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“Ben sporcunun zeki, çevik ve
 aynı zamanda ahlaklısını severim.”



   
  

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

   Belediyemizin birimlerinden, diğer 
belediye şirketlerimizden görev 
yapmakta olan personellerimizin büyük 
kısmının İnsan Kaynakları süreçlerini 
geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de 
başarıyla yürütüyoruz.

        Yerel        yönetimlerin       gücünün              
öneminden yola çıkarak çizdiğimiz yol 
haritası ile kente çözüm odaklı hizmet 
veriyoruz. Bu süreçte İzmir için var 
gücüyle  çalışan  belediye                             
şirketlerimizden biri olan İZENERJİ ile 
açılım yaparak enerji sektörüne büyük 
bir adım attık. İZETAŞ’ı kurduk, enerji 
tedarik lisansını aldık. Bu lisansla İzmir 
Büyükşehir Belediyesi kurum ve 
şirketlerine enerji tedarikini 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

        Tedarik         edilen         enerjilerin                                 
yenilenebilir enerji olduğuna dair 
uluslararası kuruluş olan I-REC         
tarafından düzenlenen sertifikalarımızı 
her ay teslim alıyoruz.

       İklim    değişikliğine    karşı,    yerel 
yönetim vizyonu ve eylem planlarıyla 
fark yarattığımız İzmir, 377 şehir       
arasından Avrupa Birliği’nin İklim Nötr 
ve Akıllı Şehirler Misyonu’na katılmaya 
hak kazandı. İzmir 2050 sıfır karbon 
hedefini 2030’a çekerek İZENERJİ A.Ş. 
bünyesinde projelerimizi hayata      
geçirecek ve diğer kentlere öncülük 
edeceğiz. 

       Belediyemiz kurum ve iştiraklerinin, 
Ticaret ve Sanayi Odaları’nın, İzmir 
Kalkınma Ajansı’nın,  Kent Konseyi’nin, 
üniversitelerin, meslek odalarının, 
derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, 
özel sektörün ve şehrin diğer tüm 
paydaşlarının da katılımı ile İzmir’i 2030 
yılında iklim nötr yapma hedefi         
doğrultusunda çalışmalarımızı artan bir 
hızla sürdürüyoruz.

   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

İZENERJİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

A. Ercan TÜRKOĞLU
Yük. Müh.

İBB Başkan Vekili Sn. Mustafa               
Özuslu’dan  İklim Biziz  ve   
Değişeceğiz,
 
Doç.  Dr.   Mehmet  Dal’dan  Rüzgar 
Enerji Sektörü ve Türkiye’deki Gelişimi,
 
Prof.  Dr. Nuri  Azbar  ve  Kimya  Yük. 
Müh. Cansu Mayaoğlu Akın’dan  YEŞİL 
MUTABAKAT KAPSAMINDA ÇEVRE 
DOSTU TOPLU TAŞIMACILIKTA YEŞİL 
ULAŞIM VE HİDROJEN, 

Orkide  Karabaş’tan  GÜNEŞİN 
DOĞDUĞU SON GÜNE KADAR 
GELECEĞİNİZİ GÜNEŞLE BİRİKTİRİN 
yazıları, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 
etkinlik haberleri, 

Eylem Planlarımız,

İzenerji’nin  yurtiçi  ve  yurtdışı 
etkinliklerinden haberler ilgilerinize 
sunulmaktadır. 
 

Değerli İzmirliler; 

      Sektörel yayın organımız  İzenerji’nin  
6. Sayısı ile yine karşınızdayız.

  Şirketimiz hissedarlığı ile kurulan 
İZETAŞ İzmir Elektrik Tedarik A.Ş., İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve iştirak 
şirketlerine  ticari kardan arındırılmış  
ve  yenilenebilir kaynaklardan         
sağlanan  elektrik enerji tedariğini 
başarıyla sürdürmektedir.

  İzetaş’ın   bu  önemli  hizmet      
kapsamına  Haziran 2022 tarihi itibarı 
ile  Adana Büyükşehir Belediyesi’ni de 
katmış olduğunu gururla duyurmak 
isteriz.  

Dergimizin 6. Sayısında

   İzenerji,      İzmir’imizi      Avrupa 
Komisyonu  İklim Nötr ve Akıllı Şehirler 
Misyonu Platformu'nda  temsil etmeye 
devam etmektedir. İzmir  karbon ayak 
izi duyarlılığı ve iklim değişimi direnci 
konularında   Avrupa’nın öncü kenti 
unvanı ile  çalışmalarını              
sürdürmektedir.

    Şirketimiz,  İZFAŞ tarafından  ilk kez 
düzenlenen WE-CYCLE  Çevre ve Geri 
Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’na katıldı 
ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

     İzenerji,  enerji sektörü sanayicileri ile  
daha yakın olabilmek amacıyla   Enerji 
Sanayicileri İş Adamları Derneği’ne üye 
oldu ve üyelerle işbirliği görüşmelerine 
başlandı.

     İzmir    ve    İzmirliler    için   hizmet 
yarışımız  sürüyor.

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



1971 Muğla Ortaca doğumluyum. 
İlk-orta-lise ve Üniversite öğrenimimi 
İzmir’de tamamladım. 1985-1988 yılları 
arasında     İzmir    Atatürk    Lisesi’nde

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

22 Nisan 1965 tarihi doğumludur. 1986 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olmuş avukatlık 
stajını tamamlayıp, Adli Yargı Hakimlik 
Sınavı’nı kazanmış ancak görevine 
başlamadan istifa etmiştir. 10 Mart 
1988 tarihinde İzmir Büyükşehir          
Belediyesi’nde avukat olarak göreve 
başlamıştır. 2009 yılından itibaren 
ESHOT Genel Müdürlüğü’nde 1. Hukuk 
Müşaviri olarak görevine devam 
etmektedir. 2010 yılından itibaren 
İzenerji A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği 
görevini         yürütmektedir.

İZENERJİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

İZENERJİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

1985 yılında Gazi Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 
Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra 1998 yılında Dokuz Eylül        
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 
yüksek lisansını tamamladı. 1984–1993 
yılları arasında özel bürolarda çalıştı. 
1993–2002 yılları arasında Emlak 
Bankası Bölge Uygulama Baş 
Müdürlüğü’nde Kontrol Mühendisi, 2. 
ve 1. Amir olarak görev yaptı. 
2002–2014 yılları arasında Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı İzmir 
Birimi’nde TOKİ İzmir Birim Sorumlusu 
olarak görev yaptı. 2014 yılında 
göreve başladığı İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nde Kentsel Dönüşüm 
Dairesi Başkanı olarak görevine 
devam etmektedir. 

İZENERJİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

Figen SEYİS

Tayfun İLHAN

öğrenimi tamamladıktan sonra 
1990-1995 yılları arasında Dokuz Eylül 
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdim. 
1995 yılında Armes İnşaat Ltd Şti.’nde 
iş hayatına girdim. İzmir Konak İlçe ve 
Seferihisar İlçesi Doğanbey                   
bölgelerinde kışlık ve yazlık konut 
inşaatları yaptım. 1999 yılında         
Seferihisar İlçesi Doğanbey             
bölgesinde halen işletmekte olduğum 
Armes Yapı Evi’ni kurarak inşaat 
malzemeleri satışı işine girdim. 2013 
yılında Belediye Başkanımız Sn. Tunç 
Soyer’in  önerisiyle  Seferihisar             
Jeotermal A.Ş.’de Genel Müdürlük 
görevine başladım. Halen Seferihisar 
Jeotermal A.Ş.’de Genel Müdürlük 
görevini yürütüyorum. İZENERJİ 2021 
olağan genel kurulunda Yönetim 
Kurulu Üyesi seçildim.

Ayşe Arzu Özçelik

2012, 2013, 2019, 2020, 2021 yıllarında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir 
Tabiat Varlıklarını Koruma                 
Komisyonları’nda üye olarak görev 
yapmıştır.

2016 yılından itibaren İzenerji Yönetim 
Kurulu  Üyesi  olarak görev                      yapmaktadır.
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P O L İ T İ K  B A K I Ş

Mustafa ÖZUSLU

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili

İnsanoğlu gidecek başka bir yeri 
olmamasına rağmen, kendi yuvasını 
kendi elleriyle büyük bir ekolojik yıkıma 
sürükledi. Dünyamız yaşanabilir bir yer 
olmaktan büyük bir hızla uzaklaşıyor 
ve iklim krizine bağlı gelişmeler            
milyarlarca insanın hayatını doğrudan 
etkiliyor.

Havamız kirleniyor, yangınlar orman 
yüz ölçümünün azalmasına sebep 
oluyor. Türlerin soyları tükeniyor. Temiz 
suya erişimimiz her geçen gün 
zorlaşıyor. Ekilebilir araziler vasıflarını 
kaybediyor ve bütün bunlar 
geleceğimizi tehdit ediyor.

Doğanın maruz kaldığı bu yıkımın 
sonuçları, aslında görünmez bir 
kelepçe gibi dünyanın en uzak           
noktalarında birbirlerinden habersiz 
yaşamakta olan insanları birbirlerine 
bağlıyor. Bir ülkedeki önlenemeyen 
karbon salımı başka bir ülkede 
yaşayan insanların da nefesini kesiyor. 
Son 2 yıldır yaşamakta olduğumuz 
Covid-19 pandemisi, küresel 
felaketlerin ülke ayırt etmeksizin bütün 
dünya insanlarını nasıl etkilediğini 
apaçık görmemizi sağladı. İklim 
değişikliğinin beraberinde getirdiği 
sorunların büyük felaketlere 
dönüşmemesi ise yine biz 
insanoğlunun elindedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, 
mevcut ekolojik yıkımın önüne 
geçilmesi yönünde adım atmak için 
beklenecek bir dakikamızın bile 
olmadığının bilinciyle hareket 
ediyoruz. Gelecek nesillerimize,         
evlatlarımıza yaşanabilir bir dünya 

bırakabilmek II. Yüzyıla Çağrı              
Beyannamesi’nde sayın Genel 
Başkanımızın söylediği gibi bizim 
anayasal sorumluluğumuz olmalıdır. 
Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip 
dünyaya doğma hakkı, henüz 
doğmamış olan nesillerin de hakkıdır. 
Ve bunu sağlamak bizim en temel 
görevlerimizden biridir. Gençlerimizi 
bu konuda bilinçlendirmenin yanında 
her anlamda onları da sürece dahil 
etmeyi çok kıymetli buluyoruz. 

