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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZETAŞ İle Türkiye’ye
Model Olacak Bir Çalışmaya Daha İmza Attı

Uygulanan Bu Fahiş Zamlar Derhal Geri Çekilmelidir.
Ahmet AKIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili

Dr. Gamze KARANFİL
Net Sıfir’a Giden Yolda Hidrojen!

Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

“Çocuklarımız yasadıgımız
    sehirlerde söz sahibi olmalı.

“-



“Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı,
bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz.
Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”



   
  

Kıymetli hemşehrilerim;

   
       Belediyemiz iştiraklerinden İZENERJİ 
A.Ş’nin, faaliyet ve projelerine,                  
akademisyenlere ve sektör                       
paydaşlarına yer verdiği dijital 
dergimizin beşinci sayısı ile karşınızda 
olmaktan mutluluk duyuyorum.

        Birimlerimizdeki  nitelikli personelleri 
ile personel tedariki sürecini başarıyla 
yürüten İZENERJİ, küresel sorunların 
yerel çözümlerinde rol oynamak üzere 
faaliyet konularını genişleterek enerji 
sektöründe de yerini aldı.

       Yakın          zamanda,     İZENERJİ            
bünyesinde İZETAŞ’ı kurduk. EPDK’dan 
tedarik lisansı alarak yetkilenen İZETAŞ; 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin politika 
ve stratejik hedeflerine ulaşmasında 
önemli bir rol üstleniyor.

             İZETAŞ;            Belediyemiz,        bağlı   
kurumlarımız İZSU ve ESHOT başta 
olmak üzere tüm iştirak şirketlerimize 
yenilenebilir enerji tedariki sağlamaya 

devam ediyor. Bu öncü adım sayesinde, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal 
bütçesinde çok büyük bir tasarruf 
sağlamış bulunuyoruz. 

    Enerji tedarikinin yanı sıra İZETAŞ 
şirketimiz, yetkin kadrosu ile                        
yenilenebilir enerji çalışmaları üzerine 
mühendislik ve müşavirlik hizmetleri de 
vermeye başladı. Şirketimiz, mevcut ve 
planlanan projeler ile karbon salımı 
azaltım hedeflerimize, önemli katkı 
sağlamaya devam ediyor.

       İzmir       Büyükşehir      Belediyesi,               
şehrimizin refahını artırmak ve adil 
bölüşümünü sağlamak için söz 
verdiğimiz çalışmaları adım adım 
hayata geçiriyor. İZENERJİ şirketimiz de, 
kendi sorumluluk alanındaki çalışmaları, 
bu hedeflerimiz doğrultusunda büyük 
bir emek ile sürdürüyor.

   Tüm çalışma arkadaşlarıma bu 
gayretleri için teşekkür ediyor;        
okuyucularımıza saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum.

İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı

Tunç SOYER
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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; 

      29 Mart 2022 tarihinde İzenerji A.Ş. 
şirketimizin Genel Kurulu yapılmış ve 
yeni Yönetim Kurulumuz göreve 
başlamıştır. Yönetici arkadaşlarımız 
geçen sene olduğu gibi kaynaklarımızı 
en iyi şekilde kullanarak halkımızın 
sağlığını, refahını ve mutluluğunu 
sürekli kılacak projeleri hayata 
geçirmek üzere çalışacaklardır. 

  Şirketimiz hissedarlığı ile kurulan 
İZETAŞ İzmir Elektrik Tedarik A.Ş.,  İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin bütün             
kurumlarını ve iştirak şirketlerini hizmet 
kapsamına alarak etkinliğini 
arttırmıştır.

        İzetaş,       tedarik      ettiği      elektrik             
enerjisinin tümünü yenilenebilir 
kaynaklardan sağlamakta,  İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı             Sn. 
Tunç SOYER’in   ‘Belediye kurum ve 
şirketlerimizin tüm enerji ihtiyacı 
yenilenebilir kaynaklardan                 
sağlanacaktır’  sözünü hayata 
geçirmiş bulunmaktadır.

     İzenerji A.Ş. ve İZETAŞ şirketlerimiz 
kentimize öncülük edecek yenilikçi 
enerji politikaları ve uygulamaları ile 
sesini duyururken, sektörel dergimiz de 
hem içerik olarak gelişiyor, hem de 
daha geniş okuyucu kitlesiyle                 
buluşuyor.

      5. Sayımızda

      CHP  Gn.   Bşk.   Yrd.   Sayın   Ahmet          

      Dr. Gamze  KARANFİL’den  Net  Sıfıra  

      Can  GÜVEN’den  Leitwind    Rüzgar 

      Kadriye     AVCÜ’ den    Yenilenebilir 

yazılarımız sizlerin ilgilerinize sunulmuştur.

        İzmir   halkının   refah   ve  mutluluğu 
için çalışan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ve İzenerji şirketimiz 
etkinlikleri ve projeleri, dergimizde yer 
almaktadır.

  Ulusal  çalışmalarının yanı sıra           
uluslararası ilişkileri de gündeminde 
tutan şirketimiz, yerli ve yabancı 
paydaşlarıyla

       Agro  PV uygulamaları,

      Jeotermal kaynaklı enerji depolama

       Kent  içi  ulaşım  optimizasyonu   ve 

konularında Avrupa Birliği Ufuk            
Projeleri çalışmalarını sürdürmektedir.

      İzenerji  A.Ş. 17 Mart 2022 tarihinde 
Londra’da yapılan UK-Turkey Green 
Finance Conference etkinliğine 
Kodeco A.Ş. işbirliği ile yürütülen ZOOP 
elektrikli paylaşımlı mini araç projesiyle 
katılım sağlamıştır.  Konferansta çok 
yararlı görüşmeler yapılmış, kişi ve 
kuruluşlarla ileriye yönelik önemli 
işbirliği temelleri atılmıştır.   

    Bir  sonraki  sayımızda  buluşmak 
üzere, 

   İzmirliler ile birlikte temiz, güneşli, 
aydınlık ve sağlıklı günlere. . . 

İZENERJİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

A. Ercan TÜRKOĞLU
Yük. Müh.

AKIN’dan Enerji Buhranı,

Giden Yolda Hidrojen,

Enerji Projeleri,

Enerji Kaynakları

karbon salımı azaltımı
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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

  21 Ekim 1967 Vakfıkebir/Trabzon 
doğumludur. İlk ve orta öğrenimini 
ülkemizin değişik kentlerinde             
tamamlamış, Isparta Şehit Ali İhsan 
Kalmaz Lisesi’nden mezun olmuştur. 
1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nü 
bitirmiştir. 

       1991     yılında    İzmir    Büyükşehir            
Belediyesi’nde çalışma hayatına 
başlamıştır. 1991-2011 yılları arasında 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita Şube 
Müdürlüğü’nde Harita Kontrol        
Mühendisi ve Harita Müdür Yardımcısı 
olarak görev yapmıştır.  

      2011   yılında   İzmir   Büyükşehir          
Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı Kamulaştırma Şube 
Müdürlüğü’ne atanmış ve bu görevini 
dört yıl sürdürmüştür.

           2015  yılında   ise  İzmir  Büyükşehir 
Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı’na atanmış olup, halen bu 
görevini sürdürmektedir.

         1991     tarihinde   başlayan     ve 
günümüz itibarıyla devam eden 
çalışma hayatı süresinde, İzmir        
kentinde Belediye hizmetlerinin 
verilmesine altlık teşkil eden halihazır 
harita, kamulaştırma haritaları, imar 
planı uygulamaları, taşınmaz edinimi ve 
taşınmaz yönetimi konusunda       
çalışmalar yürütmüştür.

        1996-1998 tarihleri arasında İzmir 
Kent Rehberi çalışmalarını yürütmüş 
olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 
Harita Genel Komutanlığı ortak 
çalışması ile basılı İzmir Kent Rehberi 
üretilmiştir.

   
 

    2001-2003 tarihleri arasında İzmir 
kentinde fotogrametrik yöntemle ilk kez 
üretilecek olan ve İzmir kent            
merkezinde 9 ilçeyi kapsayan alanda 
1/1000 ölçekli Fotogrametrik Halihazır 
Haritaların üretimi, 2008-2011 yılları 
arasında ise 20 ilçeye genişleyen İzmir 
Büyükşehir Belediyesi yetki alanında 
İzmir GPS Nirengi Ağı ile İzmir Nivelman 
Ağı çalışmalarını yürüten ekip içinde 
yer almıştır ve aynı çalışma ile 1/5000 
ölçekli Ortofoto Harita ve 1/5000 ölçekli 
Fotogrametrik Halihazır Harita 
çalışmaları tamamlanmıştır.

       2011-2015         tarihleri    arasında           
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü görev 
süresinde ise Kadifekale Antik 
Tiyatro’nun gün yüzüne çıkarılmasına 
yönelik kamulaştırma çalışmaları başta 
olmak üzere, Kadifekale Sosyo-Kültürel 
Tesis Alanı, Gürçeşme Caddesi, 
Gürçeşme Afete Maruz Bölge Alanı, 
Yeşildere Caddesi‘ni Bornova Otogarı’ 
na bağlayan Express yol vb. İzmir 
kentinde kamu alanlarında Belediye 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesine 
yönelik birçok kamulaştırma        
çalışmalarını yürütmüştür.

   İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki 
sınırları içerisindeki 30 ilçeyi kapsayan 
alanda imar planları ile belirlenen yol, 
yeşil alan, Belediye hizmet alanı, 
sosyo-kültürel tesis alanı, itfaiye, 
mezbaha, ototerminal alanı, katlı 
bölgesel otopark vb. belediye 
hizmetlerinin verilmesine yönelik 
çalışmalara altlık teşkil edecek 
taşınmazların kamulaştırılması, tahsisi 
vb işlemleri yürütmüştür.

        Ayrıca      harita      mühendisliği 
hizmetleri ile taşınmaz yönetimi,        
kamulaştırma işlemleri, Yerel              
Yönetimler ve belediye hizmetleri 
konularında düzenlenen birçok eğitim, 
konferans ve çalıştaylara katılmıştır.

      Evlidir ve 2015 yılından itibaren 
İzenerji A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği 
görevini sürdürmektedir.

      Memuriyet  hayatına  1990  yılında 
İZSU Genel Müdürlüğü’nde başladı. 
1999 – 2007 yılları arasında Eşrefpaşa 
Şube Müdürü olarak görev yaptı.  2007 
– 2014 yılları arasında Buca Bölgesi 
Şube Müdürlüğü görevini üstlendi. 

     2014 yılında İZSU Genel Müdürlüğü 
İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi 
Başkanı olarak atanan Yıldız, 5 yıl 
süreyle bu görevini sürdürdü.  

    Filiz Yıldız, 2019 yılında İZSU Genel 
Müdür Yardımcısı olarak                   
görevlendirilmiş ve halen bu görevini 
sürdürmektedir.

Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı
İZENERJİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk KARABULUT

İzmir Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdür Yardımcısı

İZENERJİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

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

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
ruhsatını aldı. Aynı yıl Bornova ilçesinde 
kendi ofisini açtı. 2008-2013 yılları 
arasında üyesi olduğu İzmir Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 
Muhasebe Eğitim ve Araştırma 
Enstitüsü Yönetim Kurulu’nda görev aldı.

 2012-2014 yılları arasında Bornova 
Belediyesi’nde, Mali Hizmetler 
Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Destek 
Hizmetleri Müdürlüklerinin                      
koordinasyonundan sorumlu Belediye 
Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti. 
2019       Ağustos ayında İzmir          
Büyükşehir Belediyesi İzbeton A.Ş.’de 
Personel ve İdari İşler, Çevre ve Kalite 
Kontrol, İşyeri Sağlığı ve İş Güvenliği 
birimlerinden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı. 2022 yılı 
Ocak ayında İzenerji A.Ş. ailesine Genel 
Müdür Yardımcısı olarak tayin edildi. 
Bekar, bir kız babasıdır.

       2013 Tunceli Eğitim Gönüllüleri Vakıf 
Üyeliği,

       2014 Özerk- der üyeliği,

   2015   Kader   Kadın  Adayları 
destekleme derneği Üyeliği, 

       2021 Özrem-der üyeliği 

       Elâzığ, 1973 doğumludur. İlk ve orta 
öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. 
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi 
bölümü mezunudur. 1993 yılında Tariş 
Tarım Satış Kredi Kooperatifleri Birliği 
Genel Müdürlüğü’nde memur olarak 
çalışma hayatına girmiş; 2002 yılında 
kendi işini kurarak ticari faaliyetlerine 
başlamıştır. 2002 yılında İstanbul 
Bostancı, 2004 yılında Ümraniye, 2006 
yılında Üsküdar ve 2009 yılında 
Ataşehir 2011 yılında İzmir Karabağlar’ 
da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezleri kurarak dezavantajlı 
gruplarla çalışmaya başlamış ve 
halen devam etmektedir. İzmir,              
İstanbul Okul Öncesi Eğitim Kurumu ve 
Anaokulları’nda kuruluş işlemleri 
konusunda danışmanlık yapmaktadır. 
2011-2014 yılları arasında Gerçek 
Haberci adlı haber portalında 3 yıl 
köşe yazarlığı yapmıştır.

       1992 eski SHP üyesi, 1995 CHP üyesi, 
2009 Karabağlar Belediye Meclis 
Üyesi, 2014 CHP İl Kongre Delegesi, 
2015 CHP Ön Seçim Milletvekili Aday 
Adayı, 2017 CHP Karabağlar İlçe 
Örgütlenmeden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı, 2020 CHP İl Kongre 

İZENERJİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

Nahide DEMİR

     1969 Kırşehir doğumlu. İlk, orta ve lise 
eğitimini Kayseri’de tamamladı. Ege 
Üniversitesi M.Y.O. Rafineri ve 
Petrokimya Bölümü’nde ön lisans, 
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde 
lisans eğitimini tamamladı. Özel 
sektörde iş yaşamına başladı; Ünipa 
A.Ş. ile Greton Granit ve Prekast           
Malzemeleri A.Ş.’ de çalıştı. 2004 yılında 

delegesi olarak çeşitli görevler 
yapmıştır. Siyasi çalışmalarına aktif 
üye olarak devam etmektedir.
      Bekar ve bir erkek çocuk annesidir.

Çalışmalarını desteklediği çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında aldığı görevler;

     1992 yılında İzmir Hacı Bektaş-ı Veli 
Kültür ve Tanıtma Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeliği,

       1994      yılında   Hacı   Bektaş-ı   Veli 
Kültür Tanıtma vakfı üyeliği,

      2009 yılı ÇYDD üyeliği,

      2010 ADD üyeliği,

      2012      İzmir      Düşünce     Topluluğu           
kurucu üyesi,

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
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TÜRKİYE
ENERJİ

BUHRANI
YAŞIYOR

   Türkiye  genelinde;   AK   Parti 
iktidarının yanlış politikaları ve 
tercihleri            nedeniyle çok boyutlu 
bir enerji buhranı yaşanıyor. Sanayide 
doğalgaz kısıntısı ve elektrik kesintisi 
nedeniyle üretim çarkları durmak 
zorunda kaldı. Fahiş zamların                 
ardından vatandaş ve esnaf ise          
katlanan faturalar nedeniyle perişan 
oldu.

 AK Parti iktidarının yanlış                      
politikalarının faturasını Türkiye 
sanayide üretimin durmasıyla,            
vatandaş ise pahalı elektrik ve           
kesintilerle ödüyor. İran’ın doğalgaz 
akışını kestiği gerekçesiyle sanayide 
10 gün uygulanan doğalgaz kısıntısı ve 
3 günü bulan elektrik kesintileri 
iktidarın enerjide arz güvenliğini 
sağlayamadığını gösterdi.

    İran’ın arıza gerekçesiyle doğalgaz 
akışını 10 gün boyunca kesmesi 
Türkiye genelinde sanayide büyük bir 
krize neden oldu. İran’ın günlük        
doğalgaz akışı Türkiye tüketiminin 
yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. 
Doğalgaz arzının yüzde 10’una denk 
gelen bir akışın kesilmesi nedeniyle 
Türkiye genelinde sanayide yüzde 
40’a varan doğalgaz kısıntısı ve yine 
saniyede 72 saati bulan elektrik         
kesintisi üretim çarklarını durdurdu.  

Bu gibi   durumlar   için   dolu   olması 
gereken yeraltı depolarının boş olması
krizi daha da derinleştirdi. Depoların 
boş olduğu bilgisini gizlemek için açık 
bir kaynak olan EPİAŞ’ın verilerinin 
yayınlanması durduruldu.

     Sanayide    üretimin    durmasına 
neden olan arz güvenliği krizi ve         
Isparta’da dağıtım altyapısının iflas 
etmesi nedeniyle yaşanan 5 günlük 
kesintinin yanı sıra Türkiye genelinde              
vatandaşlar fahiş oranda artan 
faturalar nedeniyle perişan oldu. 
Esnaf işletmesinin camına faturalarını 
asarak tepki gösterirken, vatandaşlar 
ise ödeyemediği elektrik faturalarını 
yaktı. İktidarın kademeli elektrik 
düzenlemesini zam kurnazlığına 
döndürmesi vatandaşı isyan ettirdi.

 

       Türkiye’de      kuraklık      nedeniyle 
hidroelektrik santrallerinin payı 
düşerken, bunun yerine ikame olarak 
dışa bağımlı olduğumuz ithal kömür ve 
doğalgaz elektrik santralleri devreye 
sokuldu. Pandemi sonrası doğalgaz ve 
emtia fiyatlarındaki rekor artış üretim 
maliyetlerine de yansıdı. Kuraklık 
nedeniyle elektrik üretiminde ithal 
kömür ve doğalgaz santrallerinin payı 
yüzde 50 oldu. Elektrik üretiminde en 
büyük payı girdi fiyatları sürekli 
yükselen santraller oluşturdu. Öte 
yandan iktidar 2021 yılında bitecek    
uzun vadeli kontratları fiyatların 
düştüğü 2020 yılında yenilemek yerine 
sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG)               
kullanmayı tercih etti. Doğalgaz 
tüketiminde LNG payı yüzde 25’lere 
dayandı. LNG fiyatlarındaki artış uzun 
vadeli doğalgaz fiyatını da geçerek 
bin 900 dolar seviyesine kadar çıktı. 
Bu yanlış tercih ülkemizde doğalgaz 
maliyetini katladı. İktidar yeni yılla 
birlikte bu yanlış tercihlerinin 
faturasını fahiş zam olarak vatandaşa 
yansıttı.

Vatandaş ve Esnaf
Faturalara İsyan Etti

Yanlışın Faturası
Vatandaşa KesiliyorFahiş Enerji Zamları

Vatandaş ve Esnafı
Perişan Etti
 
Arz Güvenliği Sağlanamadı
Sanayide Üretim Durdu 

CHP Genel Başkan Yardımcısı,
Balıkesir Milletvekili

Ahmet AKIN

P O L İ T İ K  B A K I Ş
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Vatandaşın İlk Sorunu
Faturalar Oldu

Eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi bir 
asgari ücretli vatandaşın alacağı 1293 
lira tutarındaki ücret artışının yüzde 
43’ünü oluşturan 565 lira fatura 
zamlarıyla eriyip bitti. 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan 16 Aralık 2021 tarihinde 2022 
yılı asgari ücretini 4 bin 253 lira olarak 
açıklamıştı. Asgari ücretin açıklandığı 
tarihten bu yana enerji faturalarına 
art arda gelen zamlar vatandaşların 
maaşlarını eritti. Asgari ücretin 
açıklanmasından 15 gün sonra elektrik 
faturalarında kademeli tarifeye 
geçildi. İktidarın kademeli tarifeyi zam 
aracına dönüştürmesi nedeniyle dört 
kişilik bir hanenin ortalama tüketiminin 
çok altında ilk kademe belirlendi. 

       İlk   kademeye   yüzde   52,   ikinci 
kademeye ise yüzde 127 oranında zam 
yapıldı. Buna göre asgari tüketim olan 
230 kWh tüketimin faturaya yansıması 
210 liradan 370 liraya yükseldi. Buna 
göre elektriğe yapılan zammın farkı 
160 liraya çıktı.

     Hayat pahalılığı nedeniyle zaten 
yoksullaşan vatandaşlarımızı                 
rahatlatmak için enerji faturalarında 
vergi yükü azaltılmalı ve KDV indirimi 
de yapılmalıdır. En önemlisi de derhal 
ama derhal uygulanan bu fahiş 
zamlar derhal geri çekilmelidir.            
Kademeli elektrik tarifesi sosyal bir 
tarife olarak ilk kademe en az 230 kWh 
ve zamsız olmalıdır.

