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Değerli Okurlarımız,
Küresel iklim değişikliği çağımızın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Toprağı, havayı, suyu,
bitkileri, hayvanları, madenleri kısaca tüm yeryüzü ekosistemini etkileyen iklim değişikliği gerçeği ekonomiden politikaya, enerjiden turizme, su kaynaklarından tarım ve
hayvancılığa, şehirleşmeden sağlık ve teknoloji alanlarına kadar uzanan çok geniş
bir yelpaze üzerindeki bariz etkisiyle tüm toplumların ortak ve ciddi önceliği halini
almıştır.
Ekonomik gelişme odaklı ve fosil-yakıt bazlı sanayileşmenin istenmeyen bir sonucu
olarak ortaya çıkan sera gazı emisyon salınımı kaynaklı iklim değişikliği ile mücadele;
konunun geniş kapsamlı, çok boyutlu, karmaşık ve tahmin edilemez olması nedeniyle, farklı disiplinlerin üzerinde çalışması gereken ve ulusaldan yerele her ölçekten
kurumun ortak hareket etmesini zorunlu kılan bir konudur.

Türkiye iklim değişikliği ile mücadele konusunda uluslararası protokollere dahil olmuş,
ulusal plan ve stratejiler geliştirmeye başlamıştır. Bazı bölgelerde yerel planlar oluşturulmasına yönelik adımlar atılmıştır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin öncelikle
su kaynakları, meteoroloji karakterli afetler, tarım ve gıda güvenliği, halk sağlığı, kara
ve deniz ekosistemleri ile kıyı bölgeleri üzerine olacağı öngörülmektedir. Bu açıdan
bakıldığında, bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu zenginlikler sebebiyle Güney Ege
Bölgemizde iklim değişikliğine uyum için gerçekleştirilen eylemler ve alınan önlemlerin hayati olduğu net bir biçimde görünmektedir. Güney Ege dergisinin bu sayısında
bölgemiz için önemine istinaden “İklim Değişikliği” teması ele alınmıştır. Bu bağlamda
gerçekleştirilen çalışmalar, örnek proje faaliyetleri, uygulamaları gittikçe yaygınlaşan
ve olumlu etkileri işletmelerde hatta ülke ekonomisinde gözlemlenen kaynak verimliliği ile temiz üretim konuları dergimizde geniş bir çerçevede ele alınmıştır.
İklim değişikliği ve değişkenliğinin insan faaliyetleri üzerinde konum ve zamana bağlı
olarak etkilerinin ortaya çıkması tüm insanlığı yeni ve doğayla barışık uygulamaları
gerçekleştirmeye sevk etmektedir. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum için yapılan örnek uygulamaların her geçen gün arttığı Güney Ege’de hayata geçirilen tüm
çalışmaların daha sağlıklı yarınlarda Bölgemizin refah seviyesinin artmasına vesile
olmasını temenni ederim.
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Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasına engel olmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılamak hedefi ile iklim değişikliğine karşı gerekli uyum, azaltım ve mücadele
yöntemleri geliştirilmelidir. Ortaklaşa bir şekilde yerel dokuya uygun şekilde geliştirilen, sürdürülebilir kalkınmayı devam ettirebilecek uygulamalara öncelik verilmelidir.
Sürdürülebilir kalkınma kavramı sınırları içinde teknoloji ve çevre kaynakları ile ilgili
mevcut sosyal kurumların insan faaliyetlerini iklim değişikliğini azaltabilecek şekilde
yönlendirmesi her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Ülkeler kalkınma planlarını sürdürebilmek konusunda doğal kaynakların tükenmesi ve çevre bozukluklarının önüne geçilmesi konularında sorunlar yaşayabilmektedir. Ülkelerin ekonomileri
geliştikçe kalkınma süreçlerini sürdürülebilir bir hale getirebilmek konusuna yoğunlaşmaları ortaya çıkabilecek sorunların gittikçe azaltılabilmesi açısından büyük önem
arz etmektedir. Bu konuda bilhassa tatlı su ekosistemleri, maruz kalabileceği küresel
ısınma ve iklim değişikliği etkilerinden uzak tutulmaya çalışılmalıdır.

UZMAN GÖZÜYLE

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ:
DÜNYANIN KARŞI KARŞIYA
OLDUĞU İNSAN KAYNAKLI KRİZ
Hazırlayan: Dr. Ayşe Esin BAŞKAN / Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi
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Doğa ve İnsan,
Can ve Can,
Ne Zaman
Bu Barış Sağlanacak?
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ünümüzde dünyanın, insanların ve tüm canlıların
geleceğini, küresel iklim değişikliği, nüfusun, üretim
ve tüketimin hızla artması, hızlı, plansız kentleşme,
çevre kirliliği, doğal kaynaklar üzerindeki tahribat ve baskı, biyolojik çeşitliliğin azalması, yağış ve sıcaklık dengesizliği, su
akıntılarının değişimi, eriyen buzullar, denizlerin yükselmesi ve
asidifikasyonu, istilacı türler, orman, sulak alan, mera ve tarım
alanlarının azalması, su kaynaklarının kirlenmesi, kıtlaşması,
sel, heyelan, erozyon, kuraklık, çölleşme, evsel, endüstriyel,
kimyasal, tehlikeli ve zararlı atıklar gibi çevre sorunları tehdit
etmektedir. Söz konusu sorunlar, gün geçtikçe varlığını daha
çok fark ettirerek büyümekte ve uluslararası gündemin ilk sıralarında yer almaktadır. Özellikle iklim dengesinin sağlanması
ve canlılara yaşam alanı sunmada temel rol oynayan okyanus,
deniz, sulak alanlar ve ormanların da dünyanın her yerinde kirlilik ve tahribat baskısı altında olması durumu daha da zorlaştırmaktadır.
İnsan kaynaklı çevre sorunlarının etkisiyle şiddeti artan küresel
iklim değişikliği, bir yandan canlıların geleceği ile güvenliğini

tehdit etmekte, bir yandan da yeni çevre sorunlarına yol açmakta ve var olan çevresel sorunların şiddetini artırmaktadır.
Bilim insanları tarafından bugün yaşanan her şeyin aslında bir
“Iklim Krizi” olduğuna, artan kirlilik ile birlikte doğal kaynakların
bilinçsizce kullanımı ile tahribatından kaynaklandığına işaret
edilmektedir.
Her sorun birbiriyle bağlantılı olarak diğerini ortaya çıkarmakta
ve etkisini artırmaktadır. Üstelik birçok çevre sorununun etkilerinin sınır tanımayarak yalnızca yerel ve/veya bölgesel değil küresel alanda ortaya çıkması insanlığın, devletlerin ve dünyanın
geleceğini de önemli ölçüde tehdit etmektedir. Buna rağmen
üretim ve tüketim hızla sürdürülebilir gelişme ilkeleri dikkate
alınmadan dünya genelinde artmaktadır.
Gelinen noktada gezegensel birçok sınır; insanlar,
canlılar ve tüm ekosistemlerin aleyhine aşılmış
olup küresel iklim değişikliği nedeniyle oluşan
yağış dengesizlikleri, sıcaklık değişimleri,
aşırı hava olayları, su çevrim ve akıntılarının değişimi, heyelan, sel, erozyon, kuraklık, çölleşme, orman yangınları ve biyolojik
çeşitliliğin azalması gibi birçok birbiriyle
bağlantılı sorun etkisini yoğun şekilde
göstermeye başlamıştır.1
Dünyanın çeşitli ülkelerinden, üniversite
ve araştırma merkezlerinden bilim insanları sürekli ve yoğun önlemlerin alınmaması halinde; iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha da yoğunlaşacağına, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının geri dönülemez aşamalara
geldiğine, tür kaybının hızla artmakta olduğuna ve dünya için
birçok sınırın aşıldığına yıllardır yapılan araştırmaları ve yayınlanan çalışmaları ile dikkat çekmektedir.
Bu kapsamdaki en güncel çalışmalardan olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayımlanan 234
bilim insanı tarafından hazırlanan 6. Değerlendirme Raporu
dünya için “kırmızı alarmın” çaldığına işaret etmektedir. Küresel
iklim değişikliğinin insan kaynaklı ve daha önce görülmemiş
bir seviyede ilerlediğini vurgulayan raporda; iklim değişikliğinin

yaygın şekilde görüldüğü ve artarak hızla ilerlediğini belirtmektedir. Gelinen aşamada insan faaliyetleri sonucu değişen iklimin küresel ısınmayı en azından son 2 bin yıldır görülmemiş bir
seviyeye çıkarttığı vurgulanmaktadır.
Raporda; dünyanın her bölgesinde birçok aşırı hava ve iklim
olayının görülmekte olduğu, bilim insanları tarafından gözlemlenen okyanuslar ve denizler, atmosfer ve buzullar gibi dünyanın
tüm iklim sistemlerindeki değişikliklerin çoğunun eşi benzeri
görülmemiş düzeyde ortaya çıktığı, okyanus ve deniz seviyesi
yükselmesi gibi bazı gelişmelerin “geri döndürülemez” seviyeye eriştiği açıklanmaktadır. Bununla birlikte IPCC uzmanları
tarafından iklim değişikliğini sınırlamak için karbondioksit (CO2)
ve diğer sera etkisi yapan gazların salınımlarında sürekli ve
yoğun azalmanın, hava kalitesini hızla iyileştirebileceği,
bunun sonucunda ancak 20 ile 30 yıl içerisinde küresel sıcaklıkların dengelenebileceği
belirtilmektedir.
IPCC raporu ile ilgili bir açıklama yayınlayan
BM Genel Sekreteri António Guterres tarafından ise insanlık için çalan kırmızı alarm
zilinin kulakları sağır edecek seviyede,
kanıtların reddedilemeyecek nitelikte olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca uluslararası olarak kabul edilen, sanayi öncesi
dönem küresel ısınma seviyelerinin 1,5 °C
üzerindeki eşiğin aşılmasının tehlikeli bir şekilde
yakınlaştığı, insanlığın ve dünyanın kısa vadede 1,5 °C'ye
ulaşma riskiyle karşı karşıya olduğu, bu eşiğin aşılmasını önlemenin tek yolunun acilen eylemlerin hızlandırılması ve en iddialı
yolun takip edilmesi olduğu açıklanmaktadır. Krize, dayanışma
ve cesaretle yanıt verilmesi halinde, kapsayıcı ve yeşil ekonomiler, daha temiz hava, daha iyi sağlık ve refahın herkes
için mümkün olabileceğine de işaret edilmektedir. IPCC, bu
şekilde devam edilmesi halinde 21’inci yüzyılda 2 °C'lik küresel ısınmanın aşılacağı konusunda uyarıda bulunurken IPCC
Çalışma Grubu Eş Başkanı Panmao Zhai iklim değişikliğinin
dengelenebilmesi için sera etkisi yapan gaz salınımlarında
sürekli, hızlı ve güçlü azalmalar ile net sıfır CO2 emisyonuna
ulaşılmasının gerekliliğine dikkat çekmektedir.2

1
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Başkan, Ayşe Esin, “Deniz Kirliliği Tespiti İçin Yeni Bir Teknoloji: POPEIE Şamandırası?”, Sahil Güvenlik Dergisi, Sayı: 7, Ağustos 2009, s. 40.;
Başkan, Ayşe Esin, “Yaşamın Temeli: Doğal Kaynaklar, Önemi ve Koruma-Kullanım Dengesi”, Güney Ege Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 25, Ocak 2021, s.
29-30; Başkan, Ayşe Esin; Denizli İlinde Geri Dönüşüm Faaliyetleri ve Atıklarının Değerlendirilmesi İnceleme Raporu, Denizli, 2021, s. 3-5.
2
Birleşmiş Milletler Türkiye, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli: Küresel ısınma insan kaynaklı ve daha önce görülmemiş bir seviyede,
09 Ağustos 2021, <<https://turkey.un.org/tr/139350-hukumetlerarasi-iklim-degisikligi-paneli-kuresel-isinma-insan-kaynakli-ve-daha-once>>>,
(23.12.2021).

5

UZMAN GÖZÜYLE
İklim değişikliğinin önemli göstergelerinden biri olan yağış biçimlerinde veya şiddet, sıklık veya süre gibi yağış özelliklerinde
meydana gelen herhangi bir sürekli değişikliğin çevre üzerinde önemli sonuçlar yaratacağına ilişkin şüphe bulunmaktadır.
Dolayısıyla, küresel iklim değişikliği çalışmaları bu önemli değişkene özel önem vermektedir. Bununla birlikte, yağış konusunda iklim değişikliği sinyallerinin tanımlanmasında zorluklar
söz konusudur.3

ması öngörülen sıcaklık artış değerleri, yakın (2021-2040),
orta (2041-2060) ve uzun (2081-2100) dönemleri için 5
farklı sera gazı emisyon senaryosu altında gösterilmiş olup
(IPCC, 2021) tabloda yer alan sıcaklık değerleri 1850-1900
dönemine göre artış miktarlarını ifade etmektedir.5

Küresel iklim değişikliğinin gözlenen etkilerinden olan sıcaklık
ve yağış dengesizlikleri, eriyen buzullar, değişen akıntı sistemleri ile birlikte 1907-1971 yılları arasına kıyasla, deniz seviyeleri neredeyse üçe katlanırken, 1950’den bu yana, aşırı
sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun görülürken, soğuk
olaylar seyrekleşmekte, yoğunluğunu yitirmektedir. Bununla
birlikte küresel sıcaklık 2011-2020 yılları arasında 1,09 °C
daha yükselirken son beş yıl ise dünyanın en sıcak yılları şeklinde geçmiştir.4
“Sera Gazı Emisyon Senaryolarına Göre Küresel Isınma”yı inceleyecek olursak IPCC tarafından küresel iklim değişikliği nedeniyle görülecek sıcaklık artışı ve dengesizliklerine
ilişkin üç farklı ölçeklendirme dönemi için öngörülen senaryolar oluşturulmuştur. Küresel iklim değişikliği sonucu oluşTablo. Sera Gazı Emisyon Senaryolarına Göre Küresel Isınma Değişimleri
Yakın Dönem (2021-2040)

Orta Dönem (2041-2060)

Uzun Dönem (2081-2100)

En İyi Tahmin
(°C)

Olası Aralık
(°C)

En İyi Tahmin
(°C)

Olası Aralık
(°C)

En İyi Tahmin
(°C)

Olası Aralık
(°C)

SSP1-1.9: Çok düşük sera
gazları emisyon senaryosu

1,5

1,2 - 1,7

1,6

1,2 - 2,0

1,4

1,0 - 1,8

SSP1-2.6: Düşük sera gazları
emisyon senaryosu

1,5

1,2 - 1,8

1,7

1,3 - 2,2

1,8

1,3 - 2,4

SSP2-4.5: Orta sera gazları
emisyon senaryosu

1,5

1,2 - 1,8

2,0

1,6 - 2,5

2,7

2,1 - 3,5

SSP3-7.0: Yüksek sera gazları
emisyon senaryosu

1,5

1,2 - 1,8

2,1

1,7 - 2,6

3,6

2,8 - 4,6

SSP5-8.5: Çok yüksek sera
gazları emisyon senaryosu

1,6

1,3 - 1,9

2,4

1,9 - 3,0

4,4

3,3 - 5,7

Senaryo

Kaynak: IPCC, Climate Change 2021 The Physical Science Basis Summary for Policymakers, s.14, <<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf>>>, (24.12.2021)>>>; Sosyal Ekonomi, IPCC 2021 İklim Değişikliği Raporu, 16.09.2021,
<<https://sosyalekonomi.org/ipcc-2021-iklim-degisikligi-raporu/>>>, (24.12.2021)
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3

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İklim Değişikliği ve Türkiye, Etkiler, Sosyal Analizler, Sosyo Ekonomik Boyutlar, Nisan 2007.
EKOIQ, 9 Ağustos 2021, “IPCC Raporu: “Dünya Çok Hızlı Isınıyor”, <<https://ekoiq.com/2021/08/09/ipcc-raporu-dunya-cok-hizli-isiniyor/>>>,
(23.12.2021)
5
IPCC, Climate Change 2021 The Physical Science Basis Summary for Policymakers, s.14, <<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf>>>, (24.12.2021)>>>; Sosyal Ekonomi, IPCC 2021 İklim Değişikliği Raporu, 16.09.2021,
<<https://sosyalekonomi.org/ipcc-2021-iklim-degisikligi-raporu/>>>, (24.12.2021)
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•

Küresel iklim değişikliği su döngüsünü yoğunlaştırmakta
olup bu durum birçok bölgenin daha yoğun yağış ile
buna bağlı heyelan ile sellerin görülmesi veya daha yoğun kuraklıkların görülmesi şeklinde ortaya çıkmaktır.

•

İklim değişikliği yağış düzenini etkilemekte olup yağışlardaki dengesizlikler artarak sürmektedir. Yüksek enlemlerde yağışın artması olası olmakla birlikte subtropik
bölgelerin büyük bölümlerinde yağışların azalması ile
muson yağışlarında (bölgeye göre değişen) değişiklikler
öngörülmektedir.

•

Sıcaklık artışı ile görülen ısınma, donmuş toprakların
erimesini hızlandırmakta, mevsimsel kar örtüsünde
azalma, buzul ile buz tabakalarının erimesi, Arktik deniz
buzunun kaybındaki artışın yükselmesi beklenmektedir.

•

Kıyı bölgelerinin, 21. yüzyıl boyunca deniz seviyesinin
sürekli yükselmesine tanık olması, bununla birlikte düşük rakımlı bölgelerde daha sık ve şiddetli seller ile kıyı
erozyonunun görülmesi beklenmektedir. Daha önce

100 yılda bir meydana gelen aşırı deniz seviyesi olayları, bu yüzyılın sonunda her yıl gerçekleşebilir şeklinde
öngörülmektedir.
•

Okyanus ve denizlerde görülen asitlenme, su çevrimindeki değişimler, oksijen seviyesi düşüşü gibi değişiklikler, doğrudan insan etkisiyle bağlantılı olup söz konusu
değişiklikler dünya ekosisteminin, insan ve diğer canlıların güvenliği ile sağlığını etkilemektedir. Süregelen bu
değişimler en azından bu yüzyılın geri kalanında artarak
devam edecektir.

•

Şehirlerde görülen iklim değişikliğinin etkilerinin daha
yoğun gözlenmesi beklenmekte, ısınma (kentsel alanlar
genellikle çevrelerinden daha sıcak olduğu için) sebebiyle kar şeklinde yağışların azalması, yoğun yağışlardan
kaynaklanan heyelan, sel ve kıyı kentlerinde ise deniz
seviyesinin yükselmesi gibi etkiler beklenmektedir.6

Özetle gelinen aşamada bilim insanlarının uyarıları kapsamında küresel iklim değişikliğinin etkileri ile başa çıkılabilmesi,
iklim değişikliğinin etkilerinin durdurulması ve azaltılması için
sürekli, yoğun ve hızlı önlemleri içeren eylemlerin dünyanın
her ülkesinde harekete geçirilmesi önem taşımaktadır. Bu
kapsamda gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere yönlendirme yapılması ve teşviklerin sağlanması eylemlerin dünya
çapında uygulanabilmesi için temel unsurlardan biridir. İklim
değişikliğinin dünyada yaşanmakta olan en önemli çevresel
tehditlerden biri olduğu kabul edilerek insanlığın, yaşamını
destekleyen doğayla bir an önce barış sağlaması ve insan
merkezli olarak doğaya bakmaktan vazgeçmesinin artık vakti
gelmiştir.

6
IPCC Press Release, 2021/17/PR, s.7, 9 Ağustos 2021, <<https://www.ipcc.ch/site/assets/ uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-PressRelease_en.pdf>>>, (24.12.2021).
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Dünyayı etkileyen çevre sorunlarının başında gelen küresel
iklim değişikliğinin etkisi sadece sıcaklıklarda ve yağışlarda
görülen değişim şeklinde gerçekleşmemekte, dünyanın çeşitli bölgelerinde nemlilik, kuruluk, kar ve buz, rüzgâr, okyanus, deniz ve kıyılarda görülen değişiklikler, akıntı sistemleri
değişimi, denizlerdeki su çevrim sistemi değişimleri gibi çok
sayıda farklı değişiklik görülmektedir. Sera gazı etkisi gösteren gazların salınımına yönelik sürekli ve hızlı azaltım için
önlem alınmazsa şiddetinin daha fazla olması beklenen etkilerine dair bazı örnekler ise aşağıda yer almaktadır.

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

GüneyEge

ROTASI SEYAHAT
ACENTELERİ TANITIM ETKİNLİĞİ
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G

üney Ege’nin eko-turizm potansiyelinin artırılması ve özellikle bisiklet ve trekking ile ilgilenen turist profilinin bölgeye çekilmesi amacıyla “Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüş ve Bisiklet
Yolları-The EcoTrails” tanıtım etkinliği 2-4 Kasım 2021
tarihleri arasında düzenlenmiştir.

Türkiye’deki seyahat acentelerine yönelik gerçekleştirilen program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Ajansımız ile TÜRSAB, Dalyan Dernek, Dalyan TUSEV, Türkiye Turizm
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Mountains and
Seas Travel, Ortaca Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ve
Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından organize edilmiştir. Etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından
doğa ve macera turizmi alanında faaliyet gösteren 25
acenteden 35 kişi katılım sağlamıştır.