Ülkemizin evrensel kriterlere bağlı bir 
ekosistem uygulayıcısı olmalıdır. Bu da 
katılımcı karar alma süreçleri ile 
hayata geçirilen bir çevre politikasıyla 
mümkün olabilir. Şeffaf, katılımcı, 
insanı, gençlerimizi, tüm canlıların 
yaşam haklarını önceleyen bir 
anlayışla hareket ediyoruz ve bu 
alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İklim krizi ile mücadele bilim                    
insanlarının katkılarıyla tanımlanmış, 
ölçülebilir hedeflere dayalı politikalar 
üzerine inşa ediliyor. Bunların başında 
atmosfere salınan insan kaynaklı sera 
gazı miktarının düşürülmesi geliyor. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 
İzmir’in güçlü ekonomisini, şehrin 
benzersiz doğasını koruyarak         
büyütmek bizim en öncelikli 
konularımız arasında yer alıyor. Bu 
nedenle, 2020’de uluslararası           
standartlarda iki stratejik rapor      
hazırladık. 2021 yılında İzmir        
Büyükşehir Meclisi’nde onaylanan bu 
raporlar Yeşil Şehir Eylem Planı ile; 
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı’dır. Bu planlar, İzmir’in doğaya 
uyumu ve iklim kriziyle mücadelemiz 

için yol haritamızı çizmektedir. Her iki 
çalışmayı    da    3    hedef    etrafında          
kurguladık:
1.Kent ile kır arasındaki bağlantıları 
güçlendirmek
2.Dirençli, refahı yüksek bir şehir inşa 
etmek
3.Biyolojik çeşitliliğini koruyan      
döngüsel bir ekosistem kurmak.

İzmir,  ülkemizin,  Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler 
Programı’na dahil olan ilk şehridir. 
“İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı” ile Yeşil 
Şehirler Programı’nın bir parçasını 
oluşturan ve aralarında su, biyolojik 
çeşitlilik, hava, toprak ve iklim 
değişikliği konularının da yer aldığı, bir 
dizi kentsel çevre sorununu ele alarak 
çözümlere yönelik eylemler                   
belirlenmiştir.  EBRD’den alınan 300 
bin Avroluk hibe desteği ile İzmir için 
daha yeşil bir geleceği mümkün 
kılacak bir vizyon oluşturmak      
amacıyla  projeler geliştirilmektedir.

İKLİM BİZİZ VE
DEĞİŞECEĞİZ



İzmir'de kişi başına 5,08 ton CO2e   
olan salım miktarı sanayi ve sivil 
havacılık sektörleri çıkarıldığında 3,31 
ton CO2e olmaktadır. Mevcut durum 
devam ederse bu salımın 2030 yılında 
kişi başı 3,51 ton CO2e’na ulaşacağı 
hesaplanmıştır. İzmir kent olarak %40 
salım azaltımını gerçekleştirdiğinde 
kişi başına salım miktarı 1,98 ton 
CO2e’ye düşecektir.

Yok oluşu değil birlikte var etmeyi 
savunmalıyız.     Bu     konuda     kararlı 
olmayı, eyleme geçmeyi, doğanın 
adaletli yapısının önüne konulan 
engelleri kaldırmayı amaçlayarak 
yolumuza devam etmeliyiz.

Fakat burada, asıl üzerinde durulması 
gereken, ertelemeden, hemen şimdi 
en hızlı şekilde nasıl pozisyon almamız 
gerektiğini belirlemek ve harekete 
geçmektir. 

Etkileşimli, katılımcı, şeffaf ve karar 
alma süreçlerine gençleri de dahil 
eden çevre politikalarını, yerelden 
başlayarak  hayata   geçirmek,   güzel 

bir gelecek için her birimizin en temel 
ödevidir.  Zamanımız çok azaldı. Biz 
her konuda olduğu gibi sorunları  
ortaya koymakla kalmayarak,              
gereken her alanda sorumluluk 
alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. 

Doğanın şehre nüfuz edebilmesi, 
insanların doğaya nüfuzu, döngüsel 
ekonomi ve İzmir’deki kırsal alanla 
metropol alanı arasındaki kültürel 
bağlantıları güçlendirme hedefiyle 
yolumuza devam ediyoruz. Gördük ki, 
afetlere ve salgınlara dirençli olmanın 
tek yolu, doğayla uyumlu bir yaşam 
sürmek ve  şehirlerimizi doğasıyla 
uyumlu şekilde imar etmektir.

Şehirler dünya nüfusunun yarısından 
fazlasına ev sahipliği yapıyorlar. Ve 
iklim değişikliğinin etkileriyle de ilk 
olarak şehirler yüzleşiyorlar. Uluslar 
konuşurken, kentler harekete geçerler. 
Doğa hem çok güçlü hem de bir o 
kadar kırılgan, doğayı geri                    
kazanabiliriz, onunla barışabiliriz, 
çünkü başka gidecek bir yerimiz yok. 
İklim biziz ve değişeceğiz. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak iklim 
değişikliği konusunda sera gazlarının 
%20 azaltılması ile ilgili 2015 yılında 
verilen taahhüdü, 15 Ağustos 2019 
yılındaki Meclis Kararı ile Avrupa Birliği 
hedeflerine paralel olarak 2030’a 
kadar sera gazlarının %40 azaltılması 
olarak yeniledik ve çalışmalarımıza bu 
hedeflere ulaşabilmek için kararlılıkla 
devam ediyoruz. 

Bu kapsamda; arazi kullanımı, atık 
yönetimi, binalar, çevre ve biyolojik 
çeşitlilik, enerji, halk sağlığı, sivil 
savunma ve acil durum, su yönetimi, 
tarım ve ormancılık, turizm ve ulaşım 
konularında her iki planda toplam 61 
adet eylem oluşturduk.

İzmir’de sera gazı dağılımında en 
yüksek pay yaklaşık %41 ile sanayi 
salımlarına aittir. Salımların yaklaşık 
%24'ü binalardan, yaklaşık %23’ü 
ulaşımdan kaynaklanmaktadır. Tarım 
kaynaklı salımlar toplam salımların 
%9’unu oluşturmakta, geri kalan atık, 
atık su ve sokak aydınlatma salımların
yaklaşık %3’ünü oluşturmaktadır.  
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2.2. Azaltım

    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;

Temel Yıl

  Temel yıl, önerilen  eylemlerin 
sonuçlarını izlemek için salım azaltım 
hedefinin karşılaştırılacağı referans 
yılıdır. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı 
yeni Büyükşehir Belediye Kanunu Mart 
2014'teki yerel seçimlerden sonra 
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile 
büyükşehir belediyelerinin idari 
sınırları, il sınırlarına kadar    
genişletilmiş, köyler kaldırılarak şehir 
mahallelerine dönüştürülmüş ve 
büyükşehir belediyeleri il idari sınırının 
tamamından sorumlu hale                     
getirilmiştir. Böylece İBB'nin sorumluluk 
alanına 11 ilçe belediyesi ile artık 
şehrin birer mahallesi olan yüzlerce 
köy eklenmiştir. İBB, oldukça geniş bir 
alana ve çok sayıda yerleşime temel 
altyapı hizmetleri ile diğer hizmetleri 
sunabilmek için ciddi anlamda 
yeniden organize olmak zorunda 
kalmıştır. Mevzuatta bu konu ile ilgili 
düzenlemeler hala yapılmaya devam 
etmekte iken bu değişikliğin 
sosyo-ekonomik yansımaları yeni yeni 
hissedilmeye başlanmıştır. İzmir'in 
daha önceki kırsal bölgelerindeki 
ticari ve ekonomik faaliyetlerdeki 
artış, kentsel enerji tüketim özelliklerini 
çok daha büyük nüfuslara yayarak 
kentsel ulaşım ve bina enerji         
yoğunluklarını beklenenden çok daha 
fazla etkilemiştir. 2014 olan temel yılı, 
kapsamlı ve güvenilir verilerin             
bulunduğu en uygun yıl olan 2018 ile 
değiştirilmiştir. 2030 için %40 azaltım 
hedefine ulaşmak için, şehrin mevcut 
durumunu yansıtan en son yıldan 
itibaren izlemeye başlamak gerçekçi 
olacaktır.

9Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP). Kaynak: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf KAYNAK:

2.2.1. İzlenen Süreç

  CoM  girişimi, bu sürece yeni 
başlayan belediyelerin yerel           
koşullarına uyan bir azaltım eylem 
planı geliştirmelerine imkân               
tanımaktadır. Halihazırda enerji ve 
iklim eylemlerini oluşturmuş               
belediyelerin ise yaklaşımlarında 
büyük değişiklikler yapmaksızın bir 
azaltım eylem planı geliştirmelerine 
imkân tanımaktadır. Sözleşmede, bu 
ilke göz önünde bulundurularak, 
mevcut standartlara ve yöntemlere 
dayanan veya bunlardan uyarlanan 
çok seçenekli bir metodoloji 
geliştirmiştir. Bazıları birbirine bağımlı 
olan farklı seçenekler, temel yılı seçimi, 
salım envanteri yaklaşımı, dâhil edilen 
sera gazı(ları), salım faktörleri ve 
azaltım hedefinin tanımlanması ile ilgili 
seçeneklerdir.9

Sınırlar

       İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni 
sınırı (Mart 2014 itibariyle), İBB'nin yetki 
alanını belirlemektedir. Bu sınır 
dahilinde seçilen sektörler binalar, 
ulaşım, atık ve atıksu tesisleri ile     
tarımsal toprak (gübreler) ve 
hayvancılıktır (enterik fermantasyon, 
hayvansal gübre yönetimi).                  
Hesaplamaların ve veri                           
gereksinimlerinin karmaşıklığı           
nedeniyle, tarımsal ürünler ve 
kalıntılarla ilgili salımlar envantere 
dâhil edilmemiştir. Sanayi                     
sektöründen kaynaklanan sera gazı 
emisyonları hesaplanmış ancak 2018 
yılı emisyon envanterine dahil 
edilmemiştir.
Mevcut Durum Salım Envanterini 
Hesaplama Yöntemi

          Her enerji taşıyıcısının doğrudan 
ve dolaylı sera gazı salımları, nihai 
enerji tüketiminin karşılık gelen salım 
faktörü ile çarpılması ile hesaplan-
mıştır. Ayrıca, atıklar, atıksu arıtma, 
tarım ve hayvancılıktan kaynaklanan 
CH4 ve N2O salımları hesaplanmış ve 
CO2e'ye dönüştürülmüştür.
         Mevcut durum salım envanterinin 
hazırlanmasında kentler tarafından en 
yaygın olarak kullanılan faaliyet 
temelli yaklaşım kullanılmıştır. Bu 
yaklaşımda, İzmir'deki doğrudan 
(yakıt yakma yoluyla) veya dolaylı 
(elektrik tüketimi yoluyla) enerji         
tüketiminden kaynaklanan tüm CO2e 
(veya sera gazı) salımları dâhil 
edilmektedir. Sera gazı salımlarının 
çoğu CO2 salımı iken, CH4 ve N2O 
salımları konut ve ulaşım 
sektörlerindeki yanma süreçleri 
bakımından ikincil öneme sahiptir. 
Tüm CO2, CH4 ve N2O salımları, Beşinci 
Değerlendirme Raporun’daki (AR5) 
IPCC salım faktörleri kullanılarak 
küresel ısınma potansiyelleri (GWP) ile 
birlikte tüm yakıt türleri için                     
hesaplanmaktadır. CO2 dışındaki 
diğer salımların dâhil edilmesinin 
nedenlerinden biri de İzmir'in         
atıklardan (CH4), atık sudan (CH4, 
N2O), çiftlik hayvanlarının enterik 
fermantasyonundan (CH4) ve tarımda 
kullanılan kimyasal gübrelerden (N2O) 
kaynaklanan salımları  hesaplamasıdır.
 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
belirlenen sınırları içerisinde sera gazı 
hesaplamalarında IPCC, KADEME-1 ve 
KADEME-2 metodolojisi esas 
alınmıştır. Bu doğrultuda, Kapsam-1, 
Kapsam-2 ve Kapsam-3 sera gazı 
kaynakları türlerine göre                           
hesaplamalarda aşağıdaki formüller 
ve değişkenler kullanılmıştır:

 Salımlar GHG, yakıt=CO2 salımı, yakıt +
CH4 salımı, yakıt+N2O salımı, yakıt +...
CO2 salımı, yakıt = Yakıt tüketimi x
Emisyon Faktörü CO2, yakıt

www.izenerji.com.tr
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2.2.2 Yapılan Varsayımlar
         Hedeflenen 2030 yılı için sera gazı 
salımı varsayımları; nüfus artış hızı, 
bina ve hizmet sektörü büyüme oranı, 
son on yıldaki enerji tüketim eğilimleri 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki 
alanında meydana gelen mevzuat 
kaynaklı değişiklikler dikkate alınarak 
yapılmıştır. Sektör temelli varsayımlar 
aşağıda listelenmiştir:

a. Nüfus artışı: Nüfus projeksiyonu, son 
on yıldaki nüfus artışının aritmetik 
ortalaması kullanılarak yapılmıştır. Bu 
projeksiyon, İzmir Büyükşehir             
Belediyesi tarafından hazırlanan 
çeşitli strateji ve planlardaki nüfus 
projeksiyonları ile örtüşmektedir.10 
Yıllık ortalama nüfus artışı yılda %1,3 
olarak kabul edilmektedir. Buna göre 
İzmir'in nüfusu 5.033.986 olacaktır.

b. Binalar sektörü salımları, aşağıdaki 
bina tipolojilerine göre yapılan 
varsayımlar ile artırılmıştır.

i. Konutlar: Enerji tüketiminin nüfus 
artışıyla doğru orantılı olduğu 
düşünülmektedir ve artış hızı yılda 
%1,3 olarak alınmıştır.

ii. Konut dışı binalar: Enerji tüketim 
artışları son 5 yıldaki eğilimler ve 
hizmet sektörünün kalkınma durumu 
dikkate alınarak belirlenmiştir. 
Varsayımlar aşağıdaki gibidir:

1.Doğal gaz: %3
2.LPG:Son 4 yıldaki yıllık ortalama artış 
oranına göre %1
3.Akaryakıt:Son 4 yıldaki yıllık               
ortalama artış oranına göre %1
4.LNG: Son dört yılda düşüş eğilimi 
göstermesine rağmen, yıllık artış oranı 
%0 olarak kabul edilmiştir.
5.Elektrik:Son  10  yılda  hizmet 
sektöründeki yüksek büyüme oranları, 
konut dışı binaların enerji                    
tüketimindeki artışa da                      
yansımaktadır. Ortalama %7 olan bu 
büyüme oranı son yıllarda %3'e 
düşmüştür. Bu nedenle, doğal gaz ve 
elektrik artış oranının yılda %3 olduğu 
varsayılmaktadır.
6.Jeotermal enerji: Yılda %2 artış oranı.

iii. Belediye binaları: Son 5 yılda, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu’nun değişmesi ile İBB'nin bina 
ve tesis sayısında önemli artış olmuş, 
özellikle doğal gaz tüketimi neredeyse 
iki katına çıkmıştır. Bununla beraber, 
hizmetlerde bu değişiklikten                
kaynaklanan artış tamamlanmış ve 
daha istikrarlı bir seyir izlemeye 
başlamıştır. Belediye binalarının enerji 
tüketimi ile ilgili yandaki varsayımlar 
yapılmıştır:

10İzmir Entegre Katı Atık Yönetim Planı, 2018KAYNAK:

 Özel araçlar Minibüs Otobüs 
Hizmet 

 

Hafif 
Hizmet 

 

Motosiklet 

 Benzin Dizel LPG Dizel Dizel Dizel Dizel Benzin 

 12.000 12.000 30.000 18.500 70.000 25.000 15.000 4.000 

 
(Lt / 100 km) 

8,5 7,3 6,7 10,9 57,2 29,9 10,9 2,9 

 

Tablo 1: Araç tipine göre yakıt dökümü varsayımları

İzmir Sera Gazı Salımı (Sanayi hariç) Projeksiyonu, 2030
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1.Doğal gaz: yılda %3 artış oranı
2.Elektrik: yılda %3 artış oranı
3.Fueloil, dizel (sabit), kömür, LPG: yıllık 
%0 artış oranı
4.LNG: yılda %2 artış oranı

c. Ulaşım  Sektörü  yakıt  tüketimi  ve 
sera gazı salımı artış oranları         
aşağıdaki gibidir:

i.Belediye araç filosu:

1.Dizel: yılda %1 artış oranı
2.Benzin: yılda %0 artış oranı
3.Elektrik: yılda %2 artış oranı

ii.Toplu Ulaşım filosu

1.Dizel: yılda %3 artış oranı
2.Elektrik: yılda %3 artış oranı

iii.Özel Araçlar

1.Dizel Özel araçlar: %2
2.Dizel Lojistik araçlar: %1
3.Benzinli Özel araçlar: %1
4.LPG: %0

   Ayrıca, toplam yakıt tüketimi İBB 
ruhsatlı araç sayısı kullanılarak araç 
kategorilerine dağıtılmıştır. Bu    
dökümde (Tablo 1) araç tipine bağlı 
olarak aşağıdaki ortalama km verileri 
ve ortalama yakıt tüketimi verileri 
kullanılmıştır.

   Yukarıdaki    varsayımların    bir 
sonucu olarak, İzmir kent salımları 
(sanayi hariç) 2030 sera gazı salımları 
17.691.125 tCO2e olarak hesaplanmıştır 
ve toplam enerji tüketimi 45.593.220 
MWh olacaktır (Şekil 3). Kişi başına 
salımlar 3,31 tCO₂e'den 3,51 tCO₂e'ye 
(%6 artış) yükselecektir.

d. Diğer Salımlar; atık ve atıksu ile ilgili 
salımlar, doğrudan vatandaş 
faaliyetleriyle bağlantılı olduğu için, 
%1,3 olan nüfus artış oranına göre 
artırılmaktadır. Tarım ve hayvancılıkla 
ilgili salımlar yılda %1 oranında 
artarken, sulamadaki elektrik tüketimi 
artış oranı yılda %2 olarak kabul 
edilmiştir.

Her şeyin olağan seyrinde devam 
etmesi durumunda 2030 yılına ilişkin 
salım projeksiyonu

Şekil 3: İzmir Sera Gazı Salımı Projeksiyonu, 2030
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    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;

  

      Türkiye    Cumhuriyeti  Devleti’nin 
temel işlevleri merkezi hükümet   
tarafından  yürütülse de, yerel            
yönetimde de yönetim kademelenmesi 
vardır. Türkiye coğrafi olarak 81 ile 
ayrılmış, bu iller de çok sayıda ilçeye 
bölünmüştür.

    2018 itibariyle Türkiye nüfusunun 
yaklaşık %77'si büyükşehir belediyeleri 
içinde yaşamaktadır. Bölüm 2.1 'de 
belirtildiği gibi İzmir, en büyük     
büyükşehir belediyelerinden biridir. 
Büyükşehir belediyeleri iki kademeli  bir 
yerel yönetim yapısı kullanarak faaliyet 
göstermektedir. Büyükşehir belediyesi 
(bu durumda İBB) makro hizmetleri 
denetleyen üst kademeyi oluştururken, 
İlçe Belediyeleri mikro hizmetler 
konusunda çalışmaktadır.

        İzmir    1984    yılında,     büyükşehir 
belediyesi olarak belirlenmiştir. İBB'nin 
kurulmasıyla birlikte, merkezdeki 
(kentsel) bölgeler, çevredeki bölgeler ile 
birleşmiştir. Zamanla, sınırlar genişlemiş 
ve 6360 Sayılı Kanun (2012 yılı) ile 
büyükşehir belediyesi sınırları da 
genişletilmiştir. Bu tarihten itibaren İBB, 
toplam alanı 11.891 km2 olan  30 ilçeden 
oluşmaktadır. YŞEP kapsamında, İzmir 
ilinin tamamı çalışılmıştır.

     İBB;  Belediye  Meclisi,   Belediye 
Encümeni ve Belediye Başkanı olarak 3 
yapısal birimden oluşmaktadır. Bu 
birimlerin genel tanımı aşağıdaki 
gibidir:

   Belediye Meclisi, belediyenin karar 
organıdır. Üyeler seçmenler tarafından 
beş yıl görev yapmak üzere doğrudan 
seçilirler. İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisi 175 meclis üyesi ve Belediye 
Başkanı’ndan oluşmaktadır; koltuk 
sayısı belediye sınırları içindeki ilçelerin 
sayısı ve büyüklüğüne göre belirlenir.

       Belediye  Encümeni, Belediye Meclisi 
kararlarının uygulanmasından                
sorumludur. Belediye Başkanı, Belediye 
Encümeni’nin başkanı olarak görev 
yapmaktadır. Üyelerinin beşi (yani 
yarısı) Belediye Meclis’i tarafından 
seçilen meclis üyeleri, diğer beşi ise 
Belediye Başkanı tarafından seçilen 
belediye yöneticileridir. 

3.1.1 YŞEP ile ilgili Yasama ve
Düzenleme Kapsamı

      İBB Başkanı Büyükşehir Belediyesi’nin 
başkanıdır. İBB Belediye Başkanı 
doğrudan İBB içindeki seçmenler 
tarafından beş yıllık bir dönem için 
seçilir. Belediye Başkanı, Meclis başkanı 
ve Belediye Encümeni başkanı olarak 
yerelde önemli bir idari güce sahiptir. 
Belediye Başkanı, gündemi belirleme, 
tüm belediye yöneticilerini ilerini ve 
çalışanlarını atama ve görevden alma 
ve belediye bütçesini kontrol etme 
yetkisine sahiptir.