   Geldiğimiz   noktada   elektrik 
faturaları artık Türkiye’nin birinci 
sorunu oldu. Faturalar ödenemiyor. 
Vatandaş isyan ediyor. Biz en         
başından beri çözüm önerilerimizi 
sıraladık: Asgari tüketim olan 230 kWh 
ilk kademe olmalı. İlk kademede KDV 
indirimi yapılmalı. İkinci kademeye ilk 
kademeye göre vatandaşı müşteri 
olarak gören bir mantıkla fahiş bir zam 
yapılmamalı.

      AK Parti iktidarı özellikle 2021’den 
bu yana enerji faturalarına yaptığı 
fahiş zamlarla hem konutlarda       
vatandaşları mağdur etti, hem de 
ticarethane ve sanayilerde 
maliyetlerin katlanmasına neden oldu. 
1 Ocak 2021’den bu yana geçen 13 
aylık süre içerisinde elektrik faturaları 
yüzde 176’ya varan oranda zamlandı. 
Doğalgaza gelen zam oranı                   
konutlarda yüzde 50’ye dayanırken; 
sanayide doğalgaz zammı yüzde 
350’ye çıktı. 

  2022 yılı için belirlenen asgari 
ücretteki artış enerji faturalarına 
yapılan zamlar nedeniyle şimdiden 
buharlaştı. Ayda 230 kWh  elektrik 
tüketen, ısınma amaçlı ayda 300 
metreküp doğalgaz harcayan ve 
aracına ayda bir depo akaryakıt alan
bir vatandaşın aldığı ücret artışının 
neredeyse yarısı şimdiden buharlaştı.  

Zamlar Ücret Artışını
Cebe Girmeden Eritti



1.4. Ulusal İklim
Değişikliği
Politikaları ve
Faaliyetleri

1.5. Yerel İklim
Değişikliği
Politikaları ve
Eylemleri

    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)’ndan aynen alıntıdır;

     Gelişmiş    termal    süreçler    ya   da 
yakma ve düzenli depolama                     
alanlarındaki gazın geri kazanılması
   Sanayi atıklarının diğer endüstriyel 
sektörlerde alternatif bir hammadde 
veya yakıt olarak kullanılması

      Atık     sektörüne       yönelik    diğer              
politikalar arasında, besi ve kümes 
hayvanı çiftliklerinden gelen atıkların 
kullanılması, yönetilmeyen atık 
alanlarının rehabilite edilmesi ve 
atıkların yönetilen düzenli depolama 
sahalarına götürülmesinin sağlanması 
yer almaktadır.

   Orman  alanlarına  ilişkin  ulusal 
politikalar, yutak alanlarının arttırıl-
ması ve arazi bozulmasının önlenmesi, 
Ormanların Rehabilitasyonu Eylem 
Planı’nın ve Ulusal Ağaçlandırma 
Kampanyası’nın uygulanmasıdır.

      İBB, 2015 yılında Avrupa Komisyonu 
tarafından kentlerden kaynaklanan 
sera gazı salımlarını azaltmak için 
kentsel azaltım planlarını teşvik etmek, 
desteklemek ve temiz enerji                   
kaynaklarının kullanımını teşvik etmek     
amacıyla tesis edilen Belediye      
Başkanları Sözleşmesi’ne (CoM) 
katılmıştır.

6İBB Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, 2015
7İBB Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, 2015
8İBB Stratejik Planı 2020-2024, 2019

KAYNAK:

  İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu 
sözleşmenin sera gazı azaltım yönüne 
uygun şekilde İBB Çevre Koruma ve 
KontroI Dairesi Başkanlığı’nın ve 
Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube 
Müdürlüğü’nün liderliğinde, yerel 
paydaşlarla koordinasyon halinde bir 
Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 
(SEEP)6  hazırlamıştır. SEEP'in amacı, 
İBB'nin kentteki sera gazı salımlarını 
2020 yılına kadar en az %20             
azaltmaktır; SEEP’i güncelleyen bu 
raporda ise 2030 yılına kadar kişi 
başına kentsel salımlarda %40'lık bir 
azalma elde edilmesine yönelik yeni 
bir hedef           belirlenecektir.
        SEEP     2015     eylemleri      şunları              
içermektedir:
     Yoğun   enerji   kullanımı   olan 
binaların ya da sektörlerin envanterinin 
çıkarılması ve enerji verimliliğine 
yönelik tedbirlerin teşvik edilmesi.
       Enerji       tüketimi    konusunda        
çalışmalar yapılması,  yereldeki              
ve civardaki kuruluşlara sera gazı 
salımlarının azaltılması hakkında bilgi 
verilmesi.
        Başta   belediyeIer  olmak  üzere 
kamu kurumlarının konu ile ilgili veri 
tabanIarını geliştirmelerinin  ve sera 
gazı azaltma önlemlerini almalarının 
sağlanması.
    Kentsel   dönüşüm alanlarında,    
binalarda enerji tasarruflarını 
sağlayan önlemler alınması ve yeşil 
alan            miktarlarının arttırılması.
    İBB'nin enerji talebini doğrudan 
etkileyememesine ya da enerji               
verimliliğine ilişkin ilgili yerel  bina 
yönetmelikleri çıkaramamasına karşın, 
önerilen azaltım tedbirleri arasında 
toplu ulaşım kullanımının                          
yaygınlaştırılması, bisiklet kullanımının 
ve yaya yolculukların kolaylaştırılması 
ve günlük yoIculukların azaltılmasına 
yönelik kentsel planlama eylemIeri yer 
almaktadır.7 Bu eylemler hem belediye 
birimlerinde hem de kamuoyunda 
temiz enerji konusundaki farkındalığı             
arttırmaya, yenilenebilir enerji                   
teknoIojisi konusunda ön çalışmalar 
yapmaya ve belediyenin kendi                
içinde temiz enerji kullanımını                   
arttırmaya yönelik hedefler içeren İBB 
Stratejik Plan 2020-2024’te de yer 
almaktadır.8
            İBB     Stratejik       Plan    (Ek A'da               
özetlendiği gibi), kentsel hizmetlerin 
sürdürülebilir yönetimini, doğal kaynak 
verimliliğini, enerji                kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımını, sürdürülebilir 
çevrelerin inşa edilmesini, sürdürülebilir 
kentsel kalkınmayı vb. sağlamak için 
çeşitli alanlarda birçok önlem              
içermektedir. İklim değişikliğine ve 
etkilerine uyum sağlamak için Stratejik 
Plan’ın İklim Eylem Stratejisi Alanı 
altında belirlenen çeşitli eylemler 
bulunmaktadır. Bu eylemler arasında 
şunlar yer almaktadır:

8

Atıklar

Ormancılık

      Atık   sektörünün   döngüselliğini 
sağlamaya yönelik ulusal politikalar, 
katı atıkların yönetilen düzenli                  
depolama alanlarına gönderilmesini, 
bir yandan atıkları azaltırken bir 
yandan da ikincil hammaddelerin geri 
kazanılarak enerji kaynağı                
olarak kullanılmasını içermektedir.
       Enerji,      endüstriyel      simbiyoz 
yaklaşımı ile atıklardan geri     
kazanılabilir. Bunun için aşağıdaki gibi 
süreçlerden faydalanılabilir:
     Malzeme geri dönüşümü
     Biyolojik kurutma
     Biyolojik metanlaştırma
     Kompost üretme

Nisan/Mayıs 2022
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2.1. SECAP
Metodolojisine
Genel Bakış

2. Metodoloji   Tarımsal tahmin ve erken uyarı 
sistemleri
  Düşük  emisyon bölgelerinin       
oluşturulması çalışmaları
      Bitkisel      atık    değerlendirme            
faaliyetleri (döngüsellik)
      Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı çalışmaları (SECAP)
     Enerji  Tasarrufu  ve  verimliliği                   
Çalışmaları
         Su tüketimini azaltıcı çalışmalar
         İklim değişikliğine yönelik toplumsal 
duyarlılığı artırmak ve ülke politikalarını 
etkiler hale getirmek gerekmektedir
         Endüstriyel faaliyetlerin bölgesinde 
oluşturduğu kirletici emisyonların iklim 
değişikliği üzerine etkisinin önemi 
konusunda farkındalık yaratmak
 İBB, Stratejik Planı’na ek olarak, 
sürdürülebilir bir kent hedefine yönelik 
Yeşil Altyapı Stratejisi hazırlanmıştır. 
İzmir'in Yeşil Altyapı Stratejisi şehirde 
sürdürebilirliği ve yeşil alanlar arasında 
bağlantıyı sağlayacak şekilde        
geliştirilmiştir; bu kapsamda kentsel 
yeşil ve mavi alanların rehabilitasyonu 
ve genişletilmesi planlanmaktadır. 
Ayrıca, daha sürdürülebilir bir yönetim 
yaklaşımını desteklemek amacıyla yeşil 
altyapının planlanmasına ve 
yönetilmesine ilişkin mevcut stratejiler 
ile uyumlu olmayı hedeflemektedir. 
İldeki diğer destekleyici rapor ve 
planlar aşağıda listelenmiştir:
      Havza Ölçeğinde Taşkın Yönetim 
Planları: 2019 yılında Tarım ve Orman 
Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan Küçük Menderes 
Havzası Taşkın Yönetim Planı, Gediz 
Havzası Taşkın Yönetim Planı ve Kuzey 
Ege Havzası Taşkın Yönetim Planı
      Orman  ve  Su İşleri Bakanlığı, Su 
Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve 
Kuraklık Dairesi Başkanlığı tarafında 
2018 yılında hazırlanan Küçük               
Menderes Havzası Kuraklık Yönetim 
Planı
         Gediz Deltasın Sulak Alan Yönetim 
Planı
        İBB    tarafından        2018   yılında            
hazırlanan İzmir Entegre Katı Atık         
Yönetim Planı
         İZSU    tarafından    2017   yılında  
hazırlanan İzmir İçmesuyu
Projesi Master Plan Raporu
         İBB Ulaşım  Dairesi
tarafından 2019 yılında
hazırlanan UPI  2030
(İzmir Ulaşım
Master Planı)
         Foça ÖÇKB
Yönetim Planı
      Etkili sera gazı
salımı azaltım ve iklim
değişikliğine      uyum 
eylemlerini belirlemek
ve uygulamak için, ulusal, bölgesel ve 
kentsel ölçekli iklim modellerininin yanı 
sıra küresel ölçekli modelleri kullanarak 
gelecekteki iklim koşullarını yerel 
bağlamda anlamak önemlidir. Bu 
amaçla İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
ve Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) 
“Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil 
Odaklı Uyarlama” (2019) adlı bir proje 
yürütmüştür.

 

  SECAP   süreçleri,  Belediye        
Başkanları Sözleşmesi’nde imzası olan 
tüm kentler tarafından benimsenen 
tutarlı bir metodolojiyi takip eder. Bu 
yöntem CoM tarafından               
oluşturulmuştur ve aşağıdaki Şekil 
2’de ana hatları verilen temel adımları 
kapsayan etkili bir SECAP                
geliştirilmesinde yerel                            
yönetimlere rehberlik sağlar. Bu 
sürecin 1. ve 2. adımları bu çalışma 
tarafından üstlenilen adımlardır ve 
şöyle sıralanabilir: mevcut durum 
salım envanterinin hazırlanması, risk 
ve kırılganlık değerlendirmesi            
yapılması ve bir iklim değişikliğine 
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karşı dayanıklılığı arttırırken bir 
yandan da salımların tespit         
edilmesine ve          azaltılmasına      
yönelik pratik eylemlerin geliştirilmesi. 
Bu süreç, 2. adımdan sonra uygulama 
ve izleme                        sorumluluğunun 
İBB tarafından                üstlenileceği 
düşüncesiyle                   hazırlanmıştır.
     Bu  sürecin  temel  çıktısı,  CoM'un 
gerektirdiği raporlama çerçevesini 
oluşturan excel tabanlı bir SECAP 
raporlama şablonudur. Bu rapor, 
şablona eşlik edecek ve excel çalışma 
kitabına girilen veriler için destekleyici 
bilgi ve gerekçeler sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Ayrıca, SECAP'ın 
düzenli olarak (iki yılda bir) izlenmesi 
ve               gerektiğinde güncellenmesi 
gerektiği unutulmamalıdır.
      Sonraki sayımızda azaltım ve uyum 
olarak ikiye ayrılmıştır ve SECAP           
raporlama şablonuna gereken bilgiyi 
sağlamak için yürütülen ayrıntılı süreci 
özetlemektedir.

Değerlendime
ve Geri
Bildirim

İşe Başlama ve
Mevcut Durumu
Gözden Geçirme

ön
ce

lik
le

rin
 ye

niden belirlenmesi

ADIM 1 :
Belediye Başkanları

Küresel İklim ve
Enerji Sözleşmesi’nin

imzalanması

Ka
yd

ed
ile

n 
ile

rle
menin gözden geçirilmesi 

Hedefleri belirlem
e

ADIM 3:
İzleme

raporunun
sunulması

ADIM 2 :
Sürdürülebilir Enerji

ve İklim Eylem
Planı’nın  (SECAP)

sunulmasıVatandaşlara sürdürülebilir,
iklim değişikliğine dayanıklı,

canlı şehirlerde kaliteli bir
yaşam sunmak

Pratik eylemlerin uygulanması

Şekil2: SECAP süreci: ana adımlar9



    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 Planı’nın hazırlık sürecine kentin 
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, hâlihazırda şehir sakinlerine 
yüksek bir yaşam kalitesi sunmayı, 
ekonomik canlılık sağlamayı ve çevreyi 
korumayı amaçlayan birkaç plan ve 
strateji geliştirmiştir. Bu plan ve        
stratejiler ile bunların YŞEP ile ilişkisi 
Bölüm 3.2.2'de görülebilir. 2019 yılında 
seçilen yeni Büyükşehir Belediye 
Başkanı, İzmir için yeni bir Vizyon ve 
Stratejik Plan geliştirmek üzere 
çalışmaları başlatmıştır. Bu itibarla, 
YŞEP, İzmir'in karşılaştığı öncelikli 
çevresel zorlukları ele alırken, yeni 
vizyonu ve stratejik planı da dikkate 
almalı ve bunlarla uyumlu olmalıdır.

         İzmir  M.Ö.  11.  yüzyılda  kurulmuş bir 
liman kentidir. Bu özelliği şehrin temel 
gelişim stratejilerini                                      
şekillendirmiştir. İzmir'in stratejileri, 
şehrin tarihi mirası üzerinde yükselen, 
doğu ve batı toplumlarının bağlarının 
kuvvetlenmesi için çabalayan, 
geleceğini adalet ve çevre dostu 
alışkanlıklarla şekillendiren bir şehir 
olmak üzerine kurulmuştur.

      İBB’nin  vizyonu  farklılıkların  ahenk 
içinde bir arada yaşamasından alan, 
dünyadan öğrenen ve dünyaya ilham 
kaynağı olan, refahın, adaletin ve 
doğayla uyumun yaşamın her anıyla 
bütünleştiği bir şehir olmaktır. Misyonu; 
halktan aldığı gücü, şehrin müşterek 
menfaatlerini ve sürdürülebilir gelişimini
gözetecek şekilde kullanan, yenilikçi bir 
belediye hizmeti sunmaktır.2

   İBB'nin 2020-2024  yılları için 
hazırladığı Stratejik Plan, şehrin   
gelecekteki 5 yılının yol haritasını 
ortaya koymakta olup, şehir için kritik 
öneme sahiptir. İBB Stratejik Plan 
2020-2024; Büyükşehir Belediyesi’ndeki 
birimler, bağlı kurum ve kuruluşlar olan 
İZSU ve ESHOT ve paydaş şirket       
yöneticilerinin katılımı ile İBB Başkanı ve 
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon 
Müdürlüğü önderliğinde hazırlanmıştır. 
Stratejik Plan, detaylı ön araştırmalar 

2.5. İzmir’in
Vizyonu ve
Stratejik Plan

ve güçlü bir vizyon ve temel değerler 
ışığında geliştirilmiştir. Planın vizyonu, 7 
stratejik hedef başlığı altında ve 26 alt 
hedefle sunulmuş ve geliştirilmiştir. Bu 
başlıklar şu şekildedir: Altyapı, Yaşam 
Kalitesi, Ekonomi, Demokrasi, Doğa, 
Yaşayarak Öğrenme, Kültür Sanat.

Nitelikli, sosyal ve sosyal yaşama dair 
hedefler, İzmir'de gerçekleştirilmek 
istenen eylemler için büyük önem 
taşımaktadır. Temel değerler, amaç ve 
hedeflerde görüldüğü üzere, her 
alanda sosyal gelişim ve çevre koruma 
eylemleri Stratejik plan için büyük önem 
taşımaktadır. Stratejik planın temel 
değerleri aşağıda listelenmiştir:

      Halkın önceliklerini önemsemek

      Karar almada katılımcılık

   

    

   

      
  

      Tarihi mirasa sahip çıkmak

      Doğayı ve toprağı korumak

      Uluslararası iş birliğine açık olmak

     

      Şeffaflık ve hesap verebilirlik

      Sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik

     İBB  Stratejik Plan 2020-2024'ün 
hedef ve amaçları, YŞEP sürecinde göz 
önünde bulundurulmuş olup, yüksek 
öncelikli YŞEP eylemleriyle                           
ilişkilendirilmiştir. Bu eylemler; altyapı 
yatırımları, politika önlemleri, kapasite 
geliştirme ve savunuculuk şeklindedir. 
Bu sayede, geliştirilen tüm eylemlerin 
İBB Stratejik Plan 2020-2024 vizyonuna 
ve daha yeşil bir İzmir'in                     
oluşturulabilmesine hizmet etmesi 
sağlanmaktadır.

       Stratejik Plan’ın ayrıntılı analizi Ek 
A'da görülebilir. Bu analizde başlıklar, 
alt başlıklar, amaçlar ve ilgili hedefler 
yer almaktadır.
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İnsanların ve diğer tüm canlıların
hakkını savunmak           
Çocukların       üstün        yararını
gözetmek

Toplumsal     cinsiyet     eşitliğini
savunmak

Üretim   odaklı    yerel    kalkınmayı
sağlamak

Sosyal   içerme   politikalarını
yaygınlaştırmak
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3. Şehir Özeti
ve Çevresel
Kapsam

3.1 İzmir Şehri

Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli), 
2.972.900 kentsel nüfusu ile Türkiye’nin 
üçüncü büyük şehrini oluşturmaktadır.  
İzmir'in 19 ilçesi ise kırsal/tarım alanları 
olarak belirlenmiştir; Aliağa, Bayındır, 
Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, 
Karaburun, Kemalpaşa, Kinik, Kiraz, 
Menderes, Menemen, Ödemiş,        
Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.
2019 yılında kırsal alanların toplam 
nüfusu 1.394.351’dir. 

      2019 itibariyle nüfusun %31,85'i 0-29 
yaşları arasında, %51,58'i 30-64 yaşları 
ve %16,57'si 65 yaş ve üzerindedir. 
Nüfusun %19,07'si üniversite veya 
yüksekokul mezunudur; nüfusun 
%70,48'i liseden mezun olduktan sonra 
eğitim sisteminden ayrılmaktadır. 
Nüfusun kalan %10,44'ü liseyi 
bitirmeden önce okulu bırakmaktadır, 
resmi bir eğitim almamıştır veya 
durumu bilinmemektedir.

   2018     yılı   itibariyle   İzmir'de   8           
üniversite, 138 Üniversite Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, 13 Organize Sanayi 
Bölgesi, 4 teknoloji parkı, 34 araştırma 
ve geliştirme merkezi ve 4 tasarım 
merkezi bulunmaktadır. 191 ülkeye mal 
ihraç eden ve 160 mal ithal eden İzmir’in 
2018 yılındaki ticaret hacmi 17 milyar 
ABD dolarıdır. İzmir, Türkiye’nin ikinci en 
fazla yabancı yatırım şirketine ve dış 
ticaret hacmine sahip olup aynı 
zamanda vasıflı işgücü (işgücünün 
%25’i  yükseköğrenime sahiptir) ve 
üretim hacmi bakımından üçüncü 
sırada yer almaktadır.3 İzmir, yabancı 
yatırımcılar için de büyüyen bir çekim 
merkezidir. 2018 yılı itibariyle İzmir’de 

        Bu   bölümde,   YŞEP'in   İzmir'de 
başarılı olmasına katkıda bulunacak 
yasa ve yönetmelikler kısaca                
özetlenmektedir. Ayrıca, İzmir'in karşı 
karşıya olduğu ve teknik                      
değerlendirmede belirlenen öncelikli 
çevresel zorluklar da özetlenmektedir. 
Şehrin mevcut durumunun tam dökümü 
Ek C’de verilmiştir.

