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“Dünyada her şey kadının eseridir.”



   
  

Kıymetli hemşehrilerim;

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

       Daha      önce      ağırlıklı        olarak           
birimlerimize personel tedariği 
sağlayan İZENERJİ, yeni dönemde 
adeta kabuk değiştirdi ve yenilenebilir 
enerji hedeflerimizin en önemli 
aktörlerinden birine dönüştü.                   
Biliyorsunuz 2020 yılında İzmir 
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 
(SECAP) ve Yeşil Şehir Eylem Planı’nı 
(YŞEP) kamuoyuna deklare ettik. 
Hedefimiz, kentimizde sera gazı 
emisyonunu 2030 yılına kadar en az 
yüzde 40 düşürmek; 2050 yılında ise 
tamamen sıfırlamak…

     Bu doğrultuda çalışmaya başlayan 
İZENERJİ şirketimiz, ulusal ve          
uluslararası çözüm ortakları ve finans 
kaynakları ile işbirlikleri oluşturdu. İlk 
hedefimiz, belediyemize bağlı tüm 
kurum ve kuruluşların enerji ihtiyaçlarını, 
çevreci ve yenilenebilir kaynaklardan 

sağlamak. Bu amaçla İZENERJİ’nin tek 
sermaye ortağı olduğu İZETAŞ kuruldu 
ve EPDK’den 20 yıl geçerliliği olan Enerji 
Tedarik Lisansını aldı. Hemen ardından 
İZSU, ESHOT ve diğer iştiraklerimizin  
enerji tedarikleri İZETAŞ tarafından 
yüzde 100 Yenilenebilir Enerji olarak 
sağlanmaya başlandı.
 

   İZETAŞ, yakında kendi enerjisini 
üreterek hemşehrilerimizin kullanımına 
da sunacak ve böylece şehrimizde 
sera gazı salımını düşürme                
hedeflerimize çok ciddi katkı          
sağlayacak.

Bu çalışmaların, çevre ve toplum 
sağlığına faydalarının yanı sıra        
belediyemiz bütçesine, yani kamu 
kaynağına önemli ölçüde katkısı da 
olacak. Kurumlarımızın ve                       
iştiraklerimizin yıllık toplam elektrik 
tüketim bedelinde yaklaşık 300 milyon 
liralık tasarruf sağlanacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 
sadece bugünü değil, yarınları da 
düşünüyor ve planlıyoruz. Bu misyona 
katkıda bulunan İZENERJİ,          
çalışmalarını, ilgili tüm sivil toplum 
kuruluşları ve akademisyenlerle 
yürütüyor; yenilenebilir enerji               
kaynaklarının ve kullanımının artması 
için var gücüyle çalışıyor. 

Sevgi ve saygılarımla…

Tunç SOYER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
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A. Ercan TÜRKOĞLU
Yük. Müh.
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Y Ö N E T İ M  K U R U L U  B A Ş K A N I M I Z D A N

Değerli İzmirliler; 

  İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumları 
ve iştirak şirketlerine personel hizmeti 
vermeye devam eden İZENERJİ A.Ş.  
İ.B.B. Başkanı Sayın Tunç Soyer’in işaret 
ve talimatıyla geliştirdiği enerji 
çalışmalarını önemli bir aşamaya 
taşımış ve kurumsal kimliği altında 
İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketini 
(İZETAŞ) kurmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyemizin en yeni 
iştirak şirketi olan İZETAŞ 11.11.2021 
tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu’ndan (EPDK) 20 yıllık enerji 
tedarik lisansını alarak aktif faaliyetine 
başlamıştır.

İZETAŞ kuruluş ve faaliyet amaçlarına 
uygun olarak İzmir Büyükşehir           
Belediyesi kurum ve iştirak şirketlerinin 
bu kısa dönemde açmış olduğu bütün 
elektrik alım taleplerinde, çok güçlü ve 
deneyimli piyasa oyuncularının     
arasından en uygun teklifi oluşturmayı 
başarmış ve fiyat verdiği bütün 
talepleri sözleşmeye bağlamış              
bulunmaktadır.

İZETAŞ çok önemli hedefleri hayata 
geçirmeye başlamıştır; bunlardan ilki 
SECAP ve YŞEP vizyon hedeflerine 
uygun olarak belediyemizin enerji 
tedarikini tamamen yenilenebilir 
kaynaklardan sağlamaktır. 
İkinci olarak; belediyemiz kurum ve 
şirketlerinin elektrik ihtiyacını en düşük 
maliyetle karşılamaktadır. İZETAŞ’ın 
belediyemize 2022 yılı çalışmaları ile 
yaklaşık olarak 300 M TL tasarruf 
sağlanması öngörülmektedir.

İZETAŞ’ın bir sonraki hedefi                       
yenilenebilir enerji üretimine geçerek 
kentimizin yenilenebilir enerji              
kaynaklarına dönüşümüne önemli 
oranda katkı sağlamaktır. 

İZENERJİ A.Ş. İ.B.B. Başkanlığı’ndan 
alınan yetkiyle Avrupa Komisyonunun  
“Halk İçin ve Halkla Beraber 2030’a 
Kadar 100 Karbon Nötr Şehir” 
yarışmasına resmi başvuru işlemlerini 
tamamlamış bulunmaktadır. Sürecin 
aşamalarını siz değerli okurlarımızla 
paylaşmaya devam edeceğiz.

Enerji ve Su Kaynakları Araştırma ve 
Uygulama Merkezlerimiz İzmir’imizin 
uzun erimli enerji ve su temini planla-
ma ve proje geliştirme çalışmalarını 
belediyemiz kurum ve şirketleri ile 
işbirliği ve eşgüdüm altında 
sürdürmektedir. Bir sonraki 
sayımızdan başlamak üzere              
projelerimiz okurlarımıza tanıtılacaktır.

Elinize aldığınız İZENERJİ Dergimizin 4. 
sayısında sizleri ilginizi çekecek 
konular ve konuklarla buluşturuyoruz;

CHP Adana Milletvekilimiz Sn. 
Müzeyyen Şevkin’den Yenilenebilir 
Enerji ve İklim Değişikliği,

Prof. Dr. Leyla Özgener ve Prof. Dr. 
Önder Özgener’den Enerji Lojistiği ve 
Türkiye,

End. Müh. Alp Kahyaoğlu’ndan Yeni 
Nesil Güneş Enerjisinin Binalarda 
Kullanımı,

Ateş Wind Rüzgar Santrali Proje Direk-
törü Türker Murat’tan Rüzgarın 
Başkenti İzmir,  

İstanbul Enerji A.Ş. Gn. Md.  Yüksel 
Yalçın’dan İstanbul Enerji A.Ş. 
Çalışmaları,

ESHOT Gn. Md. Erhan Bey’den Toplum 
ve Çevre Sağlığı konulu yazıları sizleri 
bekliyor.

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



  1971 yılında Muğla‘da  doğdu. 
İlköğrenimini Muğla’da ortaöğrenimini 
Aydın’da tamamlayıp 1989 Ankara 
Polis Koleji’nden, 1993’te Polis                
Akademisi Güvenlik Bilimleri          
Fakültesinden mezun oldu. 1993 - 2015 
yılları arası sırasıyla Denizli, Muş, 
Manisa, Erzurum illerinde Emniyet 
teşkilatında Asayiş, Sosyal Hizmetler, 
Özel Güvenlik Şubelerde ve İlçe 
Emniyet Müdürü olarak orta ve üst 
düzey görevlerde çalıştı. 

     Toplumda   Kadına  Karşı Şiddet, 
Suça İtilen Çocuklarla ilgili        
çalışmalara katıldı. Ulusal akredite                  
kuruluşlardan Özel Güvenlik Sistem ve 
Cihazları, Kayıp Önleme (Loss            
Prevention) Kriz Yönetimi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği, HACCP, Sivil Havacılık 
Güvenliği, Hudut Kapıları Güvenliği, 
Psikolojik Harekât, gibi mesleki 
uzmanlık     eğitimlerine katıldı.   
Almanya Ludwig Boltzmann İnsan 
Hakları Enstitüsü ve AB işbirliğiyle 
verilen “İnsan Hakları alanında 
Eğiticilerin Eğitimi” programına katıldı.  

Şubat/Mart 2022
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Y Ö N E T İ M  K U R U L U M U Z U  T A N I Y A L I M

Yusuf İNCİLİ

İZENERJİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

 1999-2014 arası Birleşmiş Milletler 
Barış Operasyonları Dairesi           
bünyesinde sırasıyla Kosova, Liberya 
ve Sudan’da Asayiş Daire           
Başkanı - Güvenlik Koordinatörü - Üst 
düzey Yönetim Danışmanı ve İnsan 
Hakları Gözlemcisi görevlerini icra 
ederek Hak İhlalleri İnceleme 
Heyetlerinde görev aldı.       BM Çok 
Uluslu Görev Güçlerinde     
Sudan-Darfur bölgesi (IDP) ‘Göçe 
zorlanan insanların kamplarının 
iyileştirilmesi projesinde’, Askeri-Sivil 
Ortak Operasyon Merkezi (JOC)  
projesinde, ‘Liberya Ulusal Polisi 
Balistik Laboratuvar Projesinde’ 
Kosova’da ‘Güvenlik Güçleri Esnek 
Vardiya Sistemi Projesi’ Savaş sonrası 
yerel kolluk güçleri rehabilitasyon 
projelerinde’ etkin görev aldı. Liberya 
Ulusal Polisine Ağır Suçların       
soruşturma ve Analizinde danışmanlık 
yaparken Misyon Oryantasyon 
Merkezinde de mesleki eğitimler verdi. 

BM’nin UNAMID, UNMIK, UNMISS 
Misyon Temsilcilikleri tarafından 
‘Barışa katkı madalyası ve Ribonları’ 
ile ödüllendirildi. Birleşmiş Milletler 
Eğitim Merkezinden (UNITAR) ‘Program 
ve Proje Geliştirme Yönetimi’,               
‘Silahsızlandırma Politikaları’, ‘Global 
Terörizm’, ‘Barış Etikleri’ eğitimleri aldı.

2014 yılında yurda dönerek 2015’te 
kamu görevinden emekli oldu. 
2016-2018 arası Aydın ve İzmir’de 
faaliyet yürüten Pamwings Grup’a 
bağlı 5 Resort Hotelin Güvenlik 
Koordinatörlüğünü yapmış olup; 2018 
Nisan’dan bugüne İzmir Büyükşehir 
Belediyesi İzenerji A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi ve 5188 sayılı yasa                 
yükümlülüklerini takip etmek üzere 
İzenerji bünyesinde Özel Güvenlik 
Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

   Evli ve iki çocuk babası olup iyi 
derecede İngilizce bilmektedir.
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   16.04.1978 İzmir doğumlu Mustafa 
Tolga ACAR ilk ve ortaokul öğrenimini 
Çamlaraltı Kolejinde; lise öğrenimini 
Karşıyaka Atakent Lisesi’nde            
tamamlamıştır. Celal Bayar           
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra iş hayatına özel 
sektörde satış ve pazarlama                 
sorumlusu olarak başlamıştır.

 Nisan 2007’de İzenerji A.Ş.’de 
Muhasebe Birimine bağlı olarak 
personel sorumlusu unvanı ile 
çalışmaya başlayan M. Tolga ACAR, 
2011 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi 
işçilerinin taşerondan kadroya 
alınmasıyla yapılanmaya giden 
İZENERJİ A.Ş. bünyesinde kurulan 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne müdür 
kadrosu ile atanmıştır. Bu tarihten 
itibaren sosyal belediyecilik anlayışı 
ile büyüyen istihdam politikası  
doğrultusunda dinamik ekibi ile 
birlikte 10.000’ni aşkın çalışanın İnsan 
Kaynakları süreçlerini hassasiyetle 
yürütmektedir.
    Evli bir çocuk babasıdır.

   1976 yılında Ulukışla’da dünyaya 
gelen Erdal ÖZGÜLER ilkokul öğrenimini 
Ulukışla’da, ortaokul/lise öğrenimini 
Mersin’de tamamlamıştır. Dokuz Eylül 
Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu 
Turizm Otelcilik ve Anadolu                
Üniversitesi İşletme Bölümü                 
mezunudur. 

  1992-2007 yılları arasında özel 
sektörde turizm alanında faaliyet 
gösteren birçok firmada çeşitli 
pozisyonlarda görev almış ve 2007 
yılında İZENERJİ A.Ş.’de göreve 
başlamıştır. 2011 yılından itibaren 
İzenerji A.Ş.’de Ticaret ve Satın Alma 
Müdürü olarak görevini             
sürdürmektedir. Geçmiş tecrübeleri ve 
kazanmış olduğu bilgi birikimleri ile 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi 
içerisinde şirketimizin kurumsal 
anlamda üstlendiği misyona katkı 
sunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Erdal ÖZGÜLER

İZENERJİ A.Ş.
Ticaret ve Satın Alma Müdürü

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

Mustafa
Tolga ACAR

İZENERJİ A.Ş.
İnsan Kaynakları Müdürü



  
 

   Türkiye; dünyanın sayılı jeotermal 
kaynak zenginliğine sahip ülkelerden 
biri olmasına rağmen bu                     
kaynaklardan yeterince                 
yararlanamamaktadır. 

     Ruhsat hukuku başta olmak üzere, 
uygulamada birçok eksiklik göze 
çarpmaktadır. Aydın, Manisa, Denizli, 
Çanakkale gibi jeotermal kaynak 
bakımından zengin olan birçok kentte 
halk ile yatırımcıları karşı karşıya 
getiren, yoğun tartışmalara neden 
olan çok sayıda sorun bulunmasına 
rağmen bu sorunlar görmezden 
gelinmekte ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, iktidar tarafından şekli    
düzenlemelerle meşgul edilmektedir.

      Bulunduğu jeolojik ortamın   jeodinamik 
yapısına bağlı olarak gelişen                
jeotermal kaynakların aranması, 
araştırılması, bulunması, çevreye 
duyarlı bir şekilde işletilmesi,                
reenjeksiyonu, kaynağın korunması ve 
geliştirilmesi ile jeotermal kaynak 
içeren rezervuarların niteliği ve       
kapasitesi bilinmeden, statik maden 
kaynaklarında olduğu gibi tespih 
tanesi gibi ruhsat verilmesi, bu 
kaynakların ekonomik olarak  
işletilmesini engellediği gibi,              
ü ret im-en jeks iyon-reen jeks iyon 
süreçlerinin doğru bir şekilde   
yönetilememesi nedeniyle, çok sayıda 
jeotermal kaynak sahasında soğuma, 
üretim kapasitesinin düşümü, yer altı 
suyu seviye düşümü gibi çok sayıda 
teknik sorunun yaşanmasına neden 
olunmaktadır.

    Ülke kaynakları yanlış ruhsat hukuku 
ve işletme nedeniyle hızla       
tüketilmektedir.  Aydın, Manisa ve 
Denizli'de jeotermal kaynak işletmesi 
esnasında yer altından çıkan             
karbondioksit gazı ile ağır metal 
içeren su buharı ve diğer gazların halk 
sağlığı üzerindeki etkileri             
araştırılmadan tesislerin işletmeye 
açılması, göstermelik olarak           
hazırlanan ÇED raporları, aşırı kâr hırsı 
nedeniyle işletmelerin üretim              
zorlaması bölgede yaşayan halkın 
sağlığını tehlikeye attığı gibi,              
milyonlarca yıllık jeolojik süreçler 
sonucunda oluşan bu kaynaklarımızın 
hızla tüketilerek yok edilmesine neden 
olmaktadır.

 Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
Paris İklim Antlaşması'nın mecliste 
kabul edilmesini tarihi bir adım olarak 
görüyoruz. Çünkü Paris İklim 
Antlaşması, dünyanın iklim   
değişikliğiyle ilgili mücadelede en 
önemli birlikteliği olarak bilinmektedir.

  Bugüne kadar 191 ülkenin taraf 
olduğu Antlaşma; küresel ortalama 
yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile 
sınırlandırmayı, mümkünse 1,5 
derecenin altında tutmayı ve bu 

doğrultuda, yüzyılın ortasına kadar 
sera gazı emisyonlarının sıfırlanması 
için ülkelerin ortak çalışmasını teşvik 
ediyor. 

  Genel Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde “İkinci 
Yüzyıla Çağrı Beyannamemiz”       
hazırlandı. Bu beyannamemizin 10.  
maddesinde, “Gelecek nesiller için 
ekosistem hakkı korunacaktır”  
denmektedir. İlk hedefimiz bu hakkın 
sürdürülebilirlik adına, yaşam hakkı 
adına, doğanın, çevrenin, orman 
alanlarının talan edilmesinin                
önlenmesi adına çağrı                         
beyannamemizdeki bu madde, 
Anayasal hak güvencesi altına    
almaktır.

    Paris İklim Anlaşması’nın en önemli 
noktası enerji konusudur. Emisyonun  
%70’inden    fazlası    fosil    enerji 
kaynaklarının kullanımından             
kaynaklanmaktadır. Bu anlaşmayla 
enerji, ulaşım ve ekonominin tüm 
katmanlarında bir dönüşüm 
yaşanacaktır. Bu dönüşümün ana 
ekseni düşük karbonlu ekonomiye 
geçiş olacaktır.

  Türkiye’nin bu gerçeklikle birlikte 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmesi, kaynakları doğru              
kullanması da son derece önem 
taşımaktadır. 

Şubat/Mart 2022
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YENİLENEBİLİR ENERJİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ…

P O L İ T İ K  B A K I Ş

Dr. Müzeyyen ŞEVKİN

CHP Adana Milletvekili
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,

Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi

Paris İklim Anlaşması
ve İklim Krizi…



  İktidarın ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ 
başlığıyla açıkladığı ve müjde olarak 
lanse ettiği bazı girişimlere karşı 
tereddüt yaşıyoruz. Çünkü iktidarın 
yurdun dört bir yanını kömürlü termik 
santralleriyle donattığını biliyoruz. 
Müjde açıklamasının altında ne yazık 
ki yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
nükleer enerjinin de                         
gösterilebileceğini düşünüyoruz.

 Doğal enerji kaynaklarını           
içselleştirecek ve bu yönde kararlı, 
emin adımlar atacak Türkiye, enerjide 
dışa bağımlılığını asgari düzeye 
indirgeyebilecektir. Türkiye’nin enerji 
ithal ettiği ve zaman zaman gerilim 
yaşadığı bazı ülkelerin enerji tehdidine 
boyun eğdiğini de üzülerek                 
belirtmemiz gerekiyor.

 Türkiye’de ‘Yenilenebilir Enerji 
Kanunu’ 2005 yılında yürürlüğe girdi. 
Ne yazık ki 16 yıldan bu yana sadece 7 
bini güneş, 10 bini rüzgâr olmak üzere 
toplam 17 bin megavatlık enerji       
üretildi. Türkiye, bu hızla giderse 
maalesef emisyon hedefine            
ulaşamayacak. Yılda bin megavat 

dahi üretim gerçekleştiremeyen 
Türkiye’nin, yenilenebilir enerjide yaya 
kalacağı gün gibi ortada.

   Türkiye, 2020 yılında hem rüzgâr 
hem güneş enerjisinde toplamda 
elektrik üretim talebinin sadece           
% 12'sini karşılayabilmiştir.                    
Yenilenebilir enerji kaynakları 
içerisinde de en büyük katkıyı %26 
oranıyla                     hidroelektrik 
almıştır. 2021'de               hidroelektrik 
enerjinin yenilenebilir enerji içindeki 
payı %40  iken, yaşanan                  
kuraklıklarla bu oran %19’lara 
düşmüştür. Bu düşüş hızla devam 
etmektedir. Bu durumuna sebep olan 
en önemli etki iklim değişimidir. 

Son yayımlanan emisyon envanterine 
göre elektrik üretiminden                   
kaynaklanan emisyonlar 139 milyon 
tona ulaşmıştır. 2030 yılında bu oranın 
200 milyon tonu bulacağı tahmin 
edilmektedir. Dünyanın pek çok 
ülkesinde ve maalesef ülkemizde son 
yıllarda sıkça yaşanan felaketlerin 
büyük bölümü iklim değişikliğinden 
kaynaklanmaktadır.

  Enerji ve Tabii Kaynaklar               
Bakanlığı’nın ‘sıfır emisyon’ hedefli bir 
çalışmasına, yol haritasına tanık 
değiliz. Tam aksine bakanlık               
performans  programında fosil yakıta 
dayalı kurulu gücün artacağını 
belirtirken diğer yandan emisyonu 
azaltacağını iddia etmektedir. Bu 
çelişki Türkiye’yi yeni açmazlara 
sürüklemektedir.

         Türkiye, yerli, yenilenebilir, temiz 
ve enerji verimliliğinde ciddi       
çalışmalar yapmak zorundadır. CHP 
iktidarında düşük karbonlu kalkınma 
stratejisi hazırlık çalışmaları            
yapılmaktadır.

        CHP, yenilenebilir enerjinin gücüne 
inanarak Enerji ve Altyapı                   
Projelerinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Ahmet Akın öncülüğünde 
konuya ciddiyetle eğilmektedir. İktidar 
hedefindeki partimiz en kısa sürede bu 
alandaki devrimi ulusal ve uluslararası 
kamuoyunun takdirine sunacaktır.

      Saygılarımla…

Yeşil Kalkınma Devrimi Mi Kömürlü Termik Santral Mi?
Yol Haritası Yok!

www.izenerji.com.tr
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1.4. Ulusal İklim
Değişikliği
Politikaları ve
Faaliyetleri

    İzmir’in kentsel sürdürülebilirliği ve 
iklim kriziyle mücadele için enerji ve 
kaynakların tüketimi      meselesi gibi 
gelecek nesillere daha temiz ve 
yaşanabilir bir kent bırakmak için 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 
çalışmalardan birisi olan ve Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen, 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) tarafından desteklenen, sera 
gazı azaltımı ve iklim değişikliğinin 
etkilerine uyum eylemlerini içeren, 
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı (SECAP)’nından aynen alıntıdır;

Türkiye'nin özel koşulları tanınmış ve 
Ek-I'de kalmasına ve Ek-ll listesinden 
çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu 
durum, ülkenin Kyoto Protokolü'ne taraf 
olma konusundaki politik kararını 
etkilemiş ve süreci hızlandırmıştır. 
2009'da Sözleşmenin bir parçası 
olmasından beş yıl sonra, Türkiye'nin 
Kyoto Protokolü'ne girişi belgelenmiş ve 
BM Genel Sekreterliğine gönderilmiştir. 
Protokolün      onama süreci Ağustos 
2009'da tamamlanmıştır.2 Türkiye, 
Protokol'ün Ek B listesine dâhil 
edilmemiştir (sera gazı şahımlarının 
azaltılmasına dair sayısal                 
yükümlülükleri yoktur).
    2009 yılında iklim değişikliği ile ilgili 
her türlü konuyu ele almak amacıyla 
ÇŞB'ye bağlı olan Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü altında iklim 
Değişikliği Dairesi kurulmuştur.

