

GW’a, üretilecek enerjinin ekonomik kazancının ise 

11,6 milyar dolara ulaşabileceği tahmin edilmektedir. 

TABLO 26. 10 yıllık dönemde temiz enerji kapasite artışı ile değer zincirinde yaratılacak sanayi üretim 

artışı (bin $)

Yeni Politika Senaryosu İleri Yenilenebilir Enerji Senaryosu

Minimum Ortalama Maksimum Minimum Ortalama Maksimum

GES 109 5.502 10.896 217,92 11.004,68 21.791,44

RES 2.540.633 4.748.729 6.956.825 5.081.265 9.497.458 13.913.650

TOPLAM 2.540.742 4.754.231 6.967.721 5.081.483 9.508.462 13.935.442

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 
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Dönüşüm ile birlikte İzmir’de imalat sanayinde 4,3 

milyon TEP enerji tasarrufu sağlanabilecek ve bunun 

karşılığında 8,8 milyon ton CO2 emisyonunun doğaya 

salınımı engellenebilecektir. Kaynak verimliliği ve atık 

yönetiminde dönüşümle birlikte 10 yıllık dönem için 

toplamda ortalama 13 milyon ton CO2 eşdeğeri sera 

gazı emisyonunun önlenebileceği öngörülmektedir. 

Bu değer 2,6 milyon kişinin ürettiği CO2 emisyonu-

na eşdeğerdir. En iyi dönüşüm senaryosunda salımı 

engellenecek emisyon miktarının 20 milyon ton, bu 

emisyona eşdeğer nüfusun ise 3,9 milyon kişi olacağı 

öngörülmektedir (Tablo 27).

TABLO 27. 10 yıllık dönemde önlenecek CO2 emisyonu ve nüfus eşdeğeri 

Minimum Ortalama Maksimum 

Kaynak Verimliliği

CO2 Emisyonu (ton) 8.820.094 9.651.771 14.858.633

Eşdeğer Nüfus (kişi) 1.764.019 1.930.354 2.971.727

İmalat Sanayi Enerji 
Tasarrufu (TEP)

4.354.652 4.765.267 7.335.996

Atık Yönetimi
CO2 Emisyonu (ton) 956.883 3.349.090 4.784.414

Eşdeğer Nüfus (kişi) 191.377 669.818 956.883

Toplam CO2, ton 9.776.977 13.000.861 19.643.047

Eşdeğer Nüfus, kişi 1.955.396 2.600.172 3.928.610

Kaynak verimliliği uygulamaları ile İzmir’de 10 yıllık 

dönemde ortalama senaryoya göre 135 milyon m³ su 

tasarrufu yapılabilecektir. Bu değer İzmir’in toplam su 

potansiyelinin %3’ünü oluşturmaktadır ve 1.6 milyon 

kişinin yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek büyüklük-

tedir (Tablo 28).

TABLO 28. Su kazanım potansiyeli ve eşdeğer nüfus

Su Tasarruf Miktarı  
(milyon m³)

Eşdeğer Kişi Sayısı İzmir’in Su Potansiyeli 
İçindeki Payı (%)

Minimum 119,7 1.425.849 2,66

Maksimum 134,9 1.606.909 2,99

Toplam 209,1 2.490.768 4,64

Dönüşümün istihdam yaratma etkisi sosyal kazanım 

hesaplamalarında ele alınmıştır. Buna göre atık yöne-

timinde ortalama senaryoda 10 yıllık dönemde 334 

bin yeni tam zaman eşdeğeri istihdamın yaratılabi-

leceği öngörülmektedir (Tablo 29). Bu rakam İzmir’in 

2020 yılında 15 yaş üstü nüfus için gerçekleşen top-

lam istihdam değerinin %22’sine denk gelmektedir. 

İdeal senaryoda ise oluşturulacak istihdamın 633 

bine, toplam istihdam içindeki payın ise %40’a ula-

şabileceği tahmin edilmektedir. 