Organizasyon kapsamında acente temsilcilerine,
trekking, bisiklet, deniz kanosu, safari, tekne ve gulet turu vb. farklı aktiviteleri deneyimledikleri etkinlikler
düzenlenmiştir. Katılımcılar Köyceğiz, Dalaman ve
Ortaca üçgeninde deniz, orman, nehir, göl vb. doğa
harikası alanları ve bölgenin eko-turizm potansiyelini yakından keşfetmişlerdir. Sultaniye Kaplıcaları ve
Kapukargın kükürtlü kaplıca ziyaretleri ile termal turizm olanakları, Kaya mezarları, Lydae ve Kaunos
Antik Kenti gezileri ile kültür ve tarih turizm olanakları
alternatif seçenekler olarak katılımcılara sunulmuştur.
Bunların yanında İztuzu Plajı, Sığla Ormanı ve Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ziyaretleri ile
Bölge değerleri hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.

geka.gov.tr

“Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüş ve Bisiklet Yolları-The EcoTrails” rotalarını yürüyüş ve bisiklet etkinlikleri ile yakından görme ve deneyimleme fırsatı
bulan acente temsilcileri deniz, kum, güneş turizmi ile
tanıdıkları bölgenin alternatif turizm konusundaki zenginliğine hayran kaldıklarını belirtmişlerdir. Eko-turizm
alanında farklı deneyimler yaşamak isteyen müşterilerine The EcoTrails rotasını sunarak rotayı tur programlarına en kısa zamanda alacaklarını söylemişlerdir.
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THE ECOTRAILS
PROJESİ
HAKKINDA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda
faaliyetlerini yürüten Ajansımızın, 2015 Yılı Alternatif
Turizm Programı kapsamında desteklediği Dalyan,
Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği’nin “Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüş ve Bisiklet Yolları-The
EcoTrails” projesi ile Karia ve Likya yollarını birbirine
bağlayan yürüyüş ve bisiklet rotaları hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında, Köyceğiz-Ortaca-Dalaman ilçelerinde, eko-turizm ve doğa koruma odaklı
geliştirilmiş uzun mesafe işaretli 470 km’lik yürüyüş
ve 700 km’lik bisiklet rotaları güvenli bir şekilde seyir
için uluslararası standartlarda işaretlenerek bölge turizmine kazandırılmıştır. Antik dönemin izlerini taşıyan
yolları kullanan rota; Karia'yı Likya'ya; Kaunos, Pisilis,
Octapolis ve Deadala'yı Telmessos Kibyratis'e bağlamaktadır.

GüneyEge

The EcoTrails projesi ile Köyceğiz-Ortaca-Dalaman
destinasyonunda yerli ve yabancı turistlere yönelik
sürdürülebilir turizm teşvik edilmiştir. Doğa yürüyüşü
ve bisiklet turizminin ilkbahar ve sonbahar aylarına
yayılmasıyla sadece 3 ay deniz-kum-güneş turizmi
yapılabilen Dalyan-Köyceğiz çevresinde 12 ay turizm yapılmaya başlanmıştır. Kırsal ve iç kesimlerin
doğa yürüyüşü ve bisiklet turizminden pay alması
sağlanmıştır. Bölgenin zengin doğası, kadim tarihi,
beşeri yapısı vb. değerleri tanıtılmıştır. Bu bölgenin
en önemli varlığı olan doğasının korunması için yerel kurum ve kuruluşlar ile halk arasında farkındalık
oluşmuştur. Spor ve doğa turizminin gelişimi, kırsal
kesimin turizmden pay alması ve yaz aylarına sıkışmış
bölge turizm sezonunun ilkbahar ve sonbahar aylarını da kapsayacak şekilde genişlemesine katkı sağlanmıştır. “Doğada, doğayı koruyup; dengesini bozmadan turizm olabilir mi?” sorusundan yola çıkarak
hayata geçirilen “Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüş
ve Bisiklet Yolları-The EcoTrails” projesi, doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından örnek
bir projedir.
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DENİZLİ
TEKSTİL
SEKTÖRÜ
VE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ

Hazırlayan: Emre KEMİK / Kurumsal Hizmetler Birimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2020 yılı ihracat verilerine
göre 2020 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 156,3 milyar dolarlık toplam ihracatın 24,4 milyar doları (%15,6’sı) hazır giyim
ve konfeksiyonla birlikte tekstil sektöründe gerçekleşmiştir.
Denizli’de ise 3,2 milyar dolarlık ihracatın 1,3 milyar doları
(%40’ı) hazır giyim ve konfeksiyonla birlikte, tekstil sektöründe gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde sektörel bazda tekstil
sektörü; otomotiv endüstrisinden sonra en fazla ihracat yapılan sektördür. Denizli’de ise en fazla ihracat yapılan sektör
konumundadır.

Ayrıca Denizli; TİM 2021 İhracat Raporu’nda belirtilen RCA
(Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük) endeks değeri Türkiye’de
uluslararası piyasalarda rekabet gücü en yüksek ilk 25 ürün arasında yer alan “çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan),
çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan, boyanmış)” ürünlerinin üretiminde TOBB kapasite istatistiklerine göre önemli bir
paya sahiptir. Bu veriler doğrultusunda tekstil sektörü Denizli’nin
rekabetçilik düzeyi yüksek ve üzerinde odaklanılması gereken
birincil sektörüdür.
Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemine göre düşük teknoloji sınıfında yer alan tekstil sektörü elyaftan başlayarak iplik, dokuma, örme, boya-baskı
gibi işlemleri kapsayan emek yoğun bir sektördür. Bu nedenle
tekstil sektöründe kaynak verimliliğinin sağlanması sektörde rekabetçilik gücünün artırılması için oldukça önem arz etmektedir.
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T

ekstil ve hazır giyim sektörü; gayrisafi yurt içi hasıla,
imalat sanayi ve toplam sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam,
yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin öncü sektörlerinden birisidir.

UZMAN GÖZÜYLE
Kaynak verimliliği, teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin beraberinde getirdiği çevresel zararların artması, yenilenemeyen
doğal kaynakların hızla azalması ve kaynakların değerlerinin
artması ile imalat sanayinin dünyada rekabetçi konumunun
korunması açısından oldukça önemli bir konu haline gelmiştir.
Kaynak verimliliği, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
tarafından doğal kaynakların sürdürülebilir olarak üretilmesi, işlenmesi ve tüketilmesinin yanı sıra ürünlerin üretimleri ve tüketimleri esnasında oluşan olumsuz çevresel etkilerin tüm yaşam
döngüleri boyunca azaltılması olarak tanımlanmaktadır.
2009 yılında başlatılan; Fransa, Almanya, İtalya, Macaristan,
İspanya ve İngiltere’yi kapsayan 6 AB ülkesinde kamu ve özel
sektör iş birliği çerçevesinde yapılan “Üretimde Kaynak Verimliliği ve Geri Dönüşüm (REMake)” çalışması ile bu ülkelerde
kaynak verimliliği potansiyelleri değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada bahsi geçen AB ülkelerinde; imalat sanayi işletmelerinin maliyetlerinin yaklaşık %40’ının ham madde, bunun da
yaklaşık %50’sinin enerji ve su maliyetleri olduğu belirlenmiştir.
Kaynak verimliliği ifade edildiğinde ilk akla gelen enerji, su ve
ham madde verimliliğidir. Sanayide sera gazı emisyonlarının
azaltılması konusunda ise özellikle enerji verimliliği ön plana
çıkmaktadır.

GüneyEge

Enerji verimliliği, enerji kayıplarını önlemek, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, ileri teknolojik prosesleri kullanarak
enerji talebinin azaltılması, enerji geri kazanım sistemleri ve
daha verimli enerji kaynaklarının kullanılması gibi etkinliği artırıcı
önlemlerin bütünü olarak değerlendirilebilir.

Enerjinin verimli kullanımının sağlanmasında en temel gösterge
enerji yoğunluğudur. Bir ülkede veya bir sektörde hesaplanan
enerji yoğunluğu değeri ne kadar düşükse, enerji verimliliği o
oranda yüksektir. Birincil enerji tüketiminin GSYH’ye oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk birincil enerji yoğunluğu,
nihai enerji tüketiminin GSYH’ye oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk ise nihai enerji yoğunluğu olarak adlandırılmaktadır. En genel tanımıyla enerji yoğunluğu, herhangi bir ülkenin
birim gayri safi yurt içi hasıla değeri başına tükettiği birincil ya
da nihai enerji miktarıdır şeklinde tanımlanabilir.
Aşağıdaki grafikten de görüldüğü üzere 2018 yılında Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğu, 2000 yılına kıyasla %24 oranında azalarak 0,12 kep/2010$ olarak gerçekleşmiştir. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında birincil
enerji yoğunluğunda dünya ortalaması 0,18 kep/2010$’dır.
OECD ve AB-28 ülkelerinin ortalaması ise sırasıyla 0,11 ve
0,09 kep/2010$’dır. Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğu,
OECD ülkelerinin ortalamasına hayli yakın bir konumda olmakla birlikte AB ülkelerinin ortalaması ile karşılaştırıldığında yüksek
kalmaktadır.

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi
Başkanlığı
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Enerji verimliliği Türkiye’nin ve Denizli’nin önemli sektörlerinden
olan tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün rekabet
gücünün artırılması ve bu sektörde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu anlamda
dijitalleşme faaliyetleri ile teknoloji kullanımının bu sektörde yaygınlaştırılmasının yanında mevcut kaynakların en etkin şekilde
kullanılarak başta enerji verimliliğinin artırılması olmak üzere
kaynak verimliliğinin sağlanması gerekmektedir.

Ön etüt enerji verimliliği çalışması yapılan 13 tekstil firmasının
enerji kullanımları ve maliyetlerinin %6’sının buhar tüketiminden, %56’sının elektrik tüketiminden, %38’inin doğalgaz tüketiminden kaynaklandığı görülmüştür. Çalışma sonucunda bu
fabrikalarda 95.169,45 sm3 doğalgaz, 1.279.547,20 kWh
elektrik tasarrufu yapılabileceği hesaplanmıştır. Kazanılabilecek
tasarrufun büyüklüğüne göre iyileştirme yapılabilecek başlıca
bölümler ve yapılacak muhtemel yatırımın geri dönüş süreleri
şu şekildedir:
ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMI

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ

1

Yalıtımsız Sıcak Hat İyileştirmeleri

0,1 yıl

2

Pompa Değişimi İyileştirmeleri

0,9 yıl

3

Yalıtım İyileştirmeleri

0,3 yıl

4

Kompresör Değişimi

3.44 yıl

5

Aydınlatma Led İyileştirmeleri

2,4 yıl

6

Kazan Ekonomizer İyileştirmesi

0,58 yıl

7

Hava Kaçak İyileştirmeleri

0,03 yıl

8

Buhar Jeneratörü Brülör İyileştirmeleri

0,13 yıl

Tablodan görüldüğü üzere yalıtımsız sıcak hat iyileştirmeleriyle
en yüksek tasarruf sağlanabilirken bu yatırımın geri dönüş süresi yaklaşık bir aydır. Hava kaçak iyileştirmelerinin ortalama
geri dönüş süresi 14 gün gibi kısa bir zamanda sağlanabilmektedir.
Çalışmadan elde edilen veriler enerji yoğunlukları bakımından
incelendiğinde tekstil boyama faaliyeti yürüten işletmelerin
enerji yoğunluklarının dokuma veya konfeksiyona göre çok
daha fazla olduğu görülmüştür. Dokumanın da konfeksiyona
göre daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğu görülmüştür.
Bu durum; özellikle tekstil boyama işi yapan firmalarda enerji
verimliliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmasının firmaların
rekabetçilik gücü açısından oldukça önemli olduğunu göstermektedir.
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Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın, TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
bölgesinde yürüttüğü kaynak verimliliği çalışmaları doğrultusunda; Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil sektöründe
faaliyet gösteren 13 firmaya enerji verimliliği ön etüt çalışması
yapılmıştır. Çalışmada fabrikalarda inceleme ve ölçümler yapılmış; enerji ve su verimliliği anlamında görülen problemler,
tasarruf potansiyelleri ve bu potansiyeli harekete geçirmek için
gerekecek yaklaşık yatırım tutarı gibi hususlar analiz edilerek
fabrika özelinde ön etüt raporları düzenlenmiştir.
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EKO-VERİMLİLİK, BÖLGESEL
EKO-VERİMLİLİK/TEMİZ ÜRETİM
UYGULAMALARI VE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ

TEMİZ ÜRETİM HAREKETİ
DENİZLI'DEN YAYILIYOR.
Hazırlayan: Emrah ÇELİK / Program Yönetim Birimi
Dilşad AKAR / Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi
Berna AYKÖSE / Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

E
GüneyEge

ko-verimlilik; endüstriyel çevre yönetiminde son dönemde bahsi geçen yenilikçi yaklaşım ve kavramlar arasında
yer almaktadır. Genel anlamıyla ürün geliştirme ile ilgili
olan eko-verimlilik, işletmelerin çevresel performansının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.
Temiz üretim/eko-verimlilik; ham madde ve enerjiyi daha az
kullanmayı, yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmayı,
daha az atık oluşturmayı, tehlikeli atık miktarını azaltmayı amaçlayan çevreye duyarlı bir atık yönetimi yaklaşımıdır.
Eko-verimlilik, yüksek verime sahip üretim teknoloji ve yöntemlerinin kullanımıyla, aynı miktarda üretim için daha az doğal
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kaynak ve enerji kullanımı ve daha az atık üretimi prensibine
dayanmaktadır. Bu niteliği ile sadece çevresel kaygılara değil,
“doğal kaynakların korunması”, “endüstriyel verimlilik” ve “ekonomik kalkınma” gibi pek çok farklı alana da hitap etmektedir.
Kısacası eko-verimlilik, üretimde verimliliği artırarak hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlanması anlamına gelmektedir.
Eko-verimlilik, kavramsal olarak “temiz üretim” yaklaşımıyla örtüşmektedir. Her iki kavram da üretim sürecinde “doğal kaynak
ve enerji tüketiminin”, “toksik ve tehlikeli kimyasal kullanımının”
ve “atık, atık su ve emisyon oluşumunun” bütüncül bir anlayışla kontrol edilerek minimize edilmesi anlamına gelmektedir.
“Eko-verimlilik” ifadesi, sanayici tarafından üretim verimliliği ile

ilişkilendirilmekte ve kavramın benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman “Eko-verimlilik” ve “Temiz Üretim” kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır.
Eko-Verimlilik Alanındaki Bölgesel Uygulamalar

“Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı Birleşmiş Milletler Ortak Programı Haziran 2008’de
başlatılmıştır. Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı ise Ortak
Program’ın sanayi ile ilgili bileşeni olarak hayata geçmiştir.
Sanayide iklim değişikliğine uyumun, temiz üretim ve eko-verimlilik uygulamaları ile sağlanabileceğinden hareket eden Ortak Program kapsamında, sanayide uyum ile ilgili çalışmalar
UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) ve TTGV
(Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) tarafından yürütülmektedir.
UNIDO, 1994 yılından bu yana “Ulusal Temiz Üretim Merkezlerinin Kurulması” programını yürütmektedir. Söz konusu
programın hedefi özellikle gelişmekte olan ülkelerde, rekabetçi üretim ve çevresel gereklilikler arasındaki köprüyü kurarak,
çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşması ve bu alanda gerekli
kapasitenin oluşturulmasını sağlamaktır.
Ülkemizde Ortak Program çerçevesinde yürütülmekte olan
UNIDO Eko-Verimlilik Programı kapsamında, sanayide temiz
üretim ve eko-verimlilik konularındaki kapasitenin geliştirilmesi,
Seyhan Havzası’nda (Adana, Niğde, Kayseri) pilot uygulamaların yapılması ve ulusal bazda yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Seyhan Havzası’nda ve Türkiye’nin birçok bölgesinde iklim değişikliğinin sanayiciyi doğrudan etkileyecek en belirgin etkisinin
“kullanılabilir su miktarının azalması” olduğu öngörülmektedir.
Bu noktadan yola çıkarak UNIDO Eko-Verimlilik Programı’nın
odağını, “üretimde su tüketiminin azaltılması” oluşturmaktadır.
Böylece, sanayinin iklim değişikliğinden etkilenmesinin azaltılması ile sanayide iklim değişikliği risklerine uyum için eko-verimlilik ve temiz üretim çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmekte, sanayi sektörü politikalarında çevresel ve ekonomik
kazanımların birlikte öne çıkacağı değişimler beklenmektedir.
Sanayide temiz üretim sürecine geçişin desteklenmesi politikaları kapsamında Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nde ta-

nımlanan eylemlerden biri olan ve aynı zamanda Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı'nda da yer alan
"kaynakların verimli kullanılması ve çevreyle uyumlu üretim
prensipleri doğrultusunda, sanayide temiz üretim/eko-verimlilik programlarının uygulanmasının sağlanması, bu çerçevede
bir Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Merkezi kurulması" hedefi doğrultusunda; 06/04/2013 tarih ve 218 sayılı Bilim Kurulu'nun
5 numaralı kararı gereğince; TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü,
“Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü” olarak yeniden yapılanmış
ve sanayide temiz üretim çalışmalarının uygulanmasını sağlamak amacıyla “Ulusal Temiz Üretim Merkezi” işlevini üstlenmesi sağlanmıştır.
Enstitünün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik
Genel Müdürlüğünün yönlendiriciliği ile temiz üretim uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılarak Türk sanayisinin sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak projelerin uygulanması bakımından
kilit roller üstlenmesi öngörülmektedir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen bölgesel uygulamalar kapsamında; 2011 yılında İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO) arasında imzalanan protokolle başlayan eko-verimlilik
çalışmaları da yer almaktadır. Eko-Verimlilik Programı protokolü
kapsamında İzmir bölgesinde eko-verimlilik konusunda eğitimler ve pilot projeler gerçekleştirilerek örnek uygulamalar yaratmak ve yerelde kapasite artırmak hedeflenmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu (DB-IFC)
iş birliğinde yürütülen “Türkiye için Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” son dönemde
eko-verimlilik alanında yürütülen bölgesel uygulamalara örnek
teşkil etmektedir.
“Eko Endüstriyel Parklar” temalı “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” ile yeşil OSB’ler için ulusal bir
çerçeve oluşturulması, organize sanayi bölgelerinde yeşil rekabetçilik fırsatlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Proje
kapsamında seçilen dört OSB’de (İzmir Atatürk OSB, Bursa
OSB, Adana Hacı Sabancı OSB ve Ankara Sanayi Odası 1.
OSB) yapılacak yatırımlarla sağlanabilecek verimlilik ile ilgili ça-

15

geka.gov.tr

Bölgesel kalkınma perspektifi bakımından kritik öneme sahip
olan “sürdürülebilir kalkınma” kavramının bileşenlerinden biri
olarak öne çıkan bölgesel eko-verimlilik uygulamalarının son
dönemde ülkemizde de yaygınlaştığı ve çeşitli programlar ve
iş birliği protokolleri kapsamında bu alanda faaliyetlerin gerçekleştirildiği görülmektedir.

UZMAN GÖZÜYLE
lışmalar yapılmıştır. Buna göre toplamda gerçekleştirilebilecek
olan 445 milyon TL’lik bir yatırımın geri dönüş süresi 4,7 yıl
olarak hesaplanmış ve yıllık 11 milyon m³ su tasarrufu sağlanabileceği öngörülmüştür. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde
ülkemizdeki diğer organize sanayi bölgelerinde de Yeşil OSB
alanında çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
Ülkemizde temiz üretim alanında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK,
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kredi
Garanti Fonu, Kalkınma Ajansları ve çeşitli bankalar tarafından
mali ve teknik destekler sağlanabilmektedir. Temiz üretime yönelik proje uygulama örneklerine Temiz Üretim Bilgi Platformu
aracılığıyla ulaşılabilmektedir.
Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Eko-Verimlilik Alanındaki
Faaliyetleri

GüneyEge

TR32 Düzey 2 Bölgesi'nde (Aydın, Denizli, Muğla) 2009 yılından itibaren faaliyetlerini yürüten Ajansımız 2014 Yılı Proje Teklif
Çağrısı kapsamında 6,1 milyon TL bütçeli Çevre Mali Destek
Programı ve 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 4 milyon
TL bütçeli “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” yürütülmüş ve enerji verimliliğine yönelik projelere Ajansımız tarafından destek sağlanmıştır. 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ise Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Temiz Üretim
Mali Destek Programı ilan edilmiştir. KOBİ’lerin uygun başvuru
sahibi olduğu programın hedefi; 5 milyon TL’lik bir bütçenin
temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygun projeler için kullandırılmasıdır. Atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı
ve atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
programın öncelikleri olacaktır. Bu program kapsamında; projelere Ajansımız tarafından asgari 100 bin TL azami ise 500
bin TL destek sağlanması planlanmıştır. Programın başvuru
süreci 6 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanarak değerlendirme
sürecine geçilmiştir.
Ajansımızın enerji verimliliği alanında desteklediği projeler arasında; Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Muğla’nın İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” projesi, Enerji Verimliliği Derneği Denizli Şubesi’nin “Denizli İli Sanayide Enerji
Verimliliği Potansiyeli Taraması” projesi, Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin “Denizli Deri İhtisas OSB’de Enerji
Verimliliği” projesi, Birsan Makina Mühendislik Tic. Ltd. Şti.’nin
“Kömür Kullanımı ve Emisyon Salınımında Tasarruf Sağlayan
Türk Linyitlerine Uygun Yakma Sisteminin Geliştirilmesi” proje-
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si, Aslı Tekstil Tic. A.Ş.’nin “Tekstil Boyama Üretim Sürecinde
Enerji Verimliliği ve Kalite Artışı” projesi, SÖKTAŞ Dokuma Tic.
A.Ş.’nin “Endüstriyel Tekstilde Yenilikçi Çevre Yaklaşımları” projesi ve Shamrock Tekstil Sanayi A.Ş.’nin “Atık Sıcak Sulardan
Isıl Enerjinin Geri Kazanımı Uygulama” projesi yer almaktadır.
Örnek olarak; “Denizli İli Sanayide Enerji Verimliliği Potansiyeli
Taraması Projesi” kapsamında yıllık enerji maliyetleri 100.000
TL’yi geçen tekstil işletmeleri arasından yapılan seçim ile 10
adet işletmede “Ön Enerji Etüt” çalışması yapılmıştır. Yapılan ön
etüt tetkiklerinde işletmenin üretim ve enerji tüketim ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmış, enerjinin verimsiz kullanıldığı sistem
ve ekipmanlar tespit edilmiştir. İşletme şartlarında ölçümler ve
hesaplamalar yapılarak, muhtemel enerji tasarruf olanakları ve
elde edilebilecek kazançlar ortaya konulmuştur.
Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaştırılması
Hareketi Kapsamında GEKA’nın Gerçekleştirdiği
Çalışmalar

Ajansımız WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile iş birliği içerisinde “Büyük Menderes’te Temiz Üretim Zamanı” hareketi kapsamında Denizli’de “Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin
Yaygınlaşması” çalışmaları gerçekleştirmektedir. Ajansın yerel
ortak olarak hareket ettiği çalışma kapsamında tekstil markalarının temiz üretim konusunda artan taleplerinin karşılanması
ve Denizli’nin küresel ölçekte rekabetçi gücünün korunması
için temiz üretim dönüşümünün hızlanmasının yanı sıra Büyük
Menderes Nehri’nde kirliliğin önüne geçilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Üretim sürecinde doğal kaynak ve enerji tüketiminin, toksik
ve tehlikeli kimyasal kullanımının, atık, atık su ve emisyon oluşumunun bütünsel bir yaklaşımla kontrol edilerek minimize
edilmesini sağlayan bir çalışmadır. Yani aynı miktarda üretim
için daha az doğal kaynak ve enerji kullanılırken daha az atık
üretimi yapılmaktadır. Çalışma bu açıdan, çevresel kaygıların