  Büyükşehir Belediyesi,  makro 
hizmetleri denetleyen üst katmanı 
oluştururken, ilçe belediyeleri ise mikro 
hizmetleri vermektedir. Büyükşehir   
belediyelerinin başlıca işlevleri            
şunlardır:

   Daha yüksek ölçekli (1/5.000 ila                 
1/25.000) nazım imar planlarının 
hazırlamak;
       İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan 
uygulama imar planlarını (1/1.000 
ölçek) onaylamak;
     İlçe, belediyelerinin imar planlarının 
uygulanmasında planlama  ilkelerine 
uygun hareket ettiğini denetlemek;
    Düzenli  kentleşmeyi  sağlamak için 
parselasyon planları ve konut yapmak, 
sanayi ve ticaret için gereken altyapıyı 
kurmak
      Büyükşehir    ulaşım      ana     planını 
hazırlamak, toplu ulaşım hizmetlerini 
planlamak ve bu planları uygulamaya 
koymak;
      Meydanlar,  bulvarlar,  caddeler   ve 
ana yollar inşa etmek;
   Çevreyi,  tarım  arazilerini  ve  su 
havzalarını korumak ve geliştirmek;
     Katı  atıkları  geri  dönüştürmek    ve 
depolamak;
   Su   ve  kanalizasyon   hizmetleri  
sunmak;
      Açık  ve  kapalı  park  alanları    inşa 
etmek;
     Bölgesel          parklar,         hayvanat 
bahçeleri, müzeler, spor, eğlence ve 
dinlenme tesisleri inşa etmek;
      Mezarlıklar, toptan   gıda    pazarları 
ve mezbahalar inşa etmek ve
      Yangınla   mücadele   ve  acil durum         
hizmetleri vermek.

     YŞEP’in  uygulanmasındaki   ana 
görevler İBB bünyesindeki daire 
başkanlıkları tarafından üstlenilmiş olsa 
da, ulusal yönetmelik ve kuruluşlar 
YŞEP’in sorunsuzca                    
gerçekleştirilebilmesi adına önem 
taşımaktadır. YŞEP ile ilgili ana        
bakanlıklar Tablo 2’de gösterilmektedir.

  
6İzmir Büyükşehir Belediyesi web sikesi http://www.izmir.bel.tr/tr/Dokumanlar/23/9KAYNAK:

www.izenerji.com.tr
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Bakanlık                                                                                                                                      Görev Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB))

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB)

İçişleri Bakanlığı (İÇB)

Çevre, şehircilik ve bayındırlık ile ilgili konulardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
sorumludur. ÇŞB, kamuya ait araziler üzerine inşa edilecek tüm bina ve yapıların 
planlanması, düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumludur. Bakanlık, 
depreme uygun olmayan binaların ve imar mevzuatına aykırı yapıların dönüşüm 
projelerinin devreye alınmasından da sorumludur. Buna ek olarak, ÇŞB            
standartlar ve kriterler geliştirmekte ve lisanslama, izleme ve denetim yoluyla 
çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda ilke ve politikaları belirlemektedir. ÇŞB, 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü aracılığıyla hava kalitesi, hava kirliliği, gürültü, 
titreşim, egzoz emisyonları, toprak kirliliği, deniz kirliliği ve diğer hususlar gibi 
konuların düzenlenmesinden ve izlenmesinden sorumludur. Bakanlık ayrıca iklim 
değişikliği planları ve politikaları geliştirmektedir. Yerel Yönetimler Genel 
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik konularındaki yatırım ve hizmetlerin ulusal ve 
yerel düzeyde koordine edilmesini sağlamak için  çalışmaktadır. Müdürlük ayrıca 
yerel yönetim personeline hizmet içi eğitim de vermektedir.

TOB, tarım, hayvancılık ve su ürünleri politikasının oluşturulmasından ve bu 
politikaların uygulanmasının izlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur. 
TOB geniş ölçüde tarım sektörünü yönetmek ve çiftçilerin koşullarını       
iyileştirmekle görevlidir. Ayrıca ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, 
ıslahı ve bakımı ile çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları yürütmekle 
yükümlüdür. TOB, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü aracılığıyla, 
doğanın korunmasına yönelik politikaları oluşturmak için çalışmalar                  
yürütmektedir. Ayrıca müdürlük, milli parklar, yaban hayatı parkları, doğal 
anıtlar doğa koruma alanları, sulak alanlar, biyolojik çeşitlilik belirleme, yönetimi, 
gelişimi ve işletilmesinden sorumludur. Bunlara ilave olarak müdürlük, avcılık ve 
yaban hayatı korunmasını da denetlemektedir. TOB, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ) aracılığıyla, ülkedeki tüm su kaynaklarının planlaması, yönetimi, 
geliştirilmesi ve işletilmesinden de sorumludur. DSİ, doğanın ve yaban hayatının 
korunmasında büyük önem taşımakta ve sürdürülebilir su kaynaklarının      
geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler yürütmektedir.

HMB Türkiye genelinde finansman, bütçeleme ve vergilendirmeden sorumludur. 
HMB yabancı ülke ve kuruluşlardan alınan borç ve hibelerle ilgili işlemlerden 
sorumlu olduğu için YŞEP ile ilgili bir bakanlıktır.

ETKB'nin görevleri, Türkiye'nin enerji ve doğal kaynaklarla ilgili uzun ve kısa 
vadeli ihtiyaçlarını değerlendirmek ve bu kaynakların kullanımı, yönetimi, 
geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilirliği ile ilgili politika ve mevzuat hakkında 
bilgilendirmektir. Bakanlık ayrıca yenilenebilir enerji değerlendirmeleri yapmak 
ve enerji verimliliğine ilişkin politikaların belirlenmesinden de sorumludur. ETKB 
aynı zamanda, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) aracılığıyla, Türkiye'nin enerji 
santralleri ve enerji kaynaklarının planlanması ve envanterinin tutulmasını da 
içeren enerji ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumludur.

STB önemli ekonomik, sosyal ve ulusal güvenlik hedeflerine ek olarak, endüstriyel 
stratejiler doğrultusunda teknoloji ve inovasyon politikalarını belirlemektedir. 
STB aynı zamanda, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü aracılığıyla, sanayi 
içinde verimliliği artırma amacının bir parçası olarak çevre ve iklim değişikliği 
konularındaki gelişmeleri takip etmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta 
hizmetleri ile ilgili politika, strateji ve hedefler geliştirmekte ve uygulamaktadır. 
Buna karayolu, demiryolu, yük ve deniz taşımacılığının düzenlenmesi,         
lisanslanması ve izlenmesi dâhildir. Ancak İBB, büyükşehir belediyesinin yetki 
alanı içindeki ulaşım, toplu ulaşım ve karayolu bakımını planlama, uygulama ve 
koordine etme sorumluluğuna sahiptir ve gerekli tüm trafik düzenleme ve 
bakımını yerine getirmektedir.

İçişleri Bakanlığı öncelikle iç güvenlik ve kamu düzeninden sorumludur. İÇB, 
Trafik Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla karayollarında trafik düzenini sağlar ve 
gerekli kontrolleri yapar. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
aracılığıyla, afetlerin önlenmesinden ve afetle ilgili hasarların en aza                          
indirilmesinden, afet sonrası müdahalenin planlanmasından ve koordine 
edilmesinden ve çeşitli devlet kurumları arasında işbirliğinin sağlanmasından 
sorumludur.
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Tablo 2: YŞEP ile İlişkili Bakanlıklar



Şirket Adı                                                                                                                                  Faaliyet Alanı                            İnternet sitesi                     

İZFAŞ - İzmir Fuarcılık Hizmetleri,
Kültür ve Sanat İşleri A .Ş.

EGE ŞEHİR PLANLAMA A.Ş. -
Ege Şehir Planlamasıı Enerji
ve Teknoloji İşbirliği Merkezi A.Ş.

İZDENİZ A.Ş. -
İzmir Deniz İşletmeciliği,
Nakliye ve Turizm A.Ş.

İZMİR METRO A.Ş. -
İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro
İşletmeciliği Taşımacılık
İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İZDOĞA A.Ş. -
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruması İyileştirilmesi,
Müşavirlik ve Proje Hizmetleri
Tic. ve San. A.Ş.

ÜNİBEL A.Ş. -
Özel Eğitim ve Bilgi Teknolojileri
Kültür, Tanıtım ve Yayıncılık
San. Tic. A.Ş.

İZELMAN A.Ş. -
Genel Hizmet Otopark,
Özel Eğitim, İtfaiye ve
Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş

İZULAŞ A.Ş. -
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir
Ulaşım Hizmetleri ve Makine San. A.Ş.

İZBETON A.Ş. - İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Beton Asfalt
Enerji Üretim Dağıtım Tesisleri
Su Kanalizasyon Ticaret ve
Sanayi Anonim Şirketi

GRAND PLAZA GIDA TURİZM A.Ş. -
İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand
Plaza Gıda Otelcilik ve Turizm A.Ş.

İZENERJİ A.Ş.- İzenerji İnsan Kayn.
Tem. Bak. Onarım Enerji Güvenlik Hiz.
İlaçlama ve Tur. San. ve Tic. A.Ş.

BAYSAN A.Ş. -
İzmir Bayındır İlçesi Sanayi Şirketi

Her türlü şehir planlaması, eğitsel ve sanatsal, sportif ve 
benzeri etkinlikler düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılmak.

Her türlü şehir planlaması ve ulaşım ana planlarını yaptırmak, 
toplu konutlar ve ticaret merkezleri inşa etmek veya ettirmek, 
bunların mimarlık ve mühendislik projelerini yapmak veya 
yaptırmak, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerini sağlamak.

Toplu deniz taşımacılığı hizmetlerini yerine getirmek ve bunu 
sağlamak amacıyla olanakları hazırlamak, düzenlemek, 
düzenlenenlere katılmak, işletmek, işlettirmek.

Her türlü enerji ile çalışabilen raylı, raysız, yer altı ve yer üstü 
her türlü toplu taşımacılık hizmetlerini yapmak, yaptırmak, 
işletmek ve işlettirmek.

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda 
arazinin ve doğal kaynakların en iyi şekilde korunması; su, 
toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, sağlıklı kentleşmenin 
sağlanması için faaliyetlerde bulunur. Şehir içme suyunun 
temini ve yeraltı ve yüzeysel suların ıslahı, tesislerinin 
kurulması için etüt, proje, müşavirlik hizmetlerini ifa etmek; 
kurmak.

Özel tüzel, şirket ve resmi kuruluşların her nevi bilgi işlem 
hizmetlerini ifa etmek, bu konuyla ilişkili diğer faaliyetleri 
yürütmek.

Şirket, resmi kamu kurum ve kuruluşlarına, özel firma ve 
şirketlere, bankalara, otel, motel ve restoranlara, turistik 
tesislere eleman temin etmek, hamaliye, temizlik ve bakım 
hizmeti vermek. Park, bahçe, rekreasyon alanlarının            
düzenlenmesi, ışıklandırılması, bakım, onarım, tadilat 
yapılması, projelendirilmesi ve danışmanlık hizmetleri 
vermek. Afet sonrası arama ve kurtarma hizmetleri vermek.