    İzmir, Anadolu'nun batı ucunda yer 
almaktadır. 2018 yılı itibariyle toplam 
4.320.519 nüfusa ev sahipliği yapan bir 
Büyükşehir        Belediyesi’dir.       Türkiye  

İstatistik Kurumu'na göre İzmir, 
Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ilidir ve 
Ege Denizi'nin Atina’dan sonra en 
büyük ikinci metropol alanıdır.

    İzmir    ili    toplam   30   ilçeden                   
oluşmaktadır. Geçmişte Konak merkez 
ilçesi 'İzmir Belediyesi' olarak kabul 
edilmiştir. Daha sonra, metropol 
alanının sınırları sadece çevredeki 
kentsel bölgeleri değil, aynı zamanda il 
sınırlarının tamamını kapsayacak 
şekilde genişletilmiştir.

    2019 yılı itibariyle İzmir'in 11 merkez 
ilçesi (Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, 
Karabağlar, Gaziemir, Buca, Konak, 

www.izenerji.com.tr
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3Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD), İzmir’in Ekonomik ve Demografik Göstergeleri, https://www.egiad.org.tr/wpcontent/uploads/arastirma-raporlari/ekonomik-demografik-gostergelerle-izmir.pdf
4İzmir Ticaret Odası, Araştırma ve Geliştirme Bülteni, 2018, Erdem Alptekin tarafından hazırlanmıştır, http://izto.org.tr/demo betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu.tr/6416 1536303920.pdf
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KAYNAK:

2.595 adet yabancı sermayeli kuruluş 
bulunmaktadır.4

      Genel istihdam açısından, hizmetler 
ve sanayi sektörlerinde çalışanların 
payı daha yüksek, tarımda çalışanların 
payı ise daha düşüktür. Şehirdeki temel 
sektörler arasında; dokuma ve tekstil, 
yiyecek ve içecek, bira ve tütün ürünleri, 
demir-çelik, petrokimya, otomotiv, 
çimento, zeytinyağı, gübre, tarım 
makineleri, seramik ve inşaat             
hammaddeleri yer almaktadır.5

     2017 yılında İzmir'in bölgesel gayri 
safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 191,5 milyar 
TL olup, İstanbul ve Ankara'dan sonra 
üçüncü sırada yer almaktadır. Şehir 
içinde hizmet sektörü %57,5 ile 
GSYİH'ye en fazla katkıda bulunan 
sektördür. Bunu %37,6 ile sanayi 
sektörü ve %4,9 ile tarım izlemektedir. 
Ulusal düzeyde, 2017 itibarıyla 
Konya’dan sonra ikinci sırada yer alan

 İzmir tarımda %4,43’lük paya sahiptir 
(brüt katma değer: 8,4 milyon TL). İzmir, 
sanayi sektöründe %7,05’lik pay ile 
İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü 
sırada gelmektedir (brüt katma değer: 
63,9 milyon TL). İzmir hizmet sektöründe 
%5,88’lik pay ile İstanbul ve Ankara’dan 
sonra üçüncü sıradadır (brüt katma 
değer: 97,4 milyon TL). 2015 yılında ilk 
500 sanayi işletmesinde 38’i İzmir’de 
bulunmakta ve EBSO - Ege Bölgesi 
Sanayi Odasına kayıtlıdır. İzmir, bu 
konuda İstanbul’dan sonra ikinci sırada 
yer almaktadır. İlk 500 içindeki 38 
işletmeden 33’ü imalat sektöründedir. 
38 işletmenin en büyüğü net satış 
değeri 4,2 milyon TL olan PETKİM 
Petrokimya şirketidir.

 2020 (TL)Bütçeler  2019 (TL)  2018 (TL)  

 7.950.000.000 5.995.000.000 5.450.000.000 

 6.374.000.000 5.102.000.000 4.635.000.000 

İBB Gider Bütçesi

İBB Gelir Bütçesi

Tablo 1: İBB Bütçeleri
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    İzmir’in  Doğa  İle Uyumlu Yaşam    
Stratejisi’nden aynen alıntıdır.

  İzmir’de en yaygın görülen 
ekosistemlerden biri maki ve 
friganadır. Çoğu yerde kızılçam alt 
örtüsü friganadan oluşur ve maki 
elemanları da bunlarla                             
beraber yer alır. İzmir’de frigananın en 
baskın bitkisi abdestbozandır            
(Sarcopoterium spinosum). Girit ladeni 
(Cistus crategus), karabaş otu 
(Lavandula stoechas), İzmir kekiği 
(Origanum onites) ve acıkekik 
(Coridothymus capitatus) de bu bitki 
örtüsünün en yaygın bitki türleridir.

     İzmir’de  maki  vejetasyonunun 
hâkim türü kermes meşesidir. Delice 
zeytin, kocayemiş (Arbutus unedo), 
sandal (Arbutus andrachne), 
akçakesme (Phyllyrea latifolia), sakız 
çalısı (Pistacia lentiscus), menengiç, 
defne (Laurus nobilis), funda (Erica 
sp.), keçiboğan (Calicotome villosa), 
teşbih çalısı (Sytrax officinalis), 
karaçalı (Paliurus spina-christi), ardıç 
(Juniperus sp.) gibi bitkiler de maki 
vejetasyonunun en yaygın bitkileridir. 
Maki bitkilerinin kendi içinde de farklı 
ekolojik istekleri bulunduğundan, 
özellikle rakıma ve bakıya göre           
bitkilerin çeşitliliği ya da formasyonu 
değişebilir. Örneğin kuzey bakılarda 
bulunan makiliklerde sandal daha 
yoğun şekilde bulunurken, kermes 
meşesi ise daha yüksek rakımlara 
kadar yayılım gösterebilmektedir. 
Maki vejetasyonu gerek odunsu 

bitkiler gerekse de otsu bitkiler         
açısından oldukça zengindir. Pek çok 
orkide türü de maki örtüsü altında ya 
da bu vejetasyon içindeki açıklıklarda 
var olma imkânı bulur.

     Ülkemizde    bölgelere   göre   
değişmekle birlikte, yüksek dağlarda 
yaklaşık 1800 metrede subalpin (alpin 
bölge altı) kuşak başlar, yaklaşık 2000 
m’den sonra tipik alpin kuşak olarak 
devam eder. Subalpin kuşak, 
ağaçların seyrekleştiği, bodur çalı ve 
nemli çayır topluluklarının egemen 
olduğu geçiş kuşaklarıdır.

       İzmir’de yüksekliği 2000 metreyi 
aşan tek dağ Bozdağ’dır. Bu nedenle 
İzmir’deki dağların orman üstü           
kesimleri daha çok subalpin kuşaktan 
oluşur. Bozdağ’da orman kuşağının 
üzerinde 1400-1900 m arasında 
subalpin topluluklar                                  
gözlemlenmektedir. Bunun üzerinde 
ise Akdeniz yüksek dağ bozkırlarının 
hâkim olduğu alpin kuşak bulunur. Spil 
Dağı’nda 970-1500 metreler arasında 
subalpin kuşak özellikleri gösteren 
yüksek dağ bozkırları görülür.

        Dumanlıdağ’da 900 metrelerden 
sonra, Nif Dağı’nda ise 1400-1500 m 
rakımlar arasında yine subalpin 
karakterli yüksek dağ bozkırları 
bulunur. Nif Dağı’nın hemen       
doğusunda yer alan ve Bozdağ’ın 
başlangıcı olarak nitelenebilecek 
Mahmut Dağı’nın zirveleri sabin ardıcı 

(Juniperus sabina), keçi geveni 
(Astragalus angustifolius), küme 
karanfil (Dianthus erinaceus) ve taş 
kirazının (Cerasus  prostrata) hâkim 
olduğu subalpin vejetasyona sahiptir. 
Dianthus erinaceus sadece İzmir ve 
Manisa sınırları içinde bulunan Spil 
Dağı, Nif Dağı, Mahmut Dağı ve 
Sarıkaya Tepe-Bakır Dağı’nda 
(Kırkağaç-Manisa) görülen oldukça 
dar yayılışlı bir Türkiye endemiğidir.

    Bozdağ, bir mantar ve alg ortak 
yaşam formu olan likenler açısından 
oldukça zengindir. Bozdağ’da 49 
cinse ait 105 liken türü ve tür altı 
takson tespit edilmiştir. Ayrıca      
Cladonia firma, Montanelia disjuncta, 
Ochrolechia aegaea, O. balcánica, 
Physcia albinea, Scytinium schraderi, 
Umbilicaria cylindrica var. Tomata ve 
Xanthoparmelia mexicana türleri 
Türkiye için nadir bilinen örneklerdir. 
İzmir ilinde yapılan çalışmalarda 244 
liken türü ve tür altı takson                     
belirlenmiştir.

     Dağlık alanların ve aynı zamanda 
orman ekosisteminin önemli          
türlerinden olan kurt (Canis lupus), 
İzmir sınırları içinde yaşamını devam 
ettiren büyük etoburlardan biridir. 
Popülasyonu oldukça düşük seviyede 
olduğu düşünülse de, “Ulusal Biyolojik 
Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” 
kapsamında Madra Dağı, Spil Dağı, 
Bozdağ ve Seferihisar Yeniköy      
civarında dışkı ve ayak izleri        
kaydedilmiştir.

        Tatlı su ekosistemine sahip doğal 
sulak alanlar, Karagöl, Belevi, Gölcük, 
Gebekirse ve Barutçu Gölleri, Gediz, 
Bakırçay, Küçük Menderes gibi 
akarsular ve ayrıca deltalarda 
bulunan sazlıklarla kaplı alanlardır. 
İzmir’deki doğal tatlı su gölleri görece 
küçük ve kıyıdan itibaren yavaş yavaş 
derinleşen bir yapıdadır. Bu nedenle 
zaten sığ olan deltalardaki tatlı su 
alanları da dahil olmak üzere, tatlı su 
göllerinin hemen hepsinde kıyılar 
sazlıklarla kaplıdır. Yamanlar 
Dağı’nda 806 m rakımda bulunan 
Karagöl bu açıdan bir istisna 
sayılabilir. 3,38 ha’lık yüzölçümüne 
sahip bu küçük gölün en derin noktası 
9 m’ye ulaşmaktadır. Gerek rakımı 
gerekse de hızlı derinleşmesinden 
dolayı gölün etrafında sazlık kuşağı 
bulunmaz. Sazlıklar bir sulak alandaki 
tatlı suyun en temel göstergelerinden 
biridir. İzmir’de kamış bitkisinin 
(Phragmites australis) hâkim olduğu 

Maki ve Frigana
Yüksek Dağ
Bozkırları 

Tatlı Su
Ekosistemleri 
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İzmir'in iyi korunmuş sulak alanlarında çakallara rastlamak mümkün. 
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sazlık alanlarda hazır sazı da (Typha 
sp.) ikinci bitki olarak yer alır. Yine kofa 
(Juncus sp.), kındıra (Scirpus sp.) 
ayakotu (Carex sp.) gibi sucul bitkiler 
İzmir’deki sulak alanlarda yaygın olan 
türlerdir. Tatlı su ekosistemlerinde 
bulunan sazlıklar, korunaklı olmaları 
nedeniyle pek çok omurgasız canlı için 
iyi bir yaşam ortamıdır. Kızböcekleri 
(Odanata) yumurtalarını bu tarz 
alanlara bırakır.

       Tatlı     suların     en    tipik   canlı 
gruplarından biri olan amfibilerin 
İzmir’de en yaygın türü Levant ova 
kurbağasıdır (Pelophylax bedriagae) 
ve hemen her tatlı su habitatında 
görülebilir. Ağaç kurbağası da         
(Hyla orientalis) İzmir’in sulak 
alanlarında yaygın diğer bir kurbağa 
türüdür. İzmir’de görülen en yaygın 
kuyruklu kurbağa (semender) türleri 
ise küçük semender (Lissotriton vulgaris) 

ve  Balkan-Anadolu pürtüklü semenderidir 
(Triturus ivanbureschi). Gediz 
Deltası’ndo bulunan Sazlıgöl’de her iki 
tür de bulunmaktadır. Bunun yanında 
özellikle üreme açısından doğrudan 
sazlık habitatına bağlı erguvani 
balıkçıl (Ardea purpurea), saz delicesi 
(Circus aeruginosus), saz tavuğu 
(Gallínula chloropus), sukılavuzu 
(Rallus aquaticus), küçük balaban 
(Ixobricus minutus), küçük batağan 
(Tachybaptus rufıcollis), saz kamışçını 
(Acrocephalus scirpaceus), çulhakuşu 
(Remiz pendulinus), bıyıklı baştankara 
(Panurus biarmicus) ve bataklık çintesi 
(Emberiza schoeniclus) gibi pek çok 
kuş türü için bu alanlar                 
vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

    İzmir’de denize dökülen Gediz, 
Bakırçay ve Küçük Menderes Nehirleri 
gerek oluşturdukları deltalar gerekse 
de nehir ekosistemi nedeniyle İzmir’in 
biyoçeşitliliğine büyük bir katkı 
sağlarlar. Her üç nehrin de kıyı boyları  
pek çok kesimde ak söğütün (Salíx 
alba) hâkim olduğu, ancak kızılağaç 
(Almus sp.), karaağaç (Ulmus sp.). ve 
ılgının da (Tamarix sp.) bulunduğu bir 
vejetasyon ile kaplıdır. Bu vejetasyon, 
üremek için nehir kenarlarındaki 
ağaçları kullanan kuş türleri için 
uygun bir habitat oluşturur.

         İç su balıkları, endemizm oranının 
çok yüksek olması nedeniyle 
Türkiye’nin en önemli biyoçeşitlilik 
değerleri arasında gelmektekdir. 
Türkiye iç sularında tespit edilen balık 
türü sayısı 409’dur. Tespit edilen 
türlerden 186’sı (%45,5) doğal, 29’u 
(%7,1)   egzotik,    194 tür    (%47,4)    ise

endemiktir. Endemikler doğal türlerin 
%51,1’ini oluşturmaktadır. İzmir’de iç 
sularda bugüne kadar yapılmış 
çalışmalarda 37 balık türü tespit 
edilmiştir. Bu türlerden 17’si (%45,95) 
Türkiye’ye endemik olan iç su balık 
türleridir. Bunun yanında denizel 
kökenli olup tatlı ve acı sularda da 
yaşayabilen iki ortamlı balıklar da 
oldukça fazla sayıdadır.

    İzmir’de görülen endemik balıkların 
büyük çoğunluğu genellikle dar 
yayılışlı türler olduklarından ve yaşam 
ortamlarında meydana gelen          
olumsuzluklardan dolayı nesli küresel 
ölçekte tehlike altında olan türlerdir. 

Örneğin IUCN statüsü EN                        
(Endangered=Tehlikede) olan bir tatlı 
su ketali (Squalius kosswigi) sadece 
İzmir sınırları içinde Küçük Menderes 
ve Tahtalı Havzaları’nda görülen çok 
dar yayılışlı bir türdür.

   Ege çöpçü balığı (Chondrostoma 
holmwoodii) sadece Gediz, Bakırçay 
ve Küçük Menderes Havzaları'na 
endemik, IUCN statüsü VU                   
(Vulnerable=Hassas) olan dar yayılışlı 
bir iç su balık türüdür. Türün nesli 
kirlilik, kuraklık, habitat bozulması ve 
aşırı avlanma nedeniyle yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Batı 
Anadolu'ya endemik bir tür olan 
taşyiyene (Cobitis kurui) Gölcük Gölü 
(Ödemiş) ile Küçük Menderes ve Gediz 
Nehri havzalarında rastlanmaktadır. 
Dağılım alanı sadece Batı Anadolu ve 
Midilli olan bıyıklı balık (Barbus            
pergamonensis) İzmir iç sularında

Bakırçay, Küçük Menderes Nehri, 
Güzelhisar Baraj Gölü ile Gebekirse ve 
Barutçu Gölleri'nde bulunmaktadır. 
Gediz Nehir Havzası'nda kaydedilen 19 
balık türünden 11'i Türkiye'ye ve daha 
çok da Batı Anadolu'ya endemiktir. 
Gediz Nehrindeki endemizm oranının 
%57,89 ile oldukça yüksek olması 
dikkat çekicidir.

   Ülkemizde tatlı su ekosistemlerinde 
nadir olarak görülen su samuru (Lutra 
lutra), küresel ölçekte nesli tehlike 
altına girmeye yakın canlı türlerinden 
biridir. Susamuru İzmir'in farklı             
bölgelerinde münferit olarak                 
gözlenmekle birlikte, türün ildeki 
yayılımı hakkında kapsamlı bir       
araştırma bulunmamaktadır.

İzmir'in iyi korunmuş sulak alanlarında çakallara rastlamak mümkün. 

Ok
ya

y 
Bu
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
ruhsatını aldı. Aynı yıl Bornova ilçesinde 
kendi ofisini açtı. 2008-2013 yılları 
arasında üyesi olduğu İzmir Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 
Muhasebe Eğitim ve Araştırma 
Enstitüsü Yönetim Kurulu’nda görev aldı.

 2012-2014 yılları arasında Bornova 
Belediyesi’nde, Mali Hizmetler 
Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Destek 
Hizmetleri Müdürlüklerinin                      
koordinasyonundan sorumlu Belediye 
Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti. 
2019       Ağustos ayında İzmir          
Büyükşehir Belediyesi İzbeton A.Ş.’de 
Personel ve İdari İşler, Çevre ve Kalite 
Kontrol, İşyeri Sağlığı ve İş Güvenliği 
birimlerinden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı. 2022 yılı 
Ocak ayında İzenerji A.Ş. ailesine Genel 
Müdür Yardımcısı olarak tayin edildi. 
Bekar, bir kız babasıdır.
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Saz delicesi ve çakal İzmir Deltaları'nda yaygın görülen iki tür. 
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    İran’ın arıza gerekçesiyle doğalgaz 
akışını 10 gün boyunca kesmesi 
Türkiye genelinde sanayide büyük bir 
krize neden oldu. İran’ın günlük        
doğalgaz akışı Türkiye tüketiminin 
yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. 
Doğalgaz arzının yüzde 10’una denk 
gelen bir akışın kesilmesi nedeniyle 
Türkiye genelinde sanayide yüzde 
40’a varan doğalgaz kısıntısı ve yine 
saniyede 72 saati bulan elektrik         
kesintisi üretim çarklarını durdurdu.  

Bu gibi   durumlar   için   dolu   olması 
gereken yeraltı depolarının boş olması
krizi daha da derinleştirdi. Depoların 
boş olduğu bilgisini gizlemek için açık 
bir kaynak olan EPİAŞ’ın verilerinin 
yayınlanması durduruldu.

İ B B  E Y L E M  P L A N L A R I N D A N



      Dünya şu anda sadece 2050'de 
“Net Sıfır”a giden bir yolda değil, 
insanlık tarihinde çok önemli bir 
noktada. 2020 yılında Covid-19 
kaynaklı bir düşüşle birlikte                  
karbondioksit (CO2) emisyonu 40 
gigaton (GT)                       seviyesindeydi 
ve 1,5 °C ile tutarlı senaryoda 2050’ye 
kadar kalan karbon bütçesi 420 GT 
CO2 olarak verilmektedir ki, 
önümüzdeki on yılda ciddi emisyon 
azaltımları               başlatılmazsa bu 
bütçe 2030 yılına kadar tükenecek. 
Küresel ısınmanın bu benzeri 
görülmemiş meydan okumasını 
harekete geçirme ve ele alma zamanı 
artık geldi ve     önümüzdeki on yıl, 
bunu mümkün kılmak için kritik bir rol 
oynayacak.