Çalışma kapsamında Mayıs 2018 tarihi itibarıyla kamuoyunu
bilgilendirmek ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla
hedef kitleye yönelik, Denizli ve Aydın’da bilgilendirme ve basın toplantısı ile tanıtım etkinlikleri düzenlenmiştir. H&M Grup
ve WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliğinde hazırlanan “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Rehberi” tanıtılarak
firma temsilcilerine ulaştırılmıştır. Bunun yanında Eylül 2018’de
ise; Denizli’deki firma temsilcilerine yönelik “Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Temiz Enerji Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
Eğitim vesilesiyle firmaların bilgilendirilmesinin yanı sıra temiz
üretim yatırımlarının kârlılığı izah edilerek bu alanda gerçekleştirecekleri yatırımlar teşvik edilmiştir.
Çalışma kapsamında İstanbul’da 26 Mart 2019 tarihinde
“Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaşması” amacıyla temiz üretim ile ilgilenen marka temsilcileri ile temiz üretim
faaliyetleri gerçekleştiren üreticilerin bir araya geldiği Markalar
Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı’da, “Tekstil markalarının,
kamu yönetiminin, yerel paydaşların ve üreticilerin iş birliği ile
2 yıl önce başlatılan “Büyük Menderes Temiz Üretim Hareketi”
kapsamında, Denizli Sanayi Odası verilerine göre 7 değişim
öncüsü tekstil üreticisinin 6,5 milyon avro yatırım yaptığı, 1,5
milyon m³ su tasarrufu sağlandığı ve bu yıl değişim öncüsü
şirket sayısının 19’a çıkarak 3 milyon avro ek yatırım gerçekleştirildiği bilgisi verilmiştir.
Endüstriyel Simbiyoz: “Bir İşletmenin Atığı Diğerinin
Altınıdır”
Endüstriyel simbiyoz modeli, endüstriyel işletmeleri ve bağlantılı oldukları diğer faaliyetleri bir eko-sistem olarak ele almakta
ve işletmeler arası iş birliklerinin geliştirilmesi ile kaynak verimliliği ve atık azaltımı yönünde etkin çözümler oluşturulabileceğini
ortaya koymaktadır. Model ile endüstriyel sistemlerde iş birliği
yaklaşımıyla maliyetlerin azaltılması ve çevresel performansın
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

En yaygın kullanımı işletmeler arasındaki madde
(atık, yan ürün, su) ve enerji
değişimi ve yeniden kullanımıdır. Buradaki en kritik
iki husus iş birliklerinin
madde ve enerji değişimi
ile sınırlı olmaması ve iş birliği için fiziksel yakınlığın şart olmamasıdır. Bu iş birlikleri sonucunda ise kaynak tüketiminde, depolamaya giden atık ve tehlikeli atık miktarında, karbondioksit
salınımında, atık su miktarında ve üretim maliyetlerinde düşüş
gözlenirken; ek satışlar, yaratılan iş ve istihdam, özel sektör
yatırımları, inovasyon ve girişimcilikte artan bir ivme gözlenmektedir.
Endüstriyel simbiyoz son yıllarda ülkemizde de önem kazanmaya başlamıştır. En kapsamlı endüstriyel simbiyoz araştırması İskenderun Körfezi çevresi için yapılmış ve 500’ün üzerinde simbiyoz olanağı tespit edilmiştir. Söz konusu bölgede
endüstriyel simbiyoz projelerine meyve posasının kireç üretim
tesisindeki atık ısı kullanılarak kurutulması ve hayvan yemine
dönüştürülmesi; Çukurova Bölgesi'nden kaynaklanan mısır
atıklarının yanı sıra, tavuk ve büyükbaş hayvan atıklarından biyogaz ve enerji üretimi; karayollarında kullanılan doğal agrega
yerine, demir çelik sektöründen kaynaklanan cüruf atığının değerlendirilmesi gibi projeler örnek verilmiştir.
Kalundborg (Danimarka) Örnek Uygulaması
Dünyanın en büyük diyabet ilacı üreticisi, endüstriyel enzim
üreticisi ve lider bir termik elektrik üreticisinin, Danimarka’nın
sahil kasabası Kalundborg’da birçok ortak noktası bulunmaktadır.
İlaç üreticisi Novo Nordisk, enzim üreticisi Novozymes ve
DONG Enerji, Danimarka’nın en büyük petrol rafinerisi olan
Statoil ile birlikte atık yönetimi sürecinden yararlanan bir ekosistemin parçasıdır. Endüstriyel simbiyozun liderleri olan bu
şirketler atıklarını ve yan ürünlerini, maliyetleri ve karbondioksit
salınımını azaltmak için değiş tokuş yapmaktadır. Bununla da
kalmayıp çevrelerinde bir ekosistem oluşturarak daha küçük
şirketlerin, çiftçilerin ve hatta kurumların da bu iş birliğinden
yararlanmasını sağlamaktadırlar.
Kalundborg’ta buhar, su ve kondansattan; kül, kum, etanol
ve biyokütleye kadar 30 tür materyalin şirketler arasında değiş
tokuşu yapılmakta ve bu 30 materyal 50 farklı proseste kullanılmaktadır.
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yanı sıra; doğal kaynakların korunması, endüstriyel verimlilik ve
ekonomik kalkınma gibi pek çok farklı alana da hitap etmektedir. Denizli’de GEKA’nın, WWF–Türkiye iş birliğiyle Büyük Menderes Havzası’ndaki kirliliği önlemek açısından attığı en önemli
girişimlerden biri olan çalışma ile Türkiye’ye ve dünyaya örnek
olacak bir model ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu, çevresel kazanımın yanı sıra, ekonomik sürdürülebilirliği ve sektörel
rekabetin korunmasını da beraberinde getirecek bir modeldir.
Ayrıca sadece Büyük Menderes Nehri’ndeki değil, tüm Türkiye
ve dünyadaki nehirlerin kirlilik sorununun çözümü temiz üretim
dönüşümünden geçmektedir.
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Örneğin DONG’un elektrik santralinden alınan buhar, kasabanın çevresinden dolanan bir boru hattı ile Novo Nordisk’e pompalanmakta ve burada bir temizlik maddesi olarak kullanılmaktadır. Yine elektrik santralinin külleri ve alçıtaşı atığı kasabadaki
bir çimento ve bir alçı plaka üreticisine verilmektedir.
Novo Nordisk ve Novozymes’in atık suları belediye için arıtılırken biyokütleleri de belediyenin kullanımı için gübreye çevrilmektedir. Statoil de atık sülfür ve nitrojenini gübreye çevirerek
salınımı düşürürken, kullanılmış suyunu da elektrik istasyonuna
ve su rezervlerine vermektedir.

GüneyEge

Yapılan araştırmalarda Kalundborg’daki karbondioksit salınımının 270 bin ton/yıl düştüğü, 150.000 ton/yıl biyokütlenin
gübreye dönüştürülerek toplam gübre ihtiyacının %60’ının bu
şekilde sağlandığı, 3 milyon m3/yıl su geri kazanıldığı, 15 milyon GJ/yıl enerji değerinde (75.000 evin yıllık elektrik tüketimine denk) buharın prosese dahil edildiği, 15 milyon m2/yıl alçı
duvarına denk gelen alçı taşı kazanımı olduğu ve 250 milyon
dolardan fazla toplam kazanç elde edildiği bilinmektedir. 2013

yılında yapılan başka bir araştırmada ise Kalundborg’daki maliyetlerin yıllık 72 ila 87 milyon dolar aralığında bir düşüşe uğradığı belirlenmiştir. Söz konusu meblağ Novo Nordisk gibi dünya
insülinin yarısını üreten ve yıllık 10 milyar dolar hasılatı olan bir
üretici için önemli olmayabilir fakat salınımdaki düşüş tüm dünya için büyük bir önem taşımaktadır.
Kalundborg’daki sürekli evrilen ve gelişen atık yönetimi modeli
akademinin dikkatini ilk 1990’larda çekmiş ve kasabada Simbiyoz Merkezi’nin kuruluşunu hızlandırmıştır. Simbiyoz Merkezi’nin
başkanı olan Mette Skovbjerg, bu modelin en etkileyici yanının,
şirketlerin kendilerini çok kolay entegre etmesi olduğunu belirtirken sadece çevre dostu olmakla kalmayıp yaptıkları işin çok
fazla dışına çıkmak zorunda kalmadan üretim maliyetlerinin ve
karbondioksit salınımlarının düştüğünün altını çizmektedir.
Bu model ve iş birliği sayesinde ortaya çıkan başarı, yaratılan
endüstriyel modele ve çevresel verimliliğe küresel bir ilgi yaratmış ve bunun sonucunda geçtiğimiz yıl 30 firma ile 20 farklı
belediye yetkilisi bu başarılı modeli yerinde incelemek için Kalundborg’a gelmiştir. Ziyaret eden belediyelerden birisi de Çin’in
hızla gelişen şehri Guandong olmuştur.
İş dünyasının her kesiminden birçok yönetici bu ekosistemin
yarattığı verimlilik ile katma değerli ürünlerden etkilenirken Avrupa Birliği Komisyonu bu modeli küresel ekonomi plan ve programlarına ekleme kararı almış ve en önemlisi ise Kalundborg
endüstriyel simbiyoz modelini 80 milyar avroluk “Horizon 2020
Yenilik ve Büyüme Projesi”nde teşvik etmeye karar vermiştir.
Ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Kalundborg’u, endüstriyel üretim alanında etkin kaynak kullanımı ve materyallerin geri dönüşümünde en iyi uygulama olarak ilan etmiştir.
Kalundborg Endüstriyel Simbiyoz Modeli, eko-endüstriyel park
oluşumları ile halen gelişimini sürdürmekte ve farklı projelerle
adını söz ettirmekte ve Avrupa Birliği fonları tarafından desteklenen “alg üretimi” projeleri ile atık suyu temizleme üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
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21. yüzyılın modern dünyası, toprak bozulması, su kıtlığı ve
ormansızlaşma gibi ciddi çevresel sorunlarla karşı karşıyadır.
Günümüz insanının yaşam tarzı ve taleplerinin devam etmesi durumunda, şu andaki nüfusu sürdürebilmek için bile 1,5
dünyaya eşdeğer bir alana ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir.
Halihazırda ozon tabakasının incelmesi, tatlı su mevcudiyeti,
deniz balıkçılığının çökmesi, deniz ölü bölgeleri, ormansızlaşma, biyolojik çeşitliliğin tahribatı, iklim değişikliği ve insan nüfusunun devam eden büyümesi dahil olmak üzere küresel
çevresel sorunlar çözüm beklemektedir. Denetimsiz ekonomik
büyüme ve kentleşme, çevre kirliliğine neden olan ve küresel ısınma gibi küresel çevre sorunları tetikleyen ana faktörlerdendir. Hızlı sanayileşme, ciddi kirliliklere neden olan büyük
miktarda endüstriyel atığı üretirken birincil enerji ve kaynakların
kullanımını da artırmıştır.
Dünyanın 2030 yılına kadar yılda 2,59 milyar ton, 2050 yılına
kadar ise yılda 3,40 milyar ton katı atık üreteceği belirtilmektedir. Bu verilere üretilen atık su ve gaz dahil değildir. Bu nedenle, çeşitli çevresel sorunları çözmek için atık oluşumunu
azaltmak önemlidir. Sanayide daha temiz üretim; atık üretimini,
enerji kullanımını ve çevre kirliliğini azaltmak olarak tanımlanabilir. OECD temiz üretimi, üretim süreçlerinde düşük enerji ve

20

ham madde kullanımı, düşük emisyon ve atık gibi değişiklikler
yoluyla çevresel etkileri en aza indiren üretim süreçleri olarak
tanımlamaktadır.
"Yeşil mühendislik" kavramlarında ise temiz üretim; üretim süreçleri, ürünler ve hizmetlerden oluşmaktadır. Üretim süreçleri
için, zehirli ham maddelerin kullanımını ortadan kaldırırken de
atıkların miktarını ve zehirliliğini azaltırken de ham madde ve
enerjinin korunması esastır. Ürünlere odaklanan strateji, ürünlerin ham madde kullanımından ürün imhasına kadar olan etkilerinin azaltılmasını içerir. Çevresel kaygılar, hizmetlerin tasarlanmasına ve sunulmasına dahil edilmektedir.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler
Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), endüstrilerin kirliliğe karşı dört
yanıtı olabileceğine vurgu yapmıştır. İlki, endüstrinin çevreye
verdiği tüm sonuçları göz ardı ederek, çevreye maksimum
zarar vermesi olacaktır. İkincisi, kirlilik insan ve çevreye daha
az zararlı hale gelecek şekilde seyreltilir. Bir sonraki aşama,
kirliliği boru sonu yaklaşımı olarak adlandırılan yöntemle tedavi etmektir. Son yıllarda uygulanmaya başlanan son yaklaşım
ise kirliliği ve atık oluşumunu kaynağında önlemektir. Birleşmiş
Milletler Çevre Programı UNEP ve Birleşmiş Milletler Sınai Kal-

verimliliğinin arttırılması, yerel iş gücünün daha yüksek talep
görmesiyle birlikte inşaat sektöründe de istihdamın yaratılması
öngörülmektedir.

2017 yılında Avrupa Komisyonu daha temiz teknolojileri, doğal kaynakları tüm aşamalarda en verimli şekilde çıkaran ve
kullanan teknolojiler olarak tanımlamıştır. Bu tanımda üretilen
ürünlerde zararlı bileşenler azaltılmalı veya tamamen elimine
edilmelidir. Üretim ve ürün kullanımı sırasında çevreye salınım
en aza indirilirken, az miktarda enerji girdisine ihtiyaç duyulmalı
ve ürünler mümkün olduğunca kolayca geri kazanılabilir ve geri
dönüştürülebilir olmalıdır. Temiz üretim kavramının tanımının
yaklaşık 20 yıllık değişim sürecinde, sosyal boyut açısından
sürdürülebilirliğe ve kullanılan kaynakların verimliliğine daha
fazla önem verilirken ve ekonomik boyut açısından üretim maliyetinin azaltılması, işletme karı ve üretim verimliliğine odaklanılırken, hedefleri çevresel yaklaşımlar belirlemiştir.

Temiz üretim, çevreye olan etkileri azaltmanın yanı sıra, şirketlerin işletme maliyetlerini düşürmekte, kar oranlarını artırmakta
ve çalışanların güvenliğini korumaya yardımcı olmaktadır. Daha
temiz üretim süreçleri sayesinde, atık işleme ve deşarj maliyetleri, ham madde maliyetleri, sigorta primleri gibi istenmeyen
üretim maliyetlerinin birçoğu bertaraf edilebilmekte veya en
aza indirilebilmektedir. Bunun yanı sıra, diğer dolaylı olumlu etkiler, şirketin imajını ve performansını iyileştirebilmekte ve diğer
şirketlerle rekabet güçlerini artırmaktadır. Daha geniş bir bakış
açısıyla ise temiz üretim, su kirliliği, ozon tabakasının incelmesi
ve kaynakların tükenmesi gibi küresel çevre sorunlarına yönelik çözümlerden biri olarak değerlendirilebilir.

Avrupa Komisyonu tarafından ortaya konan Avrupa Yeşil Mutabakatı ise Avrupa'yı dünyanın ilk iklim nötr kıtası yapmak
hedefi ile hazırlanmıştır. Mutabakatta yer alan öneriler ile AB
ekonomisinin tüm sektörlerini bu hedefi karşılamaya uygun
hale getirmeyi amaçlamaktadır. AB, 2030 yılına kadar iklim hedeflerine adil, uygun maliyetli ve rekabetçi bir şekilde ulaşmayı
amaçlamaktadır. 27 AB üye ülkesinin tamamı, AB'yi 2050 yılına kadar iklim açısından nötr ilk kıtaya dönüştürmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu taahhüte ulaşmak için, emisyonları 2030
yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 oranında
azaltma sözü vermişlerdir. Ulaşımda, şehirleşme ve mimaride,
toplumsal yaşamda çevre ile uyumu odak alan "Yeşil Mutabakat"ta temiz üretim üçüncü endüstri devrimine liderlik etme
motivasyonu ile ele alınmaktadır. Ekonominin elektrifikasyonu
ve yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılmasının sektörlerde
daha fazla istihdam yaratması beklenmektedir. Binaların enerji

Sonuç olarak, küresel ısınma ve su kirliliği gibi şu anda karşı
karşıya olduğumuz çevre sorunlarını çözmenin veya azaltmanın en önemli faktörlerinden biri olan temiz üretim, çeşitli endüstrilerde uygulanmalıdır. Mevcut eğilime göre, temiz üretim,
karbon emisyonunu ve kaynak tüketimini azaltmaya odaklanarak küresel çevre sorunlarının üstesinden gelmek için hız
kazanmaktadır. Tüm faydalarına rağmen, bireylerin halihazırda
var olan yöntem ve uygulamaları değiştirmeyi reddetmesi gibi,
temiz üretimin gelişimini yavaşlatan engeller hala mevcuttur.
Bazı üreticiler, temiz üretim uygulamalarının daha fazla maliyet
gerektirdiğinden endişe etmektedir. Bunun yanı sıra, bireylerin üretim hatlarında temiz üretim uygulamak için gerekli yol
ve bilgiden yoksun oldukları gözlemlenmektedir. Bu nedenle,
kamuoyunu ve üreticileri bilinçlendirerek ve daha temiz üretim
için yeni yöntem ve yollar ortaya koyarak mevcut engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik eğitim ve araştırmalar yapılmalıdır.
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kınma Örgütü UNIDO, 1992 yılından bu yana temiz üretim
kavramını ve metodolojisini dünyaya yayarken, UNEP Çin,
Hindistan, Vietnam ve daha pek çok ülkede çeşitli ulusal temiz
üretim merkezleri kurmuştur. Bu nedenle 1980'lerin sonu ve
1990'ların başında temiz üretim, çeşitli proje ve gelişmelerin
olumlu sonuçlar vermesiyle tüm dünyada ve birçok endüstriyel sektörde kabul görmüş ve uygulanmıştır. 1998 yılında
UNEP, Temiz Üretim Uluslararası Bildirgesi'nde temiz üretimi,
ekonomik, sosyal sağlık, güvenlik ve çevresel faydalar peşinde süreçlere, ürünlere ve hizmetlere uygulanan entegre,
önleyici bir stratejinin sürekli uygulaması olarak tanımlamıştır.
Her iki tanım arasındaki fark, yeni kavramın sosyal ekonomi
ve güvenlik bağlamını hesaba katmasıdır. Atık minimizasyonu
ve emisyonun yanı sıra ürün çıktısını en üst düzeye çıkarmaya odaklanır. Ancak bu kavram sadece endüstriyel faaliyetlere
odaklanmaktadır.

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

“ULUSLARARASI EKO-TURİZM
ÖRNEKLERİ” PANELİ

S

GüneyEge

anayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda
çalışmalarını yürüten Ajansımız, faaliyet gösterdiği
Aydın, Denizli ve Muğla’da eko-turizm potansiyelinin
harekete geçirilmesi için çalışmalarına “Eko-turizmde Yeni
Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı” kapsamında devam
etmektedir. Uluslararası Eko-turizm Topluluğu (TIES) iş birliğinde uluslararası iyi uygulama örneklerinin ve tecrübelerinin
yabancı turizm aktörleri tarafından Güney Ege Bölgesi’ndeki
eko-turizm ilgililerine tanıtılması amacıyla 4 Kasım 2021 tarihinde “Uluslararası Eko-turizm Örnekleri” panelini gerçekleştirmiştir.
Çevrimiçi gerçekleştirilen panelde Gezimanya Kurucu Ortağı
& Destinasyon Pazarlama Uzmanı Murat Z. Özbilgi moderasyonu gerçekleştirirken Uluslararası Ekoturizm Topluluğu
(TIES) Yürütücü Direktörü Jon Bruno, Uluslararası Eko-turizm
Topluluğu Avrupa ve Asya Başkanı Murtaza Kalender, Sri
Lanka Eko-turizm Kuruluşu Kurucu Başkanı Palitha Guru-
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singhe ve Amerikan Seyahat Danışmanları Derneği (ASTA)
Portekiz Başkanı Sheree M. Mitchell konuşmacı olarak yer
almıştır.
Jon Bruno panelde eko-turizmin
tanımından, neden önemli
olduğundan ve eko-turizmden neler beklendiğinden
bahsetmiştir. 50 bini aşkın üyesiyle eko-turizmle
direkt ilgili dünyanın en
büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası
Eko-turizm Topluluğu’nun
temsilcisi konuşmasında sürdürülebilir turizm ve eko-turizm
konseptlerine her geçen gün ilginin arttığını ve hatta mevcut
eko-turizm altyapısının eko-turist sayısına yeterli gelmediğini
ifade etmiştir. Bruno topluluklarını sürdürülebilir turizm hizmeti

veren yerler ile sürdürülebilir bir seyahat deneyiminin parçası olmak isteyen turistler arasında bir köprü olarak gördüklerini söylemiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Güney Ege’de eko-turizmde yeni destinasyonlar yaratmaya yönelik faaliyetlerini çok
heyecan verici bulduğunu ve toplantıya dahil olmaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ilave etmiştir.
Murtaza Kalender ise eko-turizm destinasyonu olmak için neler
yapılması gerektiğine değinmiştir. Eko-turizmin sadece bir seyahat
türü değil bir deneyim olduğunu vurgulayan Kalender eko-turizmcilerin hizmetlerini kurgularken eko-turizm ilkelerine uygun alternatiflerle zenginleştirmelerini tavsiye etmiştir. Palitha Gurusinghe
Sri Lanka’daki eko-turizmin gelişim süreci konusunda detaylı bilgi
vermiştir. Sri Lanka Eko-turizm Derneği’nin kuruluşundan günümüze faaliyetleri, karşılaştıkları sorunlar, bu sorunların üstesinden
eğitim ve farkındalık yoluyla nasıl geldikleri gibi konulara değinen
Gurusinghe konuşmasında eğitimin ve bir sivil toplum kuruluşu
olarak sistematik çalışmanın gücünün altını çizmiştir.
Son olarak Sheree M. Mitchell Portekiz’de sürdürülebilir turizmin
geliştirilmesi için yaptığı çalışmalardan ve
neden sürdürülebilir turizme yönelim
olduğundan bahsetmiştir. Küresel
trendler incelendiğinde seyahatlerini eko-turizm ve sürdürülebilir
turizm ilkeleri çerçevesinde şekillendirmek isteyen turist sayısının giderek arttığını belirtmiştir. Kaynakların korunması,
karbon salınımının azaltılması,
iklim değişikliği gibi konularda
hassasiyet gösteren turist sayısının artmasıyla eskiden popüler olan kitle turizminin yerini daha
küçük grupların deneyim odaklı ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun
turizm biçiminin alacağını öngören Mitchell konuşmasında sürdürülebilir turizmin hem turizmcilere daha yüksek bir kar payı sağlaması hem de kaynakların korunması açısından bir kazan kazan
fırsatı olduğunu belirtmiştir.
Uluslararası iyi uygulamaların ve başarıların yerel paydaşlara örnek
olarak gösterilmesi amaçlanan etkinlik soru cevap kısmı ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmesi ile sonlanmıştır.