İzmir metropol alanı dahilinde toplu taşımacılık hizmetlerini 
yerine getirmek ve bunu sağlamak amacıyla olanakları 
hazırlamak, düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, iletmek, 
işlettirmek.
Yeni yol ve bulvarların açılması, köprülerin yapılması, mevcut 
yol, cadde ve bulvarların asfaltlanması veya betonlanması, 
yağmur suyu drenaj ve kanalizasyon sistemlerinin yapılması. 
Yol malzemelerinin üretiminin yanı sıra yeni park alanlarının 
yapılması, mevcut parkların düzenlenmesi, aydınlatma ve 
sulama sistemlerinin yapılması, açılan rekreasyon alanlarının 
düzenlenmesi, spor sahalarının yapılması, kentsel altyapı için 
altyapı, üstyapı ve mühendislik yapılarının yapılması.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde turizme elverişli tesisler 
kurmak, tesis olunmuş yerleri satın almak, işletmeye açmak 
veya işlettirmek.

Yeraltı sıcak suları ve diğer jeotermal enerji kaynaklarını 
çıkarmak, şirket, resmi kamu kurum ve kuruluşlarına, özel 
firma ve şirketlere, bankalara, otel, motel ve restoranlara, 
turistik tesislere eleman temin etmek, temizlik ve bakım 
hizmeti vermek.

Devlet, sivil toplum ve vatandaş işbirliği ile Bayındır ilçesi 
ilçesinde kurulmuştur. Şirket tarafından zeytinyağı ve tuğla 
fabrikaları kurulmuştur. Şirketin şu andaki amacı       
Sürdürülebilir tarım ve sağlıklı gıda misyonu ile araştırma 
merkezleri kurmak, eğitim kurumlan açmak, marka ve pazar 
oluşturmak ve bu amaçlar doğrultusunda tesisler kurmaktır.

http://www.izfas.com.tr

http://www.egesehirplan-
lama.com.tr

http://www.izdeniz.com.tr

http://www.izmirmetro.com.tr

https://www.izdoga.com.tr/

 http://www.unibel.com.tr

http://www.izelman.com.tr

http://www.izulas.com.tr

http://www.izbeton.com.tr

http ://www. grandplaza. 
com.tr

http://vwwv.izenerji.com.tr

Tablo 3: İBB Şirketleri

KAYNAK: 7İzmir Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi, Belediye Şirketleri, https//www.izmir.bel.tr/tr/Sirketler/169
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Lejant

Tablo 4: İBB’nin Çevresel ve Baskı sektörleri üzerindeki yetki seviyesi

Yeşil Şehir Eylem Planı İzmir ilinin tamamını kapsamaktadır. Yeşil Şehir Eylem Planın’da, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde hangi daire 
başkanlıklarının hangi eylemlerden sorumlu olduğu belirlenmiş, ilgili bakanlıklarla koordinasyon sağlanmasına veya strateji    
geliştirilmesine ihtiyaç duyulan noktalara işaret edilmiştir

İBB’nin Göstergeler Üzerindeki Yetki Seviyesi

Yerel yönetimsel düzenlemelerSektör

Yüksek

Orta

Düşük

Politika belirlemek ve/veya yatırım kararı almak için önemli yetkilere sahiptir.

Sadece göstergenin bazı yönleri etrafında politika belirleme ve/veya yatırım kararı verme yetkisine sahiptir; ya da 
yatırım yapma kapasitesine sahiptir, ancak Merkezi Hükümet tarafından belirlenen politikaya uymak zorundadır.

Politika belirlemek ve/veya yatırım kararı almak için sınırlı yetkiye sahiptir.

Hava
Kalitesi

İklim ve
Afet
Riski

Biyolojik
Çeşitlilik

Sera 
Etkisi/
İklim
Değişikliği

Toprak

Su Temini, 
Atık su,
Drenaj

Binalar

Sanayi

Enerji

Arazi
Kullanımı

Ulaşım

Atık

İBB büyükşehir hava kalitesinden sorumlu İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı     bulunmaktadır. 
İBB, İzmir'in çeşitli bölgelerine hava kalitesi izleme istasyonları kurmuştur ve İzmir Valiliği Temiz Hava Eylem Planı’nı 
hazırlamıştır. Başlıca paydaşlar; Dokuz Eylül Üniversitesi, Dünya Bankası, EEA yerel sektör temsilcileridir.
İBB bünyesinde İklim Değişikliği Temiz Enerji Şube Müdürlüğü, İtfaiye Arama ve Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü 
ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı bulunmaktadır. İBB tarafından İzmir İklim Modeli, İklim Değişikliğine Dirençli 
Kentler için Bir Çerçeve: 'Yeşil Odaklı Uyarlama Kılavuzu (2019), İzmir Deprem Senaryosu İzmir Deprem Ana Planı 
hazırlanmıştır. Başlıca paydaşlar; AFAD, Arama Kurtarma konulu STK’lar, İl Sağlık Müdürlüğü, ÇŞB, TEMA Derneği, WWF 
ve Dünya Bankası’dır.

İBB bünyesinde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bulunmaktadır. İl                 
genelinde birçok koruma alanı bulunmaktadır. Başlıca paydaşlar; Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Orman Vakfı, Doğa 
Derneği, TEMA, TÜRÇEK, WWF, EBRD, Akdeniz Koruma Derneği ve SAD-AFAG’dır.

İBB bünyesinde İklim Değişikliği] ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı bulunmaktadır. İBB, belediye binalarının 
sera gazı salımları ve iklim değişikliği ile ilgili 2020 hedefleri ortaya koymuştur. Başlıca paydaşlar; Çevre Şehircilik 
Bakanlığı, TEMA Derneği, TÜRÇEK, WWF, Greenpeace Akdeniz, GIZ, Dünya Bankası, EBRD ve yerel sektör temsilcileridir.

İBB bünyesinde Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bulunmaktadır Bu alanda yerel bir proje bulunmamaktadır. Başlıca 
paydaşlar; Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, TEMA Derneği, TÜRÇEK ve 
Doğa Koruma Merkezi’dir.

İBB bünyesinde Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı bulunmaktadır. Konu ile ilgili aynı zamanda İZSU' da sorumluluk 
sahibidir. İZSU bünyesinde Su Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, Atıksu Arıtma Dairesi       
Başkanlığı bulunmaktadır. İzmir Körfezi su kalitesi üzerinde araştırma ve çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte, 
İZSU tarafından 2017 yılında İçme Suyu Master Planı hazırlanmıştır. İZSU Stratejik Plan 2015- 2019, kent için bir                  
Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Ana Planı hazırlanmasının gereğini ortaya koymuştur. Başlıca paydaşlar; Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, WWF ve Dokuz Eylül Üniversitesi’dir.

İBB bünyesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ve Etüt ve Projeler Dairesi 
Başkanlığı bulunmaktadır. Şehirde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir. Başlıca paydaşlar; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası ve Boğaziçi            
Üniversitesi’dir.

Bu alanda sürdürülen bir proje bulunmamaktadır. Başlıca paydaşlar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, EBRD, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sektör temsilcileridir.

İBB bünyesinde elektrik, akaryakıt ve doğalgaz gibi çeşitli enerji işlerinin bütünleşik bir şekilde izleyecek bir departman 
bulunmamaktadır. Şehirde biyogaz ve potansiyel katı atık depolama sahası projeleri sürdürülmektedir. Başlıca 
paydaşlar; Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Greenpeace Akdeniz, GIZ, EBRD, EYODER, İzmirgaz A.Ş., İzmir Jeotermal 
A.Ş., GDZ ve sektör temsilcileridir.

İBB bünyesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Harita ve CBS Daire Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı ve 
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bulunmaktadır. İBB tarafından kentsel dönüşüm planları hazırlanmaktadır. Başlıca 
paydaşlar; Tarım ve Orman Bakanlığı, TEMA Derneği, TÜRKÇEK, ÇŞB ve EEA’dır.

İBB bünyesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve bağlı 
kuruluşu ESHOT bulunmaktadır. Şehir için elektrikli araç alımı, metro hatlarının uzatılması, vapurların yenilenmesi 
projeleri ve ulaşım ana planının yapılması ve yaptırılması işleri yürütülmektedir. Bununla beraber ulusal yatırımlı      
limanların genişletme projeleri bulunmaktadır. Başlıca paydaşlar; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzbeton A.Ş., İzmir 
Metro A.Ş., izdeniz, Dünya Bankası ve EBRD’dir.

İBB bünyesinde Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı bulunmaktadır. Başlıca paydaşlar ÇŞB, Dokuz Eylül Üniversitesi ÇEVKO 
derneği ve EBRD’dir.
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    İzmir’in  Doğa  İle Uyumlu Yaşam    
Stratejisi’nden aynen alıntıdır.

İzmir kenti etrafı dağlarla çevrili bir 
körfez, körfezdeki adalar, hemen yanı 
başında Gediz Deltası gibi önemli bir 
sulak alan, kent merkezinde Meles 
Deltası, körfeze akan pek çok dere ve 
çay, yine kentin içinde kalmış 
Çakalburnu Dalyanı gibi pek çok 
doğal oluşumla etkileşim halindedir. 
Bu durum kent içinde ya da çeperinde 
görülebilecek tür sayısını                     
artırmaktadır.

Şehrin içinde en yaygın ve bol olarak 
görülen kuş türleri aynı zamanda 
dünyada da geniş dağılım alanları 
olan leş kargası (Corvus cornix), küçük 
karga (Corvus monedula), kırlangıç 
(Hirundo rustica), ev kırlangıcı 
(Delichon urbicum), serçe (Passer     

montanus), sığırcık (Sturnus vulgaris), 
kumru (Streptopelia decaocto), kaya 
güvercini (Columba livia) ve gümüş 
martıdır. Bu türlerin bir kısmı         
binalardaki oyuk, delik, girinti, balkon 
altları ya da çatılara, bazıları ise park 
ve bahçelerdeki ağaçlara yuva 
yapar. Yaz ayları boyunca Konak 
Meydanı semalarında ebabil (Apus 
apus) ve boz ebabiller (Apus pallidus) 
görülebilmektedir. Apartmanların çatı 
ve pervaz aralarında yuva yapan her 
iki tür de İzmir’de yaz boyunca yüksek 
sayılarda bulunur. Türkiye’de pek çok 
şehirde gözlenen küçük kumru da 
(Spilopelia senegalensis) son yıllarda 
İzmir’de görülmeye başlamıştır.