     Türkiye,   kendi   özel   koşulları   ve        
kapasitesini dikkate alarak 2010 Mayıs 
ayında iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmaya yönelik küresel çabalara 
katkıda bulunmak amacıyla bir “Ulusal 
iklim Değişikliği Stratejisi” yayınlamıştır. 
Stratejide, ulaşım, sanayi, binalar, 
atıklar ve tarım ile ilgili kısa vadede (bir 
yıl içinde), orta vadede (1 ila 3 yıl içinde) 
ve uzun vadede (gelecek 10 yıl içinde 
başlatılacak) uygulanacak bir dizi 
hedef yer almaktadır. Bu stratejide 
aşağıdaki gibi tedbirler de                      
bulunmaktadır: 
    Kojenerasyon ve bölgesel ısıtma
     Yerel      kömürün    yanı     sıra       yerel   
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı
    Binaların verimliliğinin arttırılması

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

      Türkiye, Sözleşmenin Ek-I listesinde 
yer alan diğer ülkelerden farklı bir 
konuma sahiptir. 2001 yılında 
Marakeş'te     düzenlenen 7. Taraflar 
Konferansı (COP7) toplantısında 

¹T.C. iklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012, Ankara
²Türkiye Ulusal iklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011, Ankara328097 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2011, Ankara.

KAYNAK:

  Enerji  verimliliği   mevzuatının 
Türkiye'nin AB adaylık süreci 
çerçevesinde daha eski bir geçmişi 
vardır ve Türkiye'deki son mevzuatta 
enerji üretimi, sanayi ve yapılı çevrede 
enerji verimliliği konusunda ayrıntılı 
yaklaşımlar benimsenmiştir. Mevzuat 
yoluyla Enerji Piyasaları Düzenleme 
Kurulu (EPDK), Enerji Verimliliği           
Koordinasyon Konseyi ve Ulusal Enerji 
Verimliliği Merkezi de dâhil olmak üzere 
çeşitli yeni araçlar ve kurumlar 
oluşturulmuştur.

   Yasal görevler ve sorumluluklar 
açısından, Enerji Verimliliği Kanunu ile 
getirilen düzenlemeler, ekonominin tüm 
sektörlerinin yanı sıra ulusal, bölgesel 
ve yerel düzeydeki tüm kişi ve kurumlan 
kapsamaktadır. Bu yönetmeliklerde 
sanayi, bina ve ulaşım sektörleri için 
yeni yükümlülükler, destekler ve    
eylemler bulunmaktadır. Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği de 
yürürlüğe girmiş ve bu çerçevede 2011 
yılından itibaren yeni binalar için Enerji 
Performans Sertifikası verilmesi zorunlu 
hale gelmiştir. Aynı kanun kapsamında 
çıkarılan Enerji Kaynaklarının ve           
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin 
Artırılmasına Dair Yönetmelikle ise 
pratik tedbirler yer almaktadır ve 
aşağıda bu tedbirlere ilişkin bazı 
örnekler yer almaktadır;

  Enerji Hizmet Şirketi sektörü için 
kurumsal yapı ve belgelendirme 
programlarının oluşturulması
        Tüm kamu ve özel sektör paydaşları 
için eğitim ve kapasite artırımı      
sağlanması
    Enerji     verimliliği     projelerini 
destekleyecek mekanizmaların 
oluşturulması
       Sanayi sektörüne ve binalara enerji 
yöneticilerinin atanması

   Yönetmelikte,  enerji  verimliliğini 
artıran projeler yaparak enerji     
yoğunluğunu azaltmayı gönüllü olarak 
taahhüt edenlere verilecek çeşitli 
teşvikler de yer almaktadır. Yerel 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
geliştirilmesine ilişkin mevzuat     
çalışmalarında yol kat edilmiş ve 
Türkiye'de rüzgâr ve güneş enerjisi 
tesislerinde büyük bir artış yaşanmıştır. 
Enerji verimliliğine ve yeni enerji 
kaynaklarının kullanımına ilişkin        
planlanan bazı eylemler şunlardır:3

 Yenilenebilir enerji kaynakları ve 
nükleer enerji gibi sıfır salimli enerji 
üretim teknolojilerinin, yerel içerik 
şartıyla kurulması,
  Mevcut  termik  santrallerin  genel 
verimliliğinin arttırılması,
    Enerji         yoğunluklarının      2004                 
seviyelerine düşürülmesi,
  

İ B B  E Y L E M  P L A N L A R I N D A N
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4Türkiye Ulusal iklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011, Ankara
5Türkiye Cumhuriyeti: INDC, 2015. İnternet adresi: https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Turkey/1/The_INDC_of_TURKEY_v.15.19.30.pdf

KAYNAK:

Binalar

Tarım

Sanayi

  Toplam  enerji  üretiminde  yerel 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payının %25'e çıkarılması,
   Sanayi sektöründe enerji verimliliği 
potansiyelinden azami yararlanılması,
      Yapılı   çevrenin   enerji      verimliliği 
potansiyelinden yararlanılması
      Sera gazı şahımlarının %7 azaltılması
 2011 yılında ÇŞB tarafından Türkiye'nin 
iklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem 
Planı yayınlanmıştır.4 Türkiye’nin iklim 
Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem 
Piçini, katılımcı süreçler ve aşağıdaki 
alanlardaki teknik ve bilimsel       
çalışmalarla desteklenen beş ana 
konuya odaklanmaktadır.
     Su Kaynakları Yönetimi
     Tarım ve Gıda Güvencesi
      Ekosistem       Hizmetleri,         Biyolojik  
Çeşitlilik ve Ormancılık
      Doğal Afet Risk Yönetimi
      İnsan Sağlığı
   2015 yılında Türkiye’nin UNFCCC’ye 
önerdiği niyet edilen Ulusal Olarak 
Belirlenmiş Katkıya (INDC) göre sera 
gazı salımlarının, olağan seyirden %21 
azaltılması önerilmektedir. Bu sayede 
Türkiye, 2030’a geldiğinde küresel 
sıcaklıktaki artışının 2°C’nin altına 
düşürülmesine dair uzun vadeli hedef ile 
uyumlu bir şekilde düşük karbonlu 
kalkınma yolunda ilerleyebileceklerdir.
Şekil 1 'de bu politikalar ve planlarla 
şahımlarda gerçekleştirilecek azalma, 
her şeyin olağan seyrinde devam 
etmesi (BAU) ile karşılaştırı(mıştır (ŞekiH).

    Türkiye, aşağıdakileri içeren bir dizi 
ulusal iklim değişikliği politikasıyla INDC 
hedeflerini desteklemektedir:
    11. Kalkınma Planı
 Türkiye iklim Değişikliği Stratejisi 
(2010-2023)
 Türkiye'nin iklim Değişikliği Uyum 
Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2023)
  Türkiye Cumhuriyeti iklim Değişikliği 
Eylem Planı (2011-2023)
    2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 
(2012-2023)
   Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı (2014-2017)
 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 
Hakkında Yönetmelik (2014)

 

2  Toplam Sera Gazı Salımları (Milyon ton C0₂e)

Şekil1: Türkiye'nin Niyet Edilen Ulusal
Olarak Belirlenmiş Katkı (lNDC) Hedefi5  

   Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji 
Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı 
(2014-2016)
  Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji 
Eylem Planı (2014)
   Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
(2017-2023)
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Stratejik Planı (2019-2023).

INDC ile farklı sektörler için                 
uygulanacak planlar ve politikalar 
aşağıda özetlenmiştir.

  Güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik 
üretim kapasitesini artırmak için 
yenilenebilir enerji yatırımları      
desteklenecektir. Hedef, 2030 yılına 
kadar güneş enerjisi kapasitesini 10 
GW'a ve rüzgâr enerjisini 16 GW'a 
yükseltmektir. 2030'da elektrik iletim ve 
dağıtım kayıplarının %15'e düşürülmesi 
ve kamu elektrik üretim santrallerinin 
iyileştirilmesi                 hedeflenmektedir. 
Elektrik üretiminde tam                                 
hidroelektrik                  potansiyelinden             
faydalanmak, mikro üretim,                      
kojenerasyon sistemleri kurmak ve 
sahada üretim yapmak gibi girişimler 
de enerji sektörü için bahsedilebilecek 
diğer girişimler olarak sayılabilir.

  Sanayide ana müdahale alanları 
enerji verimliliği ve atıklardır. Enerji 
Verimliliği Strateji Belgesi ve Ulusal 
Enerji             Verimliliği Eylem Planının                     
uygulanmasıyla salım yoğunluğunun 
azaltılması ve sanayi tesislerinde enerji 
verimliliğinin artırılması ve enerji           
verimliliği projelerine finansal destek 
sağlanması hedeflenmektedir. Atıkların 
uygun sektörlerde alternatif yakıt 
olarak kullanımını artırmak için 
çalışmalar yapılması, sanayi sektörüne 
sürdürülebilirliği ve döngüselliği 
sağlayacak başka bir konudur.

    Ulaşım sektörünün stratejik amacı 
yürüme, bisiklet kullanımı ve toplu 
ulaşım araçlarını kullanma gibi 
sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini teşvik 
etmektir. Bu amaca uygun hedefler 
şunları içerir:
      Yüksek hızlı raylı sistem projeleri
       Kentsel raylı sistemlerin arttırılması
     Hem    yük     hem     de     yolcu   
taşımacılığında karayolu taşımacılığı 
yerine deniz ve demiryolu 
taşımacılığının kullanımının artmasının 
teşvik edilmesi

   Ulaşım sektörünün enerji kullanımı 
INDC açısından bir diğer strateji 
alanıdır. Hedefler arasında alternatif 
yakıtların ve çevre dostu araçların 
teşvik edilmesi, Ulusal Akıllı Ulaşım 
Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) 
ve eki Eylem Planı (2014-2016) ile yakıt 
tüketiminin ve karayolu taşımacılığı 
şahımlarının azaltılması ve tünel   
projeleri ile yakıt tasarrufunun       
sağlanması ve es ki araçların   
kullanımdan kal dırılması yer                     
almaktadır. Enerji verimliliğini sağlamak 
için, yeşil liman ve yeşil havaalanı 
projelerinin yanı sıra deniz taşımacılığı, 
binalar ve kentsel dönüşüm için özel 
tüketim vergi si muafiyetlerini içeren 
polit ikalar mevcuttur.

     Binalar     sektöründe   benimsenen 
temel INDC politikası, yeni ve mevcut  
binalarda birincil enerji talebinin 
azaltılmasıdır. Bu hedefe, tasarım, 
teknolojik ekipman, yapı malzemeleri ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılmasını teşvik giden yöntemler 
(krediler ve vergi indirimi gibi) ile 
ulaşılacaktır. Enerji kullanımını ve iklim 
üzerindeki ol umsuz et kilerini azaltmak 
için aşağı daki önleler desteklenecektir:

      Enerji  talebini  en  aza  indirmek   ve 
yerel enerji üretimini sağlamak için 
pasif enerji ve sıfır enerjili ev tasarımı
      Yeni konutlarınve hizmet bin alarmın, 
Binalarda        Enerji             Performansı 
Yönetmeliği uyarınca enerji tasarruflu 
olarak inşa edilmesi
     Enerji   tüketimini   ve   sera    gazı      
isalımlarını kontrol etmek ile metrekare 
başına tüketilen enerjiyi azaltmak için 
yeni ve mevcut binalar için, Enerji Kimlik 
Belgesinin alınması

      Tarım sektöründe sürdürülebilirlik ile 
ilgili temel ulusal politikalar, tarım 
alanlarında arazilerin birleştirilmesi 
yoluyla yakıt azaltımı sağlanması,    
otlak alanlarının rehabilitasyonu, gübre 
kullanımının kontrol edilmesi, modern 
tarım uygulamalarının benimsenmesi 
ve arazi yönetiminde toprak işleme 
yöntemlerinin azaltılmasının      
desteklenmesi gibi konularda       
geliştirilmiştir. Bupolitikalar birlikte 
uygulandığında tarım ve                        
hayvancılıktan kaynaklanan doğrudan 
ve dolaylı şahımların azaltılmasına, 
toprak, su ve hava kalitesi üzerindeki 
olumsuz etkilerin azaltılmasına ve daha 
sağlıklı ekosistemlerin desteklenmesine 
yardımcı olacaktır.

Ulaşım

Enerji
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2.1. YŞEP Yönetimi

2.2. İzlenen Süreç

i.Yeşil Şehir Mevcut
Durum Değerlendirmesi

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

  

  İBB, İzmir Yeşil Şehir Eylem Planını, iki 
yönetişim organının (Teknik Heyet ve 
Yürütme Komitesi) rehberliğinde 
hazırlamıştır.
 İBB ve kilit paydaşların teknik       
görevlilerinden oluşan Teknik Heyet, 
YŞEP süreci boyunca teknik   
danışmanlık vermek üzere                
tasarlanmıştır. EBRD Yeşil Şehirler 
Çerçevesi kapsamındaki ilgili    
sektörlerde çalışan 65 orta kademe 
yöneticiden (İBB ve İBB şirketlerindeki 
birimlerin müdürleri/müdür 
yardımcıları, meslek odaları,          
üniversiteler, devlet            yetkilileri, 
dernekler ve altyapı şirketleri)  
oluşmaktadır. Teknik Heyet, YŞEP 
sürecinin tüm çıktılarının                     
hazırlanmasında yer almıştır.
   Yürütme Komitesi, YŞEP sürecinde yol 
göstermesi, süreci denetlemesi ve 
nihayetinde YŞEP’e onay vermesi 
amacıyla kurulmuştur. Yürütme        
Komitesi, İBB Genel Sekreter 

Yardımcıları, Genel Müdürler, Daire 
başkanları, Başkan Danışmanları ve İBB 
Üst Yönetimi gibi karar verme yetkisine 
sahip 18 üst düzey İBB   yöneticisinden 
oluşmaktadır. Yürütme komitesi YŞEP’ 
in genel stratejik yönünü belirlemiş, İBB’ 
nin, özel şirketlerin, altyapı  şirketlerinin 
ve akademik/araştırma kurumlarının 
öncelikleriyle uyumlu olmasını 
sağlamıştır.

     Yeşil  Şehirler  süreci,  YŞEP           
hazırlayan ve uygulayan tüm kentlerin 
kullandığı tutarlı bir metodolojiye uygun 
şekilde hazırlanmıştır. Bu metodoloji, 
EBRD tarafından Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) ve            
Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri 
Konseyi (ICLEI) ile birlikte geliştirilmiştir. 
Metodolojide dört ana adım yer  
almaktadır: (1) Yeşil Şehirler Mevcut 
Durum Değerlendirmesi (2) Yeşil Şehir 
Eylem Planı; (3) Yeşil Şehir Uygulama 
Aşaması ve (4) Yeşil Şehir Raporlama 
Aşaması.

  Yeşil Şehir Mevcut Durum                 
Değerlendirmesinde, İzmir'deki      
çevresel mevcut durum ve çevresel 
performansı etkileyen baskılar              
belirlenmiştir. Bu değerlendirme      
aşağıdakileri içermektedir:
        İBB ve diğer paydaşların çevresel 
zorlukların ortadan kaldırılması 
konusunda sahip olduğu etki ve           
denetimin seviyesini tespit etmek için 
İzmir’deki çevre yönetimine dair 
uluslararası, ulusal ve yerel yasa ve 
yönetmeliklerden oluşan bir politik 
çerçeve. Aynı zamanda İzmir'in     
çevresine odaklanan mevcut program 
ve projelerin gözden geçirilmesini de 
içermektedir.
    70   temel  ve  114  opsiyonel 
göstergeden oluşan “Baskı- 

2.İzmir YŞEP’in
Hazırlanması

 Durum-Tepki” (BDT) çerçevesi 
kullanılarak çevresel gösterge verileri 
derlenmiştir (bkz. Ek C). BDT, çevre 
koşullarına (hava  kalitesi  gibi  "Durum”)
ilişkin eğilim verilerini ve çevreye etki 
eden değişikliklere neden olan sektörel 
(ulaşım, sanayi vb.) sebepler (şehir 
merkezindeki trafik sıkışıklıkları gibi 
Baskılar ya da çevreyi iyileştirmeye 
yönelik projeler gibi Tepkiler/          
Müdahaleler) hakkında veri toplamaya 
yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım 
sunmaktadır.
         Şehirdeki       öncelikli       çevresel            
zorlukları ve birbirleriyle ne ölçüde ilişkili 
olduklarını belirlemek için çevresel 
verilerin teknik değerlendirmesi.

   Yeşil  Şehir   Mevcut   Durum              
Değerlendirmesinden yola çıkan İBB, 
aşağıdaki aşamalar sonucunda YŞEP’i 
hazırlamıştır:
     Teknik Heyet ve kilit paydaşlar, 
Öncelikli Zorlukları Belirleme Çalıştayı 
sırasında teknik değerlendirmede 
tespit edilen zorlukları öncelik sırasına 
dizmişlerdir. Bu çalışma, İBB Strateji 
Plan 2020¬2024’ de yer alan vizyon ve 
hedeflerle uyumlu şekilde 
yürütülmüştür.
       İBB  ve  kilit  paydaşların  teknik 
görevlilerinden oluşan bir ekip, İBB'nin 
öncelikli olduğu belirlenen zorlukların 
üstesinden gelmek için hem YŞEP hem 
de SECAP projeleri kapsamında 
uygulamaya koyacağı 139 eylem 
belirlemiştir. İBB'nin talebi üzerine bu 
listeye İBB Stratejik Plan 2020 - 2024 
hedefleri, Yeşil Altyapı Stratejisine 
bağlantı ve 1/25.000 ölçekli İBB Çevre 
Düzeni Planına uyum gibi bir dizi 
gösterge de dahil edilmiştir.
       Eylemlerin   İBB   paydaşlarında 
doğrulanan çok sayıda çevresel, sosyal 
ve ekonomik kriterlere göre "yüksek”, 
"orta” ve "düşük” öncelikli gruplara 
ayrılarak önceliklerinin belirlenmesi için 
çok kriterli analiz yapılmıştır. Bu analiz 
sırasında uygulanan sosyal kriterlerden 
biri de toplumsal cinsiyet eşitliğidir.
         Bunun üzerine Teknik Heyet ve kilit 
paydaşlar, YŞEP Öncelikli Eylemleri 
Belirleme Çalıştayı sırasında öncelikli 
eylem listesini doğrulamış, daha sonra 
Yürütme Komitesi de bu listeyi         
onaylamıştır.
      İBB   ve  kilit  paydaşların   teknik  
görevlilerinden oluşan bir ekip, bu 
eylemlerin üzerinde çalışmaya devam 
etmiş, Yürütme Komitesi ile son bir 
istişarede bulunulmuş ve nihayetinde 
Yeşil Şehir Eylem Planında yer alan, 
çeşitli gruplara ayrılmış eylemler 
oluşturulmuştur. Daha sonra eylem 
gruplarının içinden, ayrıntılı olurluk 
incelemesi yapılacak öncelikli eylemler 
tespit edilmiştir.

   İBB, Yeşil Şehir Uygulama aşamasında 
YŞEP’i uygulamaya koyacaktır. Bu 
aşamanın başarılı olabilmesi için, her 
eylemden sorumlu olan birimin bu 
eylemi sahiplenmesi, Belediyenin ise 
gereken mali ve insan kaynaklarını 
tahsis ederek liderlik yapması                

ii.Yeşil Şehir Eylemlerinin
Oluşturulması

iii.Yeşil Şehir
Uygulama Aşaması
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2.3.YŞEP Yönetişimi

2.4. Paydaş Katılımı

     İBB       ve     kilit     paydaşların      
teknik    görevlilerinden oluşan Teknik 
Heyet, kanıtların toplanmasına, analiz    
edilmesine ve doğrulanmasına destek 
vermesi ve aynı zamanda YŞEP     
eylemlerinin belirlenmesine katkı     
sağlamak üzere kurulmuştur.

    Paydaş katılımı YŞEP sürecinin önemli 
bir özelliği olmuştur. Paydaşlar, YŞEP 
sürecinin başlangıcında, daha sonra 
sonuçları Paydaş Katılım Planında 
derlenen bir haritalandırma      
çalıştayında belirlenmiştir. Paydaşlar 
arasında YŞEP yönetişim gruplarının 
yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşları (STK'lar ve 

sivil toplum kuruluşları (STK'lar ve 
uluslararası STK’lar) ve finansal 
kurumlar yer almaktadır.
Paydaşlar, YŞEP sürecinin çeşitli 
aşamalarında katkıda bulunma 
fırsatını yakalamışlardır.
  29 Temmuz 2019 tarihinde Teknik 
Heyet ile yuvarlak masa çalışma 
toplantısı yapılmıştır. Yuvarlak masa 
çalışma toplantısında, İBB ve İZSU’nun 
ilgili dairelerinden 23 katılımcı yer 
almıştır.
  30 Temmuz 2019 tarihinde kilit 
paydaşlarla bir dizi odak grup 
toplantısı yapılmıştır. Bu odak grup 
toplantılarında İBB’ye ilave olarak 
İzmir genelindeki 11 farklı kuruluştan 23 
katılımcı yer almıştır.
    Teknik      Heyetin      ilk    kapasite 
geliştirme toplantısı 1 Ağustos 2019 
tarihinde düzenlenmiştir. Bu    
toplantıda İBB ve İZSU'nun ilgili    
dairelerinden 26 katılımcı yer almıştır.
   11 Aralık 2019 tarihinde, Yeşil Şehir 
Eylem Planında kaydedilen ilerlemeye 
ilişkin önemli bilgilerin verildiği ve bu 
planın İzmir açısından taşıdığı önemin 
anlatıldığı resmi bir bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu 
etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkanının yanı sıra 48 farklı 
kuruluştan 118 kişi katılmıştır.
    Teknik Heyet, 11 Aralık 2019 tarihinde 
yapılan Öncelikli Zorlukları Belirleme 

Çalıştayı sırasında teknik               
değerlendirme ile tespit edilmiş 
zorlukları öncelik sırasına dizmiştir. Bu 
çalıştaya 19 farklı kuruluştan 49 kişi 
katılmıştır.
  Teknik  Heyetin  ikinci  kapasite 
oluşturma toplantısı 18 Şubat 2019 
tarihinde düzenlenmiştir. Toplantıya, 
İBB'nin ilgili dairelerinden 12 kişi 
katılmıştır.
    Yürütme Komitesi, eylemlerin öncelik 
sırasına dizilmesi sırasında uygulanan 
Çok Kriterli Analizde kullanılan          
kriterlerin geliştirilmesine ve              
yönlendirilmesine yardımcı olmuştur. 
19 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen 
çalıştaya İBB'nin ilgili dairelerinden 20 
kişi katılmıştır.

     12 Mart 2020 tarihinde ise Yürütme 
Komitesi ile son bir istişare yapılarak, 
eylem grupları son haline getirilmiştir. 
Bu toplantıya İBB'den 10 kişi katılmıştır.
     Belediye     çalışanları,    önerilen   
eylemleri doğrulamak ve                       
sorumlulukları Belediye çapında (daire 
başkanlıkları arasında) dağıtmak için 
2019 Aralık ayından YŞEP'in  19 Şubat 
2020 tarihinde düzenlenen çalıştaya 
İBB'nin ilgili dairelerinden 20 kişi 
katılmıştır.
     20   Şubat   2020   tarihinde             
düzenlenen YŞEP Öncelikli Eylemleri 
Belirleme Çalıştayı sırasında Teknik 
Heyet, öncelikli olarak belirlenmiş 
eylemleri onaylamıştır. Bu çalıştaya 25 
farklı kuruluştan 65 kişi katılmıştır.
     12 Mart 2020 tarihinde ise Yürütme 
Komitesi ile son bir istişare yapılarak, 
eylem grupları son haline getirilmiştir. 
Bu toplantıya İBB'den 10 kişi katılmıştır.