GuneyEgeTurkiye

guneyegeturkiye
GuneyEgeTurkiye

Etkinliği Ajansımızın
Youtube
sayfasından
Türkçe
izleyebilirsiniz

geka.gov.tr

Etkinliği Ajansımızın
Youtube
sayfasından
İngilizce
izleyebilirsiniz

Güney Ege'yi keşfetmek için
şimdi tıklayın
guneyegeturkiye.com
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GüneyEge

OSB’LER, ÖZEL SEKTÖR VE
BELEDİYELERE YÖNELİK “KAYNAK
VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR
ENERJİ DESTEKLERİNİN TANITIMI”
ETKİNLİĞİ
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T

.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Kaynak Verimliliği” konusunu 2020 ve 2021 yılları
için tüm kalkınma ajanslarında çalışılacak tema olarak belirlemiştir. Bakanlık koordinasyonunda, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyet gösteren Güney Ege Kalkınma
Ajansı kaynak verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını desteklemek
amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Ajansımız, AB Fonları ile Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmaları konularında ilgili bakanlıklar, diğer kurum ve kuruluşlarda görevli
uzman bir ekip ile birlikte 13-14 ve 15 Ekim 2021 tarihlerinde, üç gün süreyle, “Kaynak
Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Destekleri Hakkında Bilgilendirme Webinarı” düzenlemiştir.
Etkinliğe panelist olarak TurSEFF’ten Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu,
proje müdürü Koray Goytan, proje mühendisleri Ayça Esen Öztürk ve Ayten Çakar Çelebi
ile ilgili bakanlıklardan temsilciler katılım sağlamıştır. Webinar serisinde Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden Dr. Cihan Yalçın, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Proje Destekleri Daire Başkanlığından Bora Omurtay ile Dış İşleri Bakanlığı AB
Dairesi Başkanlığından Ceyhan Çiçek, Buğra Özsaydı ve Muhammed Can Özdemir yer
almıştır.
OSB temsilcilerine, özel sektöre ve belediyelere yönelik paneller ayrı günlerde gerçekleştirilmiş, panellerde kaynak verimliliğinin temel kavramları açıklanmış, kaynak verimliliği ve
yenilenebilir enerji yatırımları için ulusal ve uluslararası fon, hibe ve destekler tanıtılmıştır.

OSB Müdürlüklerine Yönelik

Özel Sektöre Yönelik

geka.gov.tr

Webinar oturumlarını Ajansımızın
Youtube sayfasından izleyebilirsiniz:

Belediyelere Yönelik
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PAMUK
ÜRETİCİLERİNE
YÖNELİK LİSANSLI
DEPO GÜDÜMLÜ
PROJESİNİN
SÖZLEŞMESİ
İMZALANDI

E

ge Bölgesi'ndeki pamuk üreticilerinin dört gözle beklediği
“Aydın ve İzmir İlinde Bulunan Pamuk Üreticilerine Yönelik
Lisanslı Depo” güdümlü projesinin sözleşme imza töreni
20 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini
yürüten Ajansımızın 2021 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
tarafından yürütülecek olan “Aydın ve İzmir İlinde Bulunan Pamuk Üreticilerine Yönelik Lisanslı Depo” güdümlü projesi destek
almaya hak kazanmıştır.

GüneyEge

Söke Ticaret Borsasında düzenlenen imza törenine; Aydın Valimiz ve GEKA Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney,
AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Genel Sekreterimiz Özgür Akdoğan,
İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, proje ortağı olan Söke,
Aydın ve İzmir Ticaret Borsalarının yöneticileri ile davetliler katılmıştır.
2022 Yılı Ekim Ayına Kadar Tamamlanacak…
Törende açılış konuşmasını Söke Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
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lu Başkanı Ahmet Nejat Sağel yapmıştır. Sağel konuşmasında;
"Söke, Aydın ve ülkemize kazandırmak için büyük çaba harcadığımız lisanslı depo kurulumu güdümlü projesinin inşaat çalışmalarının hızla başlayacağını ve deponun 2022 yılı Ekim ayına
kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söylemiştir. Başkan Nejat Sağel, Söke Ticaret Borsası önderliğinde Aydın ve İzmir Ticaret
Borsalarının da ortak olduğu Lisanslı Depo Projesi’nin imzalarını
büyük bir gururla attıklarını belirtmiştir.
Pamuk Üreticileri İçin Çok Önemli...
Genel Sekreterimiz Özgür Akdoğan’ın da bir konuşma yaptığı törende Akdoğan; "Pamuk üretimi Aydın ve İzmir için çok
önemli... Katma değer ve kalitenin arttırılması da pamuk üreticilerinin gelirlerinin arttırılması da önem arz etmektedir. İZKA ile
birlikte projeye destek veriyor olmaktan mutluyuz. Projenin Ege
Bölgesi ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuşmuştur.
Aydın Valisi İken Sürecini Başlattığımız Projenin Bugün
Gerçekleşiyor Olması Gurur Verici
Söke'de lisanlı depo imza töreninde bulunmanın çok güzel
ve ayrı bir gurur olduğunu ifade eden İzmir Valisi Yavuz Selim
Köşger, "Aydın Valisi iken süreci başlattığımız projenin bugün

Konuşmaların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın
Valisi Hüseyin Aksoy, başta olmak üzere proje paydaşları protokolü imzalamıştır.

temel atma aşamasına gelmiş olmasının mutluluğunu yaşıyorum. O dönemde 74 dönüm araziyi tahsis etmiştik. Öncelikle
Söke, Aydın ve İzmir'e hayırlı olsun. Biz memur olduğumuz için
rakamsal boyutundan, paradan anlamıyoruz. Anladığımız şudur:
bu proje çiftçiye faydalı bir iş olacaktır. Piyasayı regüle edecek,
çiftçiye para kazandıracak bir iş bu. Ürünün bollaştığı dönemde
çiftçi ürününü satmak zorunda kalmayacak. O açıdan sonuna
kadar destekliyoruz" açıklamasında bulunmuştur. "Emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyor projenin hayırlı ve uğurlu olmasını
temenni ediyorum" demiştir.

Söke'ye bağlı Argavlı Mahallesi'nde 73 dönüm arazi üzerine inşa
edilmesi planlanan lisanslı depo projesi yaklaşık 80 bin ton lifli
pamuk üretimine sahip olan Söke’de pamuğun üretildiği yerde
depolanmasını sağlayarak ürünlerin kalitesini ve güvenliğini koruyacaktır. Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
A.Ş.’nin Söke Ticaret Borsası %50, Aydın Ticaret Borsası %25
ve İzmir Ticaret Borsası %25 ortaklığı ile başvuru yaptığı proje,
Güney Ege Kalkınma Ajansı ve İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğinde
uygulanacaktır.
Projenin Aydın ve İzmir illerinde üretilen önemli ürünlerden olan
pamuğun depolanmasını sağlayacak model bir proje olması
beklenmektedir. Proje ile pamuk üreticilerinin ürünlerini katma
değerinde satabilmesi, ürünü depodan çıkarmadan satmalarının
mümkün olması ve depolanacak ürünler için finansman kolaylığı
yaratılması amaçlanmaktadır. Ayrıca tarım ürünleri ticaretinin kayıt
altına alınması da sağlanacaktır.
Söke’de lisanslı depolama tesisinin olmaması nedeniyle depolama süreçleri tamamen teknolojiden uzak geleneksel depolama
yöntemleri ile yapılmaktadır veya çevre illerdeki lisanslı depolama
tesisleri ile anlaşma yapılmaktadır. Söke’de GEKA ve İZKA iş birliği ile yapılacak olan lisanslı depolama tesisi ile ürün kalitesinin
düşmesi, nakliyat ve yüksek maliyetler gibi sorunlar çözülmüş
olacaktır.

“Ege Bölgesi ve ülkemiz için önemli bir projenin imza töreninde
bir aradayız” diyerek sözlerine başlayan Aydın Valimiz Hüseyin
Aksoy; "Ülkemiz ve ilimizde önemli bir üretim türü olan pamuğun
lisanslı depoculuk işlemlerine esas olmak üzere güdümlü proje
kapsamı içinde, Aydın ve İzmir illerinin ortaklaşa gerçekleştireceği bu çalışma ilimiz tarımı ve bölgemiz tarımı için önemli. İklim
değişikliği ve çeşitli gelişmeler tarım ve gıdanın önemini farklı bir
noktaya taşıyor. Bu bakımdan tarımsal üretimin arttırılması mevcut üretimin daha iyi bir noktaya taşınması için yapılan çalışmalar
da büyük önem taşıyor. Söke'deki lisanslı depo projesi ortak
çalışma kültürünün, birlikte bir şeyler ortaya koymanın güzel bir
örneği. Bugün bunu gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle stratejik ürün olan pamuğun daha fazla
değer kazanması, değerini kaybetmeden kullanılabilir boyuta taşınması bakımından lisanslı depoculuk ilimiz açısından oldukça
önemli. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuşmuştur.

Proje kapsamında lisanslı depo tesisi kurulacak, gerekli makine ve ekipmanlar tedarik edilecek ve tesisin kurumsal yapısının
organize edilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda proje ile yeni
personel istihdamı da sağlanmış olacaktır. Projenin Aydın ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi üreticisine hizmet edeceği
değerlendirilmektedir.
Toplam bütçesi 30 milyon TL olan projenin, %50’sine karşılık
gelen 15 milyon TL’si GEKA ve İZKA tarafından karşılanacaktır.
Projenin 18 ayda tamamlanması planlanmaktadır.

geka.gov.tr

Proje, Ortak Çalışma Kültürünün Güzel Bir Örneği
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TEMİZ ÜRETİMLE HAZIR BETON
ATIĞINI GERİ DÖNÜŞTÜRELİM
MENDEŞ YAPI GRUP BETON İNŞAAT MADENCİLİK
NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AYDIN

M
GüneyEge
GüneyEge

endeş Yapı Grup Beton İnşaat Madencilik Nakliye
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2019
Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında yürütülen “Temiz Üretimle Hazır Beton Atığını Geri Dönüştürelim” projesi ile Kuşadası ve Sultanhisar’da bulunan
hazır beton santrallerinde ortaya çıkan atığı geri dönüşümle
üretimde kullanarak temiz üretim kaynak verimliliği esasında
değerlendirmek, çevresel etkilerin oluşumunu kaynağında
önleme ile sürdürülebilirliği sağlamak amaçlanmıştır.
Ajansımız tarafından 499.021,63 TL destek verilen ve
1.014.186 TL bütçe ile 18 ayda tamamlanan proje kapsamında her iki beton santraline de atık sıvı geri dönüşüm
sistemi, atık beton geri dönüşüm sistemi ve otomasyon sistemi kurulmuştur.
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Projenin sonuçlanmasıyla birlikte 5.136 metreküp atık azaltılmış, 2.230 metreküp atığın geri dönüşümü sağlanmış ve
yıllık 90.000 metreküp su tasarrufu kapasitesine kavuşulmuştur.

BEŞ TEKSTİL BOYAHANESİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ İÇİN
ATIK SU VE TUZ GERİ DÖNÜŞÜMÜ İLE
SIFIR DEŞARJ YOLUNDA İLK ADIM

A

jansımızın 2019 Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Beş Tekstil Boyahanesinin Sürdürülebilir Su Yönetimi için Atık su ve Tuz
Geri Dönüşümü ile Sıfır Deşarj Yolunda İlk Adım” adlı Gümüşsu Arıtma Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülmüş
projesinin amacı, Gümüşsu Arıtma Tesisleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin aktif ortağı durumundaki beş tekstil boyahanesinin
atık suları için renk giderimi, geri dönüşüm, tuz geri kazanımı
sistemlerinin kurulmasıyla, sürdürülebilir su yönetimi için güçlü bir başlangıç yapmak olarak belirlenmiştir.

21 Aralık 2021 tarihinde
tamamlanan proje sonucunda tesiste hayata
geçirilen yeni yatırımlarla anyonik reçine ile
atık suyun tümünde renk
giderim sistemi kullanılarak;
renk giderici kimyasal kullanımı elimine edilmiş, arıtma çamurunun tehlikelilik özelliği ve miktarı
azaltılmıştır.
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GÜMÜŞSU ARITMA TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
DENİZLİ
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ZEYTİN POSASI ATIKLARININ
İŞLENEREK GIDA VE YAKIT KAYNAĞI
GİBİ YÜKSEK KATMA DEĞERLİ
ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
MABAŞ ZEYTİNYAĞI GIDA PAZARLAMA TURİZM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MUĞLA

GüneyEge

A

jansımızın 2019 Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Zeytin Posası Atıklarının
İşlenerek Gıda ve Yakıt Kaynağı gibi Yüksek Katma
Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi” adlı Mabaş Zeytinyağı Gıda
Pazarlama Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
yürütülen projenin amacı, ekstraksiyon ünitesi kurulumunu
gerçekleştirerek, kapasitenin iki katına çıkartılması ve bu yolla
Muğla yöresinde bulunan diğer zeytinyağı sıkım tesislerinde
üretilecek pirinaların zaman kaybetmeksizin işlenerek çevre
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kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunulması ve elde edilecek
gıda ürünü aracılığı ile ekonomik kazanç sağlanmasıdır.
Proje kapsamında kurulan pirina ekstraksiyon tesisi ile firma
hedeflerine ulaşmıştır. 30 Kasım 2019 tarihinde başlayan proje 30 Mayıs 2021 tarihinde sona ermiştir. Proje sonucunda,
mevcut üretime ek olarak yaklaşık 5.000 ton sulu pirina işlenerek 100 ton pirina yağı, 700 ton zeytin çekirdeği ve 1.500
ton pelet pirina üretimi sağlanmıştır.
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S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Ajansımızın 2021 Yılı Güdümlü Proje
Desteği kapsamında destek almaya hak kazanan ve
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan “Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi” projesinin
sözleşme imza töreni 26 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Odası, Pamukkale Üniversitesi
ve Denizli Sanayi Odası ortaklığı ile başvurmuş olduğu “Denizli
Mesleki Eğitim ve Test Merkezi Güdümlü Projesi”, Denizli sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağını geliştirerek
nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak ve sanayi sektörünün
rekabet gücünün artırılmasının önünü açacaktır.

Denizli OSB’de gerçekleştirilen imza törenine; Denizli Valisi ve
GEKA Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve GEKA Yönetim Kurulu Üyesi Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Kutluhan, Denizli Ticaret Odası Başkanı ve GEKA Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı
Mehmet Tosunoğlu, Genel Sekreterimiz Özgür Akdoğan ve
Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu ve
OSB üyeleri katılmışlardır.

Ajansımızın, İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı kapsamında yürütülecek proje
ile Denizli'de tekstil ve makine sektörleri başta olmak üzere,
sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağının geliştirilmesi, nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması ve sanayi
sektörünün rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda; iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikte,
değişen bilgi ve beceriye sahip ara eleman ihtiyacı yetiştirilecek ve Denizli sanayisi ile bölge geneline kazandırılacaktır.
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DENİZLİ OSB MESLEKİ EĞİTİM VE
TEST MERKEZİ GÜDÜMLÜ PROJESİNDE
İMZALAR ATILDI

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

Denizli’deki tüm
aktörlerin ortak olduğu
projenin genç istihdamına
büyük katkı sağlaması
hedeflenmektedir.

İmza törenin açılışında konuşan Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “Hep beraber çalışmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu konuda bize yardımlarını esirgemeyen herkese
teşekkür ediyoruz” demiştir.
Denizli’ye 100 Milyonluk Katkı Sağlayacağız

GüneyEge

Proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının modüllerine uygun
sertifikalı ve nitelikli eğitimler sayesinde işsizler meslek hayatına
kalifiye eleman olarak kazandırılacaktır. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman problemine kalıcı çözümler getirilecektir. Projenin hedefleri doğrultusunda, yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması için yenilik, girişimcilik, teknoloji, tasarım
ve markalaşma kapasitesini artırmaya yönelik yapının oluşturulması ve nitelikli iş gücüne sahip etkin bir iş gücü piyasası
oluşturulması için uygulamalı Denizli Mesleki Eğitim ve Test
Merkezinin kurulması ve hizmete açılması planlanmaktadır.
Proje kapsamında tekstil teknolojisi, makine ve metal teknolojisi vb. eğitim atölyeleri kurulacaktır. Atölyelerde ve merkezde
gerçekleştirilecek eğitimlerin akabinde Denizli Mesleki Eğitim
ve Test Merkezi’nde tekstil ve makine sektörlerine yönelik test
hizmetleri verilecektir. Toplam bütçesi 6 milyon 700 bin TL olan
projenin, %75’ine karşılık gelen 5 milyon 25 bin TL’si Ajansımız
tarafından, %25’i olan 1 milyon 675 bin TL’si ise başvuru sahibi
kurum olan Denizli OSB tarafından karşılanacaktır. Projenin 24
ayda tamamlanması planlanmaktadır.
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Denizli’nin DTO, DSO ve Denizli OSB’nin hazırladığı projelerle Avrupa Birliği’nden destek olan en yüksek bütçeli projelere
imza atan illerden birisi olduğuna dikkat çeken DTO Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “Bu projede yer alan mesleki
eğitim merkezi ve uygulama atölyelerinin kurulması ile bu atölyelerde test çalışması yapılmasını çok önemsiyoruz. Mesleki
eğitim çok önemli ama bu projenin içeriği ve faydaları ise bambaşka olacaktır. Evlatlarımız hangi meslekle ilgililerse o meslekte iş bulma imkanına sahip olacaklar. Bu proje Denizli’miz
için yeni bir alan açacak ve yeni projeler için örnek olacak”
demiştir.
Üniversite Sanayinin İçinde
Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çok yoğun çalışmalar
yürütüldüğüne dikkat çeken PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan
ise şöyle konuşmuştur; “Bu proje üniversite - sanayi iş birliği
kapsamındaki çalışmaların en güzel ve somut örneklerinden
birisi oldu. Bugün burada çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. ‘Üniversite nerede?’ sorusunun cevabı, ‘Üniversite sa-

nayinin içerisinde’ olacak. Projenin hem eğitim kısmında hem
de test merkezi kısmında biz varız. Özellikle test merkezine
alınacak cihazlara çok dikkat ettik. Üniversite ve sanayimizdeki
cihazların varlığına dikkat ederek ekstra bir maliyetten kurtardık. Sanayiimizin üniversitemize kucak açması bizi her zaman
mutlu etti. Biz de onların talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
Genç İstihdamına Katkı Sağlayacak
Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi projesinin Ajansımızın desteklediği en önemli projelerden birisi olacağına dikkat
çeken GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan da, şu bilgileri
paylaşmıştır: “Yıllardır üzerinde çalıştığımız konular kapsamında Denizli OSB’de önemli bir proje hayata geçirilmiş oldu.
Güdümlü projelerde ortaklı yapılar tercih ediliyor, ortaklı yapılar
makbul oluyor. Bu projede de tüm taraflar yani Denizli’mizdeki
tüm aktörler projenin içerisinde yer alıyor. GEKA olarak tüm
ortaklarımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum.
Kalkınma ajanslarının 2022 teması ‘Genç İstihdamı’ olarak
belirlendi. Bu anlamda bu projenin sonuçları ve ilerlemesi de
genç istihdamına büyük katkı sunacaktır.”

KALKINMA AJANSLARININ
HAZIRLAMIŞ OLDUĞU
TÜM DOKÜMANLAR
TEK ADRESTE

Büyükşehir Olarak Bu Projeye Ortağız
Bu projenin çok önemli olduğunu belirten Denizli Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Zolan ise “Çok önemli bir projeye
birlikte imza atıyoruz. Her zaman her yerde istenilen şehrimizin
gelişmesiyle ana eleman ihtiyacı çok çok üst seviyeye geçti.
Bu açığın kapanması noktasında zorluklar yaşanıyor. Büyükşehir olarak bu projeye ortağız ve bizde istihdamı artırmak ve
çalışanlar kazandırmak amacıyla bu proje önemli...” ifadelerini
kullanmıştır.
Proje İçin Güç Birliği Yapıldı
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Denizli Valisi Ali Fuat Atik, “Bugün burada Denizli adına önemli
bir projeyi hayata geçirmek için toplanmış bulunmaktayız. Ben
de herkesin ifade ettiği gibi çok ayrı bir mutluluk yaşıyorum.
Çünkü Denizli kültüründe var olan ve iş dünyasına yön veren hep birlikte adım atma geleneğini yaşatarak kurumlarımız
Denizli için güç birliği yaptılar. Böylece proje somutlaştırıldı ve
güzel bir hizmet için adım atmış olduk. Bu atacağımız adım
Denizli’ye inşallah hayırlı olur.” demiştir.
Yapılan konuşmaların ardından “Denizli OSB Mesleki Eğitim
ve Test Merkezi” projesinin sözleşmesi Vali Atik ve proje ortağı
kurumlar tarafından imza altına alınmıştır.
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HABERLER

AJANSTAN HABERLER

GEKA’DAN KOOPERATİF VE
BİRLİKLERE EĞİTİM

GüneyEge

Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının koordinasyonunda
faaliyetlerini yürüten Ajansımız,
“Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi
Sonuç Odaklı Programı” kapsamında
15 Kasım- 7 Aralık tarihleri arasında Aydın,
Denizli ve Muğla il merkezlerinde üretim
odaklı kooperatif ve birliklerin kurumsal
kapasitelerinin güçlendirilmesine
hizmet edecek eğitimler
düzenlemiştir.
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A

jansımız tarafından Aydın, Denizli ve Muğla’daki üretim odaklı kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin güçlenmesi amacıyla finansal okuryazarlık
eğitimi, temel düzeyde bilgisayar kullanım eğitimi, uygulamalı
proje hazırlama eğitimi ile satış, pazarlama ve markalaşma
eğitimleri düzenlenmiştir. Üretim odaklı kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlayan
eğitimler, 3 il merkezinde gerçekleştirilmiştir. Her ilde dört eğitim verilmiş olup toplamda 12 eğitim 30 gün süreyle gerçekleştirilmiş ve eğitimlere toplamda 240 kişi katılım göstermiştir.
Eğitimlerde teorik aktarımın akabinde pratik uygulamalara
dikkat edilmiş, tüm eğitimler katılımcılara özel vaka analizleri
üzerinden aktarılmıştır.