Gümüş martı (Larus michahellis), şehir 
merkezindeki çatılarda üremektedir. 
Karabaş     martı      (Chroicocephalus
ridibundus) ise kışın en çok bulunan 
martı türüdür. Karabatak, bahri ve 
kara  boyunlu    batağan    gibi   dalıcı   

kuşlar özellikle kış aylarında kıyıdan 
rahatlıkla görülebilir. Tepeli pelikan ve 
ak pelikan körfezin içinde ya da 
Bostanlı ve Mavişehir balıkçı      
barınaklarında, balıkçı teknelerinin 
arasında görülebilir. Şehrin yanı 
başındaki Gediz Deltası’nın                   
flamingonun önemli bir üreme ve 
kışlama alanı olmasından dolayı, İzmir 
sahil kesiminin herhangi bir yerinde 
uçan flamingo sürülerini görmek 
mümkündür. Kış döneminde Bayraklı 
kıyılarından denize dökülen derelerin 
ağızları ve devamında Meles 
Deltası’nda akarmeke, karabaş martı, 
flamingo, bahri gibi türler yaygındır.

Şehrin en merkezi yerinde bulunan 
Kültürpark’ta görülen kuş türü sayısı 
53’tür. Bu kuşların büyük bölümünü 
ötücü kuşlar oluşturur. Kentin 
çeperinde yer alan dağlardaki orman 
kuşlarından küçük iskete (Serinus 
serinus), kızılgerdan (Erithacus              
rubecula), alaca ağaçkakan           
(Dendroscopus syriacus), karatavuk 
(Turdus merula), çıtkuşu (Troglodytes 
troglodytes), dağ kuyruksallayanı 
(Motacilla clnerea) gibi türler        
Kültürpark’ta da bulunur. Ülkemizde 
büyükşehirlerin pek çoğunda görülen 
egzotik kuş türlerinden yeşil papağan 
(Psittacula krameri) ve çiğdeci          
(Acridotheres tristis) de Kültürpark’ta 
yıl boyu gözlenir. Kuşların dışında 
Kültürpark sınırları içinde 6 memeli, 4 
sürüngen ve 2 amfibi türü gözlenmiştir. 
Anadolu sincabı (Sciurus anomalus), 
kara kaplumbağası (Testudo graeca), 
kör yılan (Xerotyphlops vermicularis), 
Türk keleri (Hemidactylus turcicus) 
gibi canlı türleri halen Kültürpark’ta 
yaşam ortamı bulabilmektedir.          
Bornova’daki Büyük Park ve                  
civarındaki evlerin bahçeleri ile Ege 
Üniversitesi Kampüsü’nde ilkbahar ve 
yaz ayları boyunca küçük bir baykuş 
türü olan ishakkuşunun (Otus scops) 
sesi duyulabilir.

Kent Biyoçeşitliliği

Dünyada flamingoların kent merkezinde yaşadığı nadir şehirlerinden biri; İzmir.
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İzmir 2020 yılı itibarıyla toplam 
4.394.694 nüfusa ev sahipliği yapan 
Türkiye’nin üçüncü büyük şehridir. 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.

İzmir'de 9 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 ülkeden 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 iş gücü (iş 
gücünün %25'i yükseköğrenime     
sahiptir) ve üretim hacmi bakımından 
üçüncü sırada yer almaktadır. İzmir, 
yabancı yatırımcılar için de büyüyen 

bir çekim merkezidir. 2018 yılı itibarıyla 
İzmir'de 2.595 adet yabancı sermayeli 
kuruluş bulunmaktadır.

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. 

2017 yılında İzmir'in bölgesel gayri safi 
yurtiçi hasılası (GSYİH) 191,5  milyar  
TLolup, 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. 
İzmir, sanayi sektöründe %7,05'lik pay 
ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 
üçüncü sırada gelmektedir. İzmir, 

hizmet sektöründe %5,88’lik pay ile 
İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü 
sıradadır; 2015 yılında ilk 500 sanayi 
şletmesinden 38’i İzmir’den çıkmıştır 
ve bu işletmeler EBSO - Ege Bölgesi 
Sanayi Odasına kayıtlıdır. İzmir, bu 
konuda İstanbul’dan sonra ikinci 
sırada yer almaktadır.

İzmir’in ekonomisinin en temel 
özelliklerinden bir tanesi, birçok farklı 
sektörün dengeli bir şekilde yayılmış 
olmasıdır. İzmir; turizm gibi hizmet 

sektörleri, ticaret, sanayi ve tarımın 
dengeli bir şekilde buluştuğu çok 
güçlü ve hızlı büyüyen bir ekonomiye 
sahiptir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’i 
dirençli bir şehir yapmak gayretiyle, 
bir yandan şehrin doğal                       
ekosistemlerini ve biyolojik  çeşitliliğini 
korumak, diğer yandan İzmir             
ekonomisini büyütmek için kapsamlı 
bir stratejiler ağı geliştirmiştir. Bu 
rapor, bu stratejiler ağının bir özetini 
içermektedir. 

Asansör, Karataş

3. İzmir’in Ekonomisi
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         Rüzgâr       enerjisi        dönüşüm       
sistemleri (REDS), 1980’li yıllarda 
kullanılmaya başlayıp sürekli gelişerek 
günümüzde tüm dünyada giderek 
yaygınlaşan yerleşik bir teknolojiye 
dönüşmüştür. Genel yapısı ve temel 
bileşenleri Şekil 1’de verilmiş olan bir 
rüzgâr enerji üretim sistemi, rüzgârın 
yön ve hızına bağlı olarak mümkün 
olan en yüksek verimde enerji 
dönüşümü sağlayan akıllı bir makine 
veya mekatronik sistem olarak 
düşünülebilir.

          Genelde yabancı küresel firmalar 
tarafından ticari olarak değişik         
boyutlarda ve yapılarda üretilen bu 
sistemler, temelde benzer yapılara 
sahip olmakla beraber alt               
bileşenlerinde bazı farklı teknolojiler 
içermektedir. Güncel kullanımda olan 
REDS’nin çoğunda (%50 den                  
fazlasında) değişken hızlı ve çift          
beslemeli          asenkron generatör 
kullanılmaktadır [1].

     Kanat açısı (pitch) kontrol sistemi
     Kabin konum (yaw) kontrol sistemi
     Mekanik fren sistemi
     Rüzgâr hız ve yön ölçümü
     Trafo,  güç    dağıtım   panoları   ve   

     Kabin  içi  iklimlendirme sistemi
     Türbini      yıldırımlardan      koruma 

     Kule    ve     güçlendirilmiş    taşıyıcı

     Kabin ve   kabini   ve   ilgili   yapısal 

     Güç elektroniği dönüştürücüleri  ve 

     Yedek besleme ünitesi
     Kanat ve kabin konum kontrol için
   

RÜZGÂR
ENERJİ SEKTÖRÜ

VE
TÜRKİYE’DEKİ

GELİŞİMİ

Doç.Dr. Mehmet DAL

Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli MYO

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı

1. Rüzgâr Enerji
Sistemleri 

2.Türkiye’de Rüzgâr
Enerji Endüstrisi
  Rüzgâr enerji konusunda, kamu 
tarafından özel sektör yatırımcılarına 
tanınan alım garantisi ile üretim ve 
alım maliyeti arasındaki fark,                 
girişimciler açısından cezbedici bir 
ticari faaliyet alanı oluşturmuştur. Bu 
nedenle 5-6 yılda kendini karşılayan 
hazır yabancı teknolojilere bağımlı 
sistemlerin kurulumunda hızlı bir artış 
görülmektedir. Bu girişimlerin ulusal 
enerji açığının acilen giderilmesine, 
dışa bağımlı enerji arzının                
azaltılmasına ve de dolaylı olarak 

bağlantıları

sistemi

zemin

bileşenler

kontrol sistemi

servo motor ve sürücüleri 

[1]  G. Abad J. Lopez, at al, “Doubly Fed Induction Machine: Modeling  and Control for Wind  
      Energy Generation”, IEEE press Series on Power  Engineering, Aug 2011.

KAYNAK:

Rüzgâr enerji sisteminin temel
bileşenleri

kanat açı
kontrolü

                                                                       

                                                    Generatör
Fren

 Dişli kutusu

Kule

Zemin

Kabin konum 
 kontrol

Elektriksel 
kontrol 

Rüzgar
enerjisi 

Elektrik 
enerjisi 

Mekanik 
enerji Hız ve Yön 

ölçer

Kabin

Şekil 1. Rüzgâr enerji sistemi ve bileşenleri

sektörle ilgili yerli teknolojinin         
geliştirilmesine katkı sağladığı     
söylenebilir. Ancak bu durum, dışa 
bağımlı ham enerji maliyetlerinin bu 
kez ithal edilen yenilenebilir enerji 
sistemlerinin kurulumu için gerekli 
yatırım ve işletme maliyetlerine 
kaydırılması anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle yenilenebilir enerji            
yatırımlarının enerji ihtiyacından 
kaynaklanan bütçe açığının           
azaltılmasında beklenen ölçüde etkin 
bir sonuç sağladığı söylenemez. 
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[2] Türkiye rüzgâr enerjisi istatistik raporu-2021, https://tureb.com.tr//lib/uploads/251f1ca3dc2e296r.pdf
[3] https://windeurope.org/newsroom/news/turkey-reaches-10-gw-wind-energy-milestone/
[4] Arıcı E. Türkiye rüzgâr sanayi kataloğu, https://tureb.com.tr/sanayi-katalogu/mobile/index.html.