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 
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TABLO 29. Dönüşümle 10 yıllık dönemde yaratılacak istihdam

Minimum Ortalama Maksimum 

Atık Yönetimi 95.511 334.288 620.821

Temiz Enerji 
(Yeni Politika Senaryosuna göre)

4.415 8.363 12.311

Toplam İstihdam (TZE kişi) 99.926 342.652 633.132

2020 yılı İzmir İstihdam Payı (%) 6% 22% 40%

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 
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B ÖLÜM  4 .  
Dönüşümün ve Fırsatların 
Sektörel Kazanımları

İzmir’de yeşil dönüşüm ve mavi fırsatların sektörel ölçekte sunduğu kazanımların ortaya konulması amacıyla 

sanayi, tarım ve mavi fırsatlar alanlarında önceliklendirilen sektörlerin her biri için sektörel fırsat analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak sektörün genel ekonomik görünümü, üretim süreçleri, dönü-

şüm alanındaki mevcut durumu ve temel sorunlarını ele alan kapsamlı bir mevcut durum tespiti yapılmıştır. 

Sonrasında ise çözüme yönelik ulusal ve uluslararası mevcut en iyi teknikler, örnek projeler, teknoloji imkânları 

araştırılmış, müdahale seçenekleri belirlenmiş ve stratejik seçim ile nihai müdahale setleri oluşturulmuştur. 

Son olarak seçilen nihai müdahalelerin hayata geçirilmesiyle sektörde oluşacak etki ve bu etkinin yarataca-

ğı ekonomik, çevresel ve sosyal kazanımlar çalışmaya özgü geliştirilen bir fayda-maliyet modeli üzerinden 

hesaplanmıştır (Şekil 2). 

ŞEKİL 2. Sektörel fırsatlar analizi süreci

AŞAMA 1

MEVCUT DURUMUN 
TESPİTİ

• Paydaş analizi 

• Paydaşlarla görüşmeler

• Veri temini

• Literatür tarama

• Fırsatların ve mevcut 
sorunların tespiti

AŞAMA 2

 GELİŞTİRME

• Ana hedefin belirlenmesi

• Mevcut en iyi uygulamaların 

taranması

• Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik 

açısından geliştirme 

alanlarının belirlenmesi

• Çözüme yönelik 

müdahalelerin belirlenmesi

• Analiz edilecek müdahalelerin 
seçimi

MÜDAHALE
AŞAMA 3

BEKLENEN ETKİNİN 
TAHMİNİ

• Müdahale etkilerinin
tespiti

• Fayda - maliyet

hesaplamaları
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Perspektif bütününde izlenen stratejik önceliklendirme ve odaklanma yaklaşımı ile yürütülen analiz sonu-

cunda on iki sektör için “sektörel fırsat raporu” hazırlanmıştır. Raporlarda yer alan dönüşüm müdahaleleri 

yeşil dönüşümün ve mavi fırsatların sektör için sunduğu dönüşüm potansiyelini ortaya koyan öneriler ni-

teliğindedir. Elde edilen kazanımlar, perspektif çalışmasının amacına bağlı olarak dönüşümün fırsatlarının 

büyüklüğünü, maliyetlerini ve kazanımlarını ortaya koymak amacıyla belirli kabuller üzerinden yapılan bir 

tahminleme çalışmasının sonuçlarıdır.

Bu doğrultuda ilgili dönüşüm/fırsat alanında tespit edilen müdahalelere yönelik on yıllık dönem için hesap-

lanan ekonomik, çevresel ve sosyal kazanımlar tarım, sanayi ve mavi fırsatlar altında toplulaştırılarak bu bö-

lümde sunulmuştur. Hesaplamalarda müdahalenin hayata geçirilmesi için harcanacak ilk yatırım maliyetleri 

ve on yıllık süre için oluşacak işletme maliyetleri de hesaplanmış ve ekonomik kazanımdan düşülerek net 

fayda tespit edilmiştir.