Eğitimlere katılımcılar yoğun ilgi göstermiş, bağlı bulundukları kurumlar üzerinden çeşitli örneklemlerle konular
çeşitlendirildiği, uygulamaya yönelik pratik bilgiler verildiği
için duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Bu sayede, Ajansın Güney Ege’deki ana hedeflerinden biri olan
kooperatif ve birliklerin rekabet gücünün artırılması hede-

geka.gov.tr

fine bir adım daha yaklaşılmıştır.
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PROJELER l Fizibilite Desteği

Fizibilite
raporuna
buradan
ulaşabilirsiniz.

SÖKE OSB LOJİSTİK MERKEZ İŞLETME VE
GELİŞTİRME FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
AYDIN

GüneyEge

S

öke Organize Sanayi Bölgesi tarafından
2019 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında
yürütülen “Söke OSB Lojistik Merkez İşletme ve Geliştirme Fizibilite Çalışması” projesi
kapsamında lojistik altyapıların geliştirilerek, lojistik faaliyetlerin canlandırılması suretiyle bölgenin ekonomik ve ulaşım altyapısı açısından gelişimine katkıda bulunulabilmesi adına lojistik merkez işletme
ve geliştirme fizibilite çalışması yürütülmüştür.
Ajansımız tarafından 100.376,70 TL ile %100 destek veri-
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len ve 18 ayda tamamlanan proje kapsamında
hazırlanan fizibilite ile lojistik merkez kurulumu,
işletme ve geliştirme projesi için yapılacak yatırımın finansal, teknik, mali analizi gerçekleştirilmiştir. Söke OSB’de kurulması planlanan
lojistik merkez teknik ve finansal açılardan incelenerek, bulguları ve onları destekleyen verileri
sistemli ve mantıklı bir şekilde sunulmuş ve hangi kaynaklara ihtiyaç olacağı tespit edilmiş, lojistik merkezin kapasitesi belirlenmiştir. Projenin sonuçlanmasıyla birlikte hazırlanan
doküman paydaşlara aktarılmıştır.

DENİZLİ ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
DENİZLİ

A

1 Şubat 2021 tarihinde sona eren proje sonucunda hazırlanan
fizibilite raporu ile 2021 Aralık ayında Ajansımızın güdümlü proje desteği kapsamında fiilen yapımı 			
başlayacak olan merkeze yönelik bir 			
Fizibilite
çalışma ortaya çıkarılmıştır.
raporuna
buradan
ulaşabilirsiniz.
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DENİZLİ MESLEKİ
EĞİTİM VE
TEST MERKEZİ
FİZİBİLİTESİ

jansımızın 2019 Yılı Fizibilite Desteği programı kapsamında desteklenen Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi fizibilitesinin hazırlanması projesi Denizli Organize
Sanayi Bölgesi tarafından yürütülmüştür. Projenin amacı yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması için yenilik, girişimcilik,
teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesini artırmaya yönelik bir yapının oluşturulması ve nitelikli iş gücüne sahip etkin bir
iş gücü piyasası oluşturulması için uygulamalı mesleki eğitim
ve test merkezi kurulmasıdır.

PROJELER l Fizibilite Desteği

TURİZM EKSENLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR
DENİZ ULAŞIM MODELİ OLUŞTURULMASI İŞİ
LİMAN YATIRIM FİZİBİLİTESİ
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MUĞLA

M
GüneyEge

uğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 Yılı
Fizibilite Desteği kapsamında yürütülen “Muğla
Büyükşehir Belediyesi Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım Modeli Oluşturulması İşi Liman Yatırım
Fizibilitesi” projesi vesilesiyle liman ve iskele yatırım fizibilitesi
hazırlanmıştır.
Ajansımız tarafından 188.800 TL bütçe ile %100 destek
verilen ve 18 ayda tamamlanan proje kapsamında hazırlanan fizibilite ile Muğla Ulaşım Ana Planı stratejilerine uygun
sürdürülebilir ulaşım politikası oluşturulmuştur. Ayrıca yerelin
sosyal ve mekânsal özelliklerine göre turizm döneminde olu-
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Fizibilite
raporuna
buradan
ulaşabilirsiniz.

şan yoğun ulaşım ihtiyacını karayolu ulaşımından deniz taşımacılığına yönlendirmek için adım atılmış, karayolu ulaşımına
alternatif oluşturarak karbondioksit emisyonunun azaltılması
için ön çalışma yapılmış, turizm eksenli yeni ulaşım politikalarının kurgulanarak yeni bir model oluşturulmuş ve turizm
kentlerine örnek olacak bir yerel ulaşım politikası üretilmiştir.
Proje ile Muğla özelinde yerel farklılıkları öne çıkarmak ve
Bodrum Yarımadası ile çevresindeki çekim noktaları arasında yeni bir cazibe yaratarak bunları avantaja dönüştürmek
için arka plan oluşturulmuş, yeni bir deniz taşımacılığı modeli
tespit edilmiştir. Projenin sonuçlanmasıyla birlikte hazırlanan
doküman paydaşlara aktarılmıştır.

¨Bizi Sosyal Medyadan da
Takip Edebilirsiniz¨

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)
GüneyEgeKA
guneyegeka
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)

Güney Ege Kalkınma Ajansı

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

WEBİNARLARI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

A

jansımız, bölgede öne çıkan tekstil, giyim ürünleri,
makine, teçhizat, gıda ve içecek ürünleri imalatı gibi
sektörlerde dijital ve kurumsal dönüşümü hızlandırarak gelir ve karlılık düzeyinin artmasına katkı sağlanması amacıyla “İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm
Sonuç Odaklı Programı”nı yürütmektedir. Bu kapsamda 2122-23 Aralık 2021 tarihlerinde “Dijital Gelecek Dijital Dünya”
başlığı ile webinar oturumları düzenlenmiştir.

GüneyEge

Üç gün süren oturumlar boyunca dijital dönüşümün birbirinden farklı aşamalarında rol oynamış sektör profesyonelleri,
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, üreticiler
ve hizmet sağlayıcılar; dijital dönüşümü insan, iş süreçleri ve
teknoloji unsurlarıyla ele almışlardır. Oturumların moderatörlüğünü Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu üyesi Harun Çetin
gerçekleştirmiştir. Konuşmacıların paylaştıkları bilgi, tecrübe
ve vizyonun başta tekstil, giyim ürünleri, makine, teçhizat,
gıda ve içecek ürünleri imalatı ile turizm gibi Güney Ege’de
öne çıkan sektörler olmak üzere Güney Ege’deki dijital dönüşüme rehberlik etmesi amaçlanmıştır.
21 Aralık Salı günü “21. Yüzyılın Petrolü = Veri” başlıklı ilk
oturumda TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, Türkiye
Bilişim Derneği (TBD) İcra Kurulu Başkanı Aydın Kolat, Oracle
Türkiye Cloud Solution Architect Leader Nuri Cömert, Açık
Holding Bilgi Grubu Başkanı Celal Ünalp ve Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Ziya Karakaya konuşmacı olarak yer almıştır. Oturumda veriden, verinin
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neden artık en önemli ham madde olduğundan, teknoloji
gelişiminde verinin rolünden, gelişen teknolojilerin imalat endüstrilerine etkisinden, dijital dönüşümün gerçekleşmesinin
önemli adımlarından bahsedilmiştir. “Akıllı Makineler Çağı =
Makinelerin Yükselişi” başlıklı ikinci oturumda IBM Türkiye Senior Data Scientist Şura Ecem İçingir, Funika Tekstil Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen, Kognitek Kurucu
Ortağı Yücel Bağrıaçık ve AVE Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Handan Keleş yapay zeka, makine öğrenmesi, öngörücü
bakım ve nesnelerin interneti konularından bahsetmişlerdir.

Webinar oturumlarının 2. gününde ilk olarak “Dijital Evrene
Giriş: Matriks Evreni ve Metaverse” başlıklı oturum gerçekleştirilmiştir. Oturumda Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı
ve Aslı Tekstil Genel Müdürü Selim Kasapoğlu, İyi Yaşa-Sweaters-The Vertical Project Kurucusu Elif Boyner, KAM İnovasyon Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Baykam, Standards
and Partners CEO Murat Yılmazsoy ve Atılım Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Ziya Karakaya yer
almıştır. Oturumda dijital fabrika, dijital ikiz, mekansız fabrika,
metaverse, dijital dönüşümün bizlere nasıl bir gelecek hazırladığı, iş dünyasının ve insanoğlunun dijital dönüşümden
nasıl etkileneceği konuları detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

tels&Resorts Senior Vice President Russia, CIS and Georgia
Sedat Korkmaz, Turcom Teknoloji Bölge Müdürü Gökhan Erzurumluoğlu, Muğla Teknopark Genel Müdürü Dr. Barış Ethem
Süzek, DENTUROD Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Murat Şen,
ADÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem ve TBD
İcra Kurulu Üyesi Cengiz Turgay’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda turizmdeki dijital dönüşümün nasıl gerçekleştiğinden, turizmin dijital dönüşümle nasıl şekilleneceğinden,
dijitalleşmenin turizm sektöründe sunduğu olanaklardan bahsedilmiştir.

Webinar serisinin son günü olan 23 Aralık’ta ise Güney Ege
için kritik öneme sahip turizm sektörünün dijital dönüşümü
hakkındaki “Teknoloji Çağı ve Turizm” oturumu River Rock Ho-

1.Gün

2.Gün

3.Gün
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22 Aralık Çarşamba gününde gerçekleşen ikinci oturum ise
“İnsansız (Hatasız) Fabrikalar” başlığıyla gerçekleştirilmiştir.
Oturumda Vodafone Akıllı Köy-TABİT Kurucusu Coşkun Yıldırım, Yaşar Bilgi Grup Bilgi Sistemleri Yöneticisi Onur Yılmaz,
Voodoo RPA Proje Müdürü Selin Hayran, Pamukkale Teknokent Genel Müdür V. Mesut Aydınlı, Ionic Stone Genel Müdürü Dr. Celil Kılınç ve Askon Genel Müdür Yardımcısı Murat
Özdemir konuşmacı olarak yer almıştır. Oturumda otonom
sistemler, robotik süreç otomasyonu, hatasız fabrika ile dijital dönüşümün sürdürülebilirlik, karlılık ve verimlilik açısından
sunduğu fırsatlar hakkında konuşulmuştur.

Webinar oturumları ile işletmeler kendi iş süreçlerine benzer
alanlarda uygulanan başarı örnekleri hakkında bilgi alırken
ülkemizdeki iyi uygulama örnekleri ile buluşmaları, dijital dönüşüm alanında başarılı işletmelerin tecrübelerinin Güney
Ege’deki işletme ve üreticilere aktarılması sağlanmıştır. Dijital
dönüşümün sadece bir teknoloji kullanımı meselesi olmadığının, iş yapış biçimlerinden yeni yatırımlara, günlük yaşantıdan
iletişim yöntemlerine tüm deneyimleri kapsayan bir anlayış dönüşümü olduğunun ortaya konulduğu “Dijital Gelecek Dijital
Dünya” webinar oturumlarını Ajansımızın Youtube sayfasından izleyebilirsiniz:
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UZMAN GÖZÜYLE

YEŞİL
ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGESİ

Hazırlayan: Nazlıcan NASIRLAR / Denizli Yatırım Destek Ofisi

GüneyEge

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sınırları içinde çevresel,
sosyal ve ekonomik açıdan maksimum seviyede sürdürülebilirliğe erişmek için üretim ve hizmet tedarik süreçlerinde kaynak verimliliği ve temiz üretim uygulamaları gibi yeşil performans önlemlerinin en yüksek düzeyde alınmasını, yeşil altyapı
tesislerinin kurulması ve işletilmesini, endüstriyel simbiyoz gibi
uygulamaları baz alarak kaynakların verimli kullanımını teşvik
eden OSB demektir.
Çevre, ekonomi, sosyal ve bölge yönetimi Yeşil OSB’nin ana
bileşenleridir. Çevre bileşeni, çevresel yönetim ve izleme,
enerji yönetimi, su yönetimi, atık ve ham madde kullanımı,
iklim değişikliği ve doğal ekosistem; sosyal performans ise
sosyal yönetim sistemleri, sosyal altyapı, paydaşlarla iletişim;
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ekonomik bileşen ise istihdam yaratma, yerel firma ve KOBİ,
ekonomik değer yaratma; son olarak OSB bölge yönetimi bileşeni ise bölge yönetimi vizyonu, izleme ve risklerin yönetimi,
planlama ve imar alt gruplardan oluşmaktadır.
Ticari avantajların yanında kaynakların etkili şekilde kullanımını, verimliliğin artışını, sosyal sorumluluk hedeflerini ve iklim
değişikliği risklerini azaltma imkanlarını sunan eko-endüstriyel
parklar için, uluslararası çerçeve kapsamında yerine getirilmesi
gereken bazı kriterler belirlenmiştir; yeşil OSB’ye dönüşebilmek için yan sayfada sıralanan bu şartlar yerine getirilmelidir.
OSB’lerin Yeşil OSB’ye dönüşümü ve sertifikasyonu dâhilinde
2 aşamalı bir performans ölçümü mekanizması geliştirilmiştir.

PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR:
SERTİFİKASYON AŞAMASI 1
Yeşil Bayrak alınması için 12 ön koşul:
1.

Yerleşik bir OSB yönetiminin bulunması

2.

Yeşil performans göstergelerinin izlenmesi

3.

Taslak yeşil dönüşüm planının bulunması

4.

Düzenli olarak gözden geçirilen master planının olması

5.

Çevresel etki değerlendirme planının olması

6.

Yeşil altyapı tesisleri ve endüstriyel simbiyoz planının olması

7.

Enerji yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemleri veya iş
sağlığı ve güvenliği sistemlerinin en az birinin olması

8.

Mesleki eğitim tesisleri, kreş veya çocuk bakım alanları,
hastaneler, ilk yardım merkezleri, ambulanslar gibi temel
sosyal altyapı unsurlarından en az birinin olması

9.

OSB’deki yenilenebilir enerji kullanımıyla ilgili olarak plan,
proje veya bir tesisin mevcut olması

10. OSB'lerin yeşil performansının artırılması konusunda altı
ayda bir farkındalık programlarının yürütmesi
11. OSB firmalarına ve bizzat OSB yönetimine hizmet sunan
ve katma değerde bulunan, yerel/ulusal küçük & orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklemesi
12. Her bir ön koşula ilişkin yıllık performansı ve yeşil performans hakkındaki bilgileri içeren yıllık raporlar yayınlamak
üzere bir sistem oluşturulması

Çevresel
Tüketilen su miktarındaki yıllık değişim
OSB seviyesinde geri dönüştürülmüş suyun,
tüketilen toplam su miktarına oranı

Yeşil performans göstergeleri:
12 ön koşul sağlandıktan sonra daha ileri seviyede yeşil
performans değerlendirmesi için önerilen aşağıdaki tabloda
yer alan göstergelerin her biri için sertifikasyon mekanizmasında kullanılmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önceliklerine göre iki unsur belirlenmelidir.

Sosyal
Yaratılan istihdamdaki konsolide yıllık artış
Şikayet giderme mekanizmasına sahip olan firmaların oranı
Kamu istişaresi ve halk katılımı mekanizmalarının yaygınlığı
İstihdamda cinsiyet çeşitliliği

OSB düzeyinde üretilen toplam atık sudaki
yıllık değişim

Ekonomik

OSB yönetimi tarafından uygulanan katı atık
yönetim programı

Konsolide gelirlerdeki yıllık artış
Toplam konsolide gelir içindeki konsolide ihracat
gelirin payının yıllık artışı

Firmaların ve OSB'nin konsolide yıllık enerji
tüketim miktarlarındaki yıllık değişim

OSB seviyesinde satın alınan toplam mal ve
hizmetler içinde, yerel (il bazında) olarak tedarik
edilen mal ve hizmetlerin oranı

Konsolide elektrik tüketimi içindeki,
yenilenebilir enerji kaynaklarından ve
biyogazdan firmalar ve OSB tarafından
üretilen elektriğin payı

OSB yönetiminin, yeşil altyapı tesisleri ile
endüstriyel simbiyoza yönelik yatırımlarının,
toplam yatırımlar içindeki payı

Firmaların ve OSB'nin konsolide yıllık elektrik
tüketimlerindeki yıllık değişim
Endüstriyel simbiyoza katılan firmaların oranı
ISO 50001, LEED, EDGE (enerji yönetimi)
sertifikalarından en az birine veya bunlara
muadil ulusal sertifikalara sahip firmaların
oranı

OSB Yönetimi
OSB yönetimi memnuniyet anketlerinden elde edilen ortalama memnuniyet yüzdesi
"Yeşil Dönüşüm"ü sağlamakla görevlendirilmiş personel veya departman
OSB yönetiminin yıllık raporu
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Tablo: Yeşil Performans Göstergeleri

SERTİFİKASYON AŞAMASI 2

UZMAN GÖZÜYLE
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya
Bankası Grubu ve Alman Kalkınma Ajansı (GIZ) tarafından
2021 yılında eko-endüstriyel parklara yönelik çalışma yapılarak
yukarıda da belirtilen bir çerçeve hazırlanmıştır.

GüneyEge

Dünyadan örnekler vermek gerekirse Finlandiya’da şu an 14
adet eko-endüstriyel park mevcut olup bir network vasıtasıyla
birbirlerine bağlıdırlar ve ülkenin tamamına yaygınlaştırılmıştır. Diğer bir deyişle, sadece Finlandiya’nın büyük ve zengin
şehirlerinde değil ülkenin kırsal bölgelerinde de yer almaktadırlar. Bir diğer örnek ise dünya üretim hacminin büyük çoğunluğunu elinde tutan ve aynı ölçüde sera gazı emisyonu
ve diğer çevre kirliliklerine de sebep olan Çin’de yer alan
Jiangxi eko-endüstriyel parkı olup hayata geçirilme projesi
ise Dünya Bankası tarafından finanse edilmiştir. Danimarka’da
yer alan Kalundborg eko-endüstriyel parkı 1961 yılında kurulmuş olup parkın dünyanın en ileri teknolojisine sahip olduğu
düşünülmektedir. Endüstriyel simbiyozun hayata geçirildiği
Kalundborg eko-endüstriyel parkında yer alan 30 firma, kullandıkları materyalleri geri dönüştürmektedirler. Danimarka’ya
ek olarak, Hollanda Rotterdam ve Avusturya Styria bölgelerinde de eko-endüstriyel park bulunmaktadır. “Ulsan Mipo ve
Onsan” Güney Kore’nin eko-endüstriyel park girişimlerinden
biridir. Ulsan Mipo ve Onsan bünyesinde bulunan firmalar tarafından endüstriyel simbiyoz, atık yönetimi, enerji verimliliği ve
diğer çevre dostu uygulamalar için 520 milyon $ yatırım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İsveç, Almanya, Avusturalya ve Amerika
da eko-endüstriyel parkları benimseyen ülkeler arasındadır.
Ülkemizde de konuya ilişkin çalışmalar kapsamında, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 yılında Yeşil Mutabakat Eylem
Planı hayata geçirilmiştir. Bu eylem planında, ülkemiz sanayisinin yeşil dönüşümünün geliştirilmesi bakımından, Yeşil OSB’ler
ve Yeşil Endüstri Bölgeleri endüstriyel simbiyozun sağlanması
ve yeşil rekabetçiliğin artırılması için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulanmıştır. Bu çerçevede, Yeşil OSB’lerin ve Yeşil
Endüstri Bölgelerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların
tamamlanması amaçlanmaktadır. Yeşil ve döngüsel bir ekonominin tesisi hedefi doğrultusunda, Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri
Bölgesi sertifikasyon sisteminin hayata geçirilmesine yönelik
teknik ve idari çalışmaların tamamlanacağı hedeflenmektedir.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca
hazırlanan 2022-2024 Orta Vadeli Program’ın “Yeşil Dönüşüm” başlığı altında Yeşil OSB’lere de değinilmektedir. Politika
ve tedbirler arasında, Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir
sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verileceği ifade edilmektedir.
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Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin Yeşil OSB’lere dönüşüm projesinin ana aktörü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Bakanlık bünyesinde Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü çalışmanın koordine edicileri
arasındadır. Ülkemizde, Yeşil OSB girişimleri bakanlıklarımızın
öncülüğünde ve desteğiyle hız kazanmaktadır. Örneğin, Afyonkarahisar’da Türkiye’nin ilk Yeşil OSB’sinin kurulması için
çalışmalara başlanmıştır. Diğer bir örnek ise Mersin’dendir.
Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi (TÜİOSB) “Yeşil Ekonomi” ana temasıyla gerçekleştirilen 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye'nin İlk İhracat
Odaklı Dijital ve Yeşil OSB'si Ödülü'ne layık görülmüştür. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)’de ise,
Yeşil Mutabakat’ın ikinci adımı atılmıştır. Buna ek olarak, İzmir
Kalkınma Ajansı, 2020 yılında "İzmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi Yeşil OSB’ye Dönüşüm Fizibilite Çalışması" ve "İzmir
Tire Organize Sanayi Bölgesi Yeşil OSB’ye Dönüşüm Fizibilite Çalışması"nı gerçekleştirmiştir. Bu konuyu 2021 Çalışma

Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kuruluşu (WB-IFC) iş birliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 2017 yılında
Türkiye için kapsamlı bir Yeşil OSB çerçevesinin geliştirilmesine yönelik olarak “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi” yürütülmüştür. Ankara Sanayi Odası 1. Organize
Sanayi Bölgesi (ASO-1), Bursa, İzmir Atatürk, Adana
Hacı Sabancı olmak üzere 4 pilot OSB
belirlenmiş ve kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve
yeşil altyapı alanlarında
gerçekleşecek yıllık tasarruf miktarları tespit
edilmiştir. Proje kapsamında seçilen dört
pilot OSB’de Yeşil OSB
potansiyelinin hayata geçirilmesi için 350 milyon dolar bir sermaye
yatırımına ihtiyaç olduğu ortaya konulmuştur.
Ayrıca 95 milyon doların üzerinde yıllık potansiyel
tasarruf imkânının bulunduğu ve geri ödeme süresinin
de 3,7 yıl olduğu öngörülmektedir. Belirlenen fırsatların tamamının uygulanması halinde, dört OSB’de toplamda yıllık 1
milyon MWh enerji tasarrufu, 357 ktCO2e’lik karbon azaltımı,
yaklaşık 12 milyon m3 su tasarrufu, atık miktarında 71.000

tondan fazla azaltım ve 14.000 tondan fazla kimyasal ham
madde tasarrufunun mümkün olduğu tahmin edilmektedir.
Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” ile seçilen
OSB’lerin verimliliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin ve rekabet gücünün artırılması ve aynı zamanda bu bölgelerin diğer
OSB’lere örnek oluşturması hedeflenmektedir. Proje kapsamında Dünya Bankası finansmanı ile OSB’lere 300 milyon
ABD Doları tutarında kredi sağlanması planlanmaktadır.
Sonuç olarak, gerekli şartlar sağlandığı takdirde dünyada şu an yaklaşık 20.000 tane bulunan ve sayısı gittikçe artan yeşil OSB
kategorisine girilmesi mümkündür. Bu
noktada,
değerlendirilebilecek
ulusal ve uluslararası çok çeşitli destek enstrümanları
bulunmaktadır.
Bu
kaynaklardan faydalanmak için atılan her
adım, küresel olarak oldukça
büyük problemlerle karşı karşıya olduğumuz şu zamanlarda, iklimsel problemlerin en azından etkilerini azaltmak için dünyamıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda, Yeşil
OSB’lerin sosyal yönleri ile toplumlara artı değer katacağı
aşikârdır. Ekonomik açıdan değerlendirdiğinde ise sağlanacak
tasarruflar ülke ekonomisi için sürdürülebilir büyüme anlamında büyük önem arz etmektedir.
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Programına taşıyarak, bölgedeki OSB’ler için yeşil rekabetçilik
fırsatlarının ortaya konulması ve yeşil (eko-endüstriyel park)
organize sanayi bölgesine dönüşümlerine yönelik olarak oluşturulacak proje ile birlikte bölgesel ve ulusal ölçekte bir Yeşil
OSB örneğinin hayata geçirilmesini hedeflemiştir.