     Belediye     çalışanları,    önerilen   
eylemleri doğrulamak ve                       
sorumlulukları Belediye çapında (daire 
başkanlıkları arasında) dağıtmak için 
2019 Aralık ayından YŞEP'in           
tamamlanmasına kadar geçen sürece 
aktif olarak katılmışlardır. YŞEP eylem 
sürecinde gereken bilgilerin elde 
edilmesi için şubat ayından itibaren 
kurumlar arası odak grup toplantıları 
da düzenlenmiştir.

gereken mali ve insan kaynaklarını 
tahsis ederek liderlik yapması                
gerekmektedir. İzmir hâlihazırda bir dizi 
sektörde (ör. arazi kullanımı) oldukça 
aktiftir ve bu nedenle bu planda        
belgelenen bazı eylemler halihazırda 
devam etmektedir.

    YŞEP süreci, YŞEP eylemlerinin nasıl 
uygulandığını izlemek için     
gerçekleştirilecek faaliyetleri ve bu 
eylemlerin İzmir'in çevresi üzerindeki 
etkisini belgelendiren, ayrıntılı bir İzleme 
ve Değerlendirme Planı ile         
desteklenmektedir. Bu belge, izleme ve           

değerlendirme çalışmasının    
sonuçlarına göre yapılacak periyodik 
raporlama ve takip eylemlerine ilişkin 
gereklilikleri belirler (örneğin,     
beklenenden daha az etkili olduğu 
kanıtlanmış eylemlerin değiştirilmesi).

    Aşağıdaki şemada (Şekil 3) İzmir'in 
YŞEP için uygulama programı      
gösterilmektedir. 2019 Aralık ayındaki 
başlangıç etkinliğinden ve öncelikleri 
belirleme çalıştayından itibaren SECAP 
ile koordinasyon halinde yürütülmüştür.

  
  İzmir Büyükşehir Belediyesi, YŞEP 
hazırlanırken katkıda bulunması ve 
rehberlik yapması için iki yönetişim 
organı oluşturmuştur.
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına 
bağlı çalışan Yürütme Komitesi, 
Büyükşehir Belediyesindeki genel 
sekreter yardımcıları, genel müdürler, 
daire başkanları, Başkan danışmanları 
ve diğer önemli karar vericiler olmak 
üzere üst düzey İBB yetkililerinden 
oluşmaktadır. Yürütme Komitesi  
stratejik açıdan yol göstermesi,            
denetim yapması ve nihayetinde 
YŞEP’in onaylanması için             
oluşturulmuştur.

iv.Yeşil Şehir
Raporlama Aşaması

 
v.Aşamaların zamanlaması

Şekil 1: İzmir YŞEP uygulama programı

Temmuz
2019-

İzmir’de
Teknik

Heyet ile
yapılan ilk
çalıştay

Ağustos-
Aralık 2019

Politik
Çerçeve
Raporu

Ocak-
Şubat 2020
Uzun eylem

listesinin
hazırlanması

Şubat 2020
İzmir’de

düzenlenen
öncelikli
eylemleri
belirleme
çalıştayı

Mayıs 2020
Önerilen

Yeşil Şehir Eylemleri
konusunda

sektör
liderleriyle

istişare

Mayıs
2019-

İzmir’de
düzenlenen
Başlangıç
Toplantısı

Temmuz-
Eylül 2019

Veri
toplama
yönetişim
çerçevesi

ve çevresel
göstergeler

Ekim 2019-
Şubat 2020

Teknik
Değerlendirme

Raporu

Aralık 2019
İzmir’de Bilgilendirme

Toplantısı ve
Önceliklendirme

Çalıştayı
temel zorluklar

ve taslak
Yeşil Şehir
Eylemleri

Şubat-Mayıs 2020:
Kısa listedeki

Yeşil Şehir Eylemlerinin
analizi ve
son haline
getirilmesi

Mayıs-Eylül 2020
Yeşil Şehir

Eylem Planının
maliyet ve

fayda
değerlendirmeleriyle

beraber eksiksiz
taslağının

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

   İzmir denizel ekosisteminin bayrak 
türlerinin başında Akdeniz keşiş foku 
(Monachus monachus) gelir. IUCN 
statüsü EN (Tehlikede) olan Akdeniz 
keşiş fokunun dünyadaki dağılım alanı 
Türkiye’nin tüm Akdeniz kıyıları, Kıbrıs 
kıyıları, tüm Ege Denizi, Yunanistan ve 
Hırvatistan’ın Adriyatik kıyıları ile 
Atlantik Okyanusu’nda bulunan 
Portekiz’in Madeira Adası, Moritanya 
ve Batı Sahra kıyılarıdır. İzmir kıyı 
şeridinde bozulmamış ve özellikle 
kayalık kıyılara sahip Foça sahil şeridi 
ve adaları, Karaburun Yarımadası ve 
Alaçatı-Sığacık arasında kalan 
bölgeler Akdeniz keşiş fokunun önemli 
sığınakları arasındadır. Foça’da 
fokların yaşam alanları Foça Özel 
Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi,    
Karaburun’da ise Karaburun–Ildırı 
Körfezi Özel Çevre Koruma (ÖÇK) 
Bölgesi içinde koruma altındadır. Her 
iki alanda da 1990’lı yıllardan 
günümüze kadar özellikle SAD-AFAG 
(Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz 
Foku Araştırma Grubu) tarafından pek
çok araştırma ve izleme çalışması 
gerçekleştirilmiştir. İzmir kıyılarının da 
dahil olduğu Kuzey Ege’de toplam 35 
bireyin yaşadığı tahmin edilmektedir. 
  İzmir kıyılarında kayalık yarlar ve 
adalarda, bu tarz habitatlara bağımlı 
türlerden tepeli karabatak             
(Phalacrocorax aristotelis), ada doğanı 
(Falco eleonorae) ve ada martısı (Larus 
audouinii) üremektedir. Bu türlerin yanı 
sıra pelajik deniz kuşlarından yelkovan 
(Puffinus yelkouan) ve boz yelkovan 
(Calonectrisdiomedea) kıyılardan 
açıkta  görülebilmektedir.

 İribaşlı deniz kaplumbağası                    
(Caretta caretta) özellikle Gediz 
Deltası kıyılarındaki besin bolluğu 
nedeniyle sık sık İzmir Körfezi’ne  
girmektedir. Bunun yanında iribaşlı 
deniz kaplumbağasının 2011 yılında 
Dikili Kabakum Plajı'nda ilk kez 
ürediğinin tespit edilmesi İzmir’in 
biyoçeşitliliği açısından son derece 
önemli bir bulgudur.biyoçeşitliliği 
açısından son derece önemli bir 
bulgudur.

  İzmir kıyılarında da 276 balık türü 
olduğu belirlenmiştir. 1969-2008 yılları 
arasında İzmir Körfezi’nde 76 nadir ya 
da yaygın olmayan balık türü                
gözlenmiştir. İzmir Körfezi’ndeki Gediz 
Deltası’nın lagünleri ve Gediz Nehri 
ağzında toplam 54 balık türü tespit 
edilmiştir. İzmir Körfezi, özellikle Gediz 
Deltası ve deltada bulunan lagünler 
sayesinde Türkiye kıyılarında en önemli 
balık üreme alanlarının    arasında yer 
almaktadır.

    Bakırçay Deltası İzmir kıyı şeridinin 
kuzey kesiminde yer almaktadır. Güney 
ve güneybatı bölgelerinde kıyı        
bataklıkları, kumullar, açık su yüzeyleri 
ve yer yer de tatlı su alanlarının olduğu 
sazlıklar bulunur. Aynı zamanda 
deltanın Çandarlı’ya yakın kısmında 
küçük bir lagün de mevcuttur.              
Flamingo (Phoenicopterus roeus), 
kılıçgaga (Recurvirostra avocetta) ve 
suna (Tadorna tadorna) gibi tuzlu suları 
tercih eden kuş türleri daha çok bu 
lagünün içinde ya da yakınlarında 
bulunur. Deltada en az 10 çift akça 
cılıbıt (Charadrius alexandrinus) ve 67 
çift küçük sumrunun ürediği rapor 
edilmiştir. Delta, Batı Anadolu’ya          
endemik ve aynı zamanda nesilleri 

holmwoodii, Capoeta bergamae ve 
Ladigesocypris irideus gibi iç su balık 
türlerine ev sahipliği yapması              
nedeniyle Türkiye’nin Önemli Doğa 
Alanları arasında yer almaktadır.
    İzmir’in ve ülkemizin en önemli sulak 
alanlarından biri olan Gediz Deltası, 
İzmir Körfezi’nin kuzeyinde, kentin 
hemen yanı başında yer almaktadır. 
Homa, Çil Azmak ve Kırdeniz olmak 
üzere deltada üç lagün                            
bulunmaktadır. Delta, bu zamana 
kadar gözlenen 300 kuş türü ile 
Türkiye’de en fazla kuş türüne sahip 
alanlar arasındadır. Tuz Gölü ile birlikte, 
flamingonun Türkiye’de ürediği iki 
alandan biri ve tepeli pelikanın 
(Pelecanus crispus) Türkiye’de 
kuluçkaya yattığı beş, ak pelikanın 
(Pelecanus onocrotalus) ise üç alandan 
biridir. Gediz Deltası, yaklaşık 50 km’lik 
bir kıyı hattı          boyunca uzanan kıyı 
bataklıkları ile Türkiye’nin en geniş kıyı 
ve iyi              korunmuş kıyı bataklıklarına 
sahiptir. Kıyı bataklıkları başta flamingo 
olmak üzere pek çok kuş türünün 
beslenme alanı olduğu gibi, Akdeniz 
martısı  (Larus melanocephalus), gümüş
martı, sumru, küçük sumru, kara  
gagalısumru ve hazar sumrusunun                               
(Hyroprogne caspia) ürediği 
adacıklara sahiptir. Bunun ötesinde kıyı 
bataklıkları, bir labirent gibi girintili 
çıkıntılı yapısı ve sığ olmaları nedeniyle 
İzmir Körfezi’nde yavru balıkların 
saklanma ve beslenme ihtiyacını 
karşılayan önemli bir habitat       
oluşturmaktadır. Gediz Deltası, nesli 
küresel ölçekte tehlike altında olan 
kara kaplumbağası başta olmak üzere 
28 sürüngen türüne ev sahipliği 
yapmaktadır. Çakal (Canisaureus), 
yaban kedisi (Felis silvestris), porsuk 
(Meles meles), tilki (Vulpes vulpes), kaya 
sansarı (Martes foina), gelincik (Mustela 
nivalis) ve yaban domuzu (Sus scrofa) 
gibi memeli türleri deltanın zengin 
ekosisteminin       önemli parçalarıdır. 
Akdeniz keşiş foku deltanın kuzeyinde 
Homa Lagünü kıyılarında zaman 
zaman  gözlenmektedir.
    Gediz Deltası’ndaki 7300 hektarlık 
Çamaltı Tuzlası’nda deniz suyunun 
buharlaştırılmasıyla tuz üretilmektedir. 
Tuzla karidesi    (Artemia              
partenogenetica), Dunaliella sp., tuz 
sineği (Chironomus salinarius) ve 
halofilik bakteriler yüksek tuz               
konsantrasyonlu habitatlar nedeniyle 
burada bulunur. Tuzla aynı zamanda 
flamingoların üreme ve beslenme 
alanıdır.
     İzmir il sınırlarının güneyinde yer alan 
Küçük Menderes Deltası, özellikle kıyı 
kumulları yönünden İzmir’deki en iyi 
durumdaki deltadır. Deltanın         
Pamucak sahilinin arkasında uzanan 
kumullar, kum zambağının                  
(Pancratium maritimum) iyi korunmuş 
popülasyonlarını barındırır. Kum 
zambağının nesli, doğal yaşam alanları 
olan sahillerin çoğunun plaj olarak 
kullanılması, çiçeklerinin koparılması ve 
soğanlarının      toplanması nedeniyle 
tehlike altındadır. Delta aynı zamanda 
tuzcul habitatlara, sazlıklar ve sık 
yapıda İzmir ılgınıyla  (Tamarix      
smyrnensis) kaplı geniş alanlara   
sahiptir. Küçük Menderes Deltası’nda 
aralarında mahmuzlu kızkuşu (Vanellus 
spinosus), uzunbacak (Himantopus 

2.2 İzmir’deki Canlı
Türleri Deniz ve Kıyı
Ekosistemleri

Deltalar
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(Ixobrychus minutus) ve leyleğin de 
(Ciconia ciconia)                 bulunduğu 54 
kuş türü  üremektedir.  Deltanın içinde 
yer alan Gebekirse ve Barutçu Gölleri, 
kış aylarında İzmir için nadir bir tür olan 
küçük martının (Hydrocoloeus minutus) 
en yüksek sayıda kışladığı alanlardır.   
Bir iç su balığı türü ve IUCN statüsü CR 
(kritik) olan Efes kaya balığının (Knipow-
itschia ephesi) dünya   üzerindeki 
dağılım alanı Küçük          Menderes 
Deltası ve nehir havzası ile sınırlıdır. 
Ülkemize endemik iç su balıktürlerinden 
Capoeta bergamae ve Chondrastoma 
holmwoodii ile IUCN statüsü VU 
(hassas) olan dar yayılışlı türlerden yer 
yediuyurda (Myomimus roacheri) bu 
alanda görülen önemli türlerdir.
Yukarıda değinilen İzmir’in büyük   
deltalarının dışında kalan Güzelhisar 
Deltası, Aliağa yakınlarındadır ve kış 
aylarında flamingo, gümüş martı, 
karabaş martı ve ördek türlerinin 
yüksek olmayan sayılarda kışladıkları 
bir alandır. Güzelhisar Deltası’nın doğal 
yapısını yansıtan, flora ve faunaya ev 
sahipliği yapan kısımları yapılaşma 
nedeniyle sadece çok küçük bir alanda 
varlığını devam ettirmektedir.
  Meles Deltası ise kentin merkezinde, 
İzmir Limanı’nın hemen yanı başında yer 
alır. İnsan etkisiyle doğal yapısını 
neredeyse kaybetmiş delta, bu haliyle 
bile kış aylarında flamingo, Sakarmeke 
(Fulica atra), karabaş martı, bahri, 
küçük ak balıkçıl (Egretta garzetta), gri 
balıkçıl (Ardea cinerea) ve yine 
Türkiye’de kışın nadiren görülen 
mahmuzlu kızkuşunun düzenli olarak 
kışladığı bir alandır.
   Çaltılıdere sulak alanı deniz kıyısında 
tamamen deniz börülcesinin hâkim 
olduğu sığ kıyı bataklıklarından 
oluşmaktadır. Bu alan kış aylarında pek 
çok türden kıyı kuşu, ördek ve martı 
türleri ile görece zengin bir kuş    
faunasına sahiptir. Alaçatı Halici de, sığ 
kıyıları ile daha çok tuzcul habitatlara 
sahiptir. İzmir’deki bir diğer kıyı sulak 
alanı ise İzmir Körfezi’nin güney 
kıyılarında bulunan Çakalburnu 
Lagünü’dür. Bu lagün, flamingo, 
sakarmeke, çamurcun (Anas crecca), 
kızılbacak (Tringa totanus), Akdeniz 
martısı, yalıçapkını (Alcedo atthis) gibi 
türler için uygun habitatlara sahiptir.

   İzmir’in florası, yazların kurak ve sıcak, 
kışların ise ılık ve yağışlı geçtiği Akdeniz 
iklim kuşağı ve buna bağlı olarak 
oluşan Akdeniz fitocoğrafyasının 
özelliklerini göstermektedir. Nemli deniz 
havası, denize dik uzanan dağların 
aralarındaki nehir havzalarının    
oluşturduğu koridorlardan bölgenin 
daha iç kesimlerine havza boyunca 
ilerler. Bu sayede Akdeniz florasına 
özgü bitkiler ve orman yapısı iç           
kesimlere ulaşabilir. Havzaları oluşturan
dağlar, bu dağların rakımları ve bakıları
özellikle ormanların çeşitliliğini             
belirleyen temel unsurlardır.
 İzmir çevresinde belirlenen 1732 
damarlı bitki taksonundan 146’sı 
Türkiye’ye endemiktir. Endemikler 25 
familyadan 83 cinse ait 130 tür, 26 
alttür ve 20 variyete olmak üzere 
toplam 146 taksondan ibarettir. 
İzmir’deki endemik bitkilerin önemli bir 
kısmı Bozdağ, Nif ve Spil Dağları’nın 

yüksek kesimlerinde yoğunlaşmıştır.   
İzmir orman alanlarının en yaygın ağaç 
türlerinden kızılçam (Pinus brutia) 
242.885,81 ha, karaçam (Pinus nigra) 
26.861,57 ha, saçlı meşe (Quercus 
cerris) 38.364,3 ha, fıstıkçamı (Pinus 
pinea) 24.107 ha, meşelik (karışık) 
15.557,8 ha ve kestane (Castanea 
sativa) 4809 ha alan kaplamaktadır.     
Makiliklerin alanı 115.913,8 hektardır. Bu 
da İzmir ilinin yaklaşık %40’ının 
makilikler de dâhil olmak üzere    
ormanlarla kaplı olduğu, ormanların da 
yarısının kızılçamdan oluştuğu     
anlamına gelmektedir.
    Ülkemizde 2000 yılına kadar yapılan 
700 bin ha ağaçlandırma alanı ile 
kızılçam, ağaç türleri arasında birinci 
sıradadır ve bu miktarla ülkemizdeki 
toplam ağaçlandırmanın (1,8 milyon ha) 
yaklaşık olarak %40’nı                           
oluşturmaktadır. Bu veriler kızılçamın 
Türkiye’deki doğal yayılış alanının 
dışında, ağaçlandırma çalışmaları ile 
de desteklenerek çok daha fazla alan 
kapladığını göstermektedir. Bu durum 
İzmir’i yangınlara karşı dirençsiz hale 
getirmektedir. Bazı bölgelerde kızılçam 
ormanları, maki elemanlarıyla karışık bir 
örtü oluşturur. Bu bölgelerde tür       
çeşitliliği saf kızılçam ormanlarına göre 
daha fazladır. Karaçam ise rakıma 
bağlı olarak kızılçam kuşağının üstünde 
yer alır.
    Kızılçam ve karaçam ormanlarının en 
tipik kuş türleri Anadolu sıvacıkuşu ve 
çam baştankarasıdır (Periparus ater). 
Madra Dağı ya da Bozdağ gibi daha 
yüksek rakımlı ormanların olduğu 
alanlarda ise yine tipik bir ibreli orman 
kuşu olan çaprazgaga (Loxia curviros-
tra) bulunur.       Çaprazgaga kış 
aylarında düşük rakımlı bölgelere 
inebilir, hatta Kültürpark’ta bile              
gözlenmiştir. Ortanca ağaçkakan 
(Leiopicus medius) ve alaca           
ağaçkakan (Dendrocopos syriacus) 
İzmir’in en yaygın ağaçkakan türleridir. 
Daha çok yaprak döken ya da karışık 
ormanların bulunduğu kesimlerde ise 
küçük ağaçkakan (Dryobates minor) ve 
yeşil ağaçkakan da (Picus viridis) 
görülebilir. Sağlıklı bir orman 
ekosisteminin göstergelerinden olan 
bahçe tırmaşıkkuşu (Certhia          
brachydactyla) İzmir’in doğal veyaşlı 
ağaçlarının bulunduğu orman 
alanlarında bulunur. Yırtıcı türlerinden 
atmaca (Accipiternisus) ve şahin 
(Buteo buteo) ormanlık alanlarda 
ağaçlar üzerine yuva yapar. Alaca 
baykuş (Strix aluco) İzmir                                
ormanlarındaki en yaygın baykuş 
türüdür.
İzmir ormanlarının önemli bir kısmı da 
meşeliklerden oluşur ve meşe                    
ormanlarının yapısı; toprak çeşidi, 
rakım ve bakı gibi etmenlere göre farklı 
türde ağaç kompozisyonlarına sahip 
olabilir. İzmir’de görülen meşe türleri 
içinde en önemlilerinden biri Anadolu 
palamut meşesidir (Quercus                
ithaburensis macrolepis). Dünyadaki en 
geniş dağılım alanı Türkiye’de olan bu 
meşe türü, çok eski çağlardan bu yana 
boya bitkisi olarak                                         
kullanılmaktadır. Eski Yunanlılar 
tarafından sepi maddesi ve Sümerler 
tarafından da boya bitkisi olarak 
kullanıldığı bilinmektedir.     Günümüzde
de bu türün palamutları aynı    amaçlar

için toplanmaktadır. Palamut meşesi 
30-1100 m rakımlar arasında genel 
olarak silisli ve tabanı zayıf topraklarda 
yetişir. İzmir’de Seferihisar’da olduğu 
gibi  frigana  içinde      seyrek            
olarakbulunabilir ya da Yunt Dağı’nın 
batı kesimlerindeki bazı bölgelerde 
olduğu gibi diğer meşe türleri (Q. cerris, 
Q. infectoria, Q. coccifera) ve menengiç 
(Pistacia terebinthus) ağaçlarıyla 
karışık ormanlar yapabilir. Karaçalı 
(Paliurus spina-christi), çakal eriği 
(Pyrus spinosa), tüylü meşe (Quercus 
pubescens), Girit ladeni (Cistus 
creticus) gibi bitkiler palamut meşesi 
ormanlarında yaygındır. Yükselti 
arttıkça palamut meşesi yerini 
başkameşe türlerine bırakır. Örneğin 
Dumanlıdağ’ın kuzey ve kuzeydoğuya 
bakan kesimlerinde ve özellikle 500 
metre rakımlardan neredeyse dağın 
1091 metrelik zirvesine kadar saçlı meşe 
(Quercus cerris) ve tüylü meşenin hâkim
olduğu ormanlar bulunur.
   İzmir’in meşe ormanları açısından en 
özel kesimlerinden biri de Bozdağ’ın 
kuzeye bakan yamaçları ve özellikle 
buradaki vadilerdir. Daha çok tüylü 
meşe (Quercus pubescens), saçlı meşe 
(Quercus cerris) ve mazı meşesinin 
(Quercus infectoria) hâkim olduğu 
sıkorman örtüsü dikkat çekicidir. 
Buradaki meşelikler zaman zaman saf, 
çoğu yerde ise kızılçamlarla karışık bir 
vejetasyon oluşturur.Bunun yanı sıra 
kestane (Castanea sativa), ıhlamur 
(Thilia sp.), kızılcık (Cornus mas) 
gibiAvrupa-Sibirya flora bölgesi 
ağaçlarının da bulunduğu bu bölgede 
yer alan Kemalpaşa Ovacık Yaban 
Hayatı Geliştirme Sahası yaban hayatı 
açısından son derece değerli  bir 
bölgedir. Bölgenin en önemli 
özelliklerinden biri, Avrupa Sibirya 
ormanlarına ait bir memeli türü olan 
karacanın (Capreolus capreolus) 
Marmara ve Kuzey Anadolu dışındaki 
nadir dağılım alanlarından biri 
olmasıdır.
  Menengiç ağaçları İzmir’de özellikle 
güney bakıda ve rakımı düşük             
bölgelerde yer alır. Deniz kıyısından 
itibaren bu ağaç türünü görmek 
mümkündür. Çoğu zaman maki örtüsü 
içinde yer alsa da Bergama-Aliağa 
arasındaki bazı alanlarda olduğu gibi 
palamut meşesi ile karışık ormanlar da 
yapabilmektedir. İzmir’de en güzel 
menengiç ağaçlarının görülebileceği 
yerlerden biri kentin merkezindeki 
Kadifekale’nin Yeşildere Vadisi’ne 
bakan güneydoğu kesimindeki Şehitler 
Korusu’dur. Buradaki doğal 
menengiçler, ahlat (Pyrus sp.) 
ağaçlarıyla birlikte karışık bir doku 
oluşturur.
   İzmir’de yaprak döken ormanların en 
tipik kuşu sıvacıdır (Sitta europaea). 
Meşe türleri, yabani erik (Prunus sp.), 
ahlat gibi ağaç türlerinin olduğu 
ormanlarda yaygındır. Yine ak yanaklı 
baştankara da (Poecile lugubris) daha 
kurak ve içinde açıklıklar bulunduran 
meşelikler, delice zeytin (Olea 
europaea), menengiç, yabani 
erik-ahlat ormanları gibi alanlarda 
görülür. İzmir ormanlarında Anadolu 
sincabı (Sciurus anomalus) yaygın bir 
memeli türüdür. Her türlü orman, park 
ve bahçelerde bulunabilir. İzmir’in 
merkezindeki Kültürpark’ta da yaşamını 
devam ettirmektedir.
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    Dünyanın artan nüfusu ile birlikte 
enerji arz ve talep dengeleri    
değişmektedir. Günümüzde; ülkelerin 
gelişmişlik göstergeleri ölçümlerinden 
biri de kişi başı enerji tüketim        
değerleridir. Enerji tüketim değerlerini 
oluşturan unsurların başında; zorunlu 
ihtiyaçlardan barınma gelmektedir. 
Buna bağlı olarak insanların           
aydınlatma, ısınma, soğutma 
ihtiyaçları mevcuttur. Bu ihtiyaçlar 
sebebiyle artan enerji talebinin 
karşılanması için yeni enerji                
santrallerinin projelendirilip inşası 
gereklidir. Oysaki bu santral                   
kurulumları ülkeler için yıllar      
alabilmekte ve süründürülebilir     
kalkınma çalışmaları yapılmasıyla 
enerji santralleri ile de çevre tahribatı 
hızla artırılmaktadır. Hele ki büyük 
projelerin önüne, geçmişte yapılan 
yanlış proje uygulamaları sebebiyle 
ortaya çıkan haklı toplumsal çevresel 
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dirençler oluştuğunda da yeni 
santrallerin yapılma hızları düşmekte 
ve halkı, yeni ve verimli projelere 
tekrar ikna etmek zorlaşmaktadır.