Sanayi   

Sektör
Mekânsal 

Odak

Yatırım 

maliyeti ($)

Kazanımlar (10 Yıllık)

Ekonomik* Çevresel Sosyal

A
TI

K

Sebze/
Meyvelerin 
İşlenmesi ve 
Saklanması

Kemalpaşa

Torbalı
1-238 milyon   ▶ 182,4 -276,4 

milyon

 ▶ 1,2 milyon ton atık azaltımı
 ▶ 0,5 - 1 milyon ton CO2 emisyonu 
azaltımı

 ▶ 48,2 bin m² toprak alanın 
korunması

 ▶ 68 milyon kWh enerji kazanımı

 ▶ 100 -195 bin kişinin 
yıllık emisyon azaltımı

Kağıt Üretimi Kemalpaşa -  ▶ 84,1 milyon

 ▶ 0,4 milyon ton atık azaltımı
 ▶ 2,8 milyon ton CO2 emisyonu 
azaltımı

 ▶ 16 bin m² toprak alanın korunması

 ▶ 568,4 bin kişinin yıllık 
emisyon azaltımı

Materyallerin 
Geri Kazanımı

Bornova 
Torbalı

0,379 milyon  ▶ 1,63 milyon
 ▶ 14 bin ton atık azaltımı
 ▶ 21 bin ton CO2 emisyonu azaltımı

 ▶ 432 kişinin yıllık 
emisyon azaltımı

SU

Sıvı Yağ Üretimi
KMH 
Çiğli 
Aliağa

10,4-13,8 
milyon

 ▶ 51-68,5 milyon

 ▶ 17 bin m³ su tasarrufu
 ▶ 338-415 bin m³ atıksu azaltımı
 ▶ 40-80 bin ton CO2 emisyonu 
azaltımı

 ▶ 7,8-16,6 bin kişinin 
yıllık emisyon azaltımı

 ▶ 199 bin kişinin yıllık su 
ihtiyacının kazanımı

 ▶ 7,7 milyon kişinin 
yıllık kirlilik yükünün 
azaltımı

Süt ve Süt 
Ürünleri Üretimi

KMH 
Menemen 
Bornova

10,4 milyon  ▶ 33,8 milyon
 ▶ 24,7 bin m³ su tasarrufu
 ▶ 76,7 bin ton kirlilik yükünün 
azaltımı

 ▶ 293 bin kişinin yıllık su 
ihtiyacının kazanımı

 ▶ 4,7 milyon kişinin 
yıllık kirlilik yükünün 
azaltımı

Materyallerin 
Geri Kazanımı

Bornova 
Torbalı

28,8 milyon  ▶ 16,6 milyon  ▶ 12,7 milyon m³ su kazanımı  ▶ 151,3 bin kişinin yıllık su 
ihtiyacının kazanımı

E
N

E
R

Jİ

Sebze/
Meyvelerin 
İşlenmesi ve 
Saklanması

Kemalpaşa

Torbalı
19,6 milyon  ▶ 175,8 milyon

 ▶ 0,3 milyon CO2 emisyonu azaltımı
 ▶ 696,9 milyon kWh enerji kazanımı

 ▶ 59,9 bin kişinin yıllık 
emisyon azaltım

 ▶ 1,2 bin istihdam

Kağıt Üretimi Kemalpaşa 11,5 milyon  ▶ 53 milyon

 ▶ 0,2 milyon CO2 emisyonu azaltımı
 ▶ 96 bin m² toprak alanın 
korunması

 ▶ 530 milyon kWh enerji kazanımı

 ▶ 45,5 bin kişinin yıllık 
emisyon azaltımı

Plastik Üretimi

Çiğli, 
Menemen, 
Torbalı, 
Kemalpaşa

15,1 milyon  ▶ 31,1 milyon
 ▶ 0,03 milyon CO2 emisyonu 
azaltımı

 ▶ 56 milyon kWh enerji kazanımı

 ▶ 4,9 bin kişinin yıllık 
emisyon azaltımı

* Ekonomik kazanım hesaplamaları, on yıllık işletme maliyetleri düşülerek hesaplanmış net kazanımlardır. 
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 Tarım