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

GÜNEY EGE BÖLGESİ’NDE ÖNE ÇIKAN
SEKTÖRLERDE KURUMSALLAŞMA VE
DİJİTALLEŞME MEVCUT DURUM
ANALİZİ

Hazırlayan: Harun KAPTANER / Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi

GüneyEge

İ

çinde yaşadığımız 21. yüzyıl, her anlamda büyük ve ciddi ilerlemelere sahne olmaktadır. Günümüzün en revaçta
konularından biri olan dijitalleşme de bunlardan biridir. Dijitalleşme, küresel ekonomide dengeleri değiştirecek, güçlü
ülkelerin güç dağılımının değişmesine ve yeni aktörlerin doğmasına sebep olabilecek yıkıcı bir devrim niteliğindedir. Bu
devrimin uzun vadeli bir süreç yaklaşımıyla ele alınması ise
bir zorunluluktur. Dünyadaki bu yeniliklere kayıtsız kalmamak
adına ülkemizde de dijitalleşme çabaları hızla devam etmektedir. Küresel düzeyde rekabet edebilirliğimizi artırmak, teknolojik ilerleme ile iktisadi büyümeyi sağlamak ve hayatımızı
kolaylaştırmak amacıyla ulusal düzeyde belirlenen politika ve
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yatırımları Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak biz de bölgesel
düzeyde ilerletmek istiyoruz. Bu bağlamda, TR32 Bölgesi’nde (Aydın, Denizli, Muğla) öne çıkan sektörlerde (tekstil ve
giyim ürünleri, makine ve teçhizat, gıda ürünleri imalatı) dijital
ve kurumsal dönüşümün sağlanarak gelir ve karlılık düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması amacı ile 2021-2023 dönemini kapsayan “İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital
Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı” Ajansımız tarafından hazırlanmıştır. Bu programın ilk adımı olan; “Güney Ege Bölgesi’nde Öne Çıkan Sektörlerde Kurumsallaşma ve Dijitalleşme
Mevcut Durum Analizi” çalışması ile bölgede mevcut durum
ortaya konmuştur.

Bu çalışma kapsamında, TR32 Bölgesi’nde öne çıkan sektörlerde dijitalleşme ve kurumsallaşma alanındaki mevcut
durumun detaylı bir şekilde belirlenmesi ve analiz edilmesi
amaçlanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler Güney Ege
Kalkınma Ajansı’nın önümüzdeki dönem için dijitalleşme ve
kurumsallaşma alanındaki faaliyetlerine ve desteklerine ışık
tutacak, diğer karar alıcılara da rehberlik edecektir.

sahip olan makine sektöründe 10 kişi ve üzeri, tekstil sektöründe 100 ve üzeri, giyim imalatında 50 ve üzeri, gıda sektöründe ise 20 ve üzeri çalışan sayısına sahip tüm işletmelerle
tam sayım yöntemiyle web tabanlı 301 adet anket gerçekleştirilmiştir. Araştırma soru formu, TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü iş birliği ile örneğe çıkan işletmeler tarafından kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre kullanılarak web tabanlı
anket (WBS-Web Based Surveys) yoluyla doldurulmuştur.

Bu kapsamda TR32 Bölgesi’nde, NACE Rev.2’ye göre bölge ekonomisine yön veren imalat sanayi sektörünün seçilmiş 4 alt sektöründen (10-Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14-Giyim
Eşyalarının İmalatı, 13-Tekstil Ürünlerinin İmalatı ve 28-Başka
Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı) çalışan
sayısı kriterine göre örneğe çıkan işletmeler araştırma kapsamına alınmıştır. Bu çalışmada belirli bir ölçek ekonomisine

Araştırmanın Temel Göstergeleri
Bu araştırma kapsamında veri derlenen işletmelerin %21’i
(63) gıda ürünleri imalatı, %28’i (88) tekstil ürünleri imalatı,
%23’ü (67) giyim eşyaları imalatı, %28’i (83) makine ve ekipman imalatında faaliyet göstermektedir.

Tablo 1. İşletmelerin İl ve NACE Rev.2 İmalat Sanayi Alt Sektör Bazında Dağılımı
10-Gıda ürünlerinin
imalatı

13-Tekstil
ürünlerinin imalatı

14-Giyim eşyalarının
imalatı

28-Makine ve
ekipman imalatı

Toplam

İl Adı

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Aydın

33

53

3

5

7

11

35

41

78

26

Denizli

16

25

85

95

60

89

45

55

206

68

Muğla

14

22

-

-

-

-

3

4

17

6

Toplam

63

100

88

100

67

100

83

100

301

100

Araştırma kapsamındaki işletmelerin %68’i Denizli'de bulunmaktadır. Tekstil ürünleri imalatı sektöründeki işletmelerle
yapılan anketlerin %95’i Denizli'de iken gıda ürünleri imalatı
sektöründeki işletmelerle yapılan anketlerin %53’ü Aydın’da
bulunmaktadır.
Araştırmanın Sonuç ve Değerlendirmesi
Kurumsallaşma Açısından:

geka.gov.tr

Kurumsallaşma, işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan dış çevreye entegrasyon sağlamaları ve
rekabet koşullarında avantajlı olmaları bakımından hayati
bir öneme sahiptir. Açıkça kurumsallaşma işletmelerin dış
dünyadan ne biçimde ve nasıl etkilendiklerini betimlemeye
çalışmaktır. Alan yazında işletmelerin dış dünya ile entegrasyonuna karşılık gelen kurumsallaşmanın boyutlarını oluşturan
kavramlar formalleşme, profesyonellik, hesap verebilirlik ve
tutarlılık olarak sınıflandırılmıştır.
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Bu kavramlardan ilki olan formalleşme, bir işi yapmak için kullanılan yazılı metotlar doğrultusunda aksiyon almak ve yapılan
işlerin bu metotlara mütenasip bir biçimde yerine getirilmesini
sağlamak, bunu sağlarken de işletme içinde yer alan paydaşların görev alanları, iş tanımlarına dikkat ederek işletme
içindeki işleyişi sağlamaktır. Çalışma kapsamında elde edilen
verilere göre; işletmelerin %77'sinde yazılı bir işletme anayasası bulunmamaktadır. Formalleşme boyutuna sektörel
olarak bakıldığında ise giyim eşyalarının imalatını gerçekleştiren işletmelerin (%92) en düşük formalleşme oranına sahip
olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin
%71’inde çalışanların görev, rol, yetki ve sorumlulukları yazılı
olarak belirlenmiştir. Bu hususta en yüksek oran (%77) tekstil
ürünlerinin imalatını gerçekleştiren işletmelere aittir.
Profesyonelleşme, işletmeler için kayda değer bir girdi olan
beşeri sermaye üzerinde uzmanlaşma gerektiren bir durumdur. İşletmelerin piyasada başarılı olmaları, kurumsal yapılarının ne düzeyde profesyonel olduklarına bağlı olarak değişir.
Çalışmada elde edilen verilere göre işletmelerin %68’inde
kalite kontrol biriminin aile üyesi olmayan ayrı profesyonel bir
yöneticisi bulunmaktadır. Bunu %55 ile insan kaynakları birimi, %48 ile pazarlama birimi, %39 ile bilgi işlem/otomasyon
birimi ve %27 ile Ar-Ge birimi takip etmiştir. Buna mukabil
%79’unda işletmenin ilk girişimcisi veya ilk girişimcinin aile
üyesi tepe yönetici pozisyonundadır.
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Hesap verilebilirlik, işletmelerin yaptığı işler ile ilgili mesuliyet
duygusu içerisinde olması ve yaptığı işler ile ilgili tüm mesuliyeti alabilmesi durumudur. İşletmelerin yaptıkları işler ile
ilgili tüm mesuliyeti almaları ve hesap verebilmeleri içinde bulundukları sektörde kabul görmelerinin ve onaylanmalarının
sağlanması açısından önem arz etmektedir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin yaklaşık %75’i bu kriteri sağlamaktadır.
Ancak bu oran sektörel olarak incelendiğinde %61’e (giyim
eşyaları imalatı) kadar düşmektedir.
Kültürel güç, kurumsallaşma hususunda işletmenin güçlü bir
örgüt kültürüne haiz olması ile doğru orantılıdır. Güçlü örgüt
yapısı sektörde işletmeyi diğer rakiplerinden ayırırken aynı
zamanda kurumsallaşmayı da sağlamaktadır. Araştırmada
işletmelerin yönetim kurulu dışında kurucu aile üyeleri dışından yönetici bulunma durumu irdelendiğinde işletmelerin
sadece %23’ünde aile üyesi dışında yönetici bulunmaktadır.
Araştırmada işletmelerin işletme anayasası kapsamında belirlenen ilkelere göre karar alma ve faaliyet belirlemede önemli
bir araç olan yönetim kurulu toplama ve bu kurulda alınan
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kararları yazı altına alma ve uygulama verileri incelendiğinde
ayda bir kez rutin olarak toplantı gerçekleştiren işletmelerin
oranı sadece %31’dir.
Tutarlılık, işletmenin bulunduğu pazar/sektör içerisinde muhtelif zamanlarda gerçekleşen aynı hadiseler karşısında aynı
refleksleri göstermesi biçiminde tanımlanabilmektedir. Yine
işletmeler tutarlı davranarak sağladıkları güven sayesinde
işletme içinde ve dışında sosyal sermayelerini artırarak kurumsallaşmalarına katkı sunabilmektedirler. Araştırma verileri
tutarlılık ilkesi doğrultusunda incelendiğinde yazılı bir anayasaya sahip olma durumunda en dezavantajlı sektör giyim eşyalarının imalatı (%92) işletmeleridir.
Sonuç olarak kurumsallaşma, işletmelerde oluşan bir dizi
saikten etkilenerek gerçekleşmektedir. Bu araştırma verileri
analiz edildiğinde kurumsallaşma ilkelerine göre örgütsel yapısını dönüştüren işletme sayısı TR32 Bölgesi’nin ekonomik
büyüklüğü dikkate alındığında yeterli düzeyde bulunmamaktadır.
Dijitalleşme Açısından:
Dijitalleşme, günümüzde hızla gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlar ve iş dünyasının değişen ihtiyaçları doğrultusunda, insan, iş süreçleri ve teknoloji
unsurlarını bir araya getiren bütüncül bir dönüşüm anlayışını
ifade etmektedir.
Bu çalışmanın sonuçlarına göre TR32 Bölgesi’ndeki işletmelerin sadece %17’sinin hali hazırda bir kurumsal ve yazılı dijitalleşme stratejisi bulunduğu görülmektedir. Sektörel bazda
incelediğinde ise diğer sektörlere nazaran en fazla makine
ve ekipman imalatı sektöründe (%25) kurumsal ve yazılı bir
dijitalleşme stratejisi bulunduğu tespit edilmiştir.

Çalışmanın en göze çarpan sonuçlarından birisi ise yazılı bir
dijitalleşme stratejisine sahip olmayan işletmelerin %73’ünün
yakın gelecekte işletmelerinde dijitalleşmenin sağlanması
için bir çaba içerisinde olduklarını belirtmeleridir. Tekstil sektörünün %82 ile dijitalleşme çabası gösteren en yoğun sektör olduğu; onu %78 ile makine ve ekipman imalatı, %70 ile
gıda ürünlerinin imalatı, %60 ile giyim eşyalarının imalatı sektörlerinin izlediği görülmektedir. Ancak ankete katılan işletmelin %53’ü dijitalleşmenin sağlanabilmesi için işletmelerinde yeterli insan kaynağına sahip olmadıklarını belirtmişlerdir.

İkinci önemli husus ise işletmelerin dijital dönüşümüne ön
ayak olabilecek insan kaynağının yaratılmasıdır. Bu hususta
üniversite, mesleki eğitim kuruluşları, STK’lar ile kamu kurum
kuruluşlarının iş birliği yaparak gerekli alanlarda donanımlı
eğitimi sağlayabilecek merkezleri oluşturması önem arz etmektedir. Bölge üniversitelerinden mezun olan genç eğitimli
insan kaynağının iyi yönlendirilmesi ve diğer bölgelerdeki iyi
üniversitelerden mezun olan gençlerin bölge sanayine çekilebilmesi kilit noktayı oluşturmaktadır.

Bununla birlikte bölgede öne çıkan sektörlerin kısmen de
olsa dijital yazılım ve teknolojileri kullanmaya başladığı göze
çarpmaktadır. İşletmeler içerisinde ankete seçilmiş dijital
yazılım sistemlerinden en az bir tanesini kullananların oranı
%41 olurken seçilmiş teknolojilerden en az bir tanesini kullandığını belirten işletmelerin sayısı ise sadece %21 olmuştur. Sektörler yakından incelendiğinde ise tekstil sanayinin
söz konusu dijital yazılım ve teknolojileri en yoğun kullanan
sektör olduğu buna karşın giyim eşyaları sanayinin ise bu
sistemleri en az kullanan sektör olduğu göze çarpmaktadır.

Bu doğrultuda işletmelere hangi alanlarda en fazla danışmanlık ihtiyacı duyduğu sorulduğunda işletmelerin %39’u
Ar-Ge ve inovasyon, %37’si ise dijital dönüşüm danışmanlığına ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Sektörel bazda incelendiğinde ise Ar-Ge ve inovasyon ile dijital dönüşüm konularına en yoğun ilgiyi makine ve ekipman imalatı ile tekstil
ürünleri imalatı sanayilerinin gösterdiği görülmektedir.
Genel bir değerlendirme yapıldığında bölgede öne çıkan
sektörlerde dijitalleşme çabası içinde olan işletmelerin yoğun olduğu görülmektedir. Dijitalleşmeye olan eğilimi bakımından diğerlerine göre tekstil imalatı ile makine ve ekipman
imalatı sektörleri öne çıkmaktadır. Bu noktada işletmelerin
en büyük engel olarak gördüğü maliyet konusu ortaya çıkmaktadır.

Üçüncü husus ise işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon ile dijital
dönüşüm başta olmak üzere birçok danışmanlık desteğine
ihtiyaç duymasıdır. Aile şirketlerinin yoğun olduğu bölgede
yönetişim, Ar-Ge ve inovasyon ile dijital dönüşüm başta olmak üzere çeşitli danışmanlık hizmetlerinin profesyoneller
tarafından işletmelere yoğun olarak sunulması ve bunların
destek mekanizmaları ile desteklenmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır.
Son olarak bölge sanayisinde dijital dönüşümün sağlanmasındaki en önemli hususlardan birisi ise değişime gösterilen dirençtir. Bu direnç; işletmenin ister yönetim ister diğer
departmanlarında olsun, işletmelerin ve sanayinin gelişimi
ve dönüşümü için büyük bir engel teşkil etmektedir. Bunun
için dijitalleşme bilincinin yaratılmasına yönelik bilgilendirme
çalışmaları ile departmanlara özel tasarlanmış eğitimlerin bir
arada yürütüldüğü bir farkındalık programı planlamak ve bu
hususta aksiyon almak bölge sanayisinin kurumsallaşması
ve dijitalleşmesi mevzunda büyük bir dönüşüm yaratabileceği düşünülmektedir.
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Araştırmaya göre, gelecek üç yıl içerisinde işletmelerden dijital sistemlere yatırım yapmak isteyenlerin oranı %35 iken
dijital teknolojilere yatırım yapmak isteyenlerin oranı sadece
%19’dur. Bu noktada dijitalleşme sürecini geciktiren ve işletmeyi zorlayan konular araştırıldığında %73 ile bütçe hususunun ilk sırada geldiği göze çarpmaktadır. Bütçeyi ise
sırasıyla insan kaynağı (%55), değişime direnç (%33), hangi
teknolojiye adapte olunacağının bilinmemesi (%20), yasal
mevzuatlar (%19) gibi hususlar takip etmektedir.
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GÜNEY EGE
YÖRESEL
ÜRÜNLERİ

GüneyEge

FUARI'NDA
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Yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline gelen, bunun yanında üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım, gıda,
sanayi ürünleri ve el sanatlarının tanıtılması için düzenlenen
YÖREX Fuarı kapılarını 21 Ekim 2021 tarihinde açmıştır. Fuar
açılışına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, il valileri, TOBB'a
bağlı odalar ve kalkınma ajansları katılmıştır. Fuarın ilk gününde Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve GEKA Yönetim
Kurulu Üyesi Hakan Ülken ve AYTO Yönetim Kurulu üyeleri,
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı ve GEKA
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ercan ve MUTSO Yönetim Kurulu üyeleri, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Çıralı, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Erden ve Genel Sekreteri Taşkın
Baykara, Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer ile Buldan
Ticaret Odası Genel Sekreteri Ayhan Emirdağ stantlarda yer
almışlardır.
Ajansımız, Antalya Expo Fuar merkezinde, 21-24 Ekim 2021
tarihleri arasında 11’inci kez düzenlenen YÖREX Fuarı’na

2015 yılından beri Güney Ege Bölgesi’nin yöresel ürünlerinin
markalaşması ve ticarileşmesi amacıyla katılmaktadır. Her yıl
bölgedeki oda ve borsalarla Ajansımızın stantlarında Güney
Ege’nin birbirinden değerli yöresel ürünleri sergilenmektedir.
Fuara bu kapsamda Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret
Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Söke Ticaret Odası ve Sınırlı
Sorumlu Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) katılım sağlamıştır. Odalar; Aydın İnciri, zeytin,
zeytinyağı, zeytinyağı sabunu, pamuk, künar, kestane, kestane şekeri, mısır, Aydın İnciri Reçeli ve reçel çeşitleri, Aydın Kabak Tatlısı, Söke tatlımaya ekmeği, yöresel meyve ve sebze
tozları, incir şekerleme çeşitleri, incir çekirdeği yağı ve şal, file,
baskılı çanta vb. el işi ürünleri sergilemişlerdir.

Denizli standında Buldan Ticaret Odası’nın
koordinasyonuyla Alanyazı Buldan Lezzetleri firması katılım sağlarken, Denizli Ticaret
Odası koordinasyonuyla Buldan Kaçanoğlu
El Dokumaları firması katılım sağlamıştır. Ayrıca Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü,
Çameli Yerel Eylem Grubu, Çardak Kaymakamlığı Belediyesi koordinasyonunda Çardak Hambat Kadın Eli Derneği,
S.S. Denizli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifi Birliği ve Honaz
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Yatağan

geka.gov.tr

A

jansımızın 11. YÖREX Fuarı’nda açtığı 3 ayrı stant
alanında Aydın, Denizli ve Muğla’nın oda ve borsaları
ile yöresel ürünler üreten kuruluşları, Güney Ege’nin
yöresel ürünlerinin tanıtımını yapmak için bir araya gelmiştir.
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Beyazı İnciri, nar ekşisi, elma sirkesi, domates/biber salçası, üzüm pekmezi, karakılçık unu, karakılçık bulguru, pilavlık
bulgur, siyez bulguru, siyez unu, yayla fasulyesi, kekik, nane,
adaçayı, turunç reçeli, sığla sabunu, çam katranı sabunu,
kantaron sabunu, avokado, Seki Tarhanası, kuru domates,
Üzümlü Dastarı, kaya halısı, Seydiler Kilimi, dermatolojik doğal zeytinyağlı sabun, doğal soğuk sıkım aromatik yağlar,
Marmaris Çam Balı, Milas Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Milas Balı, Milas Tepsi Böreği ve Milas Halısı.

GüneyEge

bıçakları firması katılım sağlamıştır. Çal Belediyesi koordinasyonunda Sınırlı Sorumlu Çal Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme
Kooperatifi de fuarın üçüncü günü itibariyle fuarda yerini almıştır. Denizli standında bu kapsamda dokuma tekstil ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler (çaylar ve baharatlar), kurutulmuş
meyveler sebzeler ve kuruyemişler, zeytinyağı, bal ve reçel,
kuru bakliyat, erişte, çeşnili zeytinyağları, reçeller, ekşiler,
sirkeler, pekmezler, soslar, kuru meyve, salça, kuru cennet
elması, kuru Çal Karası Üzümü, Çameli Kilimi, Çameli Fasulyesi, Çameli Elmalı Bezi, Çameli Cevizi, Yatağan bıçakları,
Çardak’ın yöresel el dokuma kilimi, deri peyniri, tarhana ve
sumak sergilenmiştir.