        İklim   hedeflerine   ulaşmak   ve 
kontrolden çıkan küresel ısınmayı 
önlemek için acil önlemlerin alınması 
gerektiği kabul görmeye başladı. İklim 
aciliyeti baskı altındayken, paydaşlar, 
duyarlılık ve aciliyet duygusunda 
önemli bir değişiklik göstererek, 
emisyonları hızla azaltma 
taahhütlerinde bulunuyorlar. 93 ülke 
net sıfır hedefleri uygulamaya 
koyarken, 55 ülke de karbon ticareti 
planları yaptı. 2021'in ilk çeyreği 
itibariyle 1300'den fazla şirket, 
dünyanın en büyük 2000 şirketinin 
%20'sinden fazlasının taahhütleri de 
dahil olmak üzere bilime dayalı      
hedeflere yönelik taahhütte bulundu.

      Karbonsuzlaştırma     çözümleri 
olarak; enerji verimliliği, ulaşımın 
elektrikli hale getirilmesi, endüstriyel 
kullanımlar ve binalardaki                
uygulamalar, biyoyakıtlar, karbon 
yakalama ve depolama ile temiz 
hidrojen gösteriliyor. Temiz hidrojenin, 
çok yönlü ve uygun maliyetli                
karbonsuzlaştırma vektörlerinden biri 
olduğu artık kabul görüyor. 
Hükümetler, endüstriler ve tüketiciler 
gibi paydaşlar, hidrojenin iklim      
hedeflerine ulaşmada merkezi bir rol 
oynayabileceğini ve oynaması             
gerektiğini kabul ediyor. AB ve AB 
dışındaki diğer 12 ülke de dahil olmak 
üzere 39 ülke hükümet destekli hidro-

olacağı öngörülmektedir. Eğer                 
hidrojen, temiz teknolojiler yani CO2 
salınımı yapmayan teknolojiler 
kullanılarak üretilirse; enerji, ulaşım, 
çeşitli sanayi ve hizmet sektörleri ile 
binalarda kullanılabilen temiz ve 
sürdürülebilir bir enerji taşıyıcısı 
olabilme potansiyeline sahiptir.

  Hidrojen Teknolojileri Derneği 
tarafından yayınlanan ‘Türkiye için 
Hidrojen Teknolojileri Yol Haritası’ 
raporuna göre; Türkiye’de %100 
yenilenebilir enerjiden hidrojen üretimi 
mümkün, yani hidrojen ekonomisinde 
sıfır bağımlılık hedeflenmeli. Ülkemizde 
2030 yılına kadar hidrojene geçiş 
süreci ile yaklaşık olarak 250 milyar 
TL’lik bir gelir beklenmekte. Ayrıca 
hidrojen ekonomisine geçiş sürecinde 
yaklaşık 170.000 istihdam oluşaşcağı 
düşünülmekte. 2030 yılına kadar 
doğalgaz kullanılan tüm sektörlerde 
doğalgaza hacimsel olarak %20 
hidrojen karıştırılması ile ömür çevrim 
analizleri sonuçlarına göre CO2 
emisyonları %18,5 azalırken, NOx ve 
SO2 emisyonları %17,5 ve %16,6 
oranında azalacak.

    Hidrojen enerjisinin kullanıldığı               
teknoloji ve onun uygulamalarından 
bir tanesi, yakıt hücreleridir. Yakıt 
hücreleri temiz, çevreye zarar 
vermeyen ve yüksek verime sahip 
enerji dönüşüm teknolojileridir. Bu 
teknoloji yalnızca kimyasal madde 
kullanarak; elektrik ve ısı enerjisi ile su 
üretir. Toplam verimlilikleri yüksek olan 
yakıt hücreleri elektrokimyasal        
aygıtlar olarak da bilinirler. Yakıt 
hücresi sistemleri %60'a kadar elektrik 
verimliliğine ulaşabilir ve kojenerasyon 
sistemleriyle birlikte kullanıldığında 
toplam verimlilikleri %80-90’lara 
kadar yükselebilmektedir. Yakıt 
hücreleri, büyük ölçüde karbondan 

hidrojen          stratejileri              
kapsamındayken, diğer bazı ülkeler 
stratejiler geliştiriyor veya bunu 
yapmayı düşünüyor.     Hidrojen 
Konseyi'nin 2020 yılında 60 üyesi 
varken şu anda bu sayı 129’a ulaştı.

     Hidrojenin, dünyanın 2050 yılına 
kadar net sıfır emisyona ulaşmasına 
ve küresel ısınmayı 1,5 °C ile 
sınırlandırmasına yardımcı olmada 
merkezi bir role sahip olacağı ön 
görülüyor. Hidrojen, net sıfır emisyona 
ulaşmanın merkezinde yer alıyor. 
Çünkü 2050 yılına kadar 80 GT CO2'yi 
azaltabilme potansiyeline sahip. 
2050'de yıllık 7 GT azaltım potansiyeli 
ile hidrojen, 2050'de ihtiyaç duyulan 
toplam azaltımın %20'sine katkıda 
bulunabilir. Bu da 2050'de 660 milyon 
metrik ton (MT) yenilenebilir ve düşük 
karbonlu hidrojen kullanımını gerektirir 
ki bu rakam nihai küresel enerji         
talebinin %22'sine eşdeğer.

     Hidrojen, bilinen yakıtlar içerisinde 
birim kütle başına en yüksek enerji 
içeriğine sahip. 1 kg hidrojen, 2,1 kg 
doğalgazın veya 2,8 kg petrolün sahip 
olduğu enerjiyi içerir. Petrol türevi 
yakıtlara göre ortalama 1,33 kat daha 
verimli. Başka bir deyişle, mevcut 
sistemlerde hidrojen kullanımı fosil 
yakıtlara göre çok daha verimli. 
Hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı 
enerji sistemlerinde atmosfere 
bırakılan ürün sadece su ve/veya su 
buharı olmakta. Temiz hidrojenden 
enerji elde edilmesi sırasında su 
buharı dışında çevreyi kirletici ve 
karbondioksit ve karbon monoksit gibi 
sera etkisini arttırıcı hiçbir gaz ve 
zararlı kimyasal ürün üretimi söz 
konusu değil.

      Elektrik,   20.     yüzyıla  damgasını 
vuran bir enerji taşıyıcısı olmakla 
birlikte; hidrojenin 21. yüzyıla 
damgasını vuracak ve enerji arzı ile 
talebi arasındaki yeni bağlantıları 
destekleyecek bir enerji taşıyıcısı 

NET SIFIR’A
GİDEN YOLDA

HİDROJEN!
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Hidrojen ile binaların hem
ısı hem de elektrik ihtiyacı
karşılanabilir

Eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi bir 
asgari ücretli vatandaşın alacağı 1293 
lira tutarındaki ücret artışının yüzde 
43’ünü oluşturan 565 lira fatura 
zamlarıyla eriyip bitti. 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan 16 Aralık 2021 tarihinde 2022 
yılı asgari ücretini 4 bin 253 lira olarak 
açıklamıştı. Asgari ücretin açıklandığı 
tarihten bu yana enerji faturalarına 
art arda gelen zamlar vatandaşların 
maaşlarını eritti. Asgari ücretin 
açıklanmasından 15 gün sonra elektrik 
faturalarında kademeli tarifeye 
geçildi. İktidarın kademeli tarifeyi zam 
aracına dönüştürmesi nedeniyle dört 
kişilik bir hanenin ortalama tüketiminin 
çok altında ilk kademe belirlendi. 

    Floransa'da düzenlenen Akdeniz'in 
belediye başkanlarının katıldığı Barışın 
Öncüsü Akdeniz Belediye Başkanları 
Forumu'nun kapanış oturumunda 
konuşan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, dünyadaki yerel 
yönetimlerin, şehirlerin, belediyelerin 
önemine değindi. “Küresel krizlerle, 
savaşlarla başa çıkmanın yerelden 
başladığını söyledi. Refahı artırmak, 
ekonomi ve ekolojiyi birlikte geliştirmek 
için barışın değerini anlatan Soyer, 
"Küresel krizlerle, savaşlarla yerelden 
başlamak üzere başa çıkabiliriz. İklim 
krizi, açlık sorunu en etkili şekilde 
yerelde çözülebilir. Çünkü şehirler 
birbiriyle savaşmaz. Çünkü şehirlerin 
orduları yok, komutanları yok. Refahı 
artırmak ve ekonomimizi ve ekolojimizi 
birlikte geliştirmek için elimizde            
yalnızca         barış        var.         Türkiye 

B İ L İ M İ N  S E S İ
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Mühendislik Fakültesi
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1-Hidrojen Konseyi: ‘Net Sıfır İçin Hidrojen’ raporu, Kasım 2021
2-Hidrojen Teknolojileri Derneği: ‘Türkiye İçin Hidrojen Teknolojileri Yol Haritası’ raporu, 2021

KAYNAK:

arındırma potansiyeli vaat eden 
sürdürülebilir bir kojenerasyon    
teknolojisi olarak kabul edilmektedir.

     Kojenerasyon, kısaca elektrik ve ısı 
enerjisinin tek bir yakıt kaynağından 
kombine bir şekilde üretilmesi olarak 
tanımlanabilir. Mikro kojenerasyon ise 
elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 
50 kW ve altı olan sistemler için 
kullanılan bir terimdir.  Geleneksel 
sistemlerde sadece elektrik üretimi 
%30-35 verim ile     gerçekleşebilirken,
mikro kojenerasyon sistemlerinde hem 
ısıl hem de elektrik enerjisi        
dönüşümleri yüksek verimlilikte 
(%65-95) gerçekleştirilebilmektedir. 
Bu avantajlardan dolayı, gelişmiş 
ülkelerde, mikro kojenerasyon     
sistemleriyle binalarda enerji üretimi 
teşvik edilmektedir. Böylece bina 
sektörünü enerji tüketen   değil   enerji
  

üreten duruma getirerek, arz        
güvenliğini de garanti altına alan 
politikalar benimsenmektedir.

       Yakıt   hücresi   tabanlı   mikro               
kojenerasyon sistemleri, bir bina için 
hem ısı hem de elektrik üretmek için 
tek yakıt (hidrojen, doğal gaz veya 
LPG) kullanan bir teknolojidir. Bu 
sistemlerde yakıt olarak hidrojen 
kullanıldığında açığa çıkacak olan tek 
ürün ise su olacaktır. Bu nedenle 
hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı 
yakıt hücresi tabanlı mikro                     
kojenerasyon sistemleri, binaların 
karbonsuzlaştırılması için önemli bir 
alternatiftir. Yapılan çalışmalar, 
hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı 
yakıt hücresi tabanlı mikro                     
kojenerasyon sistemleri ile binaların 
birincil enerji tüketiminin ve CO2 
emisyonunun %40 ila %90 arasında 
azaldığını göstermektedir.

      2050 yılına kadar binalarda “Net 
Sıfır Karbon” hedefine giden bu yolda 
katkıda bulunabilecek bir çözüm olan 
yakıt hücresi tabanlı mikro                     
kojenerasyon sistemleri, enerji ve iklim 
sorunlarına karşı önemli bir çözüm 
olarak ortaya çıkmaktadır. Yakıt 
hücresi tabanlı mikro kojenerasyon 
sistemleri enerji tüketimini, karbon 
emisyonlarını ve yerel hava kirliliğini 
azaltma potansiyeline sahiptir. 
Mevcut gaz şebekesine                     
bağlanabilecek olan bu sistemler,  
şebekeden bağımsız olarak                   
kurulabilirler. Şebekeye bağlı ve 
şebekeden bağımsız üniteler ticari 
olarak mevcuttur. Hali hazırda      
Japonya’da yoğun olarak kullanılan 
yakıt hücresi tabanlı mikro                     
kojenerasyon sistemlerinin, Almanya 
ve    İngiltere  başta     olmak       üzere 

Avrupa’da da kullanımları gün 
geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

  Ülkemizde  yüksek  potansiyeli 
bulunan rüzgâr ve güneş enerjisi 
üretiminin düşük olduğu zamanlarda 
hidrojenden elektrik sağlayarak, 
yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili 
depolama sorunlarına çözüm olma 
imkânı sunmaktadır.

       Yakıt       hücresi     tabanlı     mikro               
kojenerasyon sistemlerinin, konut ve 
ticari binalara özel olarak tasarlanmış 
bir teknoloji ve pazar çözümleri          
paketinin parçası olarak, bugün ve 
gelecekte ülkemizin iklim ve enerji 
hedeflerine katkıda bulunma 
konusunda muazzam bir  potansiyele 
sahip olduğunun önemi                           
vurgulanmalıdır. Üretim ve pazar alımı                          

artırılmalı ve tüketici ve tedarik zinciri 
bilinci geliştirilmelidir. Yakıt       hücresi  
tabanlı mikro kojenerasyon             
sistemlerinin karbondan arındırma 
potansiyelini en üst  düzeye   çıkarmak 
için tüm enerji çözümleri ile eşit bir 
platform yaratmak üzere, ulusal ve 
yerel düzeyde sağlam ve iddialı       
politikalara ihtiyacımız vardır. Ayrıca, 
teknoloji çözümlerinde, pazara 
yayılmada ve müşteri güçlendirmede 
yenilik yapmak için endüstrinin teşvik 
edilmesi gerekmektedir. Son olarak, 
hedeflenen finansman ve finansman 
fırsatları, endüstrinin ihtiyaçlarına 
hitap etmeli ve erken pazar alımı ile 
kitlesel ticarileştirme arasındaki 
boşluğu doldurmalıdır. Ülkemizin 
enerji, iklim ve rekabet edebilirlik 
hedeflerinin yanı sıra küresel düzeyde 
ihtiyaç duyulan acil   iklim      eylemine 
         

önemli ölçüde katkıda bulunmasını ve            
yakıt   hücresi      tabanlı              mikro  
kojenerasyon sistemlerinin              
potansiyeline ulaşmasını       sağlamak 
için ilgili sektörlerin fırsatlarının      
değerlendirilmesine ve teşvik          
edilmeye ihtiyacı vardır.

     İklim değişikliğindeki etkilerini en 
aza indirmemizde ve ‘Net Sıfır’a giden 
yolda enerji arz-talep dengesini 
sağlamamızda çok önemli bir yere 
sahip olan ‘Sıfır Enerji Binalar’ için 
hidrojen enerjisi konusunu, 23-26 Mart 
2022 tarihleri arasında 44. Yapı 
Fuarı-Turkeybuild İstanbul ev               
sahipliğinde TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşecek olan 
Uluslararası Sıfır Enerji Binalar 
Zirvesi-ZeroBuild Summit’22’de 
konuşarak ülkemizde Hidrojen Enerjisi 
stratejisinin oluşturulmasına katkı 
sağlamayı hedefliyoruz.
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Tablo 1: Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Geleneksel Kaynakların Karakteristikleri [2] 

GELENEKSEL KAYNAKLAR  YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR
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     Elektrik enerjisine olan gereksinim, 
artan nüfus ve refah talebi nedeniyle 
sürekli artmaktadır. Enerji talebi; 
ekonomik büyüme, enerji fiyatları, 
nüfus, şehirleşme, sanayileşme ve 
verimlilik gibi bir dizi faktöre bağlıdır. 
Kömürden petrole ve doğalgaza 
doğru uzanan primer enerji                 
kaynaklarının sonlu olduğu                 
bilinmektedir. Bu nedenle, çeşitli 
uluslararası çıkar çatışmalarının enerji 
kaynaklarının kontrolü yüzünden 
çıktığı, Orta Doğu’daki rezervlerin 
varlığı nedeniyle çıkarılan savaşların, 
ölenlerin ve mülteci durumuna          
düşenlerin acılarının kaynağı olduğu 
gerçeği gözümüz önündedir. Doğu 
Akdeniz’in ısınması bu nedenle              
olmaktadır. Dolayısıyla sonlu              
kaynakların yerine ikame edebilecek  
yeni enerji kaynaklarının bulunması 
sürdürülebilirlik açısından önemlidir. 
Bu nedenlerden dolayı, Türkiye 
yenilenebilir enerji kapasitesini 
artırmaya yönelik çeşitli politikalar 
geliştirmektedir.

     Fosil kaynaklara alternatif olarak 
1970’li yıllarda başlayan araştırmalar 
son on yılda başta rüzgâr ve güneş 
enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji 
yatırımlarının ekonomik boyutlara 
gelmesiyle enerji üretimindeki payları 
giderek artmaktadır. Bütün gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler yenilenebilir 
kaynaklara yönelmiş, gelecekteki 
şebeke yapılarını buna göre planlama 
yoluna girmişlerdir. Aynı zamanda fosil 
yakıtların saldıkları CO₂ gazının iklim 
değişikliğine yol açacak olması 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
önemini artırmaktadır.

       Türkiye de bir yandan mevcut 
kömür ve doğalgaza dayalı elektrik 
santrallarını çalıştırmaya devam 
ederken diğer yandan dünyadaki 
eğilime uygun şekilde yenilenebilir 

karbonlu enerji sistemine geçiş       
stratejisi ve politikası planlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 
(EPDK) 2020 yılı piyasa gelişim 
raporuna göre [1];

     2019 yılına kıyasla 2020 yılında 
lisanslı kurulu güç, lisanssız kurulu güç, 
puant talep, lisanssız üretim, 
faturalanan ve fiili tüketimin sırasıyla 
%4,8 , %8,1 , %1,2 , %14,4 , %1,7 ve %0,8 
oranlarında arttığı,  lisanslı üretimin 
ise %0,1 oranında azaldığı            
görülmektedir.

         İthalat bir önceki yıla göre %14,6 
azalış göstererek 1,89 TWh olarak 
gerçekleşmiştir. İhracat da %10,9 
oranında azalış göstererek 2,48 TWh 
olarak gerçekleşmiştir. İhracatın 
ithalata oranı 2019 yılında % 126,1 iken, 
2019 yılında %131,5’e yükselmiştir.

Yenilenebilir enerji teknolojilerini fosil 
yakıt teknolojileri ile karşılaştırması 
Tablo 1’de verilmiştir [2].

enerji kaynaklarına yönelmek               
istemektedir. Enerji, bir ulusal politika 
ve ekonomi modelidir. Enerjinin arz ve 
talebi ile enerjinin dağıtımı ve etkin 
planlaması arasında bir denge 
sağlanmalıdır. Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA) tanımına göre; “enerji 
güvenliği, enerjiyi çevresel sorunları 
göz ardı etmeden yeterli, güvenli ve 
düşük maliyetli bir şekilde sağlamak” 
olarak gösterilmektedir. Enerji 
kaynaklarının sürdürülebilirliği enerji 
güvenliğini sağlamaktadır. Bu nedenle 
enerji güvenliği stratejilerde önemli bir 
maddedir.

       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
(ETKB), Türkiye’nin enerji politikasını 
belirlemektedir; beklenen amaca 
ulaşmak için ekonomik koşullar ve 
çevresel etkiler dikkate alınarak, 
"ülkenin enerji ihtiyacının zamanında, 
uygun ve güvenilir bir şekilde        
karşılanması kararlaştırılmıştır.        
Ekonomik büyüme, sosyal kalkınmayı 
desteklemek ve yönlendirmek için 
eylemler öngörülmüştür" (ETKB 2006). 
Shura’ya göre Türkiye’nin düşük 
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Zamandan ve miktardan bağımsız
olarak depolanabilirler

Maden veya yataktan çıkartma gereklidir

Sonlu rezerv

Tedarik zincirinde noktasal yoğunluk
vardır (limanlar, boru hatları, rafineriler
ve geleneksel enerji santralleri)

Çıkartma işlemi için büyük ve özel altyapı

Birincil kaynağın uzun mesafe taşınması
mümkündür

Meteorolojik koşullardan etkilenmezler

Çok az teknoloji depolanabilir
(barajlar, biokütle) kalan teknolojiler
çok az depolanabilir veya depolanamaz

Doğrudan kullanılırlar

Sürekli yenilenen rezerv

Yayılmış yerleşim için büyük potansiyel
(çatı üstü FV’ler, nehir regülatörleri, rüzgar
parkları, küçük bioenerji santralleri)

Çıkartma küçük seviyeden (solar
paneller) büyük ölçeklere kadar (barajlar)

Birincil kaynak uzun mesafe taşıması
mümkün değildir (biokütle dışında)

Meteorolojik ve iklim koşullarından etkilenirler
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 Yenilenebilir enerji ekonomik        
büyümeye katkıda bulunmaktadır. 
Son zamanlarda Türkiye’nin enerji 
haritasında "yeşil"in payı artmaya 
devam etm ektedir. TEİAŞ- Yük Tevzi 
Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ) 
Kasım 2021’e göre Türkiye’nin toplam 
kurulu gücü  99.374,3 MW olup, 2021 
Kasım ayı sonunda kurulu gücün 
7.745,6 MW’lık kısmı güneş enerjisi 
santrallerinden meydana gelmiştir.