Sektör Mekânsal Odak
Yatırım 
maliyeti ($)

Kazanımlar (10 Yıllık)

Ekonomik ($)* Çevresel Sosyal

A
TI

K Büyükbaş 
Hayvancılık

Küçük 
Menderes 
Havzası

 ▶ 101,7-618 
milyon

 ▶ 413,7 milyon – 4,9 
milyar

 ▶ 1,9 milyon ton suni gübre 
ikamesi ile toprakta iyileştirme 
8,1 milyon ton hayvansal atığın 
azaltılması

 ▶ 18,5 bin ton azot, 2 bin ton 
fosforun yaratacağı su ve toprak 
kirliliğinin engellenmesi,

 ▶ Kömür tüketiminin 974,6 bin 
ton azalması

 ▶ Fosil yakıt kaynaklı elektrik 
enerjisi tüketiminin 1,3 milyar 
kWh azalması

 ▶-4,6 milyon eşdeğer 
kişi azot, 1,6 milyon 
eşdeğer kişi fosfor 
bertarafı

 ▶-50,4 bin- 557 bin 
yıllık emisyon 
azaltımı

SU

Büyükbaş 
Hayvancılık

Küçük 
Menderes 
Havzası

 ▶ 47,2-90,2 
milyon

 ▶ 86,5 – 190,4 milyon

 ▶ 21,9-1.3 bin hm³ su tasarrufu
 ▶ 15, 7 bin ton azot ve 2,4 bin ton 
fosfor yükünün engellenmesi

 ▶ Hayvansal atık miktarında 4,6 
milyon ton azalma

 ▶ İzmir su potansiyelinin 
%29,7’sinin, KMH su 
potansiyelinin %135,6’sının 
korunması

 ▶ 2,6 milyon kişinin 
yıllık su ihtiyacının 
kazanımı

 ▶ 9 milyon eşdeğer 
kişi azot, 1,8 milyon 
eşdeğer kişi 
fosfor yükünün 
engellenmesi

Yem 
Bitkileri

Küçük 
Menderes 
Havzası

 ▶ 5,4-133,2 
milyon

 ▶ 139,7 milyon

 ▶ 140,9 - 1,3 bin hm³ su tasarrufu
 ▶ 240-260 milyon kWh enerji 
tasarrufu

 ▶ İzmir su potansiyelinin %3,1 
-28,6’sının, KMH su potansiyelinin 
%14,3-130,8’inin  korunması

 ▶ 21,3-23 bin kişinin 
yıllık emisyon 
azaltımı 

Pamuk
Menemen-
Bergama

 ▶ 28,4-60 
milyon 

 ▶ 237,8 milyon 

 ▶ 12,3- 463,1 hm³ su tasarrufu
 ▶ 32,3-47,2 bin ton karbon 
emisyon azalımı

 ▶ 72,9-81,3 milyon kWh enerji 
tasarrufu

 ▶ İzmir su potansiyelinin %10,3-
11,5’inin, Gediz Havzası su 
potansiyelinin %30,4-33,9’unun 
korunması