KAYNAK:

    Ayrıca      Enerji    Bakanlığı’nın            
verilerine göre, 2021 yılı ilk yarısında, 
kurulu rüzgâr enerjisi gücünün toplam 
elektrik üretimindeki oranı %9,22’ye 
yükselmiş ve ayrıca kurulum 
aşamasında olan birçok rüzgâr 
santrali de bulunmaktadır [2]. Bu 
durum göz önüne alındığında rüzgâr 
enerjisi açısından yabancı teknoloji 
firmaları için Türkiye’de halen iştah 
kabartan büyük bir potansiyel            
bulunmaktadır. Bu nedenle girdi 
maliyetlerini azaltma açısından 
yenilenebilir enerji endüstrisi alanında 
kullanılan yerli ürünlerin geliştirilmesi 
çok önem arz etmektedir. Bu         
doğrultuda Türkiye’de 2020 yılı          
verilerine göre, rüzgâr endüstrisinde 
üretim yapan 51’in üzerinde firma 
bulunmaktadır [3]. Özellikle yabancı 
firmaların, küresel kızgın rekabetin bir 
sonucu olarak uygun iş gücü         
potansiyeli, coğrafi konumu, kısa  
tedarik     süresi     gibi     faydalardan        

yararlanmak ve mevcut enerji  yatırım 
potansiyelinden daha fazla pay 
almak amacıyla Türkiye’de yerel 
girişimcilerle ortak yatırım yapıp 
teknoloji transferleri gerçekleştirdikleri 
görülmektedir. Bu gelişmeler sonucu 
kanat, kule, kabin ve önemli altyapı 
parçaların üretiminde yerlilik oranı 
artmış, kalite yükselmiş ve Türkiye 
sektörde tedarikçiler arasında rüzgâr 
türbini ve parçaların üretimi        
konusunda Avrupa’da 5. sıraya 
yükselmiştir [4]. Ancak, yerli generatör 
ve güç elektroniği dönüştürücülerin 
tasarım ve üretimi, enerji üretim 
alanlarının seçimi ve planlaması, 
sistem kurulumu ve işletimi, kontrol 
yapısı ve gömülü sistemler ile 
endüstriyel haberleşme ve ilgili yazılım 
ihtiyaçları konularında eksikler            
bulunmaktadır. Bu nedenle sadece 
sürdürülebilir bir ticari kazanç        
sağlamayı düşünen enerji 
sektöründeki  yatırımcıların  yerli  ürün 

tercihinde bulunmaları çok zor 
olduğundan gerekli yatırım için ithal 
ürün tercihleri devam etmektedir.  
Yerli ürünlerin geliştirilmesi         
konusundaki eksiklerin                         
giderilebilmesinin önündeki engelin iki 
temel kaynağı olduğu söylenebilir. 
Birincisi, sektörle ilgili girişimcilerin 
koordinasyon eksikliği; ikincisi, mevcut 
pazardan pay almak konusunda 
girişimcileri cesaretlendirici tedbirlerin 
(en azından belirli bir süre                   
güvenirliklerinin sağlanmasına kadar 
kamu desteği veya belirli alanlarda 
yerli ürün kullanım zorunluluğu gibi 
desteklerin) yetersiz olmasıdır. Bir 
diğer önemli sorun da girişimcilerin 
bilinçli ve bilimsel alt yapıya dayanan 
üretim konusundaki eksikleridir. 

        Bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri 
ise şöyle sıralanabilir: Türkiye’de 
elektrik makineleri üretimi konusunda 
kendisini      kanıtlamış      ve     küresel 

 

pazarlara açılmış yerli firmalar, Sanayi
Bakanlığı’nın yönlendiriciliğinde 
sektörün ihtiyaçları göz önüne 
alınarak rüzgâr enerjisi generatörleri 
üretmeleri konusunda teşvik edilerek 
desteklenebilir. Elektrik makineleri 
(motor ve generatörleri); elektrikli raylı 
ulaşım sistemleri, elektrikli araçlar ve 
tahrik sistemleri, sivil ve savunma 
sanayi ihtiyaçları açısından çok geniş 
bir uygulama alanına sahip olup 
tasarım ve üretimi bütün bu ihtiyaçlar 
birlikte düşünülerek bu konuda bir 
mükemmeliyet merkezi kurulabilir. 
Böylece en azından kurulu çok sayıda 
rüzgar santrali, ekonomik ömürlerini 
tamamladığında yerli ürünlerle devam 
ettirilebilecek çözümler sunulabilir.  

   Son  yıllarda  güç  elektroniği 
konusunda çok hızlı bir değişim ve 
büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Bu 
nedenle yarı iletken üreticisi veya 
bunları paketleyen kılıf üretici firmalar            

pazar paylarını artırmak amacıyla 
kullanıcılar için ürün geliştirmede 
kolaylaştırıcı tümleşik ürünler   
sunmaktadırlar. Dolayısıyla bu              
alandaki ürün tasarımı artık              
sistem kurgusuna evrilmiş                        
durumdadır. Bu nedenle girdi maliyeti 
yüksek ve REDS’nin temel               
bileşenlerinden biri olan büyük güçlü 
(birkaç MW         mertebelerinde) güç 
elektroniği dönüştürücülerinin yerli 
olarak tasarım ve üretimi gereklidir. 
Ancak, kullanıcıların güvenilirliği             
sağlanıncaya kadar yerli generatör 
kullanımı konusunda önerilen teşvikler 
bu alandaki girişimciler için de       
önemlidir. 

        REDS    üç   aşamalı    bir    kontrol 
yapısına sahiptir, dolayısıyla sistem 
işleyişinde arıza tespiti ve bildirimi, 
izleme ve görüntüleme, uzaktan 
kumanda ve alt kontrol birimleriyle 
elektronik       haberleşme      sistemleri   
 

bulunmaktadır. Bu açıdan gerekli olan 
gömülü sitemler ve endüstriyel      
haberleşme protokolleri için donanım 
ve  yazılım   olarak   genelde   yabancı 
ürünler yerleşik bir kullanıma sahiptir. 
Ancak son yıllarda az sayıda da olsa 
bu alanda kısmen yerli ürünlerin 
geliştirilip kullanıldığı görülmektedir. 
Diğer taraftan bu konuda savunma, 
otomotiv endüstrisinde ve                        
hidroelektrik santrallerin otomasyon 
sistemlerinin yerlileştirme             
çalışmalarında kazanılan birikimler, 
bu sektöre taşınabilir ve ihtiyaç          
duyulan çözümlere katkı sağlayabilir.

      Sonuç   olarak,   tüm    alanlarda 
olduğu gibi sürdürülebilir küresel bir 
rekabet gücüne ulaşmak için kaliteli 
ürün geliştirme konusunda endüstrinin 
tecrübesi ve akademik tarafın bilimsel 
desteği bir araya getirilmelidir. Aksi 
halde hep geriden takip etme durumu 
devam edecektir. 
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YEŞİL ULAŞIM
VE HİDROJEN

         Avrupa   Birliği Yeşil Mutabakatı 
kapsamında ülkemiz karbon               
emisyonlarının top yekûn azaltımı 
noktasında 2030 ve 2050 yılları büyük 
önem arz ediyor. AB Yeşil                       
Mutabakatı’nın ana saç ayakları 
içinde “Sürdürülebilir Çevre Dostu 
Akıllı Ulaşım” başlığı altında                  
belediyelerde toplu taşıma       
hizmetlerinin “Yeşil Ulaşım” 
dönüşümünde sıfır karbonlu enerji 
alternatif olarak “hidrojen” devrim 
niteliğinde bir fırsat                                 
sunmaktadır. Bu kapsamda çok yakın 
bir gelecekte hidrojen ile çalışan ve 
egzoz gazlarında sadece ve sadece 
su buharı olan otobüsleri görmek 
mümkün olacaktır. 

      Sanayi devrimi ile fosil yakıtların 
astronomik miktarlarda kullanımına 
bağlı olarak yıllık 40 milyar tonu aşan 
karbon salımları nedeniyle                      
atmosferimizdeki karbondioksit 
konsantrasyonlarının önemli miktarda 
artış gerçekleşmiştir. Şubat 2022 tarihi 
itibari ile atmosferimizde 419 ppm 
karbondioksit bulunmaktadır. Bilim 
insanlarının geri dönüşü olmayan 
nokta olacak tanımladıkları değer ise 
450 ppm’dir [1].  İklim krizinin en temel 
etkenlerinden olan sera gazları içinde 
karbondioksit diğer gazlara göre etki 
faktörü en düşük olmasına rağmen 
milyarlarca ton salımından kaynaklı 
tonajlı                   üretiminden dolayı 
küresel ısınmaya neden olan en önemli 
molekül olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, 1994 
yılında Birleşmiş Milletler İklim              
Konvansiyonu ile başlayan, 2005 
yılında Kyoto Protokolü ile ivmelenen ve 
2015’teki Paris İklim Anlaşması  ile iklim 
değişikliğinin artık bir krize dönüştüğü 
gerçeği tüm ülkelerce kabul görmüştür. 
Paris Antlaşmasın’dan sonra 2019 
yılında ortaya atılan AB yeşil                     
Mutabakatı 170 ülke ile ülkemiz        
tarafından 2020 yılında imzalanmıştır. 
AB Yeşil Mutabakatı 2030 yılına kadar 
(Fit for 55) 1990 yıllardaki karbon 
salımlarının %55’ine indirilmesini ve 
2050 yılında ise “Net Sıfır Karbonlu 
Kıta” olunmasını karara bağlamıştır.                       

KAYNAK:

 

         Bu hedeflerin yerine getirilebilmesi 
için acil önlemlerin hayata geçirilmesi, 
aksi taktirde hali hazırda 1.1 ºC ısınmış 
olan yer küremizin çok kısa bir              
zamanda 6ºC’ye kadar   ısınabileceği 
ve    şu   an   bile    negatif    etkilerini 
hissettiğimiz  iklim  anomalilerinin 
(hortumlar, seller, kuraklıklar, ani 
yağışlar, salgın hastalıklar, tarımsal 
zararlılarda aşırı artış, v.b)                       
ekponansiyel olarak   artmaya  devam 
edeceği tartışma götürmeyen bir 
sonuç olarak görülmektedir.                     

AB Yeşil Mutabakatı bu ısınma değerini 
1.5ºC’nin altında tutmayı                        
hedeflemektedir. AB Yeşil Mutabakatı, 
Avrupa kıtasınca %100 başarı ile 
uygulansa dahi küresel ölçekte etkisi 
%10’nun altında                 kalacaktır. Zira, 
küresel ölçekte karbon       salımında 
aslan payına sahip ülkelerin de (Çin, 
ABD, Hindistan, Rusya,         Japonya, 
Endonezya v.b) mutlaka aynı                
hassasiyet ve sorumlulukla hareket 
etmesi mecburiyeti vardır (bkz Şekil 1).  

Şekil 1. Dünya genelinde en çok karbon salımı yapan ülkeler ve Türkiye

[1]ICCP (International Climate Change Panel) raporları
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2. Hidrojen Üretimi
ve Renkleri

3. İzmir Büyükşehir
Belediyesi Açısından
Değerlendirme

    AB Yeşil Mutabakatı’nın karbon 
salımını 2050’ye kadar “Net Sıfır” 
seviyesine getirebilmesi için problemin 
asıl kaynağı olan karbon bazlı fosil 
yakıtların (kömür, doğal gaz, benzin, 
dizel vb.) kullanımını sıfırlayan devrim 
niteliğinde bir enerji dönüşümü 
yapmak şarttır.  Ulaştırma sektörü de 
karbon salımları içinde önemli bir yere 
sahip olan karbondioksit kaynağı 
olarak bu devrimsel dönüşümün 
içinde yer almalı ve toplu taşımacılıkta 
köklü dönüşümler yapılmalıdır. 