      8 Ocak 2011 tarihli ve 27809 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6094 sayılı                      
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 
adıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına 
kaynak türüne ve yerlilik oranına göre 
teşvik verilmesi düzenlenmiştir. 
YEKDEM, yatırımcılara ve finans 
kuruluşlarına yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelimi arttırmak ve 
finansal açıdan kolaylık sağlamak 
amacıyla başlatılmasına karşılık 
uygulamada büyük hidrolik                
santralların dahil edilmesi ve dolar 
üzerinden yapılan teşvikler nedeniyle 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Son                 
durumda, 01/07/2021 tarihinden 
31/12/2025 tarihine kadar işletmeye 
girecek olan Yek belgeli yenilenebilir 
enerji              kaynaklarına dayalı 
elektrik üretim tesisleri için                 
uygulanacak fiyatlar ve süreler ile 
fiyatların güncelleşmesine ilişkin 3453 
sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı 30 
Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi 
Gazete’ de yayımlanmıştır. 3453 sayılı 

yeni modelden ilki Tablo 2’ de 
görüldüğü gibi TL Bazlı Fiyat             
Uygulamasıdır. 
    Son olarak; Temmuz 2021’den 31 
Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek 
YEK belgeli üretim tesislerine            
uygulanacak olan fiyatların ve yerli 
katkı fiyatlarının, 1 Ocak 2021’den 
itibaren ve ilki 1 Nisan 2021’de olmak 
üzere üçer aylık dönemler halinde, her 
yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim 
aylarında belirlenen yönteme göre 
güncellenmesine karar verilmiştir. 
Bununla birlikte, yapılacak                 
güncellemeler bakımından ABD Doları 
cent/kWh cinsinden bir tavan fiyat 
belirlenmiştir. Buna göre, tavan 
fiyatlar Tablo 3’ deki fiyatlar üzerinden 
uygulanacaktır.

Tablo 2: 01/07/2021 Tarihinden 31/12/2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek Yek Belgeli Üretim Tesisleri İçin
Güncellemeye Esas Yek Destekleme Mekanizması ile Yerli Katkı Fiyatları ve Uygulama Süreleri    Özetle, temel ihtiyaçlarımız için 

ihtiyacımız olan enerji insanlık için 
önemlidir. Fosil yakıtların çevresel 
etkileri ve yüksek fiyatlar nedeniyle 
dünya alternatif enerji arayışlarına 
devam etmektedir. Kendini yenileyen, 
çevre dostu vb. birçok artılara sahip 
olan yenilenebilir enerji kaynakları 
bizleri geleceğe daha güvenli ve 
yaşanabilir bir Türkiye’ye               
taşıyacaktır. Şeffaf elektrik politikaları 
ile enerjini sürekliliği, düşük maliyetli,           
kaliteli, çevreye ve ekonomiye değer 
katan bir oluşumu amaçlanmalıdır [5].  
Ayrıca, Türkiye’de kaynak                   
çeşitliliklerinin artmasıyla, doğru 
planlamalar-adımlarla ve halkı bu 
konuda bilinçlendirmeyi amaçlarsa 
ülkemizin gelişimi                                
sağlanacaktır.

  Bir ülkede yenilenebilir enerji 
kullanımının artırılması için                  
sistemindeki ekonomik, politik ve 
sosyal koşullar önemlidir. Uluslararası 
sosyal koşullar önemlidir. Uluslararası 
Enerji Ajansı ve OECD tarafından 
yayınlanan bir rapora göre: Rekabet 
koşulları, maliyetler ve teknoloji             
olgunluğu, teknolojiyi destekleyen 
önemli parametrelere odaklanıyor. 
Hükümetlerin, enerji tedarik zincirlerini 
ve özel sektör AR-GE faaliyetlerini 
desteklemek için güçlü altyapı 
oluşturması ve doğru politikaları 
formüle etmesi gerekir [4]. Enerji          
politikasının en önemli amacı, enerji 
üretimi ve tüketiminden kaynaklanan 
vergi sorunları ve düzensizlikleri 
önlemektir. 

    Ege Belediyeler Birliği ve İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in öncülüğünde 22 Mart Dünya 
Su Günü’nde düzenlenen “Marmara 
Gölü Yaşasın” etkinliği Manisa 
Salihli’deki Tekelioğlu Köyü’nde yapıldı. 
İZSU, Gölmarmara ve Çevresi Su 
Ürünleri Kooperatifi, Gediz Havzası 
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, 
Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı, Doğa 
Derneği, Ege Orman Vakfı ve Naturel 
Rotary Kulübü ortaklığıyla düzenlenen 
etkinlikte doğaseverler kurumak üzere 
olan Marmara Gölü’ne dikkat çekti.

           Manisa Salihli’deki “Marmara Gölü 
Yaşasın” etkinliğinde konuşan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, “Bir göl kuruduğunda orayı önce 
balıklar ve kuşlar terk eder, sonra o 
gölden ekmeğini çıkaranlar ve 
balıkçılar gider, ardından yeraltı suları 
çekilir. Tarımsal sulama biter, toprak ve 
iklim kuraklaşır. Nihayetinde            
bölgedeki tarımsal üretim durur ve                   

Tablo 3: YEK Destekleme Mekanizması Fiyatları’nın Güncellenmesinde Dikkate Alınacak Üst Sınır

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi
Güncellemeye

Esas Üst Sınır (ABD 
Doları-cent / kWh)

a. Hidroelektrik üretim tesisi

b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

6,40

5,10

8,60

5,10

8,60

8,00

5,10

Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya
çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar

d. Biyokütleye dayalı
üretim tesisi

Termal Bertaraf
(Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem
değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun

dışındaki orman ürünleri, sanayi
atık çamurları ile arıtma çamurları)

Biyometanizasyon

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi

a. Hidroelektrik üretim tesisi

b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

YEK Destekleme
Mekanizması

Fiyatı

(Türk Lirası
kuruş/kWh)

YEK Destekleme
Mekanizması

Fiyatı Uygulama
Süresi

(yıl)

Yerli Katkı
Fiyatı

(Türk Lirası
kuruş/kWh)

40,00

32,00

54,00

32,00

54,00

50,00

32,00

10 8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Yerli Katkı
Fiyatı

Uygulama
Süresi

(yıl)

5

5

5

5

5

5

510

10

10

10

10

10

d. Biyokütleye
dayalı
üretim tesisi

Biyometanizasyon

Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi
sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden

elde edilen kaynaklar

Termal Bertaraf
(Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda
ve yem değeri olmayan tasımsal atıklar,

endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri,
sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları)
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2.595 adet yabancı sermayeli kuruluş 
bulunmaktadır.4

      Genel istihdam açısından, hizmetler 
ve sanayi sektörlerinde çalışanların 
payı daha yüksek, tarımda çalışanların 
payı ise daha düşüktür. Şehirdeki temel 
sektörler arasında; dokuma ve tekstil, 
yiyecek ve içecek, bira ve tütün ürünleri, 
demir-çelik, petrokimya, otomotiv, 
çimento, zeytinyağı, gübre, tarım 
makineleri, seramik ve inşaat             
hammaddeleri yer almaktadır.5

     2017 yılında İzmir'in bölgesel gayri 
safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 191,5 milyar 
TL olup, İstanbul ve Ankara'dan sonra 
üçüncü sırada yer almaktadır. Şehir 
içinde hizmet sektörü %57,5 ile 
GSYİH'ye en fazla katkıda bulunan 
sektördür. Bunu %37,6 ile sanayi 
sektörü ve %4,9 ile tarım izlemektedir. 
Ulusal düzeyde, 2017 itibarıyla 
Konya’dan sonra ikinci sırada yer alan

 İzmir tarımda %4,43’lük paya sahiptir 
(brüt katma değer: 8,4 milyon TL). İzmir, 
sanayi sektöründe %7,05’lik pay ile 
İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü 
sırada gelmektedir (brüt katma değer: 
63,9 milyon TL). İzmir hizmet sektöründe 
%5,88’lik pay ile İstanbul ve Ankara’dan 
sonra üçüncü sıradadır (brüt katma 
değer: 97,4 milyon TL). 2015 yılında ilk 
500 sanayi işletmesinde 38’i İzmir’de 
bulunmakta ve EBSO - Ege Bölgesi 
Sanayi Odasına kayıtlıdır. İzmir, bu 
konuda İstanbul’dan sonra ikinci sırada 
yer almaktadır. İlk 500 içindeki 38 
işletmeden 33’ü imalat sektöründedir. 
38 işletmenin en büyüğü net satış 
değeri 4,2 milyon TL olan PETKİM 
Petrokimya şirketidir.

    Rüzgar enerjisi, insanların kullanımı 
için akıllıca elektriğe dönüştürülebilen 
temiz, özgür ve kolayca erişilebilen 
yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. 
Rüzgar enerjisi aynı              zamanda 
değişimin bir sembolüdür. Doğanın 
sınırsız ve özgür gücü olan rüzgarı 
kolayca akıllı enerjiye dönüştüren 
LEITWIND, kalite,               performans, 
karlılık ve güvenilirlik konuları ile ön 
plana çıktığı rüzgar tribünleri ile 
Türkiye’de önemli projelere imza 
atmaya devam etmektedir. Müşteri 
ihtiyaçlarına odaklanırken, geleceğin 
trendlerini önceden              hisseden 
marka, sağladığı karlı yatırım opsiyonu 
ile ideal bir yatırım partneriniz olarak 
ortaya çıkmaktadır.

       LEITWIND,        MW       sınıfı     rüzgar         
türbinlerinin tek İtalyan üreticisi ve 
250kW  - 2,000 kW kategorisinde 
İtalyan pazar lideridir. Geniş ürün 
yelpazesi sayesinde LEITWIND giderek 
daha verimli ve güvenilir hale gelmekte 
ve her alan için mükemmel bir çözüm 
sunmaktadır. Ayrıca LEITWIND, yerinde 
bakım, uzaktan yardım, 7/24 izleme ve 
yedek parça yönetimi dahil olmak 
üzere eksiksiz bir Bakım & Onarım 
hizmeti sunmaktadır.

  Taşıma ve montaj maliyetlerini 
azaltan, lisanssız 1 kW altı üretim için 
gerçekleştirilen yeni ürünleri LTW 42 
250 kW ve LTW 42 500 kW rüzgar 
türbinleri ile Lisanssız Elektrik Üretimi 
mevzuatına uygun olarak                    
mahsuplaşma kriterlerini dikkate 
alarak Türkiye pazarı için 2 yeni ürün 
sunmaya hazırlanmaktadır. 42 metre 
kanat çapı ve 60 metre altında kalan 
kule  yüksekliği   sayesinde   mevzuatta

Bu süreçte LEITWIND;

Anahtar Teslim Sözleşmelerde

    Arazi Keşif, 

      İlgili Elektrik Dağıtım Şirketi Başvuru 
Süreci, Resmi Yazışmalar,

    İzin  süreçleri  TEDAŞ  Proje Onay 
Süreci (Elektrik, Statik, ENH, Zemin Etüt         
Projeleri)

      Bağlantı Anlaşması

   Arazi Tesviye, Ön Hafriyat, Zemin 
Etüdü ve Hâlihazır Harita Çalışmaları

      Mühendislik Hizmetleri 

      İnşaat ve Temel İşleri 

     Elektrik,  ENH  (Elektrik  Nakil  Hattı) 
Proje Uygulamaları
  
 TEDAŞ Geçici Kabul Sürecini          
kapsamaktadır. 

     Bugün itibari ile geldiğimiz noktada 
Türkiye pazarında Lisanssız segmentte 
en fazla deneyime sahip firma olarak 
birçok ilki gerçekleştirdik.

      Lisanssız segmentte ilk kamu ihalesi 
kazananı Tokat İl Özel İdaresi 1.0MW

      Lisanssız Rüzgar Enerjisi Üretiminde 
en büyük tesis ihalesi kazananı 4x1 MW 
4.0 MW Çorum Belediyesi

     Lisanssız Rüzgar Enerjisi Üretiminde 
ilk Organize Sanayi İhalesi Kazananı 1.0 
MW Aliağa Organize Sanayi 

belirtilen   bazı   izin   süreçlerinden   de  
muaf olarak, bu sürecin hızlı bir şekilde 
sonuçlanmasında da etkili olmaktadır.
Kalıcı mıknatıslı çok kutuplu senkron 
jeneratör, rüzgardan en iyi şekilde 
yararlanmaktadır. İndüksiyon işlemi 
tarafından üretilen her şey enerjiye 
dönüştürülmektedir. Kalıcı mıknatısların 
kullanılması, jeneratör bobinlerinin 
elektriksel uyarılma ihtiyacını ortadan 
kaldırarak enerji üretimini                     
artırmaktadır. Bu, LEITWIND 
jeneratörlerine, özellikle kısmi yük 
aralığında büyük avantajlar              
sağlamaktadır.

  Tüm modellerinde yüksek üretim 
kapasitesinin yanında kullandığı 
mıknatıs sistemi (DirectDrive                    
teknolojisi) ile de dişli sistemlere oranla 
daha uzun süreli kullanımı garanti 
etmektedir. Kalıcı mıknatıslı çok kutuplu 
senkron jeneratör ile sistem döner 
parçası ve sürtünme azaltılırken, hem 
eskime ve bakım ücretleri azaltılmakta 
hem de bu sayede daha az rüzgarlı 
alanlarda dahi enerji üretimi           
sağlanabilir hale gelmektedir.
Her durumda çok güvenilir olduğu 
kanıtlanmış basit bir çözüm: LEITWIND, 
DirectDrive senkron jeneratörleri ve 
kalıcı mıknatıslarla rüzgar türbinleri 
tasarlar, üretir ve kurar.

      Tüm stratejimizi en iyi olduğumuz 
segment olan lisanssız pazara göre 
geliştirdik. Bu segmenttede en rahat 
çalışma imkanını hem düzenlemenin 
sağladığı avantajlar hem de ürün 
gamımızın uyumu sayesinde kamu 
kuruluşları, belediyeler, belediye 
iştirakleri, şirketler ve organize sanayi 
bölgeleri ile geliştirdik.

LEITWIND
TÜRKİYE’DE

ÖNEMLİ
RÜZGAR
ENERJİSİ

PROJELERİNE
İMZA ATMAYA

DEVAM EDECEK
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LEITWIND
Ülke Müdürü

Can GÜVEN



   2018 yılından bu yana 4 LEITWIND 
türbini, Türkiye'nin Anadolu'sunda 
çevreci, yerel kaynaklı rüzgar enerjisi 
sağlamaktadır. 65 metre göbek 
yüksekliğine sahip 4 adet LTW80 1,0 
MW rüzgar türbini, Çorum Belediyesi 
tarafından deniz seviyesinden 1100m 
rakıma kurulmuştur. 

     Sadece birkaç yıldır faaliyette olan 
rüzgar çiftliği, şimdiden yüksek enerji 
üretimi rakamlarına ulaşmıştır. Nitekim, 
2020 boyunca 4 adet LTW80 1,0 MW 
türbin, mükemmel enerji üretimini ve 
yüksek teknik kullanılabilirlik özelliklerini 
sergilemiştir. Söz konusu mükemmel 
performans, özellikle rüzgar çiftliğinin 
enerji potansiyelinden yararlanan 
LEITWIND servis ve bakım birimleri 
tarafından yönlendirilmiştir. Nitekim, 
Çorum rüzgar çiftliği, 2020 boyunca 
Türkiye topraklarında faaliyet gösteren 
en verimli ve kapasite faktörü en 
yüksek yatırımlardan biri olmuştur. 4 
adet LTW 80 1.0 MW rüzgar türbinimiz 
7,5 ortalama rüzgar hızı olan alanda 
2021 yılında toplamda 16.500.000 kWh 
üretim gerçekleştirmiştir.

      LEITWIND Ülke Müdürü Can Güven, 
bu başarı öyküsünden duyduğu 
memnuniyeti dile getirmiştir:

       “LEITWIND'i        özellikle         Türkiye 
pazarında rekabetçi kılan birçok faktör 
var: Modern teknolojiyi, güçlü bir yerel 
mevcudiyeti ve rüzgar türbini 
jeneratörlerinin standart teslimatını, 
proje mühendisliğini, organizasyonunu, 
yetkilerin alınmasını ve inşaatın       
kendisini içeren, her şey dahil çözüm 
önerileri.

Türkiye'de elektrik piyasasında       
lisanssız elektrik üretimi konusunda son 
derece liberal olan en yeni düzenleme, 
hem tüketicilere hem de üreticilere eşit 
fırsatlar sunuyor.

LEITWIND, her projeyi müşterinin 
ihtiyaçlarına göre uyarlayan farklı 
rotor çapı ve kule yüksekliği                 
kombinasyonlarıyla 0,25 MW ila 3,0 MW 
arasında tam bir portföy sunar.

Vizyon sahibi KOBİ'lerin yanı sıra 
Belediyeler ve kamu kurumları             
(hastaneler, üniversiteler) gibi büyük 
kuruluşların enerji maliyetlerini önemli 
ölçüde azaltabileceğine inanıyoruz. Bu 

Çorum Belediyesi
4 Adet 1.0 MW (LTW 80)

durum büyük ölçüde, en son LEITWIND 
teknolojisinin yanı sıra, birlikte                 
kullanılması halinde gelecekte büyük 
değer üretimi yaratacak olan  yenilikçi 
Türk enerji mevzuatından                       
kaynaklanıyor. “

    Ülkemizde   yenilenebilir   enerji 
kaynakları ile elektrik üretiminin çok 
ciddi katkıları olacaktır. Özellikle           
enerjinin tüketileceği yerde üretilmesi 
ile yerel kaynakların yerel halk       
tarafından kullanılması ve bu tesislerin 
yerel istihdam üzerinde yaratacağı 
olumlu etkisi, bu açıdan da bir         
kalkınma modeli olarak ortaya            
çıkmaktadır.

Diğer önemli unsur ise toplumun 
ekonomiye katılımı ve enerji konusunda 
söz sahibi olabilmesi, enerjide 
tekelleşmeyi önleyerek enerji 
fiyatlarının düşürülmesi en önemli 
hedeflerden biri olmalıdır.

  Son olarak yenilenebilir enerji               
kaynaklarının özellikle çevreye olumlu 
etkisi, son yıllarda tüm dünyada ortaya 
çıkan iklim koşullarıyla ilgili anlaşmalar, 
sözleşmelerde ülkemiz için çok ciddi 
katkılar sağlamaktadır.
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   İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir 
Fidan Bir Dünya” kampanyası 
kapsamında Menderes                       
Değirmendere’de düzenlenen ağaç 
şenliğinde bölgeye uygun olarak 
seçilen 16 türden 3 bin 816 fidan 
toprakla buluştu. Şenlikte 7’den 70’e 
doğaseverlerle buluşan Başkan Tunç 
Soyer, iklim krizine dikkat çekerek “Her 
bir ağaca dair sorumluluğumuz var” 
dedi.
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in “Dirençli Kent” ve 
“Doğayla Uyumlu Yaşam” vizyonu 
doğrultusunda hayata geçirilen “Bir 
Fidan Bir Dünya” kampanyası,           
Menderes Değirmendere’ye yeni bir 
ağaçlandırma alanı kazandırdı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin orman 
yangınlarına ve iklim krizine dirençli 
bitki örtüsü oluşturmak amacıyla 
başlattığı kampanya kapsamında 

HER BİR AĞACA DAİR SORUMLULUĞUMUZ VAR

      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım 
Mümkün" vizyonu doğrultusunda 
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon 
Alanı'nda faaliyete geçen Can Yücel 
Tohum Merkezi, geleneksel tohum 
takas etkinliğine ev sahipliği yaptı. 
Türkiye'nin her bölgesinden getirilen 
yüz binlerce yerel tohum gelecek 
nesillere aktarılması için takas edildi. 
Tüm İzmirlilerin davetli olduğu etkinlik 
programı kapsamında atölyeler ve 
söyleşiler de yapıldı. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer              
çocuklarla beraber yerel tohum 
ekimine de katıldı.

       İzmir     Büyükşehir      Belediyesi,            
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon 
Alanı'ndaki Can Yücel Tohum 
Merkezi'nde geleneksel tohum takas 
etkinliği düzenledi. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Atalık 
tohumları yasaklayanlar, yabancı 
tohumların, yurdun her karış toprağını 
ele geçirmesine izin verenler, yerli ve 
milli olamaz” dedi. Şenliğin önemine 
değinen Soyer ayrıca, “Tohum köktür, 
gelenektir, gelecektir” mesajını verdi.