    Üzerinde  yaşadığımız  yerküre; 
insanlığa ve kendinden sonraki      
kuşaklara da uzun yıllar yetebilecek 
enerji kaynaklarına sahiptir. Buradaki 
temel problem, kaynakların insanlığa 
arzında ve bu arzdan elde edilecek 
olası yüksek gelirlerin paylaşımında 
yaşanan anlaşmazlıklara                
dayanmaktadır.  Doğalgaz ve petrol 
rezerv zengini Orta Doğu ve Asya 
enerji lojistiği açısından yani enerji 
kaynaklarının bir yerden bir başka 
yere taşınmasında en uygun rota 
ülkemizden geçmektedir. Akdeniz, 
Karadeniz, Ege denizi enerji lojistiği ve 
bilinen enerji rezervleri açısından her 
geçen gün önemini artırmaktadır. 
Esasen bakıldığında, “Kriz ve Zarar” 
yönetiminde lojistiğin yeri ve önemini 
gösteren bazı olaylar; Süveyş krizi ve 
Kaliforniya elektrik krizi vb. örneklerdir.

   Hızla sanayileşen dünyada üretimin 
artması zorunlu tahribat yapmış ve 
küresel ısınmaya sebebiyet vermiştir.   

Bu tahribat ve küresel ısınmanın  
oluşmasıyla tüm dünyada çevreye 
duyarlılık ve çevre bilinci oluşmuştur. 
Bu bilincin doğurduğu “Paris İklim 
Anlaşması” ise dünyadaki küresel 
ısınmayı yavaşlatacak tedbirleri 
alması konusunda ülkeleri                    
zorlamaktadır. 

   Türkiye;  sahip olduğu zengin 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
yanında, petrol ve doğal gaz 
sektörünün anahtar  lojistik                  
oyuncusudur. Bunun yanında               
yenilenebilir enerji kaynakları ile 
nükleer enerji ve nükleer enerjide atık          
yönetimi, elektrik ve ısı enerjisi üretim 
tesislerinin Paris İklim Anlaşmasıyla 
revizyonu, enerji kaynak kullanım 
değişimini zorlar niteliktedir. Biraz 
daha açacak olursak, Paris İklim 
Anlaşması sebebi ile termik ve doğal 
gaz santrallerinin kullanımında 
sınırlanmaya gidilecek olması, 
Türkiye’yi kaynağın kökeni ve          
sürekliliği açısından kendi öz enerji 
kaynaklarını daha etkin ve verimli 
kullanmaya itmektedir. Enerji, arz ve 

talebi modelleyebilmek ve hangi tip 
enerji santralli yatırımlara öncelik 
verileceğine karar verebilmek icap 
etmektedir.  Toplam maliyet               
minimizasyonu, boru ve enerji nakil 
hattı vergileri, enerjideki en düşük ve 
en yüksek vergi oranları, uluslararası 
anlaşmalar, sigorta fiyatlandırma ve 
ticaret          konuları             yatırımları 
şekillendirmektedir. Uçak teknolojisi 
ve hava taşımacılığındaki dünya          
genelindeki enerji tüketimi de       
küçümsenmeyecek seviyelere 
gelmiştir. Küresel ısınmaya hava deniz 
ve kara taşımacılığı için kullanılan 
araçlarla yapılan olumsuz katkının 
bertaraf edilmesi için hızla AR-GE 
faaliyetleri yürütülmektedir.  Türkiye 
sahip olduğu hidrolik, jeotermal, 
güneş ve rüzgar enerjisi alanında 
yaptığı son yatırımlarla, ilave olarak 
fosil enerji kaynaklarına olan kullanım 
payını azaltma eğilimindedir. 

   Tüm enerji alanında yaşanan bu 
gelişmeler, ülkemizi her zamankinden 
daha önemli jeopolitik ve bölgede söz 
sahibi bir noktaya getirmiştir.  
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YENİ NESİL
GÜNEŞ

ENERJİSİNİN
BİNALARDA
KULLANIMI

      Enerji  bedelinin  her  geçen  gün 
daha da arttığını düşündüğümüzde, 
çözüm arayışları içinde karşımıza yeni 
bir terim çıkıyor: Güneş Mimarisi…
    Güneş  Mimarisi,   bir   mekanı 
güneşten en yüksek performans ile 
yararlanacak şekilde planlamayı 
öneriyor. Bu evlere “Güneş Evleri” adı 
verilmekte. Güneş evlerinde, güney 
cepheleri güneşten yararlanacak 
şekilde batı/ doğu cephesine göre 
geniş planlanıyor. Böylece kışın   
doğudan batıya doğru güney tarafına 
yatık ilerleyen güneşin tüm gün evin 
içini ısıtması için bazı çalışmalar 
yapılıyor. Yazın da güneş kışa göre 
daha dik geçtiği için çatı ve saçakları, 
evin aşırı güneş altında kalmasını 
engelleyebiliyor. 

     İnşaatın   cephesinin    güneye 
bakması yanında güney cephesine 
gelen ışımanın ısıya dönüşmesi için           
senelerden beri uygulanan Trombe 
Duvarı ise başka bir çözüm örneği. 

     Güney Amerika da ağılları ısıtmak 
için bulunmuş olan bu çözüm, 
günümüzde Güneş Mimarisinin ilginç 
çalışmalarının başında gelmekte.  
Güney cephesinde siyah (veya bina 
dekoruna uygun koyu ve mat) boyalı 
duvar kısa mesafeli bir cam perde ile 
kaplanarak arada kalan boşlukta bir 
ısı kabini oluşturuluyor, tavana yakın 
menfezlerden içeri güren hava 
soğudukça aşağıdaki menfezden 
serin hava olarak çıkıp tekrar ısı kabini 
içinden ısınmış olarak ev içine giriyor.

         Ülkemizde     henüz     çok      fazla      
uygulaması olmamasına karşın fosil 
yakıt, doğal gaz ve enerji birim 
fiyatlarındaki artış, yakın gelecekte bu 
konuda       çalışmaların başlayacağını 
ve hızlanacağını göstermekte. 
   
 

    
 Binalardaki   su   ısıtma   amaçlı 
çatılara kurulan güneş kolektörü 
sistemleri belki de ülkemizdeki güneş 
enerjisini kullandığımız ilk cihazlar.
Güneş kolektörleri olduğu konumun 
enlemine bağlı bir şekilde güneşi 
maksimum alacak bir açıyla sabitlenir. 
Sabitlenen açıyla oluşan ısı yerden 
ısıtma, duvardan ısıtma, radyatör gibi 
ısıtma cihazlarına başka cihazlar 
aracılığıyla transfer edilirler.
Yazımızda bu ana kadar mimaride 
güneşin ısı anlamındaki kullanımından 
söz ettik. Isı transferi olduğu kadar da 
“Işık Transferi” de bu çalışmanın içinde 
yer almakta.

   Işığı karanlık alanlara taşımak için 
yapılmış sitemlerdir. En yaygın olanı 
Güneş tüpü (Solar Tube) adını 
verdiğimiz sistemlerdir. 
    Güneş Tüpü ile aydınlatma sistemi, 
gün ışığını görsel konforu bozmadan 
kontrollü bir şekilde dışardan alarak iç 
mekanlara ulaştıran, gün ışığının 
olumsuz yönlerini avantajlı hale 
getirerek konforlu aydınlatmayı 
sağlayan sistemdir. Sistem, özellikle 
gündüz mesai saatlerinin uygulandığı 
hastane, ofis, üniversite, fabrika ve 
idari binalarda aydınlatma giderlerini 
azaltmaktadır. Bunun yanı sıra, ışık 
tüpünün UV ışınlarını geçirmemesi, 
sera etkisi oluşturmaması,                     
kurulumunun nispeten kolay olması ve 
işletme giderlerinin düşük olması, 
uygulanabilir bir sistem olduğunu 
göstermektedir.
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Güneş Mimarisi:

Güneş Işığı Taşıma
Sistemleri:

Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
Endüstri Mühendisi



    Tarımsal alanlarda sulama, seracılık 
hizmetlerinde çeşitli uygulamaları 
bulunmakta. 
   Özellikle bu alanda sağlanabilecek 
yatırım teşvikleri ve destekler ülke 
tarımı için çok önemli bir hizmet 
olacaktır.
  Konutlara gelince, yatırımın geri 
dönüş hızı daha uzun süreli, ancak 
yurtdışında çok ülkede olduğu gibi 
özel bir fon yaratılsa, hibe ve/veya 
teşvik sistemi yaşama geçse çok 
konut enerjisini kendi üretebilecek, 
ülkenin dış kaynaklara olan ihtiyacının 
azalmasına destek olabilecektir.
   Konutlarda gerek yasalar nezdinde 
sözleşme gücü oranında kullanım ile 
üretilen enerjinin şebekeye satışı (ON 
GRID); gerekse enerjinin akü ile           
muhafaza edilerek şebekeden 
bağımsız enerji kullanımı (OFF GRID) 
mümkündür. 
   Özellikle ON GRID sistemde öncelikle 
dağıtım şirketine başvurularak     
işlemler sonunda yapılacak sayaç 
değişikliği ile üretilen enerji şebekeye 
verilip ay sonunda karşılıklı                   
hesaplaşmak en sık uygulanan 
sistemdir. 
     Burada karşılaşılan en önemli sorun 
inşaat kalitesi ve kentsel yaşamın 
daha ziyade çok katlı bloklarda 
olması. Bunun da çözümü özel veya 
tüzel kişilerin benzer abonelik     
sistemlerine sahip olmak koşulu ile en 
az 7 ortak ile kurulacak kooperatiflerin 
de sistemin içinde kabul görmesi. 
Kooperatif sistemi gerek konutlar, 
gerekse iş dünyasında oldukça önemli 
bir “Yenilenebilir Enerji Çözümü” 
olmuştur.
   Bu gün çağdaş düzeye ulaşan çok 
ülkede mini GES ler ev çatılarını    
süslemekte. Türk toplumunun yaşam 
şekli daha ziyade toplu bloklarda ve 
apartmanlarda olmasından dolayı 
yatırım çatılara olmasa da                  
birliktelikler ile, kooperatifler ile bu 
dönem başlayacaktır diye      
düşünüyorum. 
Tüm İzmirli hemşerilerime bol güneşli, 
bol enerjili günler diliyorum.

     Bu sistemlerle ışığı bodrum katı gibi 
karanlık alanlara taşımak ta            
mümkündür. Tek dezavantajı gün 
içindeki güneş performansını içeriye 
taşımasıdır ki yeni kuşak sistemlerde 
çıkış noktasına monte edilen led 
aydınlatma ile içerdeki lüks seviyesi 
ayarlanabilir hale gelmiştir.

 Son dönemde özellikle Kuzey 
Avrupa’da Fiber Işık Taşıma sistemleri 
gündemdedir. Parans olarak geçen 
sistemlerde çatıda güneşi takip eden 
kollektörler fiber kablolar ile ışığı aşağı 
katlara taşımakta ve sensör ile ışık 
miktarını sabitleyerek led aydınlatma 
destekli sistemler kurulmaktadır. 
Çok modern bir sistem, 24 metreye 
kadar ışık taşıma olanağı bulunmakta, 
ancak yatırım maliyeti oldukça yüksek 
olduğu için şu an sadece inovatif bir 
proje olarak görülüyor.
Ülkemizde bilinen ve kayda geçmiş 
herhangi bir uygulama henüz             
bulunmuyor.

  
    Ülkemizde de güneş enerjisinin en 
yaygın kullanımı, tüm dünyada olduğu 
gibi, GES adını verdiğimiz Güneş Enerji 
Santralleri.
    Fosil   kaynaklı  yakıtlar,  hızlı  bir 
şekilde tükenirken, küresel enerji 
tüketimi de artmaya devam                
etmektedir. Bu nedenle son 25 yılda 
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gittikçe artan yenilenebilir enerji 
yatırımları, ülkenin enerji üretimindeki 
payını hızla arttırmaktadır. 

   Ülkemizde de bu tip yatırımlar hızla 
artarken özellikle son 10 yılda GES 
yatırımları dikkati çekecek hızla 
gelişmeye ve ülke enerji üretiminde 
pay almaya devam etmektedir.     
Yasalar nezdinde büyük kapsamlı 
yatırımların cazibesi hala çok daha 
fazla, özellikle artan enerji fiyatları ve 
faturalara gelen ek ödemeler           
nedeniyle çok sektör için bu yatırımlar 
olmazsa olmaz durumunda.

  Özellikle ihracata ve dış ticarete 
yönelik bir çok sektörde müşteri talebi 
olan “yeşil enerji” yatırımları daha da 
önemli hale getirmiş durumda. Ülke 
yasaları bu tip değişimleri göze önüne 
almış ve yasalardaki değişiklikler, 
sahip olduğumuz güneş zenginliğinin 
bu alanda kullanılmasını                         
kolaylaştırmaya başlamıştır. 

S E K T Ö R Ü N  S E S İ

Fotovoltaik Paneller
ve Güneşten Elektrik
Elde Etmek:



RÜZGÂRIN
BAŞKENTİ

İZMİR

     Gözümüzü kapatıp İzmir dediğimizde 
aklımıza mavi bir gökyüzü, ılıman ve 
tertemiz bir hava, insanın içini ısıtan bir 
güneş, masmavi bir deniz, dağlarla 
çevrili harika bir coğrafya ve bu 
coğrafyayı dolduran güler yüzlü    
insanlar gelir. Doğanın insana sunduğu 
bu güzel nimetlerin bir arada olduğu 
ender şehirlerdendir ki yaşam kalitesi 
ile herkes Türkiye’nin bu cennet 
köşesinde yaşamak ister. Bu coğrafya 
ve iklim koşulları İzmir’e kaliteli tarım, 
balıkçılık ve turizm potansiyeli ile değer 
katarken, aynı zamanda üretimini ve 
sanayisini güçlü kılacak başka bir 
olanak daha sunar: yenilenebilir enerji.  

    Fosil yakıt kullanan tesislere kıyasla, 
yerli kaynak olarak                                 
değerlendirebileceğimiz, işletme 
maliyetlerinin düşük olması sebebi ile 
oldukça ekonomik olan yenilenebilir 
enerji tesisleri, enerjide dışa olan 
bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için 
çok önemli bir fırsat sunar. Yenilenebilir 
enerji santrallerinin karakteristik 
özellikleri doğa dostu olmaları, düşük 
maliyetli elektrik üretebilmeleri, yakıt 
gerektirmediği için yerli kaynak 
olmaları ve teknolojik gelişime açık 
olmalarıdır. Bu kategoride yer alan, 
rüzgâr, güneş, nehir tipi hidroelektrik, 
jeotermal ve biyokütle elektrik üretim 
tesislerinin sayısının ve kurulu gücünün 
artması ve enerji arzında çeşitliliğin 
çoğalması, enerji alanında ülke olarak 
geleceğe yapacağımız en önemli 
yatırım.

    İzmir’in  rüzgâr  enerjisi  ile  olan                  
ilişkisine dair en güzel örneklerden biri, 
hâlihazırda işletmede olmasa da 
Çeşme Altınyunus’ta kurulu Türkiye’nin 
ilk rüzgâr türbini. Yine Türkiye’nin ilk 
Rüzgâr Enerji Santrali (RES) 1998 yılında 

türbinlerin mekanik gücü 500 kW iken, 
güncel kurulmakta olan türbinler 6 MW 
mekanik kurulu güce sahipler. Rüzgâr 
türbin üreticileri arasında yaşanan 
rekabet sürekli olarak daha düşük 
maliyetle daha verimli türbinlerin 
üretilmesine katkı sağlıyor. Rüzgâr 
türbinin ana bileşenleri kule, kanat, 
jeneratör ve dişli kutusu. (Bazı türbin 
tiplerinde dişli kutusu yok) Tüm bu 
bileşenlerin üretimi İzmir’de yapılıyor. 
Böylece İzmir sadece rüzgâr 
santrallerinden elektrik üretimi        
açısından değil, aynı zamanda rüzgâr 
türbininin mekanik olarak üretimi 
açısından da lider olma özelliğini elinde 
bulunduruyor. Bu fabrikalarda 
gerçekleştirilen üretim sayesinde 
türbin yerlilik oranı %65 seviyesinin 
üzerine çıkıyor. Üretilen ekipmanlar 
sadece Türkiye’de kurulan rüzgâr 
santrallerinde değil aynı zamanda 
bölge ülkeleri başta olmak üzere 
dünyanın her yerine ihraç ediliyor. 
Böylece istihdam yaratılırken, katma 
değerli ürün ihraç edilerek cari açığın 
azaltılmasına çok önemli katkı       
sunuluyor. Tüm bu ekipmanların 
ihracatı için İzmir’in liman şehri olma 
özelliği büyük öneme sahip. Nakliye ve 
türbin kurulum firmalarının İzmir      
merkezli ya da İzmir’de büyük makine 
parklarının olması, İzmir’in toplam 
rüzgar enerji sahalarının büyük bir 
kısmına karayolu ile 3 saatlik erişim 
mesafesinde olmasından                       
kaynaklanıyor. İzmir Limanı ve Aliağa 
Limanları ihracat amacıyla 
kullanılırken, Avrupa’daki benzer 
örneklere baktığımızda sadece rüzgâr 
sanayisine hizmet edecek bir limanın 
olması rüzgâr sanayisine büyük ivme 
kazandırıyor. Kurulmakta olan Çandarlı 
Limanının, rüzgâr sanayisinin artan 
ihtiyaçlarına yönelik olarak                    

Alaçatı’da kurulmuş olan Alize            
Germiyan santrali. Bu ilk göstergeler 
İzmir’in rüzgâr potansiyelini ortaya 
koyan ve İzmir ile rüzgâr enerjisinin 
yakın ilişkisini gösteren belirtiler. 2021 
yılı sonu itibarı ile Türkiye’de                 
işletmedeki tüm elektrik üretim              
tesislerinin toplam gücü 100.000 MW’ı 
geçmiş iken %10 kadarını rüzgâr 
santralleri oluşturmakta. Rüzgârın 
kuvvetli olduğu günlerde Türkiye’nin 
elektrik tüketiminin %20’lik kısmı     
RES’lerden karşılanıyor. İşletmede olan 
10.500 MW gücündeki rüzgâr 
santrallerinin ise 1.875 MW’lık kısmı 
İzmir’de kurulmuş durumda. İzmir, 
kurulu güç bakımından açık ara 
Türkiye’nin lider şehri olma özelliğini 
taşıyor. İzmir’in rüzgâr potansiyeli ise 
12.000 MW, üstelik deniz üstü rüzgâr 
potansiyeli hariç. Rüzgâr yatırımcısı 
açısından, rüzgâr ölçümü neticesinde 
rüzgâr santralinin kapasite faktörünün 
%30 olarak tespit edilmesi durumunda 
RES kurulması yatırım yapılabilir olarak 
değerlendirilmekte iken, kışın               
güneybatıdan gelen lodosun, yazın 
kuzeydoğudan gelen poyrazın kuvvetli 
estiği İzmir’de %40 kapasite faktörünü 
aşacak santraller kurmak mümkün. 
Deniz hatlarını dikkate alarak İzmir 
körfezinde kurulacak bir denizüstü RES 
ise yine Türkiye’de bir ilk olacak ve 
İzmir’in öncü şehir olmasını                     
pekiştirecek.

  Sıcaklık ve basınç farkından dolayı 
havanın yer değiştirmesi sonucu 
oluşan rüzgârın kinetik enerjisini          
elektrik enerjisine dönüştürmek için 
rüzgâr türbinleri kullanılır. Alize             
Germiyan santralinde kullanılan 

İzmir ve Rüzgâr Enerjisi

Rüzgâr Sanayisinin De
Başkenti

Türker MURAT

S E K T Ö R Ü N  S E S İ
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Ateş Wind
Rüzgar Santrali Proje Direktörü 



şekillendirilmesi sanayinin büyümesine 
ve ihracata büyük katkı sağlayacak. 
Özellikle denizüstü ekipman üretimi için 
böyle bir altyapının kurulması elzem 
olarak değerlendirilebilir.