Muğla standında odalar, kendi sorumlu oldukları bölgelerdeki firma ve kooperatif ürünlerini sergilemişlerdir. Bu kapsamda stantta yer alan ürünler şu şekildedir: zeytin, zeytinyağı,
çam balı, erişte, börülce, sabun, reçel, ceviz, susam, Datça
Bademi ürünleri, Fethiye Kaya İnciri, Fethiye Tahini, İncirköy
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Fuarda Antalya Ticaret Borsası’nın koordinasyonunda Trendyol, Hepsiburada, Migros, Metro, Şok, BİM vb. ulusal market
zincirleri yöresel ürünlerin ticarileşmesi amacıyla üreticilerle
bir araya gelmek üzere fuarda hazır bulunmuşlardır. Güney
Ege’den katılım sağlayan firma, kooperatif ve odalar da görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. 5 gün süren YÖREX Yöresel
Ürünleri Fuarı’nı toplam 342 bin 496 kişi ziyaret etmiştir. Türkiye'nin 76 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden
113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83’ü kadın kooperatifi
olmak üzere 150 kooperatif ile toplam 650’nin üzerinde katılımcı fuarda yer almıştır.
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“KÖY OKULLARINDA AKILLI TARIM
AKILLI ARICILIK” PROJESİ
TANITIMI YAPILDI
SOGEP

SOSYAL GELİŞMEYİ
DESTEKLEME PROGRAMI

S
GüneyEge

anayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Ajansımız tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi
Destekleme Programı kapsamında Muğla İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Köy Okullarında Akıllı Tarım,
Akıllı Arıcılık" projesinin tanıtımı yapılmıştır.
Proje, tarımsal potansiyeli yüksek köy okullarında sosyoekonomik olarak dezavantajlı bireylere, köy halkına ve meslek
liselerine, akıllı tarım ve akıllı arıcılık faaliyetleri aracılığı ile istihdam sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda
Muğla’nın öncelikli istihdam sektörleri olan "tarımsal üretim,
ekolojik turizm, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, bilgi ve iletişim
teknolojileri" sektörleri ile buluşacak olan temel üretim faaliyetleri belirlenmiştir. Proje süresince akıllı tarım ve akıllı arıcılık ile
ilgili eğitim faaliyetleri, farmbot, sensör, makine, ekipman, akıllı
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sera, akıllı kovan üretim faaliyetleri, yazılım geliştirme faaliyetleri,
tıbbi aromatik bitki üretimi, distilasyonu ve sonuçlarının analiz faaliyetleri, marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret gibi
başvuru faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

kurulacak yenilikçi uygulama atölyeleri ile üretime ve istihdama
katkı sağlamayı amaçlıyor.”
6 İlçeyi Kapsıyor 18 Ay Sürecek
“Proje kapsamında araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini
gerçekleştirmek adına Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) Köy Okulları Modeli ve Ür-Ge (Üretim Geliştirme) Meslek Liseleri Modeli olmak üzere iki hizmet modelini tasarlamış bulunmaktayız.
Ar-Ge Köy Okulları Modeline 6 kapalı köy okulumuzu, Ür-Ge
Meslek Liseleri Modeline ise 3 meslek lisemizi dahil ettik. 18 ay
boyunca sürecek olan projemiz, ilimiz genelinde yaygın bir etkiye sahip olup Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz, Ula, Menteşe
ve Milas olmak üzere 6 ilçemizi kapsamaktadır.”
Bu Proje ile Kurumsal Misyonumuzu Güçlendireceğiz

Ayrıca yapılan tanıtım etkinliğine; Muğla Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu üyesi Orhan Tavlı, Genel Sekreterimiz Özgür Akdoğan, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Köy Kalkınma ve Diğer
Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Eray Çiçek, Muğla
Teknopark ve Sentezfarma İlaç Kozmetik Veteriner Hizmetleri
ve projenin diğer destekçileri katılmıştır.
81 İlde Büyük Ses Getirecek Bir Proje
Tanıtım etkinliğinde konuşma yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, projeyi tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek şöyle konuşmuştur: “Turizm sektörünün lojistik merkezi durumunda olan ilimizde, eğitim sektöründe de markalaşma yolunda sağlam ve iddialı adımlarla ilerliyor, gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve projelerle eğitimde fark yaratmaya devam
ediyoruz. Bugün burada sizlere tanıtımını gerçekleştirdiğimiz
‘Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık’ projesi de ilimizde
ve 81 ilde büyük ses getireceğine yürekten inandığımız fark
yaratan projelerimizden biri. Gücünü eğitimden alan SOGEP
projemiz, ilimizin öncü sektörleri ile mesleki eğitim ve üretim
gücünü birleştirmeyi, atıl köy okullarımızın uygun alanlarında

“Köylerimizde ve meslek liselerimizde yeni kurulan Ar-Ge ve
Ür-Ge merkezlerimiz aracılığı ile daha katma değerli ürünler
üretilerek önceden var olan pazar payı geliştirilecek, sosyal
destek alan ve üretimden kopan gençlerimize ve kadınlarımıza
gelir kapısı ve kârlı bir ortaklığın içinde olma imkânı sağlanacaktır. Bu sayede ilimizin ve ülkemizin istihdam kapasitesi artmış
olacaktır. Ayrıca projede yer alan geniş katılımlı birbirinden değerli ortak ve iştirakçilerimizle, kurumlar arası istihdama dayalı
iş birliği sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak ilimizdeki mesleki
eğitim imkânlarını geliştirerek iş piyasasının taleplerine yönelik
çalışmaların artırılması ve dolaylı olarak bölgesel kalkınmanın
önemli argümanlarından biri olan istihdamın sağlanması yönünde kurumsal misyonumuzu daha da güçlendirmiş olacağız.”
Genel Sekreterimiz Özgür Akdoğan yaptığı konuşmada, “Proje
hem Muğla için çok önem arz eden bir sektör hem de mesleki
eğitime katkı sağlıyor. Mesleki eğitim konusu geçtiğimiz yıllarda
ajansın önemli konularından birisiydi. 2022 yılında genç istihdam ve kalkınma ajanslarının ana temalarından biri olacak. Bu
projenin genç istihdam projesinden önce faaliyete geçecek
olması bizi daha çok heyecanlandırıyor. Bundan sonra da bütün faaliyetlerde olmak isteriz” demiştir.

Meslek Liselerimiz
Üretiyor
Köy Okullarımız
Uyguluyor
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Projenin sözleşmesi 26 Ekim 2021 tarihinde Muğla Valisi
himayelerinde Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. İmza törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Genel Sekreterimiz Özgür Akdoğan, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre
Çay, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube
Müdürü Yıldırım Yurdusev, Ajansımızın uzmanları ve proje koordinatörü Öğretmen Tuğçe Doğru katılmıştır.
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AJANSTAN HABERLER

DİJİTAL GÖÇEBELER İÇİN
YENİ DESTİNASYON

“DALYAN”

2

GüneyEge

020 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı
kapsamında başarılı bulunarak Ajansımızdan destek
almaya hak kazanan ve proje yürütücülüğü görevini
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün devraldığı, “Dalyan
Digital Nomads’ Destination” projesinin çalışmalarına başlanmıştır.
Proje kapsamında yapılacak çalışmaları ve kurumlar arası iş
bölümünü belirlemek üzere 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantıya; Ajansımız, Muğla İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Muğla Teknopark, Ortaca Belediyesi, YDA Dalaman Havalimanı İşletmesi, Dalyan Otelciler Derneği (DOD)
Dalaman-Ortaca-Köyceğiz Otelciler Birliği (DOKTOB), Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) ve
temsilcileri katılmıştır. Devamında yapılan değerlendirme ve
planlama toplantılarına ise Muğla Türk Telekom Müdürlüğü
ve Muğla’ya Hizmet Vakfı yetkilileri de katılarak çalışmalara
katkı sağlamışlardır.
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Mekanlara bağlı kalmadan dünyanın çeşitli yerlerinde uzaktan çalışarak iş hayatlarını sürdüren dijital göçebeleri Dalyan
merkez olmak üzere Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerine çekecek ve bölgeyi uluslararası dijital turizm destinasyonlarından biri olarak markalaştıracak projenin tanıtım web
sayfasının teknik alt yapısına ve işleyişine dair tüm detaylar
belirlenmiştir.
Değerlendirme toplantılarında projeyi kapsayan alandaki
otellerin sisteme sürdürülebilir bir şekilde entegre edilmesi
noktasında yapılacak çalışmalar ile bölgede sektöre destek
sağlayacak internet altyapısı, sağlık altyapısı, araç kiralama,
alışveriş imkanları vb. olanakların daha nitelikli hale getirilmesi gerektiğinin önemine değinilerek bu kapsamda yapılacak
çalışmaların yol haritası çıkartılmıştır.
Projenin iç ve dış turizme hitap edecek şekilde pazarlanmasına karar verilmiş olup hedef kitlenin güncel eğilimleri ve

ihtiyaçları takip altına alınmıştır. Proje süresince web tanıtım
sayfasında; Google, Youtube, Facebook ve Instagram reklamlarında ve proje adına açılan sosyal medya hesaplarında
güncel istatistikleri merkeze alan bir sosyal medya yönetimi
ile tanıtım yapılacaktır.
Bölgedeki tüm yararlanıcılarda Dijital Göçebe Turizmi farkındalığının oluşabilmesi ve projenin sahiplenilmesi amacıyla bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

sayısının pandemi öncesinde 10 bin civarında olduğu bilinmektedir. Halihazırda dünya genelindeki dijital göçebeler için
kesin bir rakam telaffuz edilmese bile 2035 yılında sayısının
1 milyar kişiye ulaşabileceği ifade edilmektedir. Uluslararası
dev yazılım şirketlerinin çalışanlarını uzaktan çalışmaya teşvik
etmesi ve desteklemesiyle dijital göçebeliğe geçiş trendi de
hızlanmıştır. Kaldı ki bu trend yalnız yazılım sektöründe değil
pandeminin de etkisiyle tüm sektörlerde hızla yayılmakta ve
devasa bir potansiyel oluşturmaktadır.
Dijital göçebelerin özellikleri, ilgi ve eğilimleri araştırıldığında
temel felsefelerinin çalışırken eğlenmek ve yaşamı kaçırmamak olduğu görülmüştür. Bu nedenle özellikle farklı aktiviteleri
gerçekleştirebilecekleri yerleri tercih etmektedirler. Tarih, kültür, doğa, spor ve ekoloji başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır.
Digital Nomads Projesi Nedir?
Proje ile Muğla’nın Dalyan Bölgesi (Ortaca, Köyceğiz, Dalaman) günümüz yeni nesil iş ve çalışma dünyasının önemli bir
kesimini oluşturan dijital göçebelerin cazibe merkezi haline
gelirken bölge uluslararası dijital turizm destinasyonlarından
biri olarak markalaşacaktır.

Dijital Göçebeler (Digital Nomads) herhangi bir lokasyona
bağlı kalmadan, dünyayı gezereken aynı zamanda da mesleklerini yapan yerli ve yabancı turistlerdir. Dijital göçebeler,
kaldıkları bölgede uzun süre konaklama yaparken aynı zamanda teknolojiye dayalı bir ekosistem oluşturarak bölge
ekonomisine katma değer sağlayabilmektedirler.
İnsanların hobilerine ve yaşam tarzlarına uygun yerleri seçebilme şanslarının olması, dünyayı gezebilme fırsatı, istedikleri
yerden çalışma imkanı, gereksiz toplantı ve görüşmelerden
kurtulma, yeni kültürleri tanıma, daha iyi standartlarda, daha
ucuz ülkelerde yaşama ve çalışma sürelerinden artan zamanlarda yeni yetenekler kazanma dijital göçebeliğin tercih
nedenleridir.
İş ve çalışma dünyasındaki en önemli değişikliklerden biri lokasyondan bağımsız çalışmaya yönelik eğilimin artması ve
özellikle büyük şirketlerin bu yeni nesil çalışma modelini desteklemesidir. ABD’de MBO Partners tarafından 2019 yılında
yapılan araştırmada 7,3 milyon kişinin kendini digital nomad
olarak tanımladığı ortaya çıkmıştır. Bu sayı 2018 yılında sadece 4,8 milyon kişidir. Ülkemizde de yerli dijital göçebe

Ajansımızın destek verdiği, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu projeye; YDA Havalimanı İşletmesi, Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği ve Ortaca Belediyesi finansal katkı sağlamakta olup diğer bölge paydaşları da
aktif olarak destek vermektedir.
Proje hem Dalyan Bölgesi'ni dijital turizm destinasyonlarından
biri olarak markalaştırma yolunda atılan en önemli adım olacak, hem de Güney Ege Bölgesi'nde yeni ve farklı bir alternatif turizm kaynağı oluşturacaktır. Dünya genelinde hızla yayılan bu yeni turizm ayağının ülkemize kazandırılması, güneş
turizmine bağlı olmadan turizmin 4 mevsime yayılması, ölü
sezon olarak nitelendirilen ekim-mayıs ayları arasında turizm
ögelerinin açık kalması, 6 ay süren geçici istihdamın sürekli
hale getirilmesi, vasıflı eleman sayısının arttırılması, çarpan etkilerinden yararlanarak farklı projelerin hazırlanması ve Güney
Ege Bölgesi'ndeki eko-turizm, spor turizmi, kültür turizmi vb.
tüm alternatif turizm potansiyelini harekete geçirerek Dalyan
Bölgesi'ndeki turizm gelirlerinin artırılması ve bölge imkanlarından kapsamlı olarak yararlanılması hedeflenmektedir. Ayrıca dünyada hızla artan hedef kitlesiyle güçlü bir pazar haline
gelen dijital göçebelik turizmi yeni bir alternatif turizm öğesi
olarak ülke turizmine kazandırılacaktır.
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Digital Nomads Kimdir?

UZMAN GÖZÜYLE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
MUĞLA’YA ETKİLERİ

GüneyEge

Hazırlayan: Mehmet Yasin KARTAL / Muğla Yatırım Destek Ofisi
Türkiye, 10 Kasım 2021 tarihinde Kigali Değişikliği'ne taraf
olan 129’uncu ülke olmuştur. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü’ne yönelik Kigali Değişikliği,
2016 yılı Ekim ayında Ruanda’nın Kigali kentinde düzenlenen
28. Taraflar Toplantısı’nda kabul edilmiştir. Kigali Değişikliği
maddelerinin uygulanması Türkiye'de 8 Şubat 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Taraf ülkeler, 2045 yılına
kadar hidroflorokarbonların üretimini ve tüketimini %80'den
fazla azaltmayı taahhüt etmektedir. Böylelikle Kigali Değişikliği
ile 2050 yılına kadar 80 ton CO2 eşdeğeri emisyonun önlenmesi hedeflenmektedir.
Türkiye’nin iklim değişikliğiyle küresel mücadele kapsamında
temel amacı, insanlığın ortak kaygısı olan iklim değişikliğini
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önlemeye yönelik uluslararası taraflarla iş birliği içerisinde,
tarafsız ve bilimsel bulgular ışığında ortak akılla belirlenmiş
küresel çabalara, sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun
olarak, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar prensibi ve
Türkiye’nin özel şartları çerçevesinde katılmaktır. Hidrolik ve
rüzgar başta olmak üzere tüm yerli kaynaklarımızdan, enerji
arz güvenliği ve iklim değişikliği hedeflerimize paralel olarak,
iç ve dış finansman imkanları çerçevesinde, temiz üretim
teknolojileri ve en iyi teknikler kullanılarak üst düzeyde faydalanılacaktır.
Bu kapsamda mevcut binalarda “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için altyapı hazırlanarak ve ısı yalıtımı ile diğer verimlilik
artırıcı uygulamalar teşvik edilmektedir. Yeni ve alternatif yakıt-

ların kullanımının arttırılması, buna yönelik ekonomik araçların
geliştirilmesi desteklenmektedir. Bilinçli gübre kullanımı; sulama, toprak işleme, tarımsal ilaçlama gibi konularda modern
teknikler kullanılması teşvik edilmektedir. İklim değişikliğinin,
ülkemizin hidrolik enerji üretim kapasitesi, turizm, sağlık, gıda
güvenliği, su ihtiyacı ve ormanlarına etkileri değerlendirilmektedir.
Muğla ise iklim değişikliğinden en çok etkilenen iller arasındadır. Orman yangını afetlerinden dolayı çevresel ve ekonomik kayıplar yaşamaktadır. 2021 yılında gerçekleşen orman
yangınında Muğla il geneline yayılan 60 bin hektarlık basralı
çam balı ormanının yaklaşık 5-6 bin hektarı yanmıştır. Yangınlarda 3.300 arı kolonisi telef olmuştur. Özellikle çam balı üretimi konusunda lider ilçelerden birisi olan Marmaris bu alanda
en fazla zarar gören ilçemizdir. İklim değişikliği, gece-gündüz
arası sıcaklık farklılıklarının artması, yıllık yağmur yağışlarının
azalmasından dolayı arı hastalıkları ve bal verimi düşmüştür. Bitkilerin yaklaşık %63’ünün tozlaşmasında bal arıları rol
almakta olup bal arılarının koloni sayısının ve koloni gücünün azalması sadece çam balı üretiminin azalmasında etkili
olmamakta, dolaylı olarak bitkisel üretim veriminde kayıplar
yaşanmasına neden olmaktadır. Yağışların azalmasından
dolayı HES ve sulama göletlerinin doluluk oranları beklenen
seviyelerde değildir. Bundan dolayı elektrik üretimi, tarımsal
sulama ve turizm merkezlerine içme suyu temininde sorunlar
yaşanmaktadır. İki yıldır çok az yağışın düştüğü Muğla bölgesinde fizyolojik kuraklığın etkisinde kalan ve kaya zemin
üzerinde yer alan Akbük Koyu'ndaki çam ağaçları kurumaya
başlamıştır. Dünyanın en önemli mavi yolculuk rotaları arasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan
Gökova Körfezi’nde bulunan Akbük Koyu’ndaki çam ağaçlarının kurumasına benzer olarak mavi yolculuk yapılan diğer
koylarda yetişen çam ağaçlarının kuruması Muğla turizmini
olumsuz etkileyecektir.

larından dolayı hava kalitesinin azalmasının önlenmesi için
söz konusu termik santrallerin baca gazı ünitelerine arıtma
tesisleri kurulmuş olup atmosfere salınan baca gazının emisyon değerleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından online olarak izlenmektedir. Baca gazı emisyonu için
belirlenen limitlerin aşılması halinde termik santral firmalarına
idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

2021 yılı yangınlarından dolayı oluşan rüsumat ve küllerin
yağmur suları ile denizlere ulaşmasının engellenmesi için
Muğla Valiliği koordinasyonunda müdahale eylem planları ve
görevlendirmeler yapılmıştır. Orman alanları içerisindeki müdahaleler Muğla DSİ Şube Müdürlüğü tarafından, yerleşim
yerlerindeki müdahaleler Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından ve kıyılara ulaşan rüsumat ve küllerin temizlenme işlemleri ise ilçe belediyeleri
tarafından yapılmıştır.

Muğla’nın küresel iklim değişikliğinden daha az etkilenmesi
için yerel ve ulusal çapta faaliyetler ve projeler yürütülmektedir.
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Sanayi şehri olmamakla birlikte bireysel ısınma için doğalgaz
kullanımı Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerinde yaygınlaşmıştır.
Dolayısıyla kömürle ısınmadan kaynaklı kış aylarında görülen
yüksek kirlilik seviyeleri azaltılmıştır.
İlimizde 1970’li yıllarda faaliyete geçen Yatağan, Ören ve Yeniköy termik santralleri ulusal enerji arzı için önemli katkı sağlamaktadır. Ancak özellikle termik santral baca gazı emisyon-
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Sıfır Atık Projesi kapsamındaki Sıfır Atık Belgesi'ni ilimizde
sadece Bodrum Belediyesi almıştır. Menteşe, Datça, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin başvuru belgelerinin incelenmesi devam etmektedir. Yerel yönetimlerin Sıfır Atık Yönetim
Sistemi işlemleri kapsamında Sıfır Atık Belgesi kriterlerini
karşılayabilmeleri için ihtiyaç duyulan yatırımlara yönelik
ihtiyaç duyulan finansmanın belirli bir kısmı
Şartlı Nakdi Yardım kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

GüneyEge

İlimizde su kirliliğinin önlenmesi ve aşırı
su tüketiminin önüne geçilebilmesi için
örnek uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait
atık su arıtma tesislerinde arıtılan sular park
ve bahçe sulamalarında kullanılmaktadır.
Marmaris, Ortaca, Fethiye, Milas ve Menteşe
ilçelerinde katı atık düzenli depolama alanları yatırımları
tamamlanmış olup söz konusu tesislerde geri dönüştü-
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rülebilir katı atıklar ön kabul noktalarında ayrıştırılmaktadır.
Vahşi depolama alanları yerine katı atık düzenli depolama
alanlarının kurulmasının çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik tasarruf için oldukça önemli katkıları vardır. Bu sayede
ulusal sanayi için gerekli olan hurda malzemeye ödenen
döviz miktarı azaltılmakta ve kullanılan enerjiden tasarruf
edilmektedir. Örneğin, geri dönüşüm ile tekrar ekonomiye
kazandırılan artık kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması
ile hava kirliliği %74-94, su kirliliği %35, su kullanımı %45
azaltılmaktadır. Bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir. Fethiye-Ortaca’da park/bahçe ve budama atıklarının değerlendirilmesi
için kurulması planlanan sıralı yığın kompost tesisi ile Milas’ta kurulması planlanan pelet üretim tesisi için fizibilite
raporları hazırlanmaktadır.
Otel ve tatil siteleri arasında kanalizasyon sistemine bağlanmayan ve kendi arıtma tesisleri olan işletmelerin arıtma
sistemlerine dezenfeksiyon ve filtrasyon gibi ilave arıtma
üniteleri entegre edilerek arıtılmış suların bahçelerin sulanmasında kullanılması teşvik edilmektedir.
Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından silajlık mısır gibi üretim dönemi
boyunca 6-8 defa sulanan yem bitkileri
yerine suya daha az ihtiyaç duyan fiğ ve
bakla gibi yem bitkilerinin üretilmesi teşvik edilmektedir. Suyun daha ekonomik
kullanımı için vahşi sulama yerine basınçlı
sulama, damlama sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için devlet destekleri sağlanmaktadır. Yağmur sularının kullanımının artırılması için su hasadı projesinin yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir. Özellikle zeytin gibi kuraklıktan en fazla
etkilenen meyve ağaçlarının su tüketiminin azaltılması için
meyve üretimi veriminin artırılmasına yönelik işlevi olmayan
ve bitkinin odun kısmının beslenmesine sebep olan budama yöntemleri yerine kuraklığa uygun ağaç taç yapısının
oluşturulması için budama yapılması teşvik edilmektedir.
İklim değişikliğine bağlı olarak bitki hastalıklarının etkisi daha
da hissedilir olmuştur. Özellikle önceki yıllarda kış döneminde yaşanan sert soğuklardan dolayı ölen zeytin halkalı
lekeli zararlısı günümüzde kış dönemi sıcaklık artışlarından
dolayı yıl boyu aktif kalabilmektedir. Bundan dolayı önceki
dönemlerde halkalı leke ile mücadele için yıl boyu 2 ilaçlama yapılırken günümüzde ise yılda 3 ilaçlama yapılması
tavsiye edilmektedir.