TOHUM KÖKTÜR, GELENEKTİR, GELECEKTİR

Malta Köyü Ağaçlandırma Alanı’nda 
ağaç şenliği düzenlendi. 
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MASAL EVİ SAYISINI YİRMİ BEŞE ÇIKARTACAĞIZ
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        Aliağa Masal Evi’nde yapılan toplu 
açılış     törenine     İzmir      Büyükşehir        
Belediye      Başkanı      Tunç      Soyer, 
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin 
Selvitopu, Buca Belediye Başkanı 
Erhan Kılıç, Kemalpaşa Belediye 
Başkanı Rıdvan Karakayalı, Foça 
Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Dr. Buğra Gökçe, CHP Aliağa İlçe 
Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, meclis 
üyeleri, muhtarlar, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi bürokratları, siyasi parti 
temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

  Başkan Soyer açılışta yaptığı 
konuşmasında, “Masal evlerinin diğer 
kreşlerden, anaokullarından en önemli 
farkının; sadece çocuklarımız için 
okuma öğrenme alanları değil aynı 
zamanda anneleri için de istihdama 
katılmalarına imkân veren, eğitimlerin 
yapıldığı mekanlar olduğunu, Masal 
Evi sayısını İzmir genelinde yirmi beşe 
çıkaracaklarını” söyledi.

İZMİR’İN ALTYAPISI KADIN EMEĞİ İLE ÖRÜLECEK

       İzmir Büyükşehir Belediyesi istihdam 
politikasında, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini gözeterek çalışmalarını 
sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’in toplumsal 
cinsiyet eşitliği vizyonu kapsamında; iş 

makinası operatörü ve ağır vasıta 
şoförü 30 kadın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü öncesinde İZSU Genel Müdürlüğü 
bünyesinde işbaşı yaptı. İzmir           
Büyükşehir Belediyesi Meslek                 
Fabrikası’ndaki eğitim sürecini 

başarıyla geçen personele                    
sertifikalarını veren Başkan Soyer gurur 
duyduğunu ifade ederek, “Artık İzmir’in 
altyapısında kadın eli, kadın emeği 
daha fazla olacak” dedi. Yeni kadın 
personel ise önyargıları kırmaya hazır.
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www.izenerji.com.tr

23

İ B B ’ D E N  H A B E R L E R

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FLORANSA’DA
    Floransa'da düzenlenen Akdeniz'in 
belediye başkanlarının katıldığı Barışın 
Öncüsü Akdeniz Belediye Başkanları 
Forumu'nun kapanış oturumunda 
konuşan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, dünyadaki yerel 
yönetimlerin, şehirlerin, belediyelerin 
önemine değindi. “Küresel krizlerle, 
savaşlarla başa çıkmanın yerelden 
başladığını söyledi. Refahı artırmak, 
ekonomi ve ekolojiyi birlikte geliştirmek 
için barışın değerini anlatan Soyer, 
"Küresel krizlerle, savaşlarla yerelden 
başlamak üzere başa çıkabiliriz. İklim 
krizi, açlık sorunu en etkili şekilde 
yerelde çözülebilir. Çünkü şehirler 
birbiriyle savaşmaz. Çünkü şehirlerin 
orduları yok, komutanları yok. Refahı 
artırmak ve ekonomimizi ve ekolojimizi 
birlikte geliştirmek için elimizde            
yalnızca         barış        var.         Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün 
dediği gibi “Yurtta Barış, Cihanda 
Barış” bizim şiarımız olmalıdır. Ve bunu 
gittikçe daha yüksek bir şekilde        

haykırmalıyız. Barışa ihtiyacımız var. 
Akdeniz tüm dünyaya bunun mümkün 
olduğunu göstermek için çok iyi bir 
örnektir" dedi.

BAŞKAN SOYER İZMİR’İN EXPO 2026
HAZIRLIKLARINI DUBAI’DE ANLATTI

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer İzmir’in 2026 yılında ev 
sahipliği yapacağı dünyanın en önemli 
uluslararası bahçe bitkileri EXPO’su 
kapsamındaki temaslar için;  Duabi’de 
düzenlenen Uluslararası Bahçe Bitkileri 
Üreticileri Birliği konferansına katıldı.

     

   Başkan Soyer, 7-10 Mart tarihleri 
arasında gerçekleştirilen Uluslararası 
Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) 
konferansında dünya Expo                       
organizasyonları ve AIPH üyelerine 
İzmir’deki çalışmalarla ilgili sunum 
yaptı.  Başkan Soyer, Dubai’de yaptığı 
temaslarda şunları söyledi: “Çağlar 
boyu doğuyu ve batıyı birbirine 
bağlayan İzmir, bir kere daha dünya 
ülkelerinin buluşma noktası olmaya 
hazırlanıyor. Kuracağımız EXPO alanı, 
geleceğin şehirlerine ışık tutan evrensel 

bir ilham kaynağı olacak. Burada 
doğayla, birbirimizle, geçmişle ve 
değişimle uyum içinde yaşanan       
döngüsel şehirlerin önemli bir örneğini 
oluşturacağız. EXPO İzmir’in altı ayda 
4,7 milyon ziyaretçiyle buluşmasını 
hedefliyoruz. Proje, İzmir için son derece 
önemli bir ekonomik kaldıraç olacak ve 
şehrimize yepyeni bir kentsel canlanma 
alanı kazandıracak. Hazırlıklarımıza 
şimdiden başladık ve çok sistemli bir 
çalışmayla benzeri olmayan bir EXPO 
alanı inşa edeceğiz” dedi.
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     İzmir tarihinin en büyük yatırımı 
Buca Metrosu’nun temeli 14.02.2022 
tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu tarafından Buca 
Şirinyer’de kurulan tören alanında 
atıldı.

         İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer “İzmir seninle gurur     
duyuyor” sloganı eşliğinde sahneye 
geldi. Törende konuşan İzmir    
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, “Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti 
müdafaa mecburiyetine düşersen 
vazifeye atılmak için içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve     
şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân 
ve şerait çok namüsait bir mahiyette 
tezahür edebilir. Millet fakru zaruret 
içinde harap ve bitap düşmüş             
olabilir.  Evet,      maalesef     Türkiye,
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan 

EKONOMİK KRİZİN TAM ORTASINDA İZMİR
TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMINI BAŞLATIYORUZ

bu  yana   belki   de   tarihinin   en  zor  
günlerini yaşıyor. Milletimiz fakru 
zaruret içinde harap ve bitap düşmüş 
vaziyette. İşte, şimdi, burada… Çok 
namüsait bir mahiyette tezahür eden 
bu ahval ve şeraite rağmen, İzmir’in 
kaderini değiştirecek, Buca 
Metrosunun temelini atıyoruz. 
Atamızdan aldığımız ilhamla, içinde 
bulunduğumuz vaziyetin                         
imkansızlıklarını düşünmeden 
vazifemizi yerine getiriyoruz. Ekonomik 
krizin tam ortasında İzmir tarihinin en 
büyük yatırımını başlatıyoruz” dedi. 
Buca Metrosu’nun kentin en önemli 
toplu ulaşım projesi olduğunu      
söyleyerek “Ekonomik krizin tam 
ortasında İzmir tarihinin en büyük 
yatırımını başlatıyoruz, bugün bizim 
bayramımızdır. Güzel İzmir'in güzel 
insanları, hepinizi çok seviyorum. 
Bayramımız kutlu olsun” dedi. 
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    “Halkın     umudu    Kılıçdaroğlu” 
sloganıyla karşılanan CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu;  İzmir için 
tarihi bir gün. Belediye başkanımız 
gayet güzel bütün ayrıntıları anlattı. 
Türkiye’nin en büyük yatırımlardan 
birisi. Bütün baskılara rağmen, bütün 
ekonomik açıdan var olması gereken 
avantajların kısıtlanmasına rağmen 
Tunç Başkanımız da diğer belediye 
başkanlarımız da bütün baskıları 
aşarak görevlerini sürdürüyorlar. 
İzmir’in dağlarında çiçekler çok açtı ve 
açmaya devam edecek” dedi.

          İzmir      tarihi    bir    güne     tanıklık 
etmenin gururunu yaşadı. Sadece 
ulaşım projesi değil aynı zamanda bir 
istihdam kaynağı olan yatırımın temel 
atma töreni şölen havasında geçti. 
Tören; kamusal bir etkinlikte ilk kez açık 
havada ve canlı olarak artırılmış 
gerçeklikle desteklenen bir sunuma 
sahne oldu. Pankartları ve                       
sloganlarıyla tören alanını hıncahınç 
dolduran on binlerce İzmirli, tören 
sonunda Anıl Piyancı ve Zeynep 
Bastık’ın şarkılarıyla coştu. 



EGE’NİN TAM ORTASINDA MARMARA GÖLÜ’NÜN
ÇÖLLEŞMESİNİ HEP BERABER ENGELLEYECEĞİZ

İZSU: KEMALPAŞA ULUCAK
ATIKSU ARITMA TESİSİ’Nİ HİZMETE ALDI

    Ege Belediyeler Birliği ve İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in öncülüğünde 22 Mart Dünya 
Su Günü’nde düzenlenen “Marmara 
Gölü Yaşasın” etkinliği Manisa 
Salihli’deki Tekelioğlu Köyü’nde yapıldı. 
İZSU, Gölmarmara ve Çevresi Su 
Ürünleri Kooperatifi, Gediz Havzası 
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, 
Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı, Doğa 
Derneği, Ege Orman Vakfı ve Naturel 
Rotary Kulübü ortaklığıyla düzenlenen 
etkinlikte doğaseverler kurumak üzere 
olan Marmara Gölü’ne dikkat çekti.

           Manisa Salihli’deki “Marmara Gölü 
Yaşasın” etkinliğinde konuşan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, “Bir göl kuruduğunda orayı önce 
balıklar ve kuşlar terk eder, sonra o 
gölden ekmeğini çıkaranlar ve 
balıkçılar gider, ardından yeraltı suları 
çekilir. Tarımsal sulama biter, toprak ve 
iklim kuraklaşır. Nihayetinde            
bölgedeki tarımsal üretim durur ve                   

        İzmir    Büyükşehir       Belediyesi, 
Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma 
Tesisi’ni 22 Mart Dünya Su Günü’nde 
hizmete açtı. İzmir’in en büyük organize 
sanayi bölgesini barındıran                     
Kemalpaşa’da hizmete giren ileri 
biyolojik atıksu arıtma tesisi, atık suyun 
arıtılmadan doğaya ulaşmasının önüne 
geçecek. Çevreyi ve su kaynaklarını 
koruma amacıyla inşa edilen tesis, sucul 
yaşamlar için eşsiz bir yaşam alanı, 
Gediz Deltası’nın korunması ve temiz 
kalması için de büyük önem taşıyor. 

          Nif    Çayı    ve     Gediz   Deltası’nın 
korunması adına büyük önem taşıyan 
ve 45 milyon liralık yatırımla hizmete 
alınan Kemalpaşa Ulucak Atıksu 
Arıtma Tesisi’nin açılış töreninde 
konuşan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’den tüm 
Türkiye’ye yayılan ‘Başka bir su 
yönetimi mümkün’ adlı politikamız 
dilerim ihtiyacımız olan şu üç duyguyu 
çoğaltır: Cesaret ve kararlılığımız, 
dipdiri yaşattığımız umudumuz ve birlik 
beraberliğimiz” dedi.

çiftçiler de köylerini terk eder, gider. 
Göl, çöl olur. Köy boşalır, göç olur. Biz 
bu felaketi ilk defa burada 
görmüyoruz. Bu felaketi Konya’da, 
Ereğli’de, Hotamış’ta, Cihanbeyli’de, 
Burdur’da ve daha nice yerde yaşadık. 
Ama bu sefer çaremiz ve çözümümüz 
var. Manisa’da henüz sona gelmedik. 
Manisa’nın, Ege’nin tam ortasında bir 
çölün oluşmasını hep beraber 
engelleyeceğiz. Devlet Su İşleri ile 

çalışma arkadaşlarım görüştü. 
Gördes’ten su aktarmaktan tutun 
Ahmetli Regülatöründen, Demirköprü 
Barajı’ndan, derelerin buraya 
akıtılmasına kadar ne gerekiyorsa 
yapacağız. Ahmetli Regülatörünün 
pompaları bozuksa tamir edeceğiz.   
Hiç kuşkunuz olmasın, Tekelioğlu 
Köyü’nden bir tek kişinin daha               
gitmesine izin vermemek için gölün 
suyla buluşmasına elimizden ne 
geliyorsa yapacağız” dedi.
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       İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Şehrini 
Geliştir Yarışması” düzenliyor. Ford Otosan 
ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye 
ortak yürütücülüğünde, “Akıllı ve            
Sürdürülebilir Ulaşım” teması ile 
gerçekleştirilecek olan yarışmada; pilot 
bölge olarak seçilen Alsancak’ta       
sürdürülebilir, doğa dostu, insan ve yük 
taşımasına katkı sağlayacak ‘akıllı şehir’ 
çözüm önerileri aranacak.
             Geleceğin dünyasında, odağına akıllı 
hareketliliği yerleştiren yarışma, şehirlerin 
problemlerine ekosistemdeki paydaşlar ile 
işbirliği sağlayarak akıllı çözümler üretmek 
için yola çıkıyor.   

ALSANCAK İÇİN “AKILLI FİKİRLER” ARANIYOR

MARBLE İZMİR HEM TÜRKİYE HEM DE DÜNYA
DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ İÇİN BİR SAHNE

           İzmir   Büyükşehir   Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, farklı medeniyetlere ev sahipliği 
yapan Mezopotamya bölgesinin lezzetlerini 
dünyaya tanıtmak için bu yıl ilki düzenlenen 
1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi 
Fuarı'na katıldı. Mezopotamya Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan fuar 
Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ana 
sponsorluğunda, Türkiye Seyahat            
Acentaları Birliği (TÜRSAB), Diyarbakır 
Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle         
düzenlendi. 

    İzmir’de doğan ve dünyanın en büyük 
doğal taş fuarlarının başında gelen; Marble 
İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri 
Fuarı 27. kez kapılarını açtı.
       Açılışta konuşan Başkan Tunç Soyer 
“Marble İzmir hem Türkiye hem de dünya 
doğal taş sektörü için bir sahne. Bu 
sahnede dünyanın trendlerini belirleyen 
ürünlerle, fikirlerle buluşmak mümkün. Her yıl 
daha fazla rağbet gören ve büyüyen doğal 
taş sektörünün geleceğini belirleyecek, bu 
sahneye ışık olacak ise siz değerli 
katılımcılarsınız” dedi.

BAŞKAN SOYER 1. MEZOPOTAMYA
TURİZM VE GASTRONOMİ FUARI'NA KATILDI



   2018 yılından bu yana 4 LEITWIND 
türbini, Türkiye'nin Anadolu'sunda 
çevreci, yerel kaynaklı rüzgar enerjisi 
sağlamaktadır. 65 metre göbek 
yüksekliğine sahip 4 adet LTW80 1,0 
MW rüzgar türbini, Çorum Belediyesi 
tarafından deniz seviyesinden 1100m 
rakıma kurulmuştur. 

     Sadece birkaç yıldır faaliyette olan 
rüzgar çiftliği, şimdiden yüksek enerji 
üretimi rakamlarına ulaşmıştır. Nitekim, 
2020 boyunca 4 adet LTW80 1,0 MW 
türbin, mükemmel enerji üretimini ve 
yüksek teknik kullanılabilirlik özelliklerini 
sergilemiştir. Söz konusu mükemmel 
performans, özellikle rüzgar çiftliğinin 
enerji potansiyelinden yararlanan 
LEITWIND servis ve bakım birimleri 
tarafından yönlendirilmiştir. Nitekim, 
Çorum rüzgar çiftliği, 2020 boyunca 
Türkiye topraklarında faaliyet gösteren 
en verimli ve kapasite faktörü en 
yüksek yatırımlardan biri olmuştur. 4 
adet LTW 80 1.0 MW rüzgar türbinimiz 
7,5 ortalama rüzgar hızı olan alanda 
2021 yılında toplamda 16.500.000 kWh 
üretim gerçekleştirmiştir.

      LEITWIND Ülke Müdürü Can Güven, 
bu başarı öyküsünden duyduğu 
memnuniyeti dile getirmiştir:

       “LEITWIND'i        özellikle         Türkiye 
pazarında rekabetçi kılan birçok faktör 
var: Modern teknolojiyi, güçlü bir yerel 
mevcudiyeti ve rüzgar türbini 
jeneratörlerinin standart teslimatını, 
proje mühendisliğini, organizasyonunu, 
yetkilerin alınmasını ve inşaatın       
kendisini içeren, her şey dahil çözüm 
önerileri.

Türkiye'de elektrik piyasasında       
lisanssız elektrik üretimi konusunda son 
derece liberal olan en yeni düzenleme, 
hem tüketicilere hem de üreticilere eşit 
fırsatlar sunuyor.

LEITWIND, her projeyi müşterinin 
ihtiyaçlarına göre uyarlayan farklı 
rotor çapı ve kule yüksekliği                 
kombinasyonlarıyla 0,25 MW ila 3,0 MW 
arasında tam bir portföy sunar.

Vizyon sahibi KOBİ'lerin yanı sıra 
Belediyeler ve kamu kurumları             
(hastaneler, üniversiteler) gibi büyük 
kuruluşların enerji maliyetlerini önemli 
ölçüde azaltabileceğine inanıyoruz. Bu 

durum büyük ölçüde, en son LEITWIND 
teknolojisinin yanı sıra, birlikte                 
kullanılması halinde gelecekte büyük 
değer üretimi yaratacak olan  yenilikçi 
Türk enerji mevzuatından                       
kaynaklanıyor. “

    Ülkemizde   yenilenebilir   enerji 
kaynakları ile elektrik üretiminin çok 
ciddi katkıları olacaktır. Özellikle           
enerjinin tüketileceği yerde üretilmesi 
ile yerel kaynakların yerel halk       
tarafından kullanılması ve bu tesislerin 
yerel istihdam üzerinde yaratacağı 
olumlu etkisi, bu açıdan da bir         
kalkınma modeli olarak ortaya            
çıkmaktadır.

Diğer önemli unsur ise toplumun 
ekonomiye katılımı ve enerji konusunda 
söz sahibi olabilmesi, enerjide 
tekelleşmeyi önleyerek enerji 
fiyatlarının düşürülmesi en önemli 
hedeflerden biri olmalıdır.

  Son olarak yenilenebilir enerji               
kaynaklarının özellikle çevreye olumlu 
etkisi, son yıllarda tüm dünyada ortaya 
çıkan iklim koşullarıyla ilgili anlaşmalar, 
sözleşmelerde ülkemiz için çok ciddi 
katkılar sağlamaktadır.

       İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Down 
Sendromu Derneği, 21 Mart Dünya Down 
Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle 
Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik               
Yerleşkesi’nde etkinlik düzenledi. Down 
sendromlu bireylerle ailelerinin bir araya 
geldiği etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi                  
Boomerang Tiyatro Topluluğu’nun        
gösterileri, kukla ve tiyatro etkinliklerinin 
yanı sıra down sendromlu bireylerin 
danslarıyla renklendi. Toplumda farkındalık 
yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğin 
sunuculuğunu da down sendromlu Elif Güler 
yaptı. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, 
İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı 
Gülnaz Rodoplu, down sendromlu bireyler 
ve aileleri katıldı.