    Gerek türbin üreticilerinin tesislerinin 
(Ar-Ge, üretim ve servis) gerek türbin 
ekipman tedarikçilerinin fabrikalarının 
gerekse dünyada söz sahibi danışman 
firmalar dahil pek çok oluşumun 
İzmir’deki varlığı, rüzgâr sektöründe 
bilgi birikimine sahip çok önemli bir 
işgücünün de İzmir’de olmasını 
beraberinde getiriyor. Rüzgâr enerjisi 
sektörü tüm Türkiye’de 15.000 kişiye 
istihdam sağlarken, 7.500 çalışan 
İzmir’de bulunuyor. 2000’li yıllardan 
beri süregelen bu bilgi birikimi ve 
işgücü sayesinde sadece üretimin 
değil, tasarımın da yerli olması, Ar-Ge 
teşvikleri ile bilgi seviyesinin 
yükseltilmesi ve tasarım kabiliyetinin 
kazanılması Türkiye’nin ve İzmir’in 
rüzgâr serüvenini taçlandıracak. 
Türbin bileşenlerinin üretim 
süreçlerinde kazanılan deneyim, 
yetişmiş insan gücü, Türkiye’nin ve 
bölge ülkelerin rüzgâr potansiyeli, 
sürdürülebilir ve çevre dostu enerji 
üretiminin iklim değişikliği nedeni ile her 
geçen gün daha çok zorunlu hale 
gelmesi, karbon salınımını ortadan 
kaldıracak politikalar vb. tüm etmenleri 
bir araya getirdiğimizde yerli tasarım 
ve üretim bir rüzgâr türbininin önemi 
daha da iyi anlaşılmakta. 20 yılını 
dolduran işletmedeki rüzgâr             
türbinlerinin yenilenmesi ve her yıl en az 
1.000 MW yeni rüzgâr enerji santrali 
kurulması ile ihracat imkânı da 
düşünüldüğünde tasarımına hâkim 
olunan yerli ve milli bir rüzgâr türbinine 
sahip olmak doğru bir karar olacak.

   Lisanslı santrallerin yanı sıra, öz 
tüketim amaçlı yüksek miktarda       
elektrik tüketen sanayi tesislerinin, 
lisanssız olarak kendi elektrik 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
rüzgâr türbini kurması özellikle artan 
enerji maliyetleri göz önüne alındığında 
gittikçe artacak. Özellikle Avrupa 
pazarına yapılacak ihracatta karbon 
üreten tesislere getirilecek vergi 
yükünü  azaltmak için kendi elektriğini 
üretmek ve karbon salınımını azaltmak 
mecburi hale gelecek. Bu nedenle, 
lisanssız rüzgâr türbinlerinin                     
kurulumunun da her yıl artacağı 
değerlendirilebilir.

     Karasal rüzgâr türbinlerinde kule ve 
kanat yüksekliği sürekli artarken 

jeneratör gücü de buna paralel olarak 
yükselmekte ve düşük hızla esen 
rüzgârlarda verimi yüksek türbinler 
üretilmeye devam etmekte. Elektrik 
üretim tesislerine, Elektrik Depolama 
amaçlı batarya sistemlerinin entegre 
edilmesi ve elektrikli araçların artması 
ile Elektrik Depolama konusunun 
önemini arttırması beklenebilir.

  Bunun yanı sıra deniz üstü rüzgâr 
türbinlerinin üretimi ve işletilmesi 
güncelliğini korumakta ve bu konuda 
geç kalınmadan ilerleme kaydedilmesi 
ihracat fırsatlarının değerlendirilmesi 
bakımından önem taşımakta.

  Tüketimin olduğu yerde elektrik 
üretiminin yapılması prensibi ile 
özellikle yenilenebilir enerji                   
kaynaklarından elektrik üretimi        
sonrasında en yakın tüketim tesisinde 
kullanılmasına olanak sağlayan mikro 
şebekelerin kurulması yakın dönem 
enerji sektöründe göreceğimiz            
yenilikler arasında olacak. Üretim ve 
tüketim tesislerinin şebekenin               
olmadığı durumlarda dahi enerjisiz 
kalmamasını sağlayan mikro şebeke 
ve bu şebekeyi kontrol eden yerli bir 
yazılımın geliştirilmesi zamanında 
atılmış doğru bir adım olacak.

     Yine yakın gelecekte adından bolca 
söz ettirmesi beklenen konulardan bir 
tanesi yeşil hidrojen. Suyu                   
elektrolizörden geçirerek Oksijen ve 
Hidrojen atomlarına ayırmak mümkün. 
Hidrojeni elektrolizörden katota        
geçirmek için gerekli olan akımı ise 
yenilenebilir enerjiden ürettiğimiz 
elektrikten sağlarsak buna yeşil          
hidrojen adı veriliyor.   Evrendeki     en

Rüzgâr Enerjisinde
Gelecek Yönelimler
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hafif atom olan hidrojeni sudan 
ayrıştırdıktan sonra depolayarak 
enerji üretmek için daha sonra            
kullanmak oldukça akılcı, basit ve 
maliyet-etkin bir yöntem. Süreç 
sırasında oluşan yüksek saflıktaki 
oksijen ise sanayi                                         
tesislerindeki üretim süreçlerinde 
ihtiyaç duyulan oksijen ihtiyacını 
karşılamak için kullanılabilir.                 
Ayrıştırılmış olan               hidrojeni ise 
arabalar ve iş makineleri dahil 
taşıtlarda kullanmak mümkün.           
Kullandığımız taşıtların ise hidrojen 
tüketen araçlara çevrilmesi teknik 
olarak gerçekleştirilebilir bir işlem. 

    Rüzgârın gücünü kullanmak, çok eski 
zamanlardan itibaren insanlığın 
yararlandığı, günümüzde elektrik 
üretmek için tercih edilen ve enerji 
üretim yöntemleri karmaşıklaştıkça, 
önemi her geçen gün daha da 
artacak bir yöntem olmaya devam 
edecek. Paris İklim Anlaşmasının 
onaylanması ile Türkiye, 2030 yılı 
itibarı ile emisyon salınımını %21 
oranında azaltmayı taahhüt etmiş 
oldu. İzmir ise 2030 yılına kadar sera 
gazı emisyonunu %40 oranında     
azaltmayı taahhüt ederek Türkiye’nin 
hedefine ulaşmasına çok önemli katkı 
sunuyor. Termik, doğalgaz, nükleer 
gibi baz yük üretim tesislerinin elektrik 
üretimindeki payını mümkün olan en 
aza seviyeye indirerek, sürdürülebilir 
enerji politikaları ile yenilenebilir 
enerjiye yönelmek çevreye, ülkemizin 
geleceğine ve çocuklarımıza                 
bırakacağımız en büyük miraslardan 
biri olacak.

Sevgi ve saygılarımla,



İstanbul Enerji A.Ş.
Genel Müdürü

Yüksel YALÇIN

       Artan dünya nüfusu, endüstrileşme 
ve fosil yakıtların kullanımı ile çevresel 
olumsuz etkiler iklim değişikliği ve iklim 
krizine yol açmış, beraberinde insan 
ve diğer canlıların yaşamsal riskleri 
oluşmuştur. Bu doğrultuda Avrupa 
Birliği’nin ortaya koyduğu çevre planı 
olan Avrupa Yeşil Mutabakatı 
çerçevesinde 2030 yılına kadar sera 
gazı emisyonlarını %55 azaltma, 
2050’de ise karbon nötr olma hedefi 
belirlenmiştir. Bu amaçla sürdürülebilir 
iklim değişikliği programları           
hazırlanmaya başlanmış, küresel ve 
ulusal enerji eylem planlarının 
oluşturulduğu, enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanıldığı yeşil şehir planları ortaya 
atılmıştır.

      İstanbul Enerji 60 yıllık deneyimi ile 
hizmet sunan, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin iştiraklerinden biridir. 
Enerji üretimi ve yönetimi, aydınlatma 
sistemleri projelendirme ve uygulama, 
akaryakıt yönetimi ve akaryakıt geri 
kazanım olmak üzere 4 ana faaliyet 
alanı bulunmaktadır. Hem kamu hem 
de özel sektördeki birçok kuruluşa, bu 
faaliyet alanları çerçevesinde yenilikçi 
ve çevre dostu çözümler sunmaktadır.  
Anahtar teslim güneş enerji santralleri 
(GES), rüzgâr enerji santralleri (RES), 
biyokütle enerji santralleri (BES), 
mimari alanların, park ve bahçelerin 
aydınlatma projeleri, enerjisini 
güneşten elde eden (solar)            
aydınlatma sistemleri projeleri, enerji 
verimliliği danışmanlığı, elektrikli araç 
şarj istasyonları projeleri ve 
toptan-perakende akaryakıt tedariği 
gerçekleştirmektedir.

 İstanbul Enerji, Avrupa Yeşil                
Mutabakatı ve C40 Büyük Kentler İklim 
Liderlik Grubu kapsamında alınan 
kararlar doğrultusunda sera gazı 
emisyonlarının sıfırlandığı, İstanbul’un 
yeşil şehir olması yolunda sorumluluk 
üstlendiği projeler            
gerçekleştirmektedir. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 

Ekrem İMAMOĞLU tarafından kabul 
edilen İstanbul’un 2050 yılı için 
“karbon nötr” ve “dirençli şehir” olması 
hedefi doğrultusunda çalışmalar hızla 
devam etmektedir. Yerel yönetimlerin 
sürdürülebilir enerji eylem planları bu 
çalışmaların özünü oluşturmaktadır. 
İstanbul Enerji, bu konuda oluşturduğu 
danışmanlık modeli ile yerel           
yönetimlerin kısa, orta ve uzun vadeli 
enerji yol haritasını oluşturmakta; 
enerjinin üretimi, yönetimi ve enerji 
verimliliği programlarını kapsayacak 
şekilde bina, kurum ve sanayi              
tesislerini de içerisine alan bütüncül 
bir iş planı ortaya koymaktadır.  
Ayrıca ISO 50001 standardı bu 
çalışma planının sistematiğinin sürek-
liliğini sağlayacak bir metodolojiyi 
tarif ettiği için      oluşturduğu 
danışmanlık modeli ile bu standartları 
referans alarak süreç yönetimi    
sağlamaktadır.

   İstanbul Enerji aynı zamanda T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından "Bina ve Hizmetler" ile 
"Sanayi" kategorisinde yetkilendirilmiş 
enerji verimliliği danışmanlık şirketidir. 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar      
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 
sertifikalı uzman mühendisleri ile 
sanayi tesislerinin ve hizmet 
binalarının enerji verimliliği      
danışmanlığını yürütmektedir. Kurum, 
kuruluşlar ve yerel yönetimlerde,  ISO 

50001 standartlarını da referans 
alarak sanayi tesislerine 2025, 2030, 
2050 yılları için kısa, orta ve uzun 
vadeli hedefleri kapsayan “Enerji  
Eylem Planları” oluşturmaktadır. Enerji 
tedariği, enerji üretimi ve yatırım 
projeksiyonları, enerji yönetimi gibi 
ana süreçlerden oluşan Enerji Eylem 
Planları çalışmalarını, Enerji Yönetim 
Ofisleri üzerinden yürütmektedir. Bu 
süreçler bina çatıları ve bina cephe 
yüzeylerinde güneş enerji santralleri 
kurulumu, iç ve dış aydınlatmalarda 
LED ve fotovoltaik uygulamalar, 
elektrikli araç şarj sistemleri kurulumu, 
firma ısıtma-soğutma sistemlerindeki 
verimlilik çalışmaları, yalıtım          
sistemlerinin kontrol ve iyileştirme 
çalışmaları gibi enerji verimliliğini 
maksimum sağlayacak akıllı      
binalarda enerji yönetimi faaliyetlerini 
kapsamaktadır.

  İstanbul Enerji, sanayi tesislerinde 
Enerji Eylem Planı uygulamalarının 
genişletilmiş iş modelini yerel          
yönetimlerde de uygulamaktadır. 
Belediyelerde yapılandırılmış Enerji 
Yönetim Ofisleriyle, belediyelerin 
enerji hedefleri doğrultusunda enerji 
yol haritasını oluşturulmaktadır. 
Çalışmalar 2021 Aralık ayı içinde pilot 
uygulama olarak iki belediye ile 
başlatılacaktır. Bu iki pilot uygulama 
diğer yerel yönetimler için de referans 
teşkil edecektir. Çalışmanın               
yaygınlaşması halinde yerel              
yönetimler; enerji stratejileri, hedefleri 
ve eylem planlarını içeren enerji yol 
haritalarını belirlemiş olacak, karbon 
salımını azaltmaya yönelik eylemlerde 
bulunacaklardır.

İstanbul Enerji Yenilenebilir
Enerji Yatırımlarındaki
Deneyimi ile Profesyonel
Hizmet Sunuyor

İstanbul Enerji,
Enerji Yönetim Planları
Çalışmalarının
Pilot Uygulamasını
Başlatıyor
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İstanbul Enerji, Yerel
Yönetimlerde ve Sanayi
Alanlarında Gerçekleştirilen
Güneş Enerji Santrali Projeleriyle
Karbon Ayak İzini Azaltıyor

Türkiye’nin Tek
Merkezde Kurulu Gücü
En Yüksek Biyokütle Enerji
Santrali İstanbul Enerji’den

  İBB bünyesinde bulunan kültür    
merkezleri, spor salonları, eğitim 
merkezleri, hayvan barınakları, 
otoparklar, engelli eğitim ve                  
rehabilitasyon merkezleri, itfaiye  
binaları gibi birçok kurum binasında      
gerçekleştirilen Güneş Enerji Santrali 
projeleri yanında, İstanbul Enerji’nin 
tecrübeli mühendis kadrosuyla özel 
sektör sanayi binalarına ve tesis 
çatılarına da güneş enerji santrali 
kurulumu gerçekleştirilmektedir. 
Eko-bilinçli ürünler üreten, yeşil  
teknoloji ve çevre dostu                    
uygulamalarla yeşil endüstriyi 
destekleyen firmaların çoğalması için 
bu alandaki hizmetleri hızla 
geliştirmektedir. İBB ve iştirak 
şirketlerinde yapılan güneş enerji 
santralleri kurulumları 5 MW’ı aşmıştır.

 Bununla  birlikte  İBB’nin                           
sorumluluğundaki 18 farklı lokasyonda 
4 MW'a yakın bir proje uygulaması 
başlamıştır. Bunların hepsinin 2022’in 
ilk aylarında tamamlanacağı 
öngörülmektedir. Önceden                
yaptığımız 5,2 MW ile                                
birlikte tamamlandığında toplamda 9 
MW’a ulaşacak Güneş Enerji Santrali        
projeleri; yılda yaklaşık sekiz bin 
hanenin elektrik ihtiyacına, 166 bin 
ağacın karbon azaltımına eşdeğer 
6.500 ton karbondioksite (CO2) denk 
gelen metan gazının salımının            
önlemesine, bununla eşdeğer 5.300 
aracın oluşturduğu karbon 
emisyonunun bertaraf     edilmesine 
eşdeğer bir fayda sağlayacaktır.

 İstanbul Enerji’nin Silivri Seymen 
Biyokütle Enerji Santrali, atık/çöp 
gazından enerji üretimi        
gerçekleştirilen bir tesistir. Her gün 
İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan 
toplanan 10 bin ton evsel atık, İSTAÇ 
AŞ’nin düzenli atık depolama     
sahasında çevreye zarar vermeyecek 
şekilde              depolanmaktadır. 
Depolanan bu atıklardan oluşan çöp 
gazı borularla çekilerek gazı 
temizleme, nemini alma ve soğutma 
işlemleri yapılmakta ve elektrik 
enerjisine dönüştürülmektedir. 

Eylül 2020’de 17 MW kurulu güçle 
açılışı yapılan İstanbul Enerji Silivri 
Seymen Biyokütle Enerji Tesisi, 26 
Aralık 2020 tarihi itibariyle 18 gaz 
motoru ile 25 MW kurulu güce 
ulaşmıştır. 2021 yılı Ekim ayında bu 
kurulu güç 26 gaz motoru ile 25 
MW’den 37 MW’ye çıkarılmıştır.     
İstanbul Enerji Silivri Seymen EÜT, 37 
MW ile Türkiye’nin tek merkezde kurulu 
gücü en yüksek biyokütle enerji 
santrali olma özelliğini taşımaktadır. 
Bu kurulu güç ile yıllık yaklaşık 190 bin 
hanenin (760 bin kişinin) elektrik 
ihtiyacına, 37 bin ağacın karbon 
azaltımına eşdeğer 1,45 milyon ton 
karbondioksite (CO₂) denk gelen 
metan gazının salımının önlemesine ve 
940 bin aracın oluşturduğu karbon 
emisyonun bertaraf edilmesine 
eşdeğer çevresel fayda                   
sağlamaktadır.

    Tesisin fizibilite aşamasında yapılan 
üretim projeksiyonuna göre 2041 
yılında 90 MW kurulu güce ulaşması 
planlanmaktadır. 90 MW’lık kurulu 
güce ulaştığında tesis, dünyanın tek 
bir alanda kurulu en büyük biyokütle 
enerji santrali projesi olacak ve 2 
milyon İstanbullunun enerji ihtiyacını 
karşılayacaktır. Yani 2040’lı yıllarda 
20 milyonluk İstanbul nüfusunun 
yaklaşık %10'unun enerjisi bu 
merkezden karşılanacaktır.

 İstanbul Enerji İBB kurum ve 
kuruluşlarının yanı sıra özel sektöre de 
7/24 enerji yatırımı ve danışmanlık 
hizmeti vermektedir. 

 Bina ya da sanayi vasfındaki                
tesislerde ısıtma, soğutma, 
iklimlendirme,   havalandırma,        
aydınlatma, otomasyon, mekanik, 
mimari ve üretim proseslerine yönelik 

verimlilik arttırıcı      projeler (VAP) 
içeren enerji etütleri        
gerçekleştirmektedir.

   9 Haziran 2021’de yayınlanan 
“Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil 
Sertifika Uygulama Tebliği” ile doğal 
ışıktan maksimum verim sağlama, 
yalıtım sistemleri ile ısı ve enerji 
kaybını en aza indirme, verimli ısıtma, 
soğutma sistemleri uygulamaları, 
etkin su     yönetimi, gürültü kirliliği 
kontrolü, yenilikçi çözümler ile enerji 
verimliliğini arttırma ve yenilenebilir 
enerji     teknolojilerinin kullanımı 
üzerine    uygulamaların kullanımının               
yaygınlaşması istenmektedir. Işık 
kirliliği, CO₂ ve atık kirliliği gibi insan 
hayatını olumsuz etkileyen bu 
olguların azaltılmasını destekleyen 
süreçlerin başvurusu için gerekli 
evrakların hazırlanması, mühendislik                     
hesaplamaları ve süreç yönetimi 
aşamaları İstanbul Enerji tarafından         
yürütülmektedir. 

  İstanbul Enerji’nin tescilli markası 
olan Şarjpark “Park Edin, Şarj Edin” 
projesi ile yakın zamanda hayata 
geçirilecek uçtan uca şarj çözümleri 
ve       genişleyen şarj istasyonu ağıyla 
birlikte elektrikli araçların                   
yaygınlaşması sağlanacak ve halka 
uygun maliyetlerle kesintisiz elektrikli 
araç sürüş deneyimi yaşatabilmek için 
yatırım yapılmaktadır.

     Bunların yanı sıra İstanbul Enerji’nin, 
ilçe belediyelerinde enerjinin daha 
verimli kullanılması adına kurulacak 
enerji yönetim ofisleri ile yerel enerji 
ağı oluşturulması ve enerji sektörüne 
ara eleman kazandırmak amacıyla 
İSMEK ve UGETAM ile teknik eleman 
yetiştirme eğitim programı mevcuttur.
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İstanbul Enerji, Yeşil Şehirlere
Dönüşüm Sürecini
Destekleyen Enerji Verimliliği
Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

2022 Yılı İtibariyle Elektrikli
Araçlar Şarj Uygulamaları
“ŞARJPARK” Projesi Hayata
Geçiriliyor



    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım 
Mümkün” vizyonuyla başlatılan Mera 
İzmir projesinin tanıtım toplantısı 
Bergama’da yapıldı. Projenin ilk etabı 
kapsamında 258 çobanla ürün alım 
sözleşmesi imzalayan Başkan Soyer, 
“Bugün, kıvılcımlarının ülkemizin dört 
bir yanına yayılacağından emin 
olduğum çoban ateşimizi Bergama’da 
yakmaktan büyük mutluluk              
duyuyorum” dedi.

   Belediye şirketi Baysan’ın dana ve 
koyun alımlarında da piyasa 
fiyatlarından yüzde beş daha fazla bir 
bedelle alım yapacağını vurgulayan 
Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: 

     “Bu da bir danada 750 lira üzerinde, 
kuzuda ise 100 liradan fazla desteğe 
tekabül ediyor. Aldığımız et ve sütler, 
Baysan’ın Bayındır ve Ödemiş’teki süt 
ve et tesislerinde işlenecek. Buradan, 
Başka Bir Tarım sertifikası ile 
şehrimizdeki milyonların kullanımına 
sunulacak. Hem doğanın hem de 
milyonlarca vatandaşımızın sağlığını 
koruyacak. Üreticimizin doğduğu 
yerde doymasını             sağlayacak.”

  “Kuraklıkla mücadele için ise atalık 
tohumları ve yerli ırkları               
desteklediklerini belirten Soyer, “Mera 
hayvancılığını teşvik ederek aşırı su 
tüketimine neden olan yem bitkilerini 
kademeli olarak azaltıyoruz. Bunun 
yerine hiç sulanmadan, doğal 
yağışlarla yetişen atalık yem bitkilerini 
yaygınlaştırıyoruz. Bugün bizleri bir 
araya getiren Mera İzmir projesi ve 
İzmir’in çobanlarına sunduğumuz 
destek sistemi işte bu vizyonumuzun 
bir sonucu” dedi.

ÇOBAN ATEŞİ BERGAMA’DAN YAKILDI

  
   İzmir Büyükşehir Belediyesi budama, 
park bahçe, çim gibi bitkisel atıkları 
organik gübreye dönüştürerek 
ekonomiye kazandırıyor. Çiğli 
Harmandalı’da kurulan katı organik 
gübre tesisinin ardından Bornova 
Işıklar Mahallesi’nde kurulacak tesisin 
de ihale süreci tamamlandı.

 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer'in atıkların hammadde 
olarak değerlendirilerek ekonomiye 
kazandırılması politikası                
doğrultusunda İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak 
çevre projelerine imza atmayı 
sürdürüyor. Çiğli Harmandalı Düzenli 
Depolama ve Enerji Üretim Tesisi’nde 

İZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ BORNOVA’YA
KATI ORGANİK GÜBRE TESİSİ KURUYOR

budama, park bahçe, çim gibi bitkisel 
atıkları organik gübreye dönüştürmek 
için tesis kuran İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Bornova Işıklar 
Mahallesi’nde daha geniş kapasiteli 
katı organik gübre tesisi kurmak için 
ihaleye çıktı. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Encümen Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen kapalı teklif usulü ihaleye 
İZDOĞA İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşa-
virlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve 
Sanayi A.Ş. ile Biosun Ödemiş Katı Atık 
İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret 
A.Ş. ortak girişimi katıldı. Girişim, tesisi 
bir yıl içinde kuracak ve ardından 10 yıl 
boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne yıllık 
190 bin lira kira vererek işletecek.
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    Çelenk   sunumu   ile   başlayan       
törende Türk Anneler Derneği    
Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı, 
Zübeyde Hanım’ı saygıyla andığını 
belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk 
gibi insanlık ve vatan sevgisi ile 
yoğrulmuş bir evlat yetiştirip, bizlere 
armağan eden Zübeyde Hanım’ın 
evlat yetiştirme konusunda gösterdiği 
çaba örnektir” dedi.