 ▶ 6,5-9.4 bin kişinin 
yıllık emisyon 
azaltımı

 ▶ 191,6 bin kişinin 
yıllık su ihtiyacının 
kazanımı

E
N

E
R

Jİ

Yem 
Bitkileri

Küçük 
Menderes 
Havzası

 ▶ 3,9 milyon  ▶ 90,2 milyon

 ▶ 0,8 hm³ su tasarrufu
 ▶ 2,3 milyon litre motorin 
tasarrufu

 ▶ Zirai ilaç tüketiminde 34,3 ton 
azalma

 ▶ Karbon emisyonunda 5,0 ton 
azalma

 ▶ Bin kişinin yıllık 
emisyon azaltımı

 ▶ 10 bin kişinin yıllık su 
ihtiyacının kazanımı

Pamuk
Menemen- 
Bergama

 ▶ 1,7 milyon  ▶ 93,8 milyon

 ▶ 0,6 hm³ su tasarrufu
 ▶ 1,6 milyon litre motorin tasarrufu
 ▶ Zirai ilaç tüketiminde 947,2 ton 
azalma

 ▶ Karbon emisyonunda 3,4 ton 
azalma

 ▶ 677 kişinin yıllık 
karbon emisyonu 
azaltımı

 ▶ 6,8 bin kişinin 
yıllık su ihtiyacının 
kazanımı
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35İZMİR LİMANLARI MEVCUT DURUM ANALİZİ VE 

GELİŞİM PERSPEKTİFİ

Mavi Fırsatlar 
 

Sektör/Alan Müdahale
10 Yıllık Kazanımlar

Toplam Maliyet
Ekonomik Çevresel Sosyal

Lİ
M

A
N

LA
R

TCDD İzmir 
(Alsancak) 
Limanı’nın 
Canlandırılması

TCDD İzmir Limanı 
kapasitesinin 
güçlendirilmesi

 ▶ 1.307 milyon $ liman 
gelirlerinde artış

 ▶ 700 kişinin limanda 
istihdamı

 ▶ 1,2 bin kişinin liman 
dışı sektörlerde 
istihdamı

 ▶ 269,8 milyon $ 
altyapı yatırım 
maliyeti

KLM üstyapı yatırımının 
gerçekleştirilmesi

 ▶ 200 milyon $ işletme 
geliri

 ▶ 1,5 bin kişinin 
istihdamı

 ▶ 67,7 milyon $  
üstyapı 
yatırım 
maliyeti

TCDD İzmir Limanı 
ile KLM arasındaki 
demiryolu bağlantısının 
kurulması

 ▶ 2 milyon TEU liman 
elleçleme kapasitesi 
artışı

 ▶ 162,5 milyon $  
yatırım 
maliyeti

Kuzey Ege 
(Çandarlı) 
Limanı’nın 
Yapılandırılması

Çandarlı Limanı’nın 
rüzgâr enerjisi 
temelinde geliştirilmesi 

 ▶ 610 milyon $ liman 
gelirlerinin artışı

 ▶ 1.374 milyon $ rüzgar 
ekipmanları ihracat 
gelirlerinin artışı

 ▶ 64,5 milyon $ gelir 
vergisi gelirlerinin 
artışı  ▶ 700 kişinin limanda 

istihdamı
 ▶ 8,5 bin kişinin 
rüzgar enerjisi 
ekipmanları 
üretimi sektöründe 
istihdamı