PROJELER l Teknik Destek

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ
KUŞADASI BELEDİYESİ
AYDIN

A

jansımızın 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında
desteklenen ve Kuşadası Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu “Enerji Verimliliği Eğitimi” projesi kapsamında düzenlenen
eğitime; belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan birim müdürleri,
teknik personel ve Kuşadası Mimarlar Odası ile Kuşadası İnşaat Mühendisleri Odası’ndan temsilciler olmak üzere 53 kişi katılım sağlamıştır. Eğitim programı kapsamında vizyon belirlemeye yönelik enerji
verimliliği brifingi, enerji verimliliği ve belediye içi uygulamalar konuları
ele alınmıştır.

geka.gov.tr

Eğitim içeriği; “Enerjinin Tanımı ve Önemi”, “Dünyada ve Türkiye'de
Enerji Tüketimi ve Projeksiyonu”, “Enerji ve Çevresel Etkileri” (küresel ısınma, hava kirliliği, vb.), “Dünyada ve Türkiye’de Sektörel Enerji Tüketimi” (konut, sanayi, ulaştırma, tarım, vb.), “Enerji Verimliliği ve
Enerji Tasarrufu İlişkisi”, “Enerji Tasarrufunun Önemi”, “Enerji Tasarrufu
Sağlamada Enerji Yönetiminin Önemi”, “Enerji Tüketiminin İzlenmesi
ve Enerji Tasarrufu Hedefinin Oluşturulması”, “Kentlerde Enerji Verimli
Konut Yapılanması”, “Kentlerde Enerji Master Planının Oluşturulması”,
“Konutlarda Enerji Kimlik Belgesi”, “Beyaz Eşyada Enerji Kimlik Belgesi”, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulması”, “Binalarda
Enerji Tasarrufu”, “Alan Isıtmasında Enerji Tasarrufu”, “Ulaşımda Enerji
Tasarrufu”, “Aydınlatmada Enerji Tasarrufu”, “Dağıtım Sistemlerinde
(Boru Hatlarında, Su Şebekelerinde) Enerji Tasarrufu”, “Elektrik Sistemlerinde Enerji Tasarrufu”, “Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde (Kazan Dairelerinde) Enerji Tasarrufu”, “İklimlendirme Sistemlerinde Enerji
Tasarrufu”, “Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Değerlendirilme
Olanakları” konularını kapsamıştır.
4 gün süren eğitim faaliyeti kapsamında belediye enerji politikalarının
ve uygulamalarının yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmesi açısından
önemli katkılar sağlandığı değerlendirilmektedir.
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PROJELER l Teknik Destek

YEREL İKLİM EYLEM PLANI
HAZIRLANMASI İÇİN
KURUMSAL KAPASİTE
GELİŞİMİ VE DANIŞMANLIĞI
PAMUKKALE BELEDİYESİ
DENİZLİ

A

GüneyEge

jansımızın 2020 Yılı Teknik Destek
Programı kapsamında desteklenen
ve Pamukkale Belediyesi’nin başvuru
sahibi olduğu “Yerel İklim Eylem Planı Hazırlanması için Kurumsal Kapasite Gelişimi ve
Danışmanlığı” projesi kapsamında; Pamukkale Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapmakta olan 7 personele yönelik “Yerel İklim
Eylem Planı Hazırlanması için Kurumsal Kapasite Gelişimi” eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu
eğitim programı kapsamında “İklim Değişikliğine Giriş: Temel Kavramlar”, “İklim Değişikliği: Fiziksel Temeller”, “İklim Değişikliği: Türkiye’ye Etkileri”, “Yerel İklim Eylem Planı: İklim
Değişikliği Stratejileri”, “Yerel İklim Eylem Planı: İklim Değişikliğinde Sektörel Kırılganlık ve
İklim Değişikliğine Uyum”, “Yerel İklim Eylem
Planı: İklim Değişikliği Azaltımında Bireysel ve
Kamusal Sorumluluklar” konuları ele alınmıştır.
Danışmanlık bileşeniyle ilgili olaraksa “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-13 Kapsamında
Kapasite Artırımı” ve “Yerel Yönetim Kapsamında Sera Gazı Envanter Hesabı” konularında destek sağlanmıştır.
Proje kapsamında; yerel iklim eylem planı hazırlama danışmanlığı sağlanarak belediyenin
kendine ait “İklim Değişikliği Eylem Planı” dokümanının oluşturulması ve bu plan çerçevesinde etkinlikler ve çalışmalar yapılması açısından önemli katkılar sağlanmıştır.
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MENTEŞE BELEDİYESİ
HİZMETLERİNDE
KARBON AYAK İZİNİN
HESAPLANMASI VE
AZALTIM YOL HARİTASININ
HAZIRLANMASI
MENTEŞE BELEDİYESİ
MUĞLA

A

jansımızın 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Menteşe Belediye’sinin başvuru sahibi olduğu “Menteşe Belediyesi Hizmetlerinde
Karbon Ayak İzinin Hesaplanması ve Azaltım Yol Haritasının
Hazırlanması” projesi kapsamında; Menteşe Belediyesi çeşitli
hizmet binalarında görev yapmakta olan 51 personele yönelik
olarak sera gazı envanter hesaplama, iklim değişikliğine uyum,
sera gazı raporlama, eylem planı hazırlama konularını içeren
eğitimler gerçekleştirilmiştir. Danışmanlık kapsamında gerçekleştirilen saha çalışması neticesinde ise dokuz adet belediye
hizmet binasına yönelik sera gazı envanter raporu ve azaltım
etüt raporu hazırlanmıştır.

mak adına doğanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması
için farkındalık oluşturulması sağlanmıştır.
Belediyenin verdiği hizmetlerde karbon salınımını en aza indirmek için harcanan elektrik enerjisinin ve akaryakıt tüketiminin
yerine alternatif enerji kaynaklarına (fotovoltaik güneş panelleri
ve rüzgâr türbini vb.) geçiş çalışmalarının hızlandırılması planlanmaktadır.

geka.gov.tr

Proje kapsamında; Menteşe Belediyesi’nin, halka sunulan hizmetler kapsamında elektrik ve akaryakıt tüketiminden kaynaklanan karbon salınımının hesabının yapılması ve belediye hizmetlerinde daha çevreci bir strateji geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Belediye personeline verilen eğitimlerle, salınım değerini azalt-
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İSTATİSTİKLER

KÜRESEL İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNE
İLİŞKİN
İSTATİSTİK VE
PROJEKSİYONLAR

GüneyEge

WWF Yaşayan Gezegen Raporu’nda dikkat çekildiği
üzere; insan kaynaklı etkiler sonucunda sanayi devriminden bu yana sulak alan, orman, çayır, mera ile diğer önemli
ekosistemlerin her geçen gün daha fazla tahrip edilmesi,
doğal kaynaklar üzerinde oluşturulan baskı, çevre kirliği
sonucunda dünyanın buzla kaplı olmayan kara yüzeylerinin %75’i tahrip olarak büyük ölçüde değişime uğramış;
okyanus, deniz ve kıyı alanları kirlenmiş; biyolojik çeşitlilik
azalmış ya da nesli tükenmiş; sulak alanların %85’inden
fazlası yok edilmiştir. Küresel iklim değişikliğinin tetiklediği, şiddetini artırdığı ve aynı zamanda etkilendiği çevresel
sorunların etkisiyle; Küresel Yaşayan Gezegen Endeksi-2020’ye göre izlenen kuş, memeli, sürüngen çift yaşamlı ve balık popülasyonlarında 1970-2016 yılları arasındaki dönemde ortalama %68’lik bir düşüş görüldüğü
ortaya konulmuştur.
Küresel iklim değişikliği ile bağlantılı olabilecek olaylara
ilişkin 100.000’den fazla çalışmayı analiz eden ve Nature Climate Change Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma kapsamında ise dünya nüfusunun en az %85'inin
"insan kaynaklı" iklim değişikliğinden etkilendiğine dikkat
çekilmektedir. Araştırmacılar analizi, fosil yakıt kullanımı
ile diğer karbon emisyonu kaynaklarının neden olduğu
sıcaklık ve yağış değişimleri veri seti ile eşleştirerek insan
kaynaklı faaliyetler ile aşırı uçlarda cereyan eden doğa
olayları arasında sağlam bir bağlantı kurmuşlardır. Aşırı ve
dengesiz yağışların sebep olduğu sel felaketleri, mahsul-
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lerin kıtlaşması ve ısı değişimleri gibi olaylara odaklanan
kombine araştırmalar sonucunda küresel iklim değişikliğinin dünya kara alanının %80’i üzerinde etkisini gösterdiği ortaya konulmuştur.
Türkiye için İklim Projeksiyonları
Küresel çevre sorunlarının başında yer alan iklim değişikliği nedeniyle oluşan sıcaklık ve yağış dengesizlikleri,
değişen yeni iklim koşulları Türkiye’yi de önemli ölçüde
etkilemekte olup özellikle biyolojik çeşitlilik ve yaşam kaynağı olarak önem taşıyan nehir havzalarında ciddi risklerin oluşması beklenmektedir. Örneğin; Fırat-Dicle havzası
olmak üzere, Anadolu’nun iç kesimleri ve güneyindeki
havzalarda izlenen yağış miktarı azalmış; sıcaklık artışı ile
yağış cinsi değişiklikleri ortaya çıkmış ve doğal denge ile
su kaynakları rezervi için çok önemli olan kış mevsimindeki yağan kar yerini yağmura bırakmış ya da yağan karlar
daha erken erimeye başlamıştır. Bununla birlikte özellikle
yaz aylarında ve özellikle Anadolu’nun batı ile kuzey sahil
kesimlerinde aşırı yağışların oluşma riski açığa çıkmıştır.
Yağış dengesizliğini gösteren aşırı yağışlar son yıllarda
olduğu gibi sel, heyelan ve erozyona neden olabilmektedir. Sıcaklık artışları ve yağış dengesizlikleri sonucu dolu,
hortum ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının sayısında ve
şiddetinde artış görülme riski de yükselmiştir. Türkiye ve
çevresi için iklim değişikliği çalışmaları çerçevesinde farklı
iklim modellerinin senaryolarının ölçek küçültme yöntemi
ile üretilmesi önem taşımaktadır.

Bu kapsamda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye’yi uluslararası bir
çevre sorunu olan küresel iklim değişikliğinin nasıl etkileyeceğini ortaya koyabilmek için 2016-2099 dönemi için
3 farklı küresel model ile sıcaklık ve yıllık toplam yağışı
ele alan iklim projeksiyonları geliştirmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iklim projeksiyonları
verileri; iklim değişikliğine yönelik sektörel etki, önlem,
hazırlık çalışmaları ile araştırma faaliyetlerinde ve geleceğe yönelik yapılacak planlamalarda kullanılabilmesi için
hazırlanmış olup paylaşılmaktadır. (Detaylı bilgi için bkz,
Demircan, Mesut; Gürkan, Hüdaverdi; Arabaci, Hüseyin; Coşkun, Mustafa, “Türkiye İçin İklim Değişikliği
Projeksiyonları”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara.)

sıcaklık artışının; 2016-2099 yıllarını kapsayan dönemde
RCP4.5 senaryosuna göre 1,5-2,6 °C aralığında artması beklenirken; ortalama sıcaklık anomalisinin yüzyılın ilk
yarısında -0,9-4,°C aralığında olması ve yıllık ortalama
sıcaklıkların ortalama olarak 1,4 °C artması, yüzyılın ikinci
yarısında ise 0,6- 4,1 °C aralığında artış ve ortalama olarak 2,2 °C artması öngörülmektedir.

Söz konusu çalışmada; HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR,
GFDL-ESM2M küresel model veri setleri kullanarak RegCM4.3.4 Bölgesel Modeli ile dinamik ölçek küçültme
yöntemiyle RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre 19712000 referans periyotlu 2016-2040, 2041-2070, 20712099 gelecek periyotlu 20 km çözünürlüklü “Türkiye ve
Bölgesi için Projeksiyon Sonuçları” elde edilmiştir. Projeksiyon sonuçlarına göre yurt genelinde yıllık ortalama

Tablo Notu: Yukarıda yer alan grafik HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve GFDL-ESM2M modellerinin Türkiye geneli için yıllık ortalama sıcaklık
anomalilerinden oluşturulmuş olup grafikte her yıl için 3 model içerisindeki en düşük anomali ve en yüksek anomali aralığı “band genişliğini” ifade
ederken ortanca değer (medyan) çizgi olarak belirtilmiştir.
Kaynak: T.C. Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye İçin İklim Projeksiyonları, <<https://www.mgm.gov.tr/
iklim/iklim-degisikligi.aspx?s=projeksiyonlar>>>, (16.12.2021)
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geka.gov.tr

Şekil 1. Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Anomali Bandı Projeksiyonları (RCP4.5'e göre)

İSTATİSTİKLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün projeksiyonunda yer
alan RCP8.5 senaryosuna göre ise; Türkiye’deki yıllık ortalama sıcaklıklarının 2016-2099 yıllarını kapsayan dönem
için ortalama olarak 2,5-3,7 °C aralığında artmasının beklendiği açıklanmaktadır. Türkiye için senaryoya göre; orta-

lama sıcaklık anomalisinin yüzyılın ilk yarısında -0,4-3,8 °C
aralığında olması ve yıllık ortalama sıcaklıkların ortalama
olarak 1,7°C düzeyinde artışı öngörülürken, yüzyılın ikinci
yarısında ise 1,4-6,6 °C aralığında artış ve ortalama olarak 3,8 °C’lik artışın öngörüldüğü belirtilmektedir.

Şekil 2. Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Anomali Bandı Projeksiyonları (RCP8.5'e göre)

Tablo Notu: Yukarıda yer alan grafik HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve GFDL-ESM2M modellerinin Türkiye geneli için yıllık ortalama sıcaklık
anomalilerinden oluşturulmuş olup grafikte her yıl için 3 model içerisindeki en düşük anomali ve en yüksek anomali aralığı band genişliğini ifade ederken
ortanca değer (medyan) çizgi olarak belirtilmiştir.
Kaynak: T.C. Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye İçin İklim Projeksiyonları, <<https://www.mgm.gov.tr/
iklim/iklim-degisikligi.aspx?s=projeksiyonlar>>>, (16.12.2021)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlara ilişkin projeksiyonu kapsamında yağışlarda genel olarak azalma eğilimi beklenmekle beraber devamlı bir azalma veya artış
eğilimi bulunmadığı ancak küresel iklim değişikliğinin en
önemli göstergelerinden biri olan yağış düzensizliklerinin
Türkiye’de artma eğiliminde olduğu görülmüştür.

GüneyEge

Projeksiyonda yer alan RCP4.5 senaryosu kapsamında;
Türkiye’deki yıllık toplam yağış anomalisinin 2016-2099
yıllarını içeren dönemde ortalama olarak %3-%6 aralığında azalması öngörülürken; yağış anomalisindeki
ortalama değişimin yüzyılın ilk yarısında %1-%6 aralığında, yüzyılın ikinci yarısında ise %5-%6 aralığında olmasının beklendiği belirtilmektedir.
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Şekil 3. Türkiye Muhtemel Yıllık Toplam Yağış Anomalisi Bandı Projeksiyonları (RCP4.5'e göre)

Kaynak: T.C. Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye İçin İklim Projeksiyonları, <<https://www.mgm.gov.tr/
iklim/iklim-degisikligi.aspx?s=projeksiyonlar>>>, (16.12.2021)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlara ilişkin projeksiyonu kapsamında yer alan RCP8.5 senaryosuna göre
Türkiye yıllık toplam yağış anomalisi değişiminin 20162099 yıllarını kapsayan dönemde ortalama olarak %+3-

%-12 aralığında olması öngörülürken; yağış anomalisindeki ortalama değişimin yüzyılın ilk yarısında %+5-%-1
aralığında, yüzyılın ikinci yarısında ise %+1-%-18 aralığında olmasının beklendiği belirtilmiştir.

geka.gov.tr

Şekil 4. Türkiye Muhtemel Yıllık Toplam Yağış Anomalisi Bandı Projeksiyonları (RCP8.5'e göre)
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İSTATİSTİKLER
Türkiye için Sera Gazı Emisyon Değerleri
Türkiye genelinde TÜİK tarafından 1990-2019 yıllarını
içeren dönem için sera gazı emisyon değerleri 2006
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Rehberleri kullanılarak hesaplanmış olup arazi kullanımı, arazi
kullanım değişikliği ve ormancılıktan kaynaklanan emisyon ve tutumlar ise hesaplamalara dahil edilmemiştir.

Hesaplamalar enerji, atık, endüstriyel işlemler ve ürün
kullanımı, tarım gibi sektörlerden kaynaklanan, doğrudan sera gazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4),
diazotmonoksit (N2O) ve florlu gazları (F-gazları) kapsamakta olup dolaylı sera gazı emisyonları olan karbonmonoksit (CO), kükürtdioksit (SO2), azotoksitler (NOx) ve
metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC) ise kapsam dışıdır.

Sera Gazı Emisyon İstatistikleri
(Milyon Ton CO2 Eşdeğeri) (1990 - 2019)

GüneyEge

(Milyon ton - Million tonnes)

Yıl
Year

Toplam
Total

CO2

CH4

N2O

F-gazları
F-gases

1990

219,6

151,5

42,5

25,0

0,6

1991

227,0

158,0

43,4

24,7

0,9

1992

233,2

163,9

43,3

25,3

0,7

1993

240,5

171,0

43,1

26,0

0,4

1994

234,5

167,4

42,8

23,6

0,7

1995

248,0

180,9

42,6

23,9

0,6

1996

267,6

199,5

43,0

24,5

0,6

1997

278,9

212,0

42,2

24,0

0,6

1998

280,4

212,0

42,4

25,3

0,6

1999

277,8

207,8

43,8

25,6

0,6

2000

299,0

229,8

43,7

24,8

0,7

2001

280,5

213,5

42,9

23,3

0,8

2002

286,2

221,0

41,0

23,3

1,0

2003

305,3

236,5

43,0

24,6

1,2

2004

314,8

244,5

43,5

25,4

1,5

2005

337,3

264,2

45,2

26,2

1,7

2006

358,6

281,6

46,6

28,4

1,9

2007

391,7

312,7

49,0

27,6

2,3

2008

387,9

309,3

49,9

26,2

2,4

2009

395,8

315,4

49,6

28,5

2,4

2010

399,1

314,4

51,4

29,8

3,6

2011

428,1

339,5

53,7

30,9

4,0

2012

447,6

353,7

57,1

32,1

4,7

2013

439,7

345,2

55,5

34,1

4,8

2014

459,0

361,7

57,5

34,6

5,3

2015

473,3

381,3

51,6

35,4

5,0

2016

498,9

401,2

54,5

37,7

5,5

2017

525,0

425,3

54,8

39,1

5,7

2018

522,5

419,4

58,1

39,3

5,7

2019

506,1

399,3

60,3

40,2

6,2

Yandaki tabloda yer alan veriler incelendiğinde; 19902019 yılları arasındaki dönemde arada bazı yıllarda sapmalar olsa da genel olarak CO2 salınımının 2018 yılına
kadar artış gösterdiği görülmektedir. 2018 ve 2019 yıllarında ise CO2 salınımında azalış görülmektedir. Buna rağmen hesaplamaların yapıldığı dönemin ilk yılı olan 1990
ve son yılı olan 2019 yılları arasındaki artışın fazlalığı ise
dikkat çekicidir. Benzer şekilde CH4 ve N2O salınımları
incelendiğinde, hesaplamaların yapıldığı dönemin ilk yılı
olan 1990 ve son yılı olan 2019 yılları arasındaki değerlerin artışı gözlenmektedir.
1990-2019 yılları arasındaki toplam salınan sera gazı
emisyon değerinde de 2018 ve 2019 yıllarında bir miktar
azalma görülse bile 1990 yılı ile 2019 yılındaki değerler
karşılaştırıldığında artışın yüksekliği dikkat çekicidir.

Tablo Notu: *Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
**Tablodaki 1990-2018 verileri revize edilmiştir.
***Ormancılık ve diğer arazi kullanımından kaynaklanan emisyonlar ve tutumlar dahil edilmemiştir.
Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 31 Mart 2020, Sayı: 33624, <<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sera-GaziEmisyon-Istatistikleri-1990-2018-33624>>>, (15.12.2021)
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PROJE TEKL

Toplam Destek:

MALİ DESTEK PROGRAMI
(KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

REFERANS NO: TR32/18/TUR

Toplam Bütçe : 20.000.000 TL
Asgari Tutar : 100.000 TL
Azami Tutar : 2.000.000 TL

EKO-TURİZMDE
YENİ DESTİNASYONLAR

SON BAŞVURU TARİHİ: 26
AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ
Ata Mah. Denizli Bulv. No:18
Aydın Ticaret Borsası Kat: 6
Efeler/AYDIN
Telefon: +90 256 211 0 216
+90 256 211 0 217
Fax: +90 256 211 0 213
aydin@geka.gov.tr

DENİZLİ MER
Pamukkale Üniversitesi T
Çamlaraltı Mah. Hüseyin
20070 Pamukka
Telefon: +90 258
Fax: +90 258 3
pyb@geka.gov.tr / inf

Taahhütname Son Teslim Tari

www.geka.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden
teslim edilmesiyle tamamlanır. Ayrıntılı bilgi Ajans Resmi İnteret S
Rehberleri, Resmi İnternet Sitesinden, Ajans Merkezin
GuneyEgeKA

GuneyEgeK

yatirimadestek.gov.tr
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