ZÜBEYDE HANIM VEFATININ
99. YILINDA ANILDI

BAŞKAN SOYER BUCA METRO’NUN
TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN

14 ŞUBAT’I HEDEF GÖSTERDİ

  
    Türkiye  Cumhuriyeti’nin  kurucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 99. 
yılında İzmir Karşıyaka’daki kabrinin 
başında anıldı. Başkan Tunç Soyer 
sosyal medya üzerinden yaptığı 
paylaşımda “Öyle bir anne düşünün ki 
yetiştirdiği çocuk bir ulusun kaderini 
yeniden yazsın. Vefatının 99. yılında 
Zübeyde Hanım’ı saygı ve sevgiyle 
anıyorum” dedi.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi raylı sistem 
yatırımlarına bir halka daha ekliyor. 
Kent tarihinin en büyük yatırımı Buca 
Metrosu için imzalar Buca Işılay Saygın 
Meydanı’nda düzenlenen törenle atıldı. 
İzmir Büyükşehir          Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, “Buca Metrosu, sadece bir 
ulaşım projesi değil, aynı zamanda bu 
zor dönemde İzmir ekonomisini 
büyüten bir kaldıraç” dedi.              

   Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
14 Ocak 1923’te hayata gözlerini 
yuman annesi Zübeyde Hanım için 
Karşıyaka’daki kabri başında anma 
töreni düzenlendi. Törene İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye 
Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka 
Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, siyasi parti 
temsilcileri, sivil toplum örgütleri, 
dernekler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Başkan Soyer, Buca Metrosu’nun   
temelini 14 Şubat 2022 tarihinde 
atacaklarının müjdesini de verdi.

  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in sürdürülebilir ulaşım 
hedefi doğrultusunda İzmir’de raylı 
sistem yatırımlarında tarihi atılımlar 
devam ediyor. 2,5 milyarlık bütçesiyle 
Narlıdere Metro ile 1 milyar 250 milyon 
liralık yatırımla Çiğli Tramvay                  
inşaatlarını sürdüren İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, kent tarihinin en büyük 

yatırımı Buca Metrosu’nun yapımına 
da başlıyor.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi 
kaynakları ile inşa edeceği, 3 milyar 
921 milyon 498 bin liraya mal olacak 
İzmir’in yeni metrosu için yapım 
sözleşmesi İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer ile Gülermak Ağır 
Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.        
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tahir 
Güleryüz arasında Buca Işılay Saygın 
Meydanı’nda (Kasaplar Meydanı) 
düzenlenen törenle imzalandı.

www.izenerji.com.tr
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İZMİR, ARITMADA YİNE LİDER
  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
şehirlerin atıksu arıtımına ilişkin son 
verileri yayımladı. İzmir, Avrupa Birliği        
standartlarında arıtma tesisi sayısı, 
kişi başına düşen ileri biyolojik 
yöntemle arıtılmış su miktarı ve 
arıtmada AB standartlarının en yüksek 
oranda uygulandığı kent başlıklarında 
Türkiye’nin lideri oldu.

  Türkiye  İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Belediye Atıksu Arıtma Tesisleri 
İstatistiklerini yayımladı. Veriler 
üzerinden yapılan değerlendirmeye 
göre 22’si Avrupa Birliği                     
Standartları’nda arıtım yapan ileri 
biyolojik, 39’u biyolojik ve 6’sı doğal 
arıtma olmak üzere toplam 67 arıtma 
tesisi ile hizmet veren İzmir Büyükşehir 
Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bu 
alandaki öncü rolünü sürdürdü.

    İzmir 22 ileri biyolojik arıtma yapan 
atık su arıtma tesisi ile de Türkiye’de 
bu özellikte en çok tesise sahip 
büyükşehir olurken,  Avrupa Birliği 
Standartları’nda arıtılan atık su oranı 
ve kişi başına düşen atıksu arıtma 
miktarıyla da ilk sırada yer aldı. 
İzmir’de atık su arıtım hizmetlerinden 
yararlanan kişi sayısının kent nüfusuna 
oranı %98,6’ya ulaştı.

İ B B ’ D E N  H A B E R L E R
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EN BÜYÜK ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİ
TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI

     ESHOT  Genel  Müdürlüğü  olarak, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve 
Başkanımız Sn. Tunç SOYER’in çevreci 
vizyonu doğrultusunda önemli             
projelere imza atmaya devam 
ediyoruz. Türkiye’de elektrikli 
otobüslere ilk kez yatırım yapan 
belediyeyiz. Bu çerçevede, bir önceki 
dönemde hizmete alınan Gediz Ağır 
Bakım Tesisleri Birinci Etap Güneş 
Enerjisi Santrali (GES) yatırımımız, 
Ağustos 2017’den bu yana güneşten 
elektrik üretiyor ve halen 20 araçtan 
oluşan elektrikli otobüs filomuzun 
ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını 
karşılıyor. 10 bin metrekarelik çatı 
alanında kurulu bu tesisimiz, yılda 
yaklaşık 2000 hanenin kullanacağı 
ölçekte elektrik üretiyor. Üretilen           
enerjinin kalan % 28’lik kısmı ise atölye 
ihtiyaçlarında kullanılıyor. Bu sayede 
yıllık yaklaşık 4.5 milyon TL’lik tasarruf 
sağlıyoruz. Elbette bu yatırımın çevre 
sağlığına da büyük katkısı oluyor. Yılda 
2 bin 669 ton karbondioksit salımını 
önlüyoruz. Tüm bu salımın yalnızca bir 
günde filtreleyebilecek ağaç sayısının 
67 bin olduğu düşünüldüğünde, 
yapılan çevreci yatırımın kıymeti çok 
daha iyi anlaşılacaktır.

     835 kW gücünde ve yılda yaklaşık 
5.5 milyon kWh elektrik üretim            
kapasitesine sahip bu tesisimizi, Gediz 
2. Etap ve Çiğli Ataşehir Garajı GES 
projeleriyle büyüteceğiz. Bu tesisler, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2050 
yılında “sıfır karbon salımı” hedefine de 
ciddi katkı sağlayacak. Proje       
çalışmaları devam eden Gediz 2. Etap 

   Bu yatırımların geliştirilmesinin en 
büyük nedeni, elektrikli otobüs filomuzu 
daha da büyütecek olmamızdır. İlk 
etapta bu yıl, 100 elektrikli otobüsü 
daha filomuza katmak üzere ihale 
çalışmalarına başlıyoruz. Yeni GES’lerin 
devreye girmesiyle bu araçların ihtiyaç 
duyacağı elektrik enerjisini                    
üreteceğimiz gibi, ESHOT’un tüm 
elektrik ihtiyacının % 62’sini de 
güneşten karşılamış olacağız.

Erhan BEY

ESHOT Genel Müdürü

Yılda 14 Milyon Tl’lik Tasarruf 

Elektrikli Otobüs Filosu Büyüyecek

GES, 1800 kW kurulu güce sahip olacak 
ve yılda 2 milyon 750 bin kWh elektrik 
enerjisi üretecek. Çiğli Ataşehir            
Garajı’mızın çatılarında kuracağımız 
GES ise 1000 kW kurulu güce sahip 
olacak ve yılda 1.5 milyon kWh elektrik 
üretecek. Her iki tesisin hizmete      
girmesiyle birlikte yılda yaklaşık 9 
milyon TL’lik daha tasarruf              
sağlayacağız. Mevcut GES’i de dikkate 
aldığımızda toplam yıllık tasarrufumuz 
14 milyon liraları bulacak. Bir yandan 
kamu kaynağı korunurken, diğer     
taraftan tonlarca karbondioksit 
salımının     engellenmesi sayesinde 
çevre      sağlığına da önemli ölçüde 
katkı sağlanacak.

www.izenerji.com.tr
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Periyodik Bakım Faaliyetleri

Bisikletler De Taşınıyor

Filo Yaş Ortalaması
Yarıyarıya Düştü

Filo yaş ortalaması
yarı yarıya düştü

    Evrenin  sunduğu  bu  sınırsız  ve         
ücretsiz kaynağı, doğa dostu                 
teknolojilere dönüştürme              
çalışmalarımızdan biri de                        
otobüslerimizin tavan üstlerine güneş 
panelleri yerleştirmek olacak. Sistem 
montajına uygun araçlarımıza monte 
edeceğimiz güneş panelleri sayesinde, 
araçlarımız ısıtılıp soğutulacak ve ciddi 
oranda yakıt tasarrufu sağlanacak. Bu 
projeye uygun otobüs tipleri, maliyet ve 
amortisman          sürelerine ilişkin 
fizibilite çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

    Kent     genelindeki        kapalı       
duraklarımızın aydınlatmalarını da 
güneş panelleriyle sağlamaya yönelik 
çalışmalarımız var. İlk etapta, elektrik 
temin edilemeyen noktalardaki 65 
adet kapalı durakta güneş enerjili 
aydınlatma yapmaya başladık. Bu 
sayının 225’e yükseltilmesi yolundaki 
çalışmalarımız devam ediyor. Öte 
yandan şehrimize kazandıracağımız 5 
adet Nostaljik İzmir Durağı’nın 
iklimlendirmeleri ve aydınlatmaları da 
yine güneş panelleriyle sağlanacak.

      Otobüslerin rutin bakımlarının planlı 
ve düzenli yapılması amacıyla çalışan 
Periyodik Bakım Şube Müdürlüğü’müz, 
filomuzun nispeten yıpranmış araçlarını 
elden geçiriyor; adeta baştan 
yaratıyor. Önleyici tedbir                          
mahiyetindeki bu çalışmalar sayesinde 
yakıt tüketimlerinde sağlanan düşüş de 
ESHOT’un çevre dostu faaliyetlerine 
örnek olarak gösterilebilir. 

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sn. Tunç SOYER’in çevreci vizyonu        
ışığında kentimizde bisiklet kullanımı 
da hızla artıyor. Bisikletin, bir ‘ulaşım 
aracı’ olarak kullanılabilmesi amacı 
doğrultusunda,  yeni aldığımız 
otobüslerin tamamında, iki adet 
bisiklet taşıma aparatı fabrikasyon 
olarak bulunuyor. ESHOT                  
atölyelerinde eski otobüslerimize de 
yapılan montaj çalışmaları sonucu, 
filomuzun % 28’ine denk gelecek 
şekilde toplam 500 otobüs, bisikletli 
yolcuları taşıyabiliyor. Ayrıca katlanır 
bisikletli ve elektrikli scooter sahibi 

yolcular da 06.00-09.00 ve 
16.00-20.00 saatleri haricinde tüm 
otobüslere araçlarıyla biniş               
yapabiliyorlar.

  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç SOYER göreve geldiğinde, filo 
yaş ortalaması 12.6 idi. Yeni alınan 
araçlarla ve eski araçların filodan 
düşülmesi sonrası bu rakam 8’e      
geriledi. Filodaki 2009 ve sonraki 
yıllarda üretilen ve halen rutin olarak 
görev yapan 1281 aracın yaş                  
ortalamasının ise Avrupa                   
standartlarının da altında, 5.5 olduğu 
görülüyor. Bunun sonucu olarak; 
özellikle yakıt, bakım/onarım, yedek 
parça gibi maliyetlerin düşüşü, elbette 
çevre sağlığına ve hava kalitesine 
katkı sunuyor. 

  78  yıllık  köklü  ESHOT Genel 
Müdürlüğü olarak, gelişen ve değişen 
şartlara uyum sağlıyoruz. Küresel 
ısınma kaynaklı çevresel sorunların 
çözümüne, maksimum ölçekte katkı 
sunmaya gayret ediyoruz.                      
Misyonumuz; toplumun her kesimi için 
ulaşılabilir, güvenli, konforlu ve 
sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti 
sağlamak. Bu hizmeti, toplum ve çevre 
sağlığını gözeterek yapmaya, en az 
misyonumuz kadar önem veriyoruz.
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Yüz binlerce kişiyi 12 Eylül’e kadar

ağırlayacak 90. İzmir Enternasyonal

Fuarı (İE
F) coşkusu devam ediyor. 

İEF’de renkli geceler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka

Yalı Mahallesi’nde kurduğu

‘Kompost Üretim Prosesi’ sayesinde

pazaryeri atıklarını organik

gübreye dönüştürüyor.

Sebze ve meyve atıkları

organik gübreye dönüşüyor

Sosyal Demokrat Kamu İşverenler

Sendikası'nın (SODEMSEN)

yönetim kurulu toplantısı İzmir Büyükşehir

Belediye Başkanı ve SODEMSEN Yönetim

Kurulu Başkanı Tunç Soyer'in ev

sahipliğinde İzmir’de yapıldı. 

SODEMSEN'in yönetim kurulu

toplantısı İzmir'de yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç

Soyer’in hayata geçirdiği Masal Evi

projesi, çocukların sosyal gelişimlerine

katkı sunarken kadınlara da

mesleki beceri kazandırarak

işgücüne katılımlarını destekliyor. 

Masal Evi sayesinde

artık daha mutlular

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç

Soyer’in İzmir’i kültür sanat kentine

dönüştürme hedefi doğrultusunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro

istasyonları için “Duvar Yüzeyi

Uygulamaları Yarışması” düzenliyor.

Metro istasyonları sanat

galerisine dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından

2019 yılında Harmandalı Düzenli Katı Atık

Depolama Sahası'nda elektrik üretmek

için hizmete alınan biyogaz tesisi bugüne

kadar kurum bütçesine

166 milyon 154 bin liralık katkı sağladı.

Büyükşehirin Harmandalı'da

ürettiği enerjinin bütçeye

katkısı 166 milyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan

Tunç Soyer’in eğitimde fırsat

eşitliği ilkesi kapsamında üniversite

öğrencilerine yönelik burs
projesini hayata geçiriyor.

Başkan Soyer’den üniversite
öğrencilerine müjde
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer, Avrupa’da birçok kentl

 aynı zamanda kutlanan Avrupa

Hareketlilik
 Haftası kapsamında

Foça’da karbon ayak izini azaltmak

için yapılan yürüyüşe katıldı.

Başkan Soyer Avrupa Hareketlilik

Haftası’nda İzmir’in karbon ayak izini

azaltmak için yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıTunç Soyer, İzmir Körfezine akanGediz Nehrindeki kirlilikkaynaklarını tespit etmek için“Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıylaçıktığı 4 günlük havza gezisinin ardındanhazırlanan belgesel ile Gediz’deki kirliliğebir kez daha dikkat çekti. 

“Temiz Gediz Temiz Körfez”belgeseli İzmirTube’de

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer, Fuar İzmir’de kapılarını

açan Pet İzmir 2021’in açılışına katıldı.

Başkan Soyer, doğa hukuku ve hayvan

hakları konusuna dikkat çekerek,

“Can dostlarımıza merhamet değil,

adalet borçluyuz” dedi. 

“Can dostlarımıza

merhamet değil adalet borçluyuz”



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

Paris İklim Antlaşması ne diyor (2) ;

MADDE 10
1.Taraflar iklim değişikliği karşısında 
esnekliğin geliştirilmesi ve sera gazı 
salımlarının azlatılması yönlerinden 
teknoloji geliştirme ve transferinin tam 
olarak hayata geçirilmesinin önemi 
konusunda uzun vadeli bi vizyonu 
paylaşmaktadırlar.
2.Taraflar işbu Anlaşma çerçevesinde 
azaltım ve uyum eylemlerinin hayata 
geçirilmesi yönünden teknolojinin 
önemine dikkat çekerek ve mevcut 
teknoloji kullanımı ve                             
yaygınlaştırılması çabalarını bilerek 
teknoloji geliştirme ve transferi 
konularında işbirliği faaliyetlerini 
güçlendireceklerdir.
3.Sözleşme kapsamında kurulan 
Teknoloji Mekanizması Anlaşma 
çerçevesinde işlev gösterecektir.
4.Teknoloji Mekanizmasının işbu 
Anlaşmanın uygulanmasını destek 
amaçlı teknoloji geliştirme ve transferi 
için güçlendirilmiş eylemi desteklemek 
ve kolaylaştırmak yönünde         
çalışmalarında işbu Madde fıkra 1 
hükmündeki uzun vadeli bakış         
üzerinden kapsayıcı bir düzenleyicilik 
sağlamak amacıyla bir teknoloji 
çerçevesi oluşturulmuştur.
5.Yeniliklerin hızlandırılması, teşvik 
edilmesi ve olanaklı kılınması iklim 
değişikliğine etkin, uzun vadeli bir 
küresel yanıt verilmesi ve ekonomik 
büyüme ile sürdürülebilir kalkınmanın
desteklenmesi için kritik öneme  
sahiptir. Bu çabalar araştırma ve 
geliştirmede işbirlikçi yaklaşımlar ve 
gelişmekte olan ülke Tarafların 
özellikle teknoloji çevriminin ilk     
evrelerinde teknolojiye erişimlerini 
kolaylaştırmak için Teknoloji 
Mekanizması tarafından ve Sözleşme 
Finansal Mekanizmasının mali araçları
üzerinden uygun şekilde           
desteklenecektir.

konusundaki bu eylem veya tedbirler 
konusunda düzenli olarak bildirim 
yapmalıdır. Gelişmekte olan ülke 
Taraflar ise işbu Anlaşmanın         
uygulanması yönünden kapasite 
geliştirme planlarını, politikalarını, 
eylemlerini veya tedbirlerini hayata 
geçirme konusundaki ilerlemeyi 
düzenli olarak bildirecektir.
5.Kapasite geliştirme faaliyetleri işbu 
Anlaşmanın uygulanmasını 
destekleme amaçlı uygun kurumsal 
düzenlemeler, bu kapsamda Sözleşme 
çerçevesinde kurulmuş olup da işbu 
Anlaşma kapsamında işlev gösteren 
uygun kurumsal düzenlemeler         
üzerinden güçlendirilecektir. Paris 
Anlaşması Taraflarının buluşması 
olarak Taraflar Konferansı kapasite 
geliştirmeye ilişkin başlangıç kurumsal 
düzenlemelerini ilk oturumunda 
görüşecek ve karara bağlayacaktır.

MADDE 12
Taraflar uygun şekilde iklim değişikliği 
eğitimini, öğretimini, toplum bilincini, 
halkın katılımını ve bilgiye açık erişimi 
bu adımların işbu Anlaşma    
kapsamındaki eylemleri güçlendirmek
için öneminin bilinciyle güçlendirecek 
tedbirler alınmasında işbirliği 
yapacaklardır.

MADDE 13
1.Karşılıklı güven tesis etmek ve etkin 
uygulamayı desteklemek için eylem ve 
destek konularında, Tarafların farklı 
kapasitelerini dikkate alan ve kolektif 
deneyimler üzerine inşa edilen, içsel 
esnekliğe sahip bir güçlendirilmiş 
şeffaflık çerçevesi işbu Anlaşmayla 
oluşturulmaktadır.
2.Şeffaflık çerçevesi işbu Anlaşma 
hükümlerinin uygulanması konusunda 
gelişmekte olan ülke Tarafların kendi 
kapasiteleri ışığında gereksinim 
duydukları esnekliği sağlayacaktır. 
İşbu Madde fıkra 13 hükmünce 
belirtilen şekiller, usuller ve                  
yönlendirici düzenlemeler bu esnekliği 
yansıtacaktır.
3.Şeffaflık çerçevesi Sözleşme 
kapsamındaki şeffaflık düzenlemelerine,
en az gelişmiş ülkelerin ve küçük ada 
gelişmekte olan devletlerinin özel 
koşullarını dikkate alarak dayanacak 
ve bunları güçlendirecek ve                 
kolaylaştırıcı şekilde, aşırı zorlayıcı ve 
cezalandırıcı olmayan bir tarzda, ulusal
egemenliğe saygılı biçimde ve 
Taraflar üzerine aşırı yük bindirmeyi 
önleyerek uygulanacaktır.
4.Sözleşme kapsamındaki şeffaflık 
düzenlemeleri, bu kapsamda ulusal 
bildirimler, iki yıllık raporlar ve iki yıllık 
güncelleme raporları, uluslararası 
değerlendirme ve inceleme ile      
uluslararası istişare ve analiz işbu 
Madde fıkra 13 gereğince şekiller, 
usuller ve yönlendirici düzenlemelerin 
oluşturulmasında esas alınacak 
deneyimin parçası olacaktır.
5.Faaliyet şeffaflık çerçevesinin amacı 
iklim değişikliği eylemini Madde 2 
hükmünce belirtilen Sözleşme 
amacının ışığında, Tarafların Madde 4 
çerçevesindeki bireysel ulusal 
katkılarını gerçekleştirme yönünde 
ilerlemenin netliği ve takipi ile Madde 
14 tarafından belirtilen küresel   
envantere                                         veri

PARİS İKLİM
ANLAŞMASI

Paris İklim Anlaşması'nın
Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
Teklifi TBMM Genel
Kurulu'nda kabul edildi.

     21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Taraflar Konferansı sonucunda      
(COP 21) 12 Aralık 2015 tarihinde kabul 
edilen Paris Anlaşması’nın 
türkçeleştirilmiş metninden aynen 
alıntıdır.

6.Destek, bu kapsamda finansal 
destek, işbu Maddenin uygulanması,      
bu çerçevede tekonoloji geliştirme ve 
transferi hakkında işbirlikçi eylemin 
teknoloji çevriminin farklı             
aşamalarında güçlendirilmesi 
amacıyla ve azaltım ile uyum 
destekleri arasında bir denge    
oluşturma perspektifiyle gelişmekte 
olan ülke Taraflara temin edilecektir.

MADDE 11
1.İşbu Anlaşma çerçevesindeki       
kapasite geliştirme çabaları    
gelişmekte olan ülke Tarafların, 
özellikle en az gelişmiş ülkeler ve 
ayrıca küçük ada gelişmekte olan 
devletleri gibi iklim değişikliğinin 
olumsuz etkileri karşısında özel  
hassasiyete sahip Tarafların uyum ve 
azaltım faaliyetlerini hayata geçirmek 
gibi etkin iklim değişikliği eylemlerine 
girişmek yönünde kapasite ve 
yeteneklerini güçlendirmeli ve     
teknoloji geliştirme, dağıtım ve 
kullanımını, iklim finansmanına erişimi, 
eğitim, öğretim ve toplum bilincinin 
ilgili yönlerini ve bilginin şeffaf, 
zamanında ve doğru içerikte     
aktarılmasını kolaylaştırmalıdır.