 ▶ 118 milyon $  
yatırım 
maliyeti

Otoyol bağlantısının 
yapımı

 ▶ 13,5 milyon 
$ yatırım 
maliyeti

Temiz Enerji İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi 
Yatırımı

 ▶ 1.062 milyon $  rüzgar 
ekipmanları ihracat 
gelirlerinin artışı 

 ▶ 64,5 milyon $ gelir 
vergisi gelirlerinin 
artışı

 ▶ 66 milyon $  
yatırım 
maliyeti

Demiryolu bağlantısının 
yapımı

 ▶ 49,5 milyon 
$ yatırım 
maliyeti

G
E

M
İ G

E
R

İ D
Ö

N
Ü

ŞÜ
M

Rehabilitasyon 
Programının 
Geliştirilmesi

Oksi-propan gazlı 
kesim metodunun su 
jetiyle kesim biçiminde 
değiştirilmesi

 ▶ 2,9 milyon $ oksijen 
tüketim maliyetinde 
azalma

 ▶ 9,9 milyon $ asetilen 
tüketim maliyetinde 
azalma

 ▶ 139 bin ton CO2 
emisyonunda 
azalma

 ▶ 69 bin ton asetilen 
 tüketiminde 
azalma

 ▶ 70 bin kişi emisyon 
azaltımı

 ▶ 1400 kişinin yangın 
riskinden uzak 
tutulması

 ▶ 450 bin $ 
 yatırım 
maliyeti

Kıyı şeridinde yer alan 
ızgaraların toplandığı 
atıksuyun separatör 
yardımıyla ayrılması 
ve atıksuyun hacminin 
azaltılması

 ▶ 884 bin $ taşıma 
maliyetinde azalma

 ▶ 11 ton CO2 
emisyonunda 
azalma

 ▶ 396 bin m3  
atıksu miktarında 
azalma

 ▶ 220 bin $  
yatırım 
maliyeti

Kıyı bölgesinde belirli 
noktalara sürekli 
izleme yapan kamera 
sisteminin kurulması

 ▶ 75 milyon $ petrolle 
kirlenmiş kıyı 
şeridi temizleme 
maliyetinde azalma

 ▶ 10 adet petrolle 
deniz kirliliği 
vakasının 
önlenmesi 

 ▶ 12 bin $ 
yatırım 
maliyeti

SU
 Ü

R
Ü

N
LE

R
İ Y

E
Tİ

ŞT
İR

İC
İL

İĞ
İ V

E 
B

A
LI

K
Ç

IL
IK

Fırsat Alanlarının 
Belirlenmesi

Kıyı lojistik tesis 
altyapısının 
geliştirilmesi 

Alternatif yem 
kullanımına yönelik 
Ar-Ge faaliyetlerinin 
yürütülmesi

Yetiştiricilikte yeni 
kültürlerin yetiştirilmesi

Mavi biyoteknoloji 
çalışmalarının 
desteklenmesi



K A Y N A K Ç A

AGED (2018). Ankara, Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir Katı Atık Depolama Alanlarında Yapılan Katı Atık 

Karakterizasyon Çalışması, Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği, İstanbul.

ELSEROOF (2022). Çatı GES Simulatörü, https://simulator.elseroof.com/simulation-result (Erişim Tarihi 13 

Nisan 2022).

İPM (2020). Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle Beceri ve İstihdam Gelişimi Elektrik Sektörünü 

Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi, İstanbul Politikalar Merkezi. 

İPM (2021). Paris Anlaşması’nı Dünyada ve Türkiye’de Bir Başarı Hikâyesine Dönüştürmek, Türkiye Elektrik 

Sistemini Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydaları, İstanbul Politikalar Merkezi.

Özgür, E. (2020). Türkiye’nin Enerji Görünümü, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Oda Yayınları.

Solmaz, S., Turan, R.A. (2015). Ortalama Geçmiş Rüzgâr Verileri Üzerinden Rüzgâr Enerjisi Santralleri İçin Ön 

Fizibilite Yapılması: Gediz Üniversitesi 100 Kw Rüzgâr Enerjisi Uygulaması, İzmir Rüzgâr Sempozyumu.

STB (2017). Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi Sonuç Raporu, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü. 

TÜREB (2022). RES Veri Tabanı, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği.

İZMİR’DE YEŞİL DÖNÜŞÜM VE 

MAVİ FIRSATLAR PERSPEKTİFİ - POTANSİYEL KAZANIMLAR

36









Megapol Çarşı Kule, Halkapınar Mahallesi, 

1203/11. Sk. No: 5-7, Kat: 19, 35170 Konak/İzmir

T. +90 232 489 81 81       F. +90 232 489 85 05

www.izka.org.tr

Kalkınma Ajansları Yayınları Bedelsizdir, Satılamaz