İBB’DEN DOWN SENDROMU İÇİN
FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

KADIKÖY SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER ZİRVESİ

     İBB Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ni ilk kez ziyaret eden Brezilya 
İstanbul Başkonsolosu Regina Maria 
Cordeiro Dunlop’u ağırladı. İzmir Sanat’taki 
ziyarete Brezilya İzmir Fahri Konsolosu Ali 
Tamer Bozoklar da eşlik etti. İzmir Sanat’ın 
bahçesine Brezilya’ya özgü bir ağaç türü 
olan Jacaranda fidanı dikildi.
     Brezilya İstanbul Başkonsolosu Regina 
Maria Cordeiro Dunlop, “İzmir’de                         
olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. 
Jacaranda ağacını Brezilya’nın 200’üncü yılı 
anısına armağan etmek istedik. Jacaranda, 
kokusuyla, görüntüsüyle bizler için çok 
değerli ve kıymetli bir ağaçtır. Biz ağaçtan 
bir çiçeğin başımıza düşmesinin çok büyük 
bir şans getirdiğine inanırız. Bu ağacın da 
İzmir’e şans getirmesini diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ICLEI 
Küresel Yönetim Komitesi İklim Eylemi Eş 
Başkanı ve Sosyal Demokrat Belediyeler 
Derneği (SODEM) Başkanı Tunç Soyer, 
Kadıköy Belediyesi ve ICLEI Sürdürülebilir 
Kentler Birliği tarafından düzenlenen 
Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ne 
katıldı. Kadıköy Kozyatağı Kültür 
Merkezi'nde yapılan zirvede yeşil şehir 
yatırım finansmanı, iklim kriziyle 
mücadelede döngüsel kültürün rolü ve 
uluslararası girişimlerin yerelleştirilmesi 
konuları ele alındı. 

BREZİLYA’DAN İZMİR’E KARDEŞLİK FİDANI

28
Nisan/Mayıs 2022

İ B B ’ D E N  H A B E R L E R



www.izenerji.com.tr

29

İzmir Büyükşehir Belediyesi
ev sahipliğinde düzenlenen

“15. Balkanlılar Halk Dansları ve
Kültürü Festivali” büyük bir

coşkuyla başladı. 

Soyer, “Dünya barışına
İzmir'de ses veriyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve

Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin

(YBYK) Fransa Strazburg’da yapılacak

Genel Kurul toplantısı öncesinde 4-5 Ekim

2021 tarihlerinde Macaristan'ın Vişegrad

şehrindeki Büro Toplantısı’na katılacak.

Başkan Soyer, Avrupa Konseyi Yerel
ve Bölgesel Yönetimler

Kongresi için Macaristan’a gidiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirTarım Stratejisi’nin en önemliparçalarından biri olanBayındır Süt Fabrikası’nın temeli CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nunkatıldığı törenle atıldı.

Kılıçdaroğlu: “Soyer üreticiden aldığı güçlefabrikalar kuruyor, her fabrika bir kaledir”

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.

“Hem İzmir’e hem de

ülkemize umut olmayı başardık”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yaz

Tokyo’da Türk jimnastik tarihindeki ilk

olimpiyat madalyasını kazanan İzmirli

sporcu Ferhat Arıcan ve Büyük Kadınlar

Türkiye Kupası’nın şampiyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Su Topu Kadın Takımı’nı konuk etti. 

Şampiyon sporculardan

Başkan Soyer'e teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye

Dairesi Başkanlığı, “Afete Hazır İzmir”

sloganıyla, İzmir Arama Kurtarma

Dernekleri ve 3 belediye ile

işbirliği protokolü imzaladı.

Afete hazır İzmir için

12 STK ile protokol imzalandı

İklim krizini tartışmak ve çözüm önerileri

sunmak için Gençlik Kampı'ndaki

üniversite öğrencileriyle bir araya

gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer, “Türkiye'de bu meseleye en

hazırlıklı ve bu konuda en çok kafa

yorarak çalışan belediyeyiz” dedi.  

Başkan Soyer gençlerle

iklim krizini konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer,Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

İzmir İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra

yapılan toplantıda Başkan Soyer,
“Emek, barış ve demokrasi mücadelesini

ileriye taşımak istiyoruz. 

Başkan Soyer: “Emek, barış ve
demokrasi mücadelemizi

ileriye taşıyacağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer 4’üncü Karaburun

Nergis Festivali’nin açılışını zeybek

oyununa katılarak yaptı. 

“Karaburun’u Akdeniz’in en büyük

koku bahçesi olarak koruyup yaşatıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye

Başkanı Tunç Soyer,

Ebeveyn Akademisi’nin eğitim

programı Gebelik Okulu’nun

ilk dersinde anne ve baba

adaylarını yalnız bırakmadı.

Ebeveyn Akademisi’nin ilk dersinde

Başkan Soyer sürprizi

İ B B ’ D E N  H A B E R L E R



İzmir Büyükşehir Belediyesi
2020 - 2024 Stratejik
Planı ile uyumlu

2030 yılında iklim nötrü bir
kent yapmak için çalışıyoruz. 

Filo yaş ortalaması
yarı yarıya düştü

    İzmir Büyükşehir Belediyesi artan 
zamlar ve ekonomik kriz nedeniyle 
elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak 
için Türkiye’ye model olacak bir 
çalışmaya daha imza attı. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinin 
enerji ihtiyacını yenilenebilir                  
kaynaklardan sağlamak için kurulan 
İZENERJİ bünyesindeki İZETAŞ şirketi ile 
İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 
2022 yılı alım sözleşmesi imzalandı. 

  İzmir  Sanat  Merkezi Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen imza törenine; 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in yanı sıra Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Enerji ve Alt Yapı Projel-
erinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İzmir İl 
Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir              
Milletvekilleri Murat Bakan, Bedri Serter, 
Özcan Purçu, Tacettin Bayır, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra 
Gökçe, İZENERJİ ve İZETAŞ A.Ş.        
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan 
Türkoğlu, İZENERJİ Genel Müdürü Ali 
Celal Ergin, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Şirketler Koordinatörü   Ali İhsan 
Özgürman, Gediz Elektrik Teknoloji ve 
Arge Müdürü Çağdaş Akarsu, Beykent 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Tanay Sıdkı Uyar, bürokratlar, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve                  
akademisyenler katıldı. 

    İklim   krizinin   etkilerini   ve fosil 
yakıtların dünyaya verdiği zararlara 
verilerle dikkat çeken Beykent            
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Tanay Sıdkı Uyar, yenilenebilir enerji 
yatırımlarının gelmiş olduğu noktayı 
anlattı. Uyar, İzmir’i 2030 yılında iklim 
nötr bir kent yapmak üzere İZENERJİ 
bünyesinde çalışmalar yaptıklarını 
söyledi.
   Gediz Elektrik Teknoloji ve AR-GE 
Müdürü Çağdaş Akarsu ise, “İZETAŞ’ın 
bizlerle birlikte önümüzdeki dönemde 
çok güzel işlere imza atacağının, 
sektöre yenilikçilik, çevrecilik ve birçok 
alanda rekabetçilik anlamında 
yenilikler getireceğine inanıyorum ve 
başarılar diliyorum. Tüm İzmir’e hayırlı 
olsun” diye konuştu. 

     Kısa sürede önemli başarılara imza 
atan İZETAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ercan Türkoğlu, yenilenebilir enerji 
tesisi çalışmalarının müjdesini vererek, 
“Başkanımızın talimatı ve                               
yönlendirmesiyle kurum şirketlerimizin 
enerji tedarik sorununu rekabetçi ve 
yenilikçi bir anlayışla çözmek üzere 
kurulduk. Lisans aldığımız günden 
bugüne, 20’ye yakın tedarik 
anlaşmasının bir tanesini bile                 
kaybetmeden tüm tedarik yetkisini 
İZETAŞ almış bulunuyor. Bu kuruluş 
amacımıza tam uyan bir başarı oldu. 

      İZENERJİ    bünyesinde   kurulan 
İZETAŞ ile İzmir Büyükşehir                  
Belediyesi,   ESHOT, İZSU ve 12 şirket 
arasında          sözleşme        imzalandı.
Hem               belediyemizin           bütün            

Yenilenebilir enerji üretim
tesisi için çalışmalar başladı.

enerji kaynaklarını yenilenebilir             
enerjiyle sağlamak hem de en uygun 
maliyetle bu işi yapmak en büyük 
hedefimizdi. Kısa sürede 
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Henüz 4 
aylık bir firmayız. Bu kadar keyifli 
başlangıcın ardından gözümüzü ileriye 
dikerek, bunun sürdürülebilir olması için 
kendi yenilenebilir enerji tesisimiz için 
çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz” 
ifadelerini kullandı.  

       İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketler 
Koordinatörü Ali İhsan Özgürman, 
“Ulaşılan bu hedef, belediyemizin 
2020-2024 Stratejik Planı’nda 7 tane 
stratejik amaç ve bunların altında 
sıralanan 26 stratejik hedeflerle çok 
yakından ilintili. Geniş vizyonuyla 
önümüzü açan Sayın Başkanımız Tunç 
Soyer’e teşekkür ediyorum” dedi. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZETAŞ İLE TÜRKİYE’YE
MODEL OLACAK BİR ÇALIŞMAYA DAHA İMZA ATTI

Ali İhsan Özgürman
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Şirketler Koordinatörü
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Elektrik bütçesinden
%22 tasarruf

“İzmir öncü olmaya
devam ediyor”

Bir yılda 297 milyon lira tasarruf

   İmza töreninde konuşan Başkan 
Soyer, “Bu çalışmamız ile hem yenilene-
bilir enerji kullanacağız hem de beş 
yılda 1 milyar 485 milyon lira tasarruf 
sağlayacağız. Döviz kurlarındaki artışla 
bir metro hattı kaybettiğimizi      
söylemiştik. Bugün bu imza ile bu 
metroyu geri kazanıyoruz” dedi. 

       İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yılda 
1 milyar 350 milyon liralık tüketimle 
İzmir’in en büyük elektrik                           
kullanıcılarından birisi olduğunun altını 
çizen Başkan Tunç Soyer, kurdukları 
İZETAŞ şirketi aracılığı ile sağlanan 
yüzde 22’lik tasarrufu anlattı. Soyer, 
“Göreve gelir gelmez, o güne kadar 
sadece bir personel tedarik kuruluşu 
olan İZENERJİ’ye belediyemizin enerji 
giderlerini ucuzlatma görevini verdim. 
Şirket yöneticilerimiz ve uzmanlarımız 
İZENERJİ’yi çok kısa sürede yetkili bir 
enerji tedarikçisi haline getirdi.           
İZENERJİ şirketimiz bünyesinde İZETAŞ’ı 
kurduk. İZETAŞ’ın önceliği, ilk etapta 
belediyemiz ve iştiraklerinin enerji 
ihtiyacını karşılamak. İZETAŞ,     
büyükşehir belediyemizi enerji                
tedarikindeki fahiş kar oranlarına karşı 
koruyor ve elektrik için harcanan 
bütçesini yılda yüzde 22 oranında 
düşürüyor. Belediyemizin elde ettiği bu 
başarının yüzde 200’e varan elektrik 
zamları sonrasında gerçekleşmiş 
olması bana gurur veriyor” şeklinde 
konuştu. 

      Ülke   genelinde  yaşanan   enerji 
krizine dikkat çeken Soyer,                   
“Türkiye’deki tüm Organize Sanayi 
Bölgeleri’nde, günlerce süren elektrik 
kesintisi yaşandı. Sanayicimiz şalterleri 
indirdi, üretim tümüyle durdu. 320 
Organize Sanayi Bölgesi’nde, 50 binin 
üzerindeki fabrikada üretimin durması 
büyük bir enerji krizidir. Bunun başka 
hiçbir ifadesi yok. Bu, milyarlarca dolar 

zarar oluşturması beklenen ve 
geçmişinde benzeri görülmemiş bir 
enerji krizi. Bu kriz, enerjide dışa      
bağımlılık, yenilenebilir enerji                 
kaynaklarının kullanımında gecikme ve 
bunların yetersiz kullanımı sonucudur. 
Bugün belediyemizin 6 aylık, İZSU’nun 
yıllık enerji ihtiyacının 200 milyon 
kilovat saatini ve Metro AŞ’nin bir aylık 
elektrik enerjisini karşılamak için 
sözleşme imzalıyoruz. Sadece bu 
imzalarla İzmirli’nin cebinde kalacak 
para tam 30 milyon lira. İzmir         
Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve 
12 şirketimizle birlikte İZETAŞ’ın          
belediyemize bir yılda sağladığı 
kazanç yüzde 22 düşük maliyet ile 297 
milyon lira olacak. Biz bunun için 
yenilikçi, cesur ve adil çözümler           
üretiyoruz. Bu rakam beş yılda 1 milyar 
485 milyon TL olacak. Yani döviz                 
kurlarındaki artışla bir metro hattı 
kaybettik demişken, bugün bu 
çalışmalarla bu metroyu geri 
kazanıyoruz. Yani İzmir için                         
kilometrelerce yeni metro tüneli, yol, 
viyadük, tünel, arıtma ve yeşil alan 
yatırımı yapabiliyoruz. Çok mütevazı                  
imkanlarla elde edilmiş bu büyük 
başarının tek bir sırrı var. Şehrimizi 
yönetirken sadece halkımızın              
menfaatini düşünmemiz” dedi. 

sistemlerini kurmamız ve kullanmamız 
lazım. En başına da güneşi koymamız 
lazım. Güneşi koyarak Türkiye’de bir 
enerji dönüşümünü başlatmamız  
lazım. Biz bunun için çalışıyoruz. Buna 
kendimize adadık. Eğer bir ülkede 
adanmışlık olmaz ise bu tür projeler 
olmaz. Bu proje, adanmışlığın, İzmir’e  
hizmetin, Türkiye’ye hizmetin 
inanmışlığın sonucudur. Burada 
yapılan hizmetler ileride daha iyi 
anlaşılacak. Bu tür projelerle Türkiye’de 
gelecek nesillere yeşil dönüşümle güzel 
bir gelecek için çalışacağız.                     
Yenilenebilir enerjiyi maksimum    
düzeyde değerlendireceğiz. Sayın 
Başkan enerji giderlerinden yılda yüzde 
22 tasarruf etmeyi başardı. Bizim bunu 
Türkiye’nin her yerinde anlatmamız 
lazım. İzmir’de yaptık, yapacağız” dedi.  

      İmza töreninde konuşan CHP Enerji 
ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 
“İzmir öncü olmaya devam ediyor. Bu 
büyük bir gurur. Sayın Başkanımız 
Tunç Soyer’in vizyonu, çalışma 
ekibinin başarısı, azim ve kararlılığı, 
İzmir’i Türkiye’ye örnek bir noktaya 
getiriyor. Bu proje de tarihi                   
projelerden bir tanesi ve beni de aşırı 
heyecanlandırdı. Türkiye’nin enerji arzı 
ithalata dayalı. Bunun değişmesi 
lazım. Yıllardır buna çalışıyoruz. Bu 
mümkün. Önemli olan istemek, 
inanmak ve sahiplenmek. Fosil               
enerjilerin yerine yenilenebilir enerji 

Ahmet AKIN
Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı,
Balıkesir Milletvekili

www.izenerji.com.tr

31

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



     İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Başka Bir 
Tarım Mümkün” vizyonuyla iklim 
değişikliğinden kaynaklı olası kuraklık 
risklerine karşı toplumu biliçlendirmek, 
üretimde yaşanacak verim kaybını               
engellemek ile birlikte doğru tarım 
uygulamaları ile kalitesi ve verimi yüksek 
sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla 
kurduğu İzmir Tarım Merkezi’nde (İZTAM) 
Uluslararası Rotary 2440. Bölge                   
Federasyonu İklim Krizi ve Kentli Çalıştayı 
gerçekleştirildi.  İklim krizinin                     
durdurulmasına yönelik düzenlenmiş bu 
çalıştaya Yönetim Kurulu Başkanımız              
A. Ercan Türkoğlu  katılım göstermiştir.

       Yönetim     Kurulu     Başkanı     A. Ercan 
Türkoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Açelya 
Polat’ın katılımları ile birlikte İzenerji Genel 
Müdürlüğü Mühendisleri olarak FikrimİZ 
Projesine ziyarette bulunuldu. İBB Sosyal 
Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar,  İBB 
Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı ve 
Proje Şefi Sonay Şan’ın da katılımları ile 
gerçekleşen      gezide FikrimİZ Projesi 
çalışma modeli ve faaliyetleri konusunda 
yapılan sunumun ardından, Fabrikasyon                 
Laboratuvarını gezildi. Ekipmanlar ve 
prosesler hakkında detaylı anlatımın 
ardından, 3B yazıcı ve lazer kesici dijital 
üretim çalışmaları örneklemeleri hakkında 
faydalı bilgiler edinildi.

       İZENERJİ A.Ş. Genel Kurulu 29 Mart 2022 
tarihinde, Şirketler Koordinatörlüğünde 
toplandı. Genel Kurulda şirket faaliyet 
raporu ve mali raporları sunuldu.  Genel 
Kurul tarafından oybirliği ile ibra edilerek, 
İZENERJİ A.Ş. 2022 yılı yönetim kurulu 
belirlendi. Şirketimizin başarılar ile dolu bir 
yıl geçireceğinden eminiz.

      
FikrimİZ Projesine Teknik Gezi Gerçekleştirdik

İzenerji A.Ş.  Yıllık Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
2022 Çalışma Yılı Yeni Yönetimimiz

İklim Krizi ve Kentli Çalıştayı

      İzmir İktisat Kongresi’nin 99. Yıldönümü 
kapsamında; İzmir İktisat Kongresi 
Anıtı’ndan kortej yürüyüşü ile başlayan ve  
Kent Arşivi ve Müzesi’ndeki panel ile 
sonlanan  belediyemiz etkinliğine İzenerji 
Genel Müdürlüğü çalışanları olarak    katılım  
gösterip Ata’mızı minnet ve saygı ile andık... 

İzmir İktisat Kongresi’nin
Yıl Dönümü Etkinliklerine
Katılım Gösterdik
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Ali Ercan Türkoğlu       Yönetim Kurulu Başkanı
Alim Murathan       Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Celal Ergin       Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf İncili       Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Karabulut       Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Arzu Özçelik       Yönetim Kurulu Üyesi
Figen Seyis       Yönetim Kurulu Üyesi
Filiz Yıldız       Yönetim Kurulu Üyesi
Gülfem Saydan Sanver      Yönetim Kurulu Üyesi
Kader Sertpoyraz        Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun İlhan       Yönetim Kurulu Üyesi
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     İskoçya'nın   Glasgow  kentinde 
Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda 
(COP26) ülkeler, iklim değişikliğine 
karşı alınacak bir dizi önlemi içeren bir 
anlaşmayı imzalamıştı. COP26          
konferansında belirlenen hedefleri 
desteklemek üzere düzenlenen 
UK-TURKEY GREEN FINANCE 
CONFERENCE İngiltere’nin başkenti 
Londra’da gerçekleştirildi.
    
      Konferans;
      Türkiye'de düzenleyici çerçevelerin 
geliştirilmesini ve yeşil finansmana 
erişimi hızlandırmak için Birleşik Krallık 
ve Türk kamu ve özel finans aktörleri 
arasında işbirliğini kolaylaştırmak,

  Hükümetin    yeşil   finansın                        
yaygınlaştırılması amacıyla nasıl 
kolaylaştırıcı olabileceğini göstermek 

BİRLEŞİK KRALLIK TÜRKİYE YEŞİL FİNANS KONFERANSI
İZENERJİ’NİN DE KATILIMIYLA LONDRA’DA GERÇEKLEŞTİ 

için yeşil finans düzenlemeleri için 
finansal hizmetler endüstri                    
standartlarının yanı sıra Birleşik Krallık 
kurumlarından en iyi uygulama 
örneklerinin sunulması da dahil olmak 
üzere paylaşımlar         sağlamak ve 
Türkiye'deki yeşil yatırım fırsatlarının 
profilini   yükseltmek,    
           
     Türk  şirketlerinin    Birleşik   Krallık                       
kurumları ve yatırımcıları ile ilişkiler 
geliştirmesini desteklemek amacıyla 
düzenlendi.
      Konferansa     katılım    gösteren 
İzenerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ercan TÜRKOĞLU Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası Türkiye Başkan 
Yardımcısı Şule KILIÇ ile görüşüp, 
Zoop projesi başta olmak üzere enerji 
yatırım projelerinde iş birlikleri      
yapılacağını belirtti. İZENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Ercan TÜRKOĞLU (sol) 

KODECO Tasarım Mühendislik San. Tic. A.Ş Kurucusu Kerem ODABAŞI (sağ)

www.izenerji.com.tr
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MUHASEBE VE MALİ
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

          Medeniyetlerin daha güçlü olabilmek için duydukları 
ihtiyaçlar sonucu, Sümerler’de kil tabletlere işlenmiş 
senetler, Babil İmparatorluğu'nda kil tabletler üzerine çivi 
yazısıyla yazılmış mali hesaplamalar, Eski Mısır'da 
papirüs üzerindeki hesaplama metinleri ve hesap               
icmalleri muhasebe sisteminin varlığına gereksinim 
duyulduğunu göstermiştir. İhtiyaçların artarak devam 
etmesi, muhasebe sisteminin bugün ki teorisinin temelini 
oluşturan çift taraflı kayıt yönteminin 13. yüzyıldan              
itibaren 1296 tarihinde Floransa'da tutulmuş kayıtlara 
doğru evrilmesini sağlamış ve günümüzde tüm dünyada 
özel ya da kamu kurumlarının muhasebe sistemi olmasını 
zorunlu kılmıştır.