2.Kapasite geliştirme ülke temelli, 
ulusal gereksinimlere dayanır ve hitap 
eder olacak ve Tarafların, özel olarak 
gelişmekte olan ülke Tarafların    
sahipliğini ulusal, ulusal altı ve yerel 
düzeylerde destekleyecektir. Kapasite 
geliştirme çıkartılan dersler, bu 
kapsamda Sözleşme gereği kapasite
geliştirme çalışmalarından dersler 
ekseninde yönlendirilecek ve katılımcı, 
ortaklaşmacı ve cinsiyetler konusunda
duyarlı, etkin ve süreklilik arz eden bir 
süreç oluşturacaktır.
3.Gelişmekte olan ülke Tarafların işbu 
Anlaşmayı uygulama yönünden  
kapasitesini güçlendirmek için 
Tarafların tamamı işbirliği yapmalıdır. 
Gelişmiş ülke Taraflar gelişmekte olan 
ülke Taraflardaki kapasite geliştirme 
çalışmalarına desteklerini                   
arttırmalıdır.
4.Gelişmekte olan ülke Tarafların işbu 
Anlaşmayı uygulama kapasitelerini 
bölgesel, iki taraflı ve çok taraflı 
yaklaşımlarla destekleyen tüm 
Taraflar      kapasite              geliştirme
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teşkil edecek iyi uygulamalar, öncelikler,
gereksinimler ve boşluklar dâhil olmak 
üzere Tarafların Madde 7        
kapsamındaki uyum eyleminin net 
şekilde anlaşılmasını sağlamaktır.
6.Destek şeffaflık çerçevesinin amacı 
ilgili Tarafların Madde 4, 7, 9, 10 ve 11 
kapsamındaki iklim değişikliği               
eylemleri bağlamında sağladıkları ve 
aldıkları desteğin net şekilde                
anlaşılmasını ve sunulan toplam      
finansal desteğin Madde 14          
tarafından belirtilen küresel envantere 
veri teşkil edecek şekilde mümkün 
olduğu ölçüde eksiksiz bir görüntüsünün 
çıkartılmasını sağlamaktır.
7.Taraflardan her birisi aşağıdaki 
bilgileri düzenli olarak temin    edecektir:
(a)Sera gazlarının kaynak başına 
insan kaynaklı salımlarının ve yutak 
başına uzaklaştırmalarının 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC) tarafından kabul edilmiş 
ve Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar Konferansı 
tarafından kararlaştırılmış iyi   uygulama 
yöntemleri kullanılarak hazırlanmış 
ulusal envanter raporu,
(b)Madde 4 kapsamında belirlenen 
ulusal katkıyı uygulamak ve elde 
etmek yönünde kaydedilen ilerlemeyi
izleyebilmek için gerekli bilgiler.
8.Ayrıca her bir Taraf Madde 7 
kapsamında iklim değişikliği etkilerine 
ve uyuma ilişkin bilgileri uygun şekilde 
sunacaktır.
9.Gelişmiş ülke Taraflar ve destek 
sağlayan diğer Taraflar gelişmekte 
olan ülke Taraflara Madde 9, 10 ve 11 
uyarınca finans, teknoloji transferi ve 
kapasite geliştirme desteği hakkında 
bilgi sunacaklardır.
10.Gelişmekte olan ülke Taraflar 
Madde 9, 10 ve 11 uyarınca aldıkları 
finans, teknoloji transferi ve kapasite 
geliştirme desteği hakkında bilgi 
sunacaklardır.
11.Taraflardan her birisinin işbu 
Madde fıkra 7 ve 9 hükümleri 
gereğince sundukları bilgiler 1/CP.21 
kararı uyarınca teknik uzman               
incelemesinden geçirilecektir.        
Kapasiteleri ışığında ihtiyaç duyan 
gelişmekte olan ülke Taraflar için 
inceleme süreci kapasite geliştirme 
gereksinimlerinin tanımlanmasını da 
kapsayacaktır. Buna ek olarak her bir 
Taraf Madde 9 kapsamındaki             
çabaları yönünden ve uygulanması ile 
ulusal katkısının gerçekleştirilmesi 
yönlerinden kolaylaştırıcı, çok taraflı 
bir ilerleme değerlendirmeye katılacaktır.
12.Bu fıkra kapsamındaki teknik uzman 
incelemesi Tarafa sağlanan desteği 
ve bunun uygulanmasıyla birlikte 
ulusal katkısının gerçekleştirilmesine 
ilişkin değerlendirmeyi içerecektir. 
İnceleme ayrıca Tarafın ilerleme 
gösterdiği alanları saptayacak ve 
sunulan bilgilerin işbu Madde fıkra 13 
hükmünde ifade edilen şekiller, usuller 
ve düzenlemelerle uyumunu Tarafa 
işbu Madde fıkra 2 kapsamında 
tanınan esnekliği dikkate alarak tespit 
edecektir. İncelemede gelişmekte 
olan ülke Tarafların ilgili ulusal             
kapasitelerine ve koşullarına özel bir
dikkat gösterilecektir.
13.Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar Konferansı 
Sözleşmenin                            şeffaflığa

ilişkin düzenlemelerinden edinilen 
deneyimler temelinde ve işbu 
Maddenin ilgili hükümleri uyarınca 
faaliyet ve destek şeffaflığı yönünden 
ortak şekiller, usuller ve yönlendirici 
düzenlemeleri ilk oturumunda kabul 
edecektir.
14.Gelişmekte olan ülke Taraflara 
destek işbu Maddenin uygulanmasını 
sağlamak için temin edilecektir.
15.Gelişmekte olan ülke Taraflara 
destek ayrıca gelişmekte olan ülke 
Tarafların şeffaflıkla ilgili kapasite 
geliştirme çalışmaları için sürekli 
olarak temin edilecektir.

MADDE 14
1.Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar Konferansı 
işbu Anlaşmanın amacının elde 
edilmesi ve uzun vadeli hedefleri 
yönünde ortak ilerlemeyi                
değerlendirmek için işbu Anlaşmanın 
uygulanmasının envanter kaydını 
periyodik olarak tutacaktır (“küresel 
envanter” olarak adlandırılır). Bunu 
azaltmayı, uyumu ve uygulama ve 
destek araçlarını dikkate alarak, 
hakkaniyet ilkesi ve eldeki en iyi 
bilimsel veriler ışığında kapsayıcı ve 
kolaylaştırıcı bir tutumla          
gerçekleştirecektir.
2.Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar Konferansı 
ilk küresel envanterini 2023 yılında 
düzenleyecek ve Paris Anlaşması 
Taraflarının buluşması olarak Taraflar
Konferansı tarafından başkaca bir 
periyod belirlenmiş olmadıkça 
müteakip her beş yılda bir envanter 
düzenleyecektir.
3.Küresel envanter sonucu ulusal 
temelde belirlenen şekilde Tarafların 
eylemlerini ve desteği işbu 
Anlaşmanın ilgili hükümlerine uygun 
olarak güncellemelerine ve 
güçlendirmelerine ve ayrıca iklim 
eylemi için uluslararası işbirliğinin 
güçlendirilmesine yardımcı olacaktır.

MADDE 15
1.İşbu Anlaşmanın uygulanmasını 
kolaylaştırmak ve hükümleri ile uyumu 
desteklemek amaçlı bir mekanizma 
oluşturulmaktadır.
2.İşbu Maddenin fıkra 1 hükmünce 
ifade edilen mekanizma uzman temelli 
ve kolaylaştırıcı nitelikte olacak ve 
şeffaf, karşıtlaşmadan kaçınan ve 
cezalandırıcı olmayan bir tutumla 
işlev gösterecektir. Komite Tarafların 
özel ulusal kapasitelerine ve           
koşullarına bilhassa dikkat edecektir.
3.Komite Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar                 
Konferansının ilk oturumunda kabul 
ettiği şekiller ve usuller çerçevesinde 
faaliyet gösterecek ve Paris 
Anlaşması Taraflarının buluşması 
olarak Taraflar Konferansına yıllık 
olarak rapor sunacaktır. 

MADDE 16
1.Sözleşmenin üst düzey organı olan 
Taraflar Konferansı işbu Anlaşması 
Taraflarının buluşması olarak işlev 
gösterecektir.
2.Sözleşmenin işbu Anlaşmaya taraf 
olan Tarafları Anlaşma Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar                  
Konferansının           herhangi           bir 

oturumundaki görüşmelerde gözlemci 
sıfatıyla yer alabilirler. Taraflar 
Konferansı Anlaşma Taraflarının 
buluşması olarak hareket ettiğinde 
karar alma sürecinde yalnızca          
Anlaşma Tarafları yer alabilecektir.
3.Taraflar Konferansı Anlaşma 
Taraflarının buluşması olarak hareket 
ettiğinde Sözleşmeye taraf olan 
ancak o tarihte Anlaşmaya taraf 
olmayan bir Tarafı temsil eden 
Taraflar Konferansı Bürosu üyesi işbu 
Anlaşmanın Tarafları arasından 
seçilecek ek bir üyeye yerini bırakır.
4.Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar Konferansı 
işbu Anlaşmanın uygulanmasını 
düzenli olarak inceleyecek ve etkin 
uygulanması için kendi yetkileri 
dâhilinde gerekli kararları alacaktır. 
Kendisine Anlaşma tarafından verilen 
işlevleri yerine getirecek ve şu 
faaliyetleri gerçekleştirecektir:

(a)Anlaşmanın uygulanması için 
gerekli kabul edilen yardımcı                
organların kurulması,
(b)Anlaşmanın uygulanması için 
gerekli kabul edilen diğer işlemlerin 
gerçekleştirilmesi.
5.Taraflar Konferansının usul kuralları 
ve Sözleşme kapsamında uygulanan 
finansal prosedürler Paris Anlaşması 
Taraflarının buluşması olarak Taraflar 
Konferansı tarafından farklı bir karar 
alınmış olmadıkça, gerekli                 
uyarlamalar yapılmak kaydıyla işbu 
Anlaşma için de uygulanacaktır.
6.Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar                   
Konferansının ilk oturumu Sekretarya 
tarafından işbu Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesini müteakip belirlenen Taraflar
Konferansının ilk oturumuyla         
çakışacak şekilde organize                  
edilecektir. Paris Anlaşması 
Taraflarının buluşması olarak Taraflar 
Konferansının müteakip olağan 
oturumları da Paris Anlaşması 
Taraflarının buluşması olarak Taraflar
Konferansınca farklı şekilde       
öngörülmediği müddetçe Taraflar 
Konferansının olağan oturumlarıyla 
çakışacak şekilde toplanacaktır.
7.Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar                   
Konferansının olağanüstü oturumları 
Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar                   
Konferansınca gerekli görülecek diğer 
tarihlerde veya talebin Sekretaryaya 
tesliminden itibaren altı ay içinde 
Tarafların en az üçte birinin desteğini 
alması şartıyla herhangi bir Tarafın 
yazılı talebiyle toplanacaktır.
8.Birleşmiş Milletler ve uzmanlık 
kuruluşları ve Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu ile bunların                    
Sözleşmeye taraf olmayan üye veya 
gözlemci Devletleri Paris Anlaşması 
Taraflarının buluşması olarak Taraflar 
Konferansı oturumlarına gözlemci 
sıfatıyla katılabilirler. İşbu Anlaşmada
belirtilen hususlarda yeterliliğe sahip 
olan ve Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar                     
Konferansına gözlemci olarak katılma 
isteğini Sekretaryaya iletmiş olan 
ulusal veya uluslararası, hükümete 
bağlı veya hükümet dışı her türlü 
kurum ve kuruluş Tarafların en az üçte 
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biri itiraz etmedikçe oturuma      
katılabilirler. Gözlemcilerin kabul 
edilmesi ve katılımı işbu Madde fıkra 5 
hükmünde belirtilen usule tâbi olacaktır.

MADDE 17
1.Sözleşmenin Madde 8 hükmünce 
kurulan Sekretarya işbu Anlaşmanın 
Sekretaryası olarak görev yapacaktır.
2. Sözleşmenin sekretaryanın görevleri 
hakkındaki Madde 8, fıkra 2 hükmü ve 
Sekretaryanın çalışmasına ilişkin 
düzenlemelere dair Madde 8, fıkra 3 
hükmü gerekli uyarlamalar yapılmak
kaydıyla işbu Anlaşmaya da           
uygulanacaktır. Bunların yanısıra 
Sekretarya kendisine işbu Anlaşma 
tahtında ve Paris Anlaşması 
Taraflarının buluşması olarak Taraflar 
Konferansınca verilen diğer görevleri 
de ifa edecektir.

MADDE 18
1.Sözleşmenin Madde 9 ve 10      
hükümleri gereğince kurulan Bilimsel 
ve Teknolojik Danışmanlık içn 
Yardımcı Organ ve Uygulama için 
Yardımcı Organ işbu Anlaşma     
yönünden Bilimsel ve Teknolojik 
Danışmanlık içn Yardımcı Organ ve 
Uygulama için Yardımcı Organ olarak 
işlev gösterecektir. Sözleşmenin bu iki 
organın işleyişine ilişkin      hükümleri 
gerekli uyarlamalar          yapılmak 
kaydıyla işbu Anlaşmaya da           
uygulanacaktır. Bilimsel ve Teknolojik 
Danışmanlık içn Yardımcı Organ ve 
Uygulama için Yardımcı Organ 
toplantılarının oturumları Sözleşmenin
Bilimsel ve Teknolojik Danışmanlık içn 
Yardımcı Organ ve Uygulama için 
Yardımcı Organ toplantılarıyla 
çakışacak şekilde organize edilecektir.
2.Sözleşmeye taraf olup da işbu 
Anlaşmaya taraf olmayan Taraflar 
yardımcı organların herhangi bir 
oturumdaki görüşmelere gözlemci 
sıfatıyla katılabilirler. Yardımcı             
organlar işbu Anlaşmanın yardımcı 
organları olarak hareket ettiğinde 
karar alma sürecinde yalnızca          
Anlaşma Tarafları yer alabilecektir.
3.Sözleşmenin Madde 9 ve 10        
hükümlerince kurulan yardımcı     
organlar görevlerini işbu Anlaşmaya 
ilişkin konularda yerine getirirlerse 
Sözleşmeye taraf olan ancak o tarihte 
Anlaşmaya taraf olmayan bir Tarafı 
temsil eden yardımcı organ büroları 
üyesi işbu Anlaşmanın Tarafları 
arasından seçilecek ek bir üyeye 
yerini bırakır.

MADDE 19
1.Sözleşme tarafından veya Sözleşme 
gereğince kurulmuş olan ancak işbu 
Anlaşmada belirtilmeyen yardımcı 
organlar ve diğer kurumsal           
düzenlemeler Paris Anlaşması 
Taraflarının buluşması olarak Taraflar 
Konferansının vereceği karar        
doğrultusunda işbu Anlaşmaya hizmet 
edeceklerdir. Paris Anlaşması        
Taraflarının buluşması olarak Taraflar 
Konferansı bu yardımcı kurumlar ve 
diğer kurumsal düzenlemeler       
tarafından yerine getirilecek görevleri 
tanımlayacaktır.
2.Paris Anlaşması Taraflarının 
buluşması olarak Taraflar Konferansı 
bu                türden                   yardımcı

organlar ve kurumsal düzenlenlemeler
yönünden ek kurallar da getirebilir.

MADDE 20
1.İşbu Anlaşma imzaya açık ve 
Sözleşmeye taraf olan Devletlerin ve 
bölgesel ekonomik işbirliği örgütlerinin 
onaylanmaya, kabul edilmeye ve 
tasdike tâbi olacaktır. New York’taki 
Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 22 
Nisan 2016 tarihinden 21 Nisan 2017 
tarihine kadar imzaya açık                        
tutulacaktır. Bundan sonra da imzaya 
kapandığı tarihin ardından                   
Anlaşmaya iltihak etmek mümkün 
olacaktır. Onaylama, kabul, tasdik 
veya iltihaka ilişkin belgeler Kayıt 
Bürosunda saklanacaktır.
2.Üye Devletlerinden hiçbirisi Taraf 
olmadığı halde işbu Anlaşmaya taraf 
olan bölgesel ekonomik işbirliği 
örgütleri de işbu Anlaşma 
çerçevesindeki tüm yükümlülüklere 
tâbi olacaktır. Bölgesel ekonomik 
işbirliği örgütünün bir veya daha fazla 
üye Devletinin işbu Anlaşmaya taraf 
olmaları halindeişbu Anlaşma 
kapsamındaki yükümlülüklerin           
hangilerini üstleneceklerini  o örgüt ve 
üye Devletleri karar verecektir. Böyle 
durumlarda örgüt ve üye Devletler 
işbu Anlaşma çerçevesindeki hakları 
eşzamanlı olarak                                        
kullanamayacaklardır.
3.Onaylama, kabul, tasdik veya      ilti-
haka ilişkin belgelerinde bölgesel 
ekonomik işbirliği örgütleri işbu           
Anlaşma tarafından düzenlenen 
konularda yetkin olduklarını beyan 
edeceklerdir.
Yetkinliklerinin kapsamında herhangi 
bir esaslı değişiklik olması
halinde bu örgütler Kayıt Bürosunu, 
Kayıt Bürosu da Tarafları
bilgilendirecektir.

MADDE 21
1.İşbu Anlaşma onaylama, kabul, 
tasdik veya iltihaka ilişkin belgelerin 
Sözleşmenin küresel sera gazı 
emisyonları toplamının tahminen en az 
yüzde 55’ine tekabül den en az 55 
Tarafınca Kayıt Bürosuna teslim 
edilmesi tarihinden sonraki otuzuncu 
gün yürürlüğe girecektir.
2.Yalnızca işbu Madde fıkra 1 
hükmünün amacı yönünden “küresel 
sera gazı emisyonları toplamı” 
Sözleşmenin Taraflarının  işbu           
Anlaşmayı kabul ettikleri tarihte veya 
daha öncesinde ilettikleri en güncel 
miktar anlamına gelecektir.
3.İşbu Anlaşmayı bu Maddenin fıkra 1 
hükmünde belirtilen şekilde yürürlüğe 
girdikten sonra onaylayan, kabul 
eden, tasdik eden veya Anlaşmaya 
iltihak eden Devletler veya bölgesel 
ekonomik işbirliği örgütleri için işbu 
Anlaşma o Devletin veya bölgesel 
ekonomik işbirliği örgütünün          
onaylama, kabul, tasdik veya iltihaka 
ilişkin belgelerini teslim etmeleri 
tarihinden sonraki on üçüncü gün 
geçerli hale gelecektir.
4.İşbu Madde fıkra 1 hükmünün amacı 
yönünden bölgesel ekonomik işbirliği 
örgütleri tarafından teslim edilen 
belgeler üye Devletleri tarafından 
teslim edilmiş belgelere ek                 
sayılmayacaktır.

MADDE 22
Sözleşmenin Sözleşme değişikliklerinin 
kabulüne ilişkin Madde 15 hükmü 
gerekli uyarlamalar yapılmak kaydıyla 
işbu Anlaşmaya da uygulanacaktır.

MADDE 23
1.Sözleşmenin Sözleşme eklerinin ve 
eklerde değişikliklerin kabulüne ilişkin 
Madde 16 hükmü gerekli uyarlamalar 
yapılmak kaydıyla işbu Anlaşmaya da 
uygulanacaktır.
2.İşbu Anlaşmaya yapılan ekler 
Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını
oluşturacak ve işbu Anlaşmaya 
yapılan atıflar, aksi açıkça
ifade edilmiş olmadıkça, eklerine de 
atıf yapıldığı anlamına
gelecektir. Bu ekler bilimsel, teknik, 
usulü veya idari nitelikte
olup betimleyici işleve sahip listeler, 
formlar ve sair materyallerle
sınırlı tutulacaktır.

MADDE 24
Sözleşmenin uzlaşmazlıkların      
çözümlenmesine ilişkin Madde 14 
hükmü gerekli uyarlamalar yapılmak 
kaydıyla işbu Anlaşmaya da              
uygulanacaktır.

MADDE 25
1.İşbu Maddenin fıkra 2 hükmünde 
belirtilen haller dışında her bir Tarafın 
bir oy hakkı bulunacaktır.
2.Bölgesel ekonomik işbirliği örgütleri 
kendi yetkinlik alanlarındaki                 
oylamalarda işbu Anlaşmaya taraf 
üye Devletlerinin
sayısı kadar oy hakkına sahip             
olacaktır. Üye Develetlerden herhangi 
birisi oy kullanıyorsa bölgesel         
ekonomik işbirliği örgütü, bölgesel 
ekonomik işbirliği örgütü oy    
kullanıyorsa üye Devletler oy kullanma 
hakkından feragat edecektir.

MADDE 26
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işbu 
Anlaşmanın Kayıt Bürosu sıfatıyla 
hareket edecektir.

MADDE 27
İşbu Anlaşmaya herhangi bir çekince 
konulamaz.

MADDE 28
1.İşbu Anlaşmanın Tarafları 
Anlaşmanın kendisi için geçerlilik
kazandığı tarihten üç yıl sonra 
istedikleri tarihte ve Kayıt
Bürosuna yazılı bildirimde bulunmak 
suretiyle işbu Anlaşmadan
çekilebilirler.
2.Bu çekilme yazılı bildirimin Kayıt 
Bürosunca teslim alındığı tarihten bir 
yıl sonra ve en geç çekilme               
bildiriminde belirtilen
tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır.
3.Sözleşmeden çekilen Taraflar işbu 
Anlaşmadan da çekilmiş kabul 
edileceklerdir.

MADDE 29
İşbu Anlaşmanın her biri belge aslı 
hükmündeki Arapça, Çince, İngilizce, 
Fransızca, Rusça ve İspanyolca 
metinleri Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri nezdinde saklanacaktır. İki 
bin on beş yılı Aralık ayının bu on ikinci 
gününde, Paris’te AKDEDİLMİŞTİR.

Şubat/Mart 2022
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   Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; 
atıkların kaynağında ayrıştırılması için 
İzenerji A.Ş. Genel Müdürlüğü ve depo 
binası ortak kullanım alanlarına geri 
dönüşüm kutuları yerleştirilmiş olup 
çevrenin korunması bilinci için adım 
atılmıştır.

    İzenerji    A.Ş.    Genel   Müdürlük 
personelinin atıkların kaynağında 
ayrıştırılması ve geri kazandırılması 
hakkında farkındalık ve bilinçlendirme 
çalışmaları için Atık Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı’ndan Sıfır Atık Eğitimi talep 
edilmiş ve çevre mühendisleri      
tarafından düzenlenen eğitime tüm 
personelimiz katılım göstermiştir.

  Geri dönüşüm kutuları, kullanımdan 
doğan atık türüne göre, mavi-kağıt, 
sarı-plastik, yeşil-cam, gri-metal,     
gri-maske eldiven, kırmızı-pil, 
siyah-geri dönüştürülemeyen atıklar 
şeklinde gruplandırılmış ve personelin 
kullanımını zorunlu kılmak için çalışma 
masaları yanında bulunan kişisel çöp 
kovaları kaldırılmıştır. İşlevsel olarak 
geri dönüşüm kutularının kullanımı 
sürmektedir. Biriken atıklar Konak 
Belediyesi ile sözleşmesi bulunan 
lisanslı bir firma tarafından düzenli 
olarak alınmakta ve kayıtları 
tutulmaktadır.  ISO 14001 Yönetim 

ATIKLARIMIZI AYIRALIM GERİ KAZANALIM….
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Sistemine hızla adapte olma ve 
sürdürülebilir hale getirme               
hedeflerimiz doğrultusunda bu 
çalışma büyük önem arz etmektedir.

  Çevre politikamız doğrultusunda 
ulusal/uluslararası standartlara bağlı

kalarak çevremizi koruma kültürü 
oluşturmayı, sürdürülebilir bir çevre 
için atıklarımızı kaynağında ayrıştırıp 
geri kazandırmayı, negatif çevresel 
etkenleri bertaraf etmeyi ve tüm 
çevresel sorumluluklarımızı yerine 
getirmeyi taahhüt etmekteyiz.
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İZETAŞ ENERJİ TEDARİK
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 
yılında enerji tedariği için kuruluş 
çalışmalarını tamamladığı İzmir 
Elektrik Tedarik Anonim Şirketi İZETAŞ, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
vizyonu doğrultusunda elektrik tedarik 
çalışmalarını başlatmıştır. Kamu 
kurum/kuruluşların ihalelerine teklif 
alamadığı ve yüksek elektrik   
bedelleriyle karşı karşıya kaldığı bir 
dönemde; İZETAŞ ilk olarak İZSU’nun 
yüksek tüketimli 20 aboneliğinin enerji 
tedariğini 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 
üstlenerek kurumu yüksek enerji 
tüketim bedelleri ile karşı karşıya 
kalmaktan kurtarmıştır. 

   1 Ocak 2022 tarihi itibariyle elektrik 
tarifelerine gelen %150-%200           
zamlarla birlikte çalışmalar İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel 
Müdürlüğü, ESHOT Genel Müdürlüğü 
ve iştirak şirketlerine ait bütün elektrik 
aboneliklerini kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir.

   Bu kapsamda 1 Şubat 2022 tarihi 
itibariyle;

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
    İZSU Genel Müdürlüğü, 
    ESHOT Genel Müdürlüğü,
    Baysan A.Ş.
    Egeşehir A.Ş.
    İzbeton A.Ş.
    İzelman A.Ş.
    İzenerji A.Ş.
    İzmir İnovasyon ve Teknoloji
    İzmir Metro A.Ş.’ye

ait 2.149 sayacın enerji tedariği İZETAŞ 
üzerinden gerçekleştirilecektir. 1 Mart 
2022 tarihi itibariyle İZDOĞA A.Ş. ve 
İZDENİZ A.Ş.’ye ait elektrik abonelikler-
inin enerji tedariği çalışmaları ise 
devam etmektedir.

  Yeni oluşan piyasa koşullarıyla 
birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
İZSU Genel Müdürlüğü, ESHOT Genel 
Müdürlüğü ve iştirak şirketleri ihale 
hazırlık çalışmaları tamamlayıncaya 
kadar enerji tedariğini İZETAŞ             
üzerinden gerçekleştirecektir.

   Kısa sürede büyük bir başarıyla 
sonuçlanan çalışmalarla İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve bağlı     
kurumları 4 aylık bir süreçte  
30.000.000 TL tasarruf sağlamıştır. 
Çalışmaların sonunda yıllık 
300.000.000 TL tasarruf                 
hedeflenmektedir.

   Bütün bu çalışmaların yanı sıra 
İZETAŞ, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 
bağlı kurumlara enerji tedariğini 
yenilenebilir enerji kaynak                   
sertifikasıyla sağlayacaktır. Bu 
çalışma sonucunda İzmir Büyükşehir 
Belediyesi karbon salınımını (CO₂e) 
295.200 ton azaltmış olacaktır. (Yıllık 
718.248 fidan dikmeye eş değer)1

    İZETAŞ, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Sayın Tunç Soyer’in “Başka Bir 
Tarım Mümkün” vizyonu kapsamında 
Tarım ve Sulama Kooperatiflerinin de 
yükselen elektrik enerjisi fiyatlarından 

etkilenmemesi için bu kurumları 
kapsayacak şekilde geliştirme 
çalışmalarına başlamıştır.

  Sistemine hızla adapte olma ve 
sürdürülebilir hale getirme               
hedeflerimiz doğrultusunda bu 
çalışma büyük önem arz etmektedir.

  Çevre politikamız doğrultusunda 
ulusal/uluslararası standartlara bağlı 
kalarak çevremizi koruma kültürü 
oluşturmayı, sürdürülebilir bir çevre 
için atıklarımızı kaynağında ayrıştırıp 
geri kazandırmayı, negatif çevresel 
etkenleri bertaraf etmeyi ve tüm 
çevresel sorumluluklarımızı yerine 
getirmeyi taahhüt etmekteyiz.



  İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki 
olan İZENERJİ A.Ş.’de “Su Kaynakları 
ve Su Mühendisliği Araştırma ve  
Uygulama Merkezi” kuruldu.

 İklim krizi ile yağış rejimindeki 
değişikler ve ortalama sıcaklıkların 
yükselmesi nedeni ile mevcut su 
kaynaklarının kapasitelerinde azalma, 
kentlerin su havzalarındaki evsel, 
tarımsal ve endüstriyel kirlilik kaynaklı 
su kalitelerinde bozulma, nüfus artışı, 
göç ve tarımsal sulama nedeni ile su 
talebi sorunları giderek artmaktadır. 
Bu kapsamda, İzenerji A.Ş. kentlerin 
mevcut yer altı ve yer üstü su   
kaynaklarını alışılageldik yöntemlerin 
dışında başka bir su yönetimi mümkün 
yaklaşımı ile planlamasında önemli rol 
oynamak için harekete geçti.

    Birçok      farklı       disiplinden     ve                  
alanlarında tecrübeli mühendislerden 
teşkil edilen birimin ana misyonu; İzmir 
ili yer altı ve yer üstü su kaynaklarının 
etkin biçimde yönetilmesi, gerekli 
planlama ve proje çalışmalarının 
yapılması, iklim krizi, taşkınlar, kuraklık 
vb. su kaynaklı oluşan/oluşabilecek 
olası problemlerin belirlenmesi ve 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi için 
hızla çalışmalarına başladı. 

     Su biriminin yapacağı çalışmalar şu 
şekilde;

   İzmir kentinin, iklim değişikliklerinin 
kuraklık, taşkın vb. zorluklarıyla 

mücadelede de başarılı olması için 
uygun mühendislik çözümleri              
üretecek,

  İzmir kenti yer üstü ve yer altı su 
kaynaklarının kalite ve miktar       
açısından sürdürülebilir şekilde verimli 
kullanılması için proje ve çözüm     
önerileri geliştirecek,

    Şehrin yerüstü ve yeraltı su ağının ve 
potansiyelinin bir kez daha          
değerlendirilecek ve uygun depolama 
ve kullanım alanı önerileri             
geliştirilecek,

 Şehrin  verimsiz   tüketilen su              
kaynakları belirlenecek ve bunların 
şehre     kazandırılmasına yönelik 
projeler oluşturulacak,

    Dünya kentlerinde uygulanan akılcı 
ve verimli su kullanma, toplama ve 
depolama yöntemlerini takip ederek 
şehre yönelik uygun projeler     
oluşturulacak,

  Şehrin taşkın oluşturan sorunlu 
noktalarını ve akarsularını belirleyerek 
çözüm önerileri oluşturulacak,           
noktalarını ve akarsularını belirleyerek 
çözüm önerileri oluşturulacak,

  Kent merkezi civarında ve kırsalda 
suyu verimli kullanan tarım odaklı 
projeler geliştirilecek,

 İzmir kentini su kaynaklı doğal 
afetlere karşı daha dirençli hale 

getirebilmek için doğa esaslı çözümler 
üretilecek,

   Kent içerisinde biyolojik çeşitliliğin 
artırılması ve yeşil altyapının teşvik   
edilmesi için su merkezli çözümler 
üretilecek.

   Su  yönetiminde  tarım, sanayi ve 
evsel su kullanıcılarının, halkın 
katılımını esas alan yeni su yönetim 
modelleri ile ilgili katılımcı bir su    
yönetimi için kentimize özgü       
deneyimler geliştirilecek,

  Kullanılmış-arıtılmış  suları bir su 
kaynağı olarak değerlendirerek, 
arıtılmış sular, yağmur suyu hasadı ve 
gri suların sanayi sektörü, tarım, evsel 
ve yeşil alt yapı sistemlerinde 
kullanımlarının yaygınlaştırılmasına 
yönelik projeler gerçekleştirilecek,

       Başka  bir  tarım, başka bir tarımsal 
su planlaması ve yönetimi mümkün 
yaklaşımı ile kent suları tarımda bilgi 
teknolojileri ile birleştirilecek, daha 
verimli sulama sistemleri ile daha az 
su tüketen ürün desenleri geliştirmeye 
yönelik su kaynaklı projeler üretilecek,

  Kenti  ekosisteminin  su hakkını 
güvence altına alan tüm su               
kaynaklarını, sulak alanlarını ve 
nehirlerdeki ekolojik varlığını                
korumaya yönelik planlama ve proje 
çalışmaları    yapılacak,

    İZENERJİ, iklim değişikliği direncini 
arttırmaya yönelik çalışmaya devam 
ediyor…

İZENERJİ SU KAYNAKLARI VE
SU MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ KURULDU

www.izenerji.com.tr
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     Mustafa Kemal Atatürk’ün “sağlam zihin 
sağlam vücutta bulunur” sözlerini kendimize 
hedef alarak İzenerji A.Ş. olarak İzmir 
Büyükşehir Başkanlığı Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 
organize edilen voleybol turnuvasında iki 
takımla yer almaktayız. Kadın-erkek karma 
olarak kurulan iki takımımız 17 Ocak 2022 
tarihinde ilk maçlarına Celal Atik Spor 
Salonu’nda çıkmıştır. Aşağıda fikstürü 
verilen turnuvada siz spor severleri              
kurumumuzu desteklemek üzere    
maçlarımıza beklemekteyiz.

İZENERJİ A.Ş. VOLEYBOL TAKIMLARI KURULDU

17.01.2022  PAZARTESİ  18:00 İZENERJİ A.Ş.-A    MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

17.01.2022  PAZARTESİ  19:15  İZENERJİ A.Ş.-B    KENT TARİHİ VE TANITIMI DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI  

21.02.2022  PAZARTESİ  18:00 İZENERJİ A.Ş.-B    PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

21.02.2022  PAZARTESİ  19:15  İZENERJİ A.Ş.-A   İZBETON  

22.03.2022 SALI 21:00 ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI    İZENERJİ A.Ş.-B  

23.03.2022 ÇARŞAMBA  21:00 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI    İZENERJİ A.Ş.-A  

28.03.2022 PAZARTESİ  18:00 EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-A   İZENERJİ A.Ş.-A

29.03.2022 PAZARTESİ  19:15  EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-B    İZENERJİ A.Ş.-B  

 

     İzmir  Büyükşehir  Belediyesi,  bağlı             
kurumları ve iştiraki şirketlerinin enerji 
ihtiyaçlarının kar amacı gütmeden 
en düşük maliyetle yenilenebilir 
enerji tedarikini yapmak üzere 
İZETAŞ A.Ş. kurulmuştur. İBB, İZSU 
ve METRO A.Ş. taleplerini     
karşılamaya başladık ve diğer 
kurum ve şirketlerimiz için de 
süreç devam etmektedir. 2 ay 
gibi kısa bir sürede                 
tamamlanan süreçte ekipçe 
yapılan çalışmaların simgesi 
olarak en çok gayret 
gösteren arkadaşımız Zeki 

ÇETİN’e Genel Müdürümüz      
tarafından başarı           sertifikası ve 
sembolik bir hediye takdim edildi. 
Şirketimizin artarak devam eden 
başarılarının devamı dileğiyle…

  İşyeri Sağlık ve Güvenlik 
Müdürlüğümüzde İş Güvenliği Uzmanı 
olarak görev alan Eray TİLKİ’ye; “İş 
Kazaları İstatistik Takip” ve “Covid 19 
Takip Panosu” çalışmalarında        
gösterdiği özveri ve başarısından 
dolayı Genel Müdürümüz Ali Celal 
ERGİN tarafından başarı sertifikası ve 
sembolik bir hediye takdim edildi. 
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1)Murat İDUĞ
2)Özgenur OCAK
3)Oben İNAN
4)Cem KÖSE
5)İsmail Can TÜZÜN
6)Ali Düzgün Can MAK
7)Duygu BOZKURT
8)Hızır Cihangir ULUIŞIK
9)Ulaş LOKUMCU
10)Tuğba ÇINAR

A TAKIMI

1)Erol TOMAS
2)Göker BAŞTÜRK
3)Özgün ÇILDIR İHTİYAROĞLU
4)Çağlar KARAMAN
5)Murat ATAOL
6)Erdal ÖZGÜLER
7)Aytek TURHAN
8)Murat YAĞAN
9)Mustafa KOCAAĞA
10)Çağla GÜNDOĞAN
11)Ezgi YALÇINTAŞ

B TAKIMI



İZENERJİ A.Ş. ÇALIŞANLARI /Genel Müdürlük

Onur BATUR

    Lisans eğitimimi 1995-1999 
yıllarında Balıkesir Üniversitesi 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
bölümünde tamamladım. 1999 
yılının Eylül ayın da  Etibank AŞ.’de 
gişe görevlisi olarak finans 
sektörüne giriş yaptım. Sırasıyla 
Oyakbank AŞ. ve İngbank AŞ.’de 
bireysel portföy yöneticisi 
statüsüne kadar ulaştım.13 yıllık 
Finans sektöründe ki iş hayatımı 
2012 Kasım ayında sonlandırdım. 
01.06.2013 yılında İzenerji AŞ. 
Muhasebe ve Mali İşler biriminde 
büro personeli olarak işe 

başladım.8,5 yıldır muhasebe biriminde görevimi sürdürmekteyim. 
Bu dönemde ilgim nedeniyle Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişim 
bölümünde önlisansımı       tamamladım. Evli ve 1 çocuk annesiyim.

Gamze K.ERGÜN

        1982 İzmir doğumlu, evli ve bir 
çocuk babasıyım. Buca Endüstri 
Meslek Lisesi’nden mezun oldum ve 
İzmir Adnan Menderes                       
havalimanında faaliyet gösteren bir 
Rent A Car firmasında iş hayatıma 
başladım. Şoför olarak hizmet 
verdiğim bu dönemden sonra 
makam şoförlüğü yapmaya 
başladım. Genç    İşadamları 
Derneği Başkanı Alp Avni          
Yelkenbiçer’in ve Yorglass Yönetim 
Kurulu Başkanı Gülfem 
Yorgancılar’ın özel şoförlüğünü 
yaptım.  3 ay önce İzenerji ailesine 

katıldım. Bu güzel ekibin bir parçası olmaktan büyük mutluluk ve 
onur duyuyorum.

Sercan ÜNAL

 1989 Manisa doğumluyum. 
Cumhuriyet Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve    
Reklamcılık, Anadolu Üniversitesi 
Kamu Yönetimi, Atatürk Üniversitesi 
İş Sağlığı ve Güvenliği, Anadolu 
Üniversitesi Adalet bölümlerinden 
mezunum. 2018 yılında İzenerji 
Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel 
Güvenlik Müdürlüğünde kısa bir 
süre görev aldım, şuan Muhasebe 
ve Mali İşler Müdürlüğünde görev 
yapmaktayım. Bu derginin 
hazırlanması sürecinde de çeşitli 
görevler almaktayım. Evliyim.

        Hayatta karşılaştığım zorluklarda desteğini esirgemeyen tüm 
arkadaşlarıma ve yöneticilerime şükranlarımı sunarım. “İyi ki”lerle 
dolu bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz.

Erol TOMAS

    1993 yılında İzmir'de doğdum. 
İzmir Kız Lisesi’nden mezun olarak 
eğitim hayatıma Atatürk             
Üniversitesinde Endüstri      
Mühendisliği okuyarak devam 
ettim. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 
Yüksek Lisans programından 
mezun oldum. 2021 yılında İzenerji 
kurumunda         çalışmaya 
başladım. Eğitimim, mesleki ilgim ve 
kariyer hedeflerim ile uyum 
sağlayan kalite yönetim sistemi 
çalışmalarında görev almaktayım. 
Çalışmalarımın gerektirdiği uzman-
lığı sağlamak amacıyla kalite 

mühendisliği, uzman kalite yöneticiliği ve yalın 6 sigma eğitimleri 
alıyorum.  İş güvenliği uzmanlığı, kalite     uzmanlığı alanındaki 
hedeflerim için çalışmalarıma devam              etmekteyim.

Özlem ÖNDEROĞLU

   Merhaba ben Oben İNAN;

   1992 İstanbul doğumluyum. Yüksek 
öğrenimime Karadeniz Teknik 
Üniversitesi İşletme bölümü’nde 
başladım. 2020 yılında aynı    
üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği 
üzerine yüksek lisans yaptım. 

   İnsan ilişkilerine ve sosyal hayata 
önem veririm, bu nedenle çalıştığım 
birimi de bir şans olarak görüyorum. 
Çünkü mesai arkadaşlığının dışında 
oluşturduğumuz bir aile ortamına 
sahibiz. Çalışma ortamındaki 

huzurumla beraber 2 yıldır mutlu bir evliliğim var. 

   Çeşitli özel şirketlerde Mal Kabul Sorumlusu ve Maliyet Analisti 
olarak görev aldıktan sonra 2019 yılı itibari ile İzenerji A.Ş. Güvenlik 
Müdürlüğünde Personel Sorumlusu olarak göreve başladım. 2020 
yılında şirketimizde mevcut görevimde İnsan Kaynakları birimine 
geçtim ve halen, özveriyle çalışan bu güzel ailenin bir parçasıyım.

      Değerli İZENERJİ A.Ş. ailesinin ve İnsan Kaynakları departmanı’nın 
bir üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyor tüm çalışma 
arkadaşlarıma başarılarının devamını diliyorum.

Oben İNAN

   İzmir 1985 doğumluyum. Dış 
Ticaret üzerine ön lisans yaptıktan 
sonra, İşletme bölümünde lisans 
yaparak eğitimimi tamamladım. İş 
hayatına özel sektörde başlayarak 
15 yıl boyunca farklı tecrübeler 
edindim. Mağazacılık sektöründe 3 
farklı şirkette yöneticilik yaptım. 
İzenerji A.Ş. bünyesine 3 ay önce 
dâhil oldum. İdari İşler birimine bağlı 
olarak MTK’da bulunan depomuzda 
büro görevlisi olarak çalışmaktayım. 
Derinden bağlı olduğum             
memleketime hizmet etmekten ve 
içinde bulunduğum ekibin bir 

parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. 

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

Sinem KAYA

Mustafa LODOS

     Merhaba ben Mustafa LODOS,
   1979 İzmir doğumluyum. 15 yıldır 
evliyim. 1 Ocak 2012 tarihinden beri 
İZENERJİ A.Ş. bünyesinde İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal 
Bakım ve Onarım Dairesi       
Başkanlığı’nda Otomotiv Teknikeri 
olarak görev yapmaktayım. 

  İlk dört yıl iş makinesi ustası, 
sonraki 2 yıl ustabaşı olarak görev 
yaptım. Son 3 yıldır ise değerli                 
yöneticilerimin isteği üzerine 
severek bulunduğum Hizmet       
Alımları bölümünde görev yapmaktayım.

   Burada çalıştığım sürece öğrendiklerim,  sürekli gelişime açık 
olmak, zorluklar ile mücadele etmek, mevcut koşullar ile en iyisini 
yapmaktır. Bu öğrendiklerim sayesinde görevim kapsamında 
çalışma arkadaşlarımla birlikte kurumumuzun araç ve               
teçhizatlarını sürekli aktif tutmayı başarıyoruz. Ayrıca               
öğrendiklerimin özel hayatıma da katkıları yadsınamaz. Bunun için 
Belediyemiz ve iştirak şirket olan İzenerji A.Ş. ailesinde olmaktan 
onur duyuyorum.

Yılmaz KARA

    Ben Yavuz YILMAZ.
  1981 İzmir doğumluyum. 10 yıldır 
İZENERJİ ailesinde şoför olarak 
çalışıyorum. İZENERJİ ailesinde 
çalışmak hem bana hem aileme 
güven veriyor. Her yeni gün işe 
başlarken ilk günkü gibi               
heyecanlanıyorum.

 Şu an Veteriner İşleri Şube 
Müdürlüğü haybulans şoförü olarak 
çalışıyorum. Sahipsiz yardıma 
muhtaç hayvanlara yardımcı 
olmak beni çok mutlu ediyor. 
Çocuklarımızı bu bilinç ve vicdanla 

büyütüyorum. İZENERJİ ailesinde olmak gerçekten çok güzel. 
Saygılar. 

    Ben Sinem KAYA 37 yaşında, evli 
ve iki çocuk annesiyim.

 16 yıldır Huzurevi Şube 
Müdürlüğü’nde çalışmaktayım.
Ayrıca çalıştığım birimde sendika 
temsilciliği yapmaktayım.

 Çalıştığım iş yerinde huzur ve 
mutluluk içinde çalışmaktayım.

   13 ay 15 gün dönüşümlü bir şekilde 
çalışarak hiç evimize gitmeden, 
yaşlılarımızla iç içe  mutlu, huzurlu 
ve covidsiz bir pandemi dönemi 

geçirmiş olup eski düzenimize dönmüş bulunmaktayız.

    Çalıştığım birimde çalışma arkadaşlarım ve yönetim ile   
birbirimizi destekleyerek, huzurlu bir şekilde çalışmaktayız.

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

    Merhabalar;
  36 yaşındayım. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne  2011 yılında taşeron 
firma çalışanı olarak katıldım. 2018 
yılında ise sendikamızın çabası ve 
Başkanımızın desteğiyle İzenerji A.Ş. 
bünyesine dahil oldum. Sosyal 
bilgiler öğretmeni olarak,         
üniversiteden mezun olduktan 
sonra atanamayan öğretmenler  
ordusunun bir üyesi olmuştum; 
ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
binlerce insanımızı istihdam ettiği 
gibi bana da kucak açtı. Yaklaşık 10 
yıldır halkımızın sağlığını korumak 

adına görev yapan sorumlu bir uygulayıcı olmamın yanısıra, tüm 
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle birlikte, 
insanımızın sağlığı için adeta gece gündüz durmaksızın savaş 
verdiğimiz ekip arkadaşlarım var.

   Ne mutlu ki hepimiz, bizlere büyük değer veren, çalışanlarına 
verdiği sosyal ve ekonomik haklarla Türkiye'ye örnek olan büyük 
İzenerji ailesinin bir üyesiyiz. 

    Refah ve huzurumuzda büyük katkıları olan sayın Başkanımız 
Tunç SOYER'e, İzenerji A.Ş.’ye ve Disk 2 Nolu Sendikamıza 
teşekkürlerimi sunarım.

Mehmet ÇELENK

Hatice Bihter YILMAZ

   2019 yılında Doğal Yasam Şube 
Müdürlüğü bünyesinde veteriner 
sağlık teknikeri olarak göreve 
başladım. Doğal Yasam Şube 
Müdürlüğü ailesinin bir üyesi olmak 
dünyada başınıza gelebilecek en 
harika şey. Doğayla ve canlı 
dostlarımızla bir arada çalışmak, 
üretmek ve onlara katkı sağlamak 
beni son derece motive ediyor 
İzenerji ailesine sonsuz teşekkürler.

Semra GENÇOĞULLARI

  2007 yılında İzmir Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde çalışmaya 
başladım. 2011 yılı itibarı ile İzenerji 
ailesine katıldım. Üniversiteden bu 
yıl mühendis olarak mezun olan bir 
kızım ve bir oğlum var.

  Büro personeli olarak göreve 
başladığım müdürlüğümde birçok 
eğitimlere katıldım. Çalışırken 
Çalışma Ekonomisi Bölümü’nü 
bitirdim. Birimimde altı yıldır Yazı 
İşleri Şefi olarak görevime devam 
ediyorum. İşimi ve çalışma 
arkadaşlarım seviyorum, ayrıca 

bidiğim her şeyi yeni işe başlayan gençlere öğretmek beni mutlu 
ediyor.
 



Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

“Kuraklık ve yoksulluğun önüne geçecek, hemşehrilerimizin
doğduğu yerde doymasına imkan sağlayacağız.

 
Başka bir tarım mümkün!”  



Anlaşarak, uzlaşarak, daha çok çalışarak hep birlikte
İzmir’in geleceğini inşa ediyoruz.

Biz varız, buradayız.   

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