    Geçmişten günümüze gelişen muhasebe sistemi 
sayesinde, bugün biz Muhasebe ve Mali İşler Departmanı 
olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji A.Ş.              
bünyesinde dinamik bir insanın kalbi gibi görevimizi 
yerine getirmekteyiz. Türk Ticaret Kanunu, Türk Vergi 
Kanunu ve Türk Muhasebe Standartları ışığında          
ekonomik verileri belirler, biriktirir, işler, sınıflandırır, 
özetler ve raporlayarak şirketimizin ihtiyaçlarına cevap 
vermekteyiz. Sağlıklı işleyen muhasebe sistemimiz 
sayesinde İzenerji A.Ş. bünyesinde çalışan 10.000’i aşan 
personelimizin ücretleri ve hakedişlerine ilişkin yaptığımız 
çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz ekonomik verileri 
kullanarak, işçilik maliyetlerini belirlemekte,                     
hazırladığımız finansal tablolarla gelir gider hesabı ve 
karlılık analizlerini yapmakta, bütçe oluşturarak 
şirketimizin finansal durumunu hakkında bilgiler                     
üretmekteyiz. Böylece İZENERJİ A.Ş.’nin öngörümleme 
yoluyla tehditleri ve fırsatları değerlendirerek geleceği 
rasyonel veriler aracılığıyla görmesini sağlamaktayız.

    İZENERJİ A.Ş’nin kalbi olarak şirketimizin sağlıklı           
adımlarla büyüyerek geleceğe daha dinamik, daha 
enerjik, daha hızlı koşması için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.

Gamze KURT

Hasan CENGİZ

Sinan POLAT

     32 yaşında, evli ve bir çocuk 
babasıyım. İzenerji - Çevre Koruma 
Ve Kontrol Daire Başkanlığı Haşere 
Mücadele Birimi’nde Biyosidal ürün 
uygulayıcısı çalışmaktayım. 
Mücadeleci ve yardımsever biri 
olarak tanınıyorum. Bir işi en iyi 
şekilde yapamayacaksam, hiç 
yapmamayı tercih eden bir iş 
prensibim var. İzenerji ailesinin bir 
ferdi olmaktan gurur duyuyorum. 
Jim Rohn’un dediği gibi, “Ya 
rüyalarınızı değiştirmeli ya da 
yeteneklerinizi arttırmalısınız.” 
İzenerji ailesine girdiğimde ben 

rüyalarımı değiştirdim. Bu ailede aldığım mesleki eğitimler ve kurslar 
sayesinde yeteneklerimi geliştirip, arttırdım. Bu genç yaşta şahsıma 
sunulan bu imkanlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzenerji 
ailesine teşekkür ederim.

        Merhaba. Ben Gamze Kurt
2012 Yılı Konya Selçuk Üniversitesi 
Hazır Giyim Öğretmenliği Bölümü 
mezunuyum. Şu an da İstanbul 
Üniversitesi A.Ö.F İnsan Kaynakları 
ve Halkla İlişkiler Bölümünde 2. Sınıf 
öğrencisi olarak lisans eğitimime 
devam ediyorum. Meslek alanım-
dan çok farklı olmasına rağmen 
iletişim ve insan ilişkilerine özel bir 
ilgim hayatımın her alanında oldu. 
Bu sebeple öğrencilik yıllarımda bir 
süre radyo programcılığı yaptım.

        2019 yılından beri İZENERJİ A.Ş 
ye bağlı olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda 
Hemşehri İletişim Merkezi Çağrı Merkezi Operatörü olarak       
çalışıyorum. Birimimiz 7/24 çalışmaya devam eden vardiyalı bir 
birim. İstek ve Şikâyetleri için bizden yardım isteyen tüm İzmir 
halkına imkânlarımız doğrultusunda, belediyemiz adına yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. Yüzünü görmediğimiz karşımızdaki kişi bazen 
agresif bazen aşırı duygusal bir şekilde kimi zamanda çaresizce 
bize ulaşmış oluyor. Görevim bu insanlara bilgim doğrultusunda en 
iyi şekilde yardımcı olmaya çalışmak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 
özellikle Çağrı Merkezi ailesinde olmaktan büyük bir onur ve 
mutluluk duyuyorum. Halden anlayan ve içtenlikle yardımcı olmaya 
çalışan tüm yöneticilerime canı-ı gönülden teşekkürü bir borç 
bilirim.

         Merhaba ben Hasan Cengiz,
İzenerji A.Ş. ailesine 01.10.2013 
yılında katıldım. Bu tarihten itibaren 
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nda 
forklift operatörü olarak                
çalışmaktayım. Ayrıca sendika 
işyeri baş temsilciliği yapıyorum. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi            
bünyesinde olmaktan ve bu işi 
yaptığımdan dolayı gurur           
duyuyorum. Ülkemizin ve tüm 
dünyanın içinde bulunduğu bu 
zorlu süreçte birçok insan işsiz 
kalırken çalışıyor olup, aileme 
ekmek götürebildiğim için kendimi 

şanslı hissediyorum. Emeklilik dönemime 10 yıla yakın süre kaldı. 
Umarım bu süre içinde daha güzel bir İzmir için İzenerji ailesinde 
hep beraber çalışmaya devam ederiz. Saygılarımla.

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



İZENERJİ A.Ş. ÇALIŞANLARI /Saha

Yener BOZKIR

Güzide KOÇYİĞİT
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Murat GÜNDÜZ

Şerafettin GÜNGÖR

     Merhaba ben Güzide Koçyiğit

2017 yılında İzenerji A.Ş ailesine 
katıldım. 

      Mezarlıklar Dairesi Başkanlığında 
İnşaat Teknikeri olarak görev 
yapmaktayım. 

     Her meslekten kadın çalışanların 
bünyesinde olmasına önem veren, 
kadın istihdamına öncelik veren 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesinin 
bir parçası olmaktan, İzmir’in bütün 
ilçelerinde çalışma fırsatı elde 

etmekten ve doğup büyüdüğüm kente hizmet etmekten gurur 
duyuyorum. Sevgilerimle

Tuncay GÜRBULAK

       Ben Tuncay Gürbulak 
2003 yılında sevgili eşim Sevcan 
Gürbulak ile dünya evine girdim. 
Berke ve Kardelen isimlerinde 2 tane 
dünyalar değerlisi evlatlarım var. 
Hali hazırda Mezarlıklar Dairesi 
Başkanlığında coğrafi bilgi       
sistemlerinde görev yapmaktayım. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 
İzenerji şirketimle tanışma ve 
çalışma fırsatını 2018 senesinde 
yakaladım. Kısada olsa bana 3 yıl 
içerisinde birçok kazanım ve 
tecrübe kattı. Pandemi döneminde 
birçok zorlukla karşılaşsak da hem 

İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de İzenerji yönetimi bizlere hem 
maddi hem manevi destekler vererek işimize dört kolla sarılmamızı 
teşvik ettiler.

      Benim  işe  başlamadan  önce  küçük  bir  ailem  vardı.  Artık 
kocaman bir ailem var.

        İzenerji ailesine saygı ve sevgiler;

        İBB ailesine 2017 yılında katıldım. 
23 yıllık profesyonel müzisyenim. 
Atık Transferler ve İkmal Şube 
Müdürlüğü’ne 2017’de başlayarak 
belki de hayatımın en doğru 
kararlarından birini verdim.

  Nereden bilebilirdim ki tüm 
dünyayı etkisi altına alacak bir virüs 
çıkıp, özellikle müzik sektörünü 
bitirme aşamasına getirecek. Bu 
sebeple çok doğru bir karar 
verdiğime inanıyorum.

   Şu an İBB Karşıyaka Bölgesi 
Temizlik Amiri olarak görevime devam ediyorum. İşimi çok severek 
ve titizlikle yapıyorum. Cadde ve sokakları temiz gördükçe çok 
mutlu oluyor, bölgem çalışanları adına ve kendi adıma gurur 
duyuyorum.

      Emekli olana kadar görevimi layıkıyla yapacağıma inancım tam. 
İyi ki İBB ailesinin bir ferdiyim. Saygılarımla

       Ben Şerafettin GÜNGÖR.
2008 yılında İzenerji ailesine dahil 
oldum. 2008 yılından itibaren İzmir 
Doğal Yaşam Parkı Şube 
Müdürlüğü’nde hayvan bakıcısı 
olarak çalışmaktayım. Sırtlan, ayı, 
kurt ve vaşakların bakıcılığını 
yapmaktayım. Hayvanları ve işimi 
seviyorum. İzmir Büyükşehir         
Belediyesi bünyesinde olmaktan 
dolayı çok mutluyum. 

Saygılarımla.

Yusuf KISACIK

     Ben     Yusuf    K ISACIK      38 
yaşındayım, evli ve 2 çocuk 
babasıyım.

    Hayatımda dönüm noktası olan 
ve ilk kez kamu kurumunda    
çalışmama vesile olan İZENERJİ 
ailesine 23.10.2019 tarihinde 
katıldım.

     Bu vesileyle; doğduğum günden 
beri ikamet ettiğim memleketim 
Malatya’dan İzmir’e göç ettim ve 2 
yıla yakın süredir İzmir’de ikamet 
etmekteyim. Oğlum ve kızımın daha 

sosyal bir şehirde eğitim aldıkları içinde ayrıca mutluyum.
İlk işe girdiğim tarihten itibaren; Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü 
şoför olarak görev yapmaktayım. Sokak canlarımızın yaşama 
hakkına bir nebze de olsa katkı sunduğum için çok mutluyum.
Çok sevdiğim ve yaşamayı hayal ettiğim il olan İzmir’de İZENERJİ 
sayesinde yaşamanın mutluluğu içerisindeyim.

     Sosyal demokrat belediyeciliği ve devrimci işçi sendikaları üyesi 
olarak, bu güzel şehirde, kardeşçe barış türküleri söyleyerek hayat; 
sosyal ve devrim tadında yaşayacağımız güzel günleri dilerken; 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

    Ben  Yener  Bozkır  1980 Iğdır      
doğumluyum. 2016 yılından beri 
İZENERJİ A.Ş. Veteriner İşleri Şube 
Müdürlüğümüzde çalışmaktayım. 
İşe giriş tarihinden itibaren almış 
olduğum ve eğitim ve çalışmalar 
sonucunda güzel İzmir’imize daha 
kaliteli hizmet etme şansını 
yakaladım.

       Evli iki erkek evlat babası olarak 
yaşam standartlarımızı üste çeken 
bir kurumda çalıştığım için çok 
şanslıyım.
İzmir bizim evimiz.

    İzmir’de doğan ve dünyanın en büyük 
doğal taş fuarlarının başında gelen; Marble 
İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri 
Fuarı 27. kez kapılarını açtı.
       Açılışta konuşan Başkan Tunç Soyer 
“Marble İzmir hem Türkiye hem de dünya 
doğal taş sektörü için bir sahne. Bu 
sahnede dünyanın trendlerini belirleyen 
ürünlerle, fikirlerle buluşmak mümkün. Her yıl 
daha fazla rağbet gören ve büyüyen doğal 
taş sektörünün geleceğini belirleyecek, bu 
sahneye ışık olacak ise siz değerli 
katılımcılarsınız” dedi.



    1987 yılında İzmir’de doğdum. 
Özkanlar İlköğretim Okulu’nda 
ilköğretimimi, Mustafa Kemal 
Lisesi’nde lise öğrenimimi             
tamamladım. Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği 
Bahçe Bitkileri Bölümü’nde lisans 
eğitimimi tamamlayıp Ege Ünv. Fen 
Bilimleri Ens. Bitki Koruma Ana Bilim 
Dalı Fitopatoloji Bölümü’nde yüksek 
lisansa başladım. Yüksek lisans 
eğitimim süresince Ege Ünv. Tohum 
Teknolojisi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Bakteriyoloji-Tohum 
Laboratuvarında kısmi zamanlı 

olarak çalıştım. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra özel bir 
firmada Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalıştım. 

      Eylül 2017-Kasım 2019 tarihleri arasında Site OSGB’de C sınıfı iş 
güvenliği uzmanı olarak çalıştım. Kasım 2019’dan itibaren İzenerji 
A.Ş. bünyesinde B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktayım.  
Aynı zamanda İzenerji Yayın Kurulu’nda görev alıp; dergimizin siz 
okuyucularımız ile buluşması için çalışmalarımı sürdürmekteyim. 
Sorumluluk, özgüven, iş ahlaki değer bilinci, saygı ve özveri        
duyguları ışığında sürekli kendimi geliştirmekteyim.

İZENERJİ A.Ş. ÇALIŞANLARI /Genel Müdürlük

Berçin GÖKSEN

Nihal Kocamanoğlu
YILDIZ

Altan TÜRKÜSAY

Yağmur GÜRMAN

Aytuğ Berkay YILMAZ

Ümit MUTLU

     Merhabalar, ben Berkay. 24 
yaşındayım. Bilgi Üniversitesi 
Mekatronik Mühendisliği 
mezunuyum. Üniversite yıllarımda 
proje kulübü kurdum ve disiplinler 
arası projeler geliştirdim. Aynı 
zamanda web tasarımcısı olarak 
çalıştım ve üniversitede Java 
çalıştayları düzenleyerek          
öğrencilere yazılım öğrettim. Lisans 
tezim olarak Türkçe İşaret Dili 
çevirebilen bir robot tasarladım. 
Mezuniyetimin ardından 1 yıl 
boyunca Microsoft’ta staj yaptım. 
2021 Ağustos ayı itibari ile de 

İzenerji A.Ş. Enerji Birimi’nde görev almaya başladım. İzmir adına 
Avrupa Komisyonu’nun yürüttüğü İklim Nötr ve Akıllı Şehirler 
Misyonu başvurusunu Enerji Birimi’nden Berçin Göksen ile 
hazırladık. Ayrıca Avrupa Birliği hibe programları kapsamında 
projeler geliştiriyorum.       Hayat yolculuğuma 15.02.1979 

yılında Karadeniz Ereğli’de 6      
çocuklu bir ailenin tek kız çocuğu 
olarak başladım. İlk, orta ve lise 
eğitimimi doğduğum şehirde 
tamamladım. İlkokul hayatımdan 
başlayarak çeşitli dernek           
bünyelerinde halkoyunları          
eğitimlerine katıldım. Daha sonraki 
yıllarda ise yarışma gruplarında yer 
alarak çeşitli gruplarda 
bulunduğum toplulukları başarılı bir 
şekilde temsil etme şansı 
yakaladığım halkoyunlarına usta 
öğreticilik belgesi alarak ilerleyen 

yıllarda da devam ettim. Üniversite eğitimimi 2001 yılında Muğla 
Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden mezun olarak tamamladım. Ege 
Üniversitesi Genel Cerrahi A.B.D da yoğun bakım hemşiresi olarak 
başladığım meslek hayatıma çeşitli eğitim programlarına katılarak 
devam ettim. Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun 
olduktan sonra Ulaştırma Bakanlığının açmış olduğu Orta Düzey 
Yöneticilik sınavına girerek ODY belgesi aldım. Evli ve 2008 doğumlu 
ikiz erkek çocuk annesiyim. Kasım 2019 yılından bu yana iş disiplini, iş 
ahlakı, sorumluluk, güven ve saygı bilinci ile İzenerji Genel Müdürlüğü 
bünyesinde İşyeri hemşiresi/DSP olarak çalışma hayatıma devam 
etmekteyim. 

   1990  yılında  Bulgaristan’ın 
Mestanlı şehrinde dünyaya geldim.  
1991 yılından beri anavatanda 
yaşamaktayım. Eğitim hayatımı 
bitirdikten sonra Bulgaristan ve 
İsveç’te farklı sektörlerde iş         
deneyimleri edindim. Yaklaşık 3 
yıldan sonra yurda dönerek çalışma 
hayatıma devam ettim.  Elektrik 
panosu üretimi yapan Modülpan 
firmasında Teklif Proje görevlisi 
olarak 2,5 yıllık bir çalışma           
deneyimim oldu. Sonrasında 
rüzgârgülü üretimi yapan TPI 
Composite firmasında Üretim Takım 

Lideri olarak 3 yıl boyunca görev yaptım. Bu esnada Anadolu 
Üniversite’sinde Kamu Yönetimi okumaya başladım. Ağustos 
2021’de evlendikten hemen sonra, Eylül 2021’de İzenerji ailesine 
katıldım. Yaklaşık 6 aydır İdari İşler departmanına bağlı olarak 
MTK’da bulunan depomuzda Taşıma Personeli olarak görev 
yapmaktayım. 

   Herkese merhaba, İstanbul 
Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliğinden 2020 yılında 
mezun oldum. Şimdiye kadar 
bölümün alanlarını kapsayan pek 
çok inter-disipliner faaliyet 
içerisinde yer aldım. Sinirbilim 
matematiksel modelleme ve nöro 
görüntüleme sistemleri ile ilgili 
araştırma gruplarında, yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği konularını 
da kapsayan elektrik elektronik 
mühendisliği ile ilgili çeşitli yayın 
çalışmalarında faaliyet gösterdim. 
İzenerji Enerji Birimi’nde 2021 

Ağustos ayından itibaren elektrik elektronik mühendisi olarak görev 
yapmaktayım. İzmir adına Avrupa Komisyonu’nun yürüttüğü İklim 
Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu başvurusunu Enerji Birimi’nden Aytuğ 
Berkay Yılmaz ile hazırladık. Ayrıca Avrupa Birliği hibe programları 
kapsamında projeler geliştiriyorum.

         Merhaba;        1993      İzmir                 
doğumluyum. Celal Bayar         
Üniversitesi Tarih Bölümü 
mezunuyum. Lisansımı bitirdikten 
sonra              pedagojik formasyon 
eğitimi aldım ve akabinde MNG 
kargo şirketinde 3 yıl boyunca Şube 
Müdürü olarak çalıştım. 2020 yılı 
sonlarında ise İzenerji A.Ş.’ye büro 
personeli olarak geçiş yaptım. 1 
yıldır burada görev yapıyor, İzmir 
halkına sunulan hizmetlere katkıda 
bulunmaktan son derece mutluluk 
duyuyorum.
Saygılarımla.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ICLEI 
Küresel Yönetim Komitesi İklim Eylemi Eş 
Başkanı ve Sosyal Demokrat Belediyeler 
Derneği (SODEM) Başkanı Tunç Soyer, 
Kadıköy Belediyesi ve ICLEI Sürdürülebilir 
Kentler Birliği tarafından düzenlenen 
Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ne 
katıldı. Kadıköy Kozyatağı Kültür 
Merkezi'nde yapılan zirvede yeşil şehir 
yatırım finansmanı, iklim kriziyle 
mücadelede döngüsel kültürün rolü ve 
uluslararası girişimlerin yerelleştirilmesi 
konuları ele alındı. 
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İklim kriziyle mücadele ederken,
kuraklığa dayanıklı ağaçları  çocuklarımızla

dikmenin mutluluğu içerisindeyim.

Gelecek çocuklarımızla yeşeriyor.

Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



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

enerji kaynaklarını yenilenebilir             
enerjiyle sağlamak hem de en uygun 
maliyetle bu işi yapmak en büyük 
hedefimizdi. Kısa sürede 
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Henüz 4 
aylık bir firmayız. Bu kadar keyifli 
başlangıcın ardından gözümüzü ileriye 
dikerek, bunun sürdürülebilir olması için 
kendi yenilenebilir enerji tesisimiz için 
çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz” 
ifadelerini kullandı.  

       İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketler 
Koordinatörü Ali İhsan Özgürman, 
“Ulaşılan bu hedef, belediyemizin 
2020-2024 Stratejik Planı’nda 7 tane 
stratejik amaç ve bunların altında 
sıralanan 26 stratejik hedeflerle çok 
yakından ilintili. Geniş vizyonuyla 
önümüzü açan Sayın Başkanımız Tunç 
Soyer’e teşekkür ediyorum” dedi. 

Taşından toprağına
emek, dayanışma,

sevgi kokan şehir; İzmir