      Hidrojen aslında sanayi tarafından 
birçok üründe (amonyak üretimi, sıvı 
yağlardan katı yağ eldesi, organik 
bileşiklerin sentetik olarak eldesinde 
v.b) uzun yıllardır kullanılan bir         
metadır. Ancak günümüze kadar 
hidrojen üretim yöntemleri yine fosil 
bazlı kaynaklardan (kömür, doğal gaz) 
yapıldığı için karbondioksit                 
salımlarına neden olduğundan çevre 
dostu olarak dikkate alınmamıştır. Bu 
nedenle fosil bazlı hidrojen üretimi 
önemli miktarda karbondioksit 
emisyonuna neden olduğundan sıfır 
karbonlu bir yakıt olarak sunulması 
doğru değildir. Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA) verilerine göre bugün 
küresel düzeyde hidrojen üretimi yıllık 
830 Mton karbondioksit salınımına 
neden olmaktadır [3]. Fosil yakıtlar gibi 
doğal rezervlerde bulunmayan              
hidrojenin diğer kaynaklardan 
üretilmesi mecburidir. Günümüzde 
neredeyse tamamı (yüzde 99) fosil 
yakıtlardan üretilen hidrojen 
üretiminde doğal gazın payı yüzde 76 
iken, kömürün payı yüzde 23’tür. 
Üretim kaynağına bağlı olarak hidro-
jen; yeşil, mavi, turkuvaz, kahverengi, 
gri renk kodlarından oluşmaktadır. 
Fosil yakıtlardan üretilen hidrojen 
“kahverengi (kömür), gri (doğal gaz) 
hidrojen” olarak adlandırılır ve “Buhar 
Metan Reformasyonu (Steam Methane 
Reformation – SMR”) veya “Ototermal 
Reformasyon (Autothermal                    
Reformation ATR)” olmak üzere iki 
yolla üretilir. Mavi hidrojen ise gri 
hidrojen ile aynı şekilde üretilirken 
“Karbon Yakalama ve Depolama 
(Carbon Capture and Storage – 
CCS)” teknolojileri ile 
desteklendiğinde emisyonları yakala-
yarak ve/veya depolayarak üretilir. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen hidrojen ise AB Yeşil Muta-
bakatı kapsamında tercih edilen “yeşil 
hidrojen” olarak tanımlanır ve karbon 
salımına neden olmamaktadır. (bkz 
Şekil 2) [2]. 
    Güneş ve rüzgâr kaynaklı yenilebilir 
enerji kaynaklarının kullanımına dayalı 

Şekil 2. Hidrojen üretimi renkleri
emisyonlu hale getirilmesi önemli 
oranda olası       gözükmektedir [5]. Yurt 
dışında başta ABD olmak üzere her 
geçen gün               hidrojen dolum 
istasyonlarının (www.h2stations.org) 
sayısı hızla artmakta ve yollarda her 
geçen gün hidrojen ile çalışan hususi 
araçlar ve otobüsler görülmeye 
başlanmıştır (bkz Şekil 3).

  Şekil 3’te görülen hidrojen 
üretim/dolum istasyonlarının ve    
hidrojen ile çalışan (sıfır karbon 
emisyonlu araçlar) ilimizde hızla 
yaygınlaşması mümkündür. 

     Paris İklim Anlaşması’nı takiben AB 
Yeşil Mutabakatı ülkemizi çok yakından 
ilgilendiren ve doğru okunması gereken 
mesajlar içermektedir. AB Yeşil              
Mutabakatı 2050 yılına kadar “Net Sıfır 
Karbonlu Kıta” olma hedefi             
doğrultusunda belediyeler de karbon 
emisyonlarını gözden geçirmeli ve bu 
hedefe uygun bir şekilde karbon ayak 
izlerini hızla düşürüp karbondan 
bağımsız bir enerji kullanımına 
geçmelidir.   Bu bağlamda sıfır             
karbonlu en yegâne alternatiflerden 
birisi de hidrojendir. Toplu taşımacılıkta 
(trenler dahil) “yakıt hücresi” teknolojisi 
kullanımına dayalı (geleneksel motor 
teknolojisinin terk edildiği) otobüsler 
hayal olmayıp ABD başta olmak üzere 
Avrupa’da hızlı bir şekilde kullanılmaya 
başlanmıştır.  Bu teknolojilerin                
belediyemizce yakından takip edilip 
geç kalınmadan yerelde bu                      
teknolojilerin uygulamaya geçmeleri 
için gerekli aksiyonların alınması hem 
AB Yeşil Mutabakatı kapsamındaki 
yükümlüklerimizi hızlıca yerine getirmek 
hem de gezegenin soluk almasına 
önemli oranda katkı vermek adına 
önem arz etmektedir.  

 
KAYNAK: [2]BNEF New York Summit. Hydrogen workshop, April 2019.

[3]IEA: The Future of Hydrogen, June 2019
[4]İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) 
[5]İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)

elektroliz reaksiyonu ile sudan hidrojen 
üretimi son yıllarda son derece yüksek 
ilgi görmeye başlamış ve “Yeşil                
Hidrojen” piyasasında 8 misli ve 
elektrolizör piyasasında ise 800 misli 
artış gerçekleşmiştir. 

      Otobüsler    ilimizde      toplu 
taşımacılıkta önemli bir yer tutmakta 
ve en 2000 adet dizel yakıtlı otobüs 
yoğun bir şekilde hizmette olup önemli 
miktarda karbon emisyon salımına 
neden olmaktadır.  İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı afetlere karşı 
dirençli kent inşa etme ve İzmir'in 
doğayla uyumlu yaşamın örnek 
şehirlerinden biri olması vizyonu 
doğrultusunda küresel iklim krizinin 
etkilerini azaltmak ve dirençli bir kent 
inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu 
amaçla “Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP)” 
ve “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı (SECAP)”          oluşturulmuştur. 
Büyükşehir belediyesi, birbirini           
tamamlayıcı nitelikteki iki planın 
strateji ve eylemlerini de uyumlu hale 
getirerek iki eylem planı kapsamında 
arazi kullanımı, atık yönetimi, binalar, 
çevre ve biyolojik çeşitlilik, enerji, halk 
sağlığı, sivil savunma ve acil durum, su 
yönetimi, tarım ve ormancılık, turizm ve 
ulaşım sektörlerini ilgilendiren toplam 
61 eylem oluşturmuştur. Kent ayrıca 
sera gazı emisyonu azaltım hedefini 
2030 yılına kadar %40 azaltım olarak 
güncelledi [4]. İzmir Büyükşehir         
Belediyesi, bu gelişmelere paralel 
olarak, aldığı Meclis kararı ile iklim 
kriziyle mücadele kapsamında 2050 
yılına kadar net sıfır emisyonu 
amaçlayan "Şehirler Sıfıra Yarışıyor" 
(Cities Race to Zero) programına 
katıldı ve böylece Paris Anlaşması'nın 
1.50C hedefiyle uyumlu kararlarını kabul 
etmiş oldu. Kentin azaltım hedeflerinde 
bu çerçevede küresel çabalarla 
örtüşecek biçimde, 2030 yılına kadar 
karbon emisyonlarında %50 oranında 
azaltım planlanıyor. Uzun vadede ise 
2050 yılına kadar net sıfır emisyona 
ulaşmaya yönelik hedefler içerisinde 
toplu taşımacılık hizmetlerinin sıfır 

Şekil 3. Toplu taşımacılıkta
hidrojen örneği

4. Son Değerlendirme
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Enerji talebi konusunda kabul gören 
düşünce, yenilenebilir yeşil enerji 
kaynakları gelecekte ihtiyaç 
duyduğumuz enerjiyi karşılayacaktır. 
Gelecek yıllar, karbon temelli           
yakıtlar yerlerini güneş, rüzgar ve 
hidroelektrik enerji kaynaklarına 
bırakacaklar. Doğalgaz ve kömür gibi 
yakıtlar, sınırlı ve yüksek maliyetleri 
nedeniyle yatırım ve işletme               
süreçlerini zorlaştır-
maktadır. Güneş enerji-
si tamamen sınırsızdır 
ve ücretsiz bir kaynak 
olarak kullanılabilmek-
tedir.

Fosil yakıtlar, sonsuz 
değildir. Yüzyıllar içinde 
oluşmuş olan bu yakıt-
lar son yüzyılda hazıra 
konmuşluğun verdiği 
rahatlıkla hızlı ve 
kontrolsüz biçimde 
tüketilmekte. Bu 
kullanım esnasında 
atmosferimize salınan 
karbondioksit gazı, 
dünyamızda iklim değişikliğine ve 
küresel ısınmaya sebebiyet vererek, 
tüm yaşam dengelerini bozmaktadır.

Dünya nüfusu arttıkça, hayatımızın her 
alanında ihtiyaç duyduğumuz gücü 
sağlamak için enerji talebi de artıyor. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
yaşantımızdaki yerinin genişletilmesi, 
sürekli hale getirilmesi gezegenimizi 
iklim değişikliğinden korumanın en 
önemli anahtarıdır.

Alfa Solar Enerji olarak kuruluş 
amacımız, fosil yakıtların gölgesindeki 
dünyamızı, zararsız,  çevre dostu ve 
sonsuz kaynakları olan güneş                
enerjisini kullanarak, geleceği temiz, 
daha yaşanabilir bir hale getirmektir. 

Bu amaçla kurmuş olduğumuz Alfa 
Solar Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi,  kurulduğu 2012 
yılından bu yana, fotovoltaik güneş 
enerjisi panel üretimi ve satışı, güneş 
enerjisi santrali (GES) kurulumu, 
projelendirilmesi, bakımı ve 
danışmanlığı alanlarında faaliyet 
göstermektedir.

Alfa Solar Enerji,  Kadir Karabaş ve 
Veysel Karabaş tarafından kurulmuş 
olup, Kırıkkale Organize Sanayi       
bölgesindeki 10.000 m2 alan üzerinde 
hizmet vermektedir. 

Kurulduğu günden beri, müşteri           
memnuniyetini ön planda tutmayı ve 
yüksek kaliteli, son teknoloji üretim 
yapmayı misyon edinmiş olup, 2014 
yılında yaptığı makine yatırımları ile 
üretim proseslerini geliştirmiştir. 

Türkiye’nin ilk lisanslı yerli malı 
kullanılan projesinde Alfa Solar Enerji 
panelleri kullanılmıştır.

Yurt içi pazarında büyük bir paya 
sahip olan Alfa Solar Enerji, yurt içinde 

toplam 800 MW, yurt dışında ise 
(Almanya, Portekiz, Bulgaristan, 
Gürcistan Hırvatistan, Tunus, Irak, 
Suriye, Lübnan, İsrail )  10 MW Kurulu 
güce sahiptir.

Alfa Solar Enerji 2021 yılına kadar, 800 
MW kurulu güç ve toplam 3.300.000 
adet panel üretimi yapmıştır.
Son 3 yılda (2019, 2020, 2021) cirosunu 
%400 artırarak ciddi bir büyüme kat 
etmiştir.

Günümüzde 300 MWh yıllık kapasite, 
tam otomatik üretim hattı ve  218 
çalışanı ile büyümeye devam eden 
Alfa Solar Enerji, yılda 650.000 adet 
solar panel üretimi yapmaktadır. 

GÜNEŞİN
DOĞDUĞU
SON GÜNE

KADAR
GELECEĞİNİZİ

GÜNEŞLE
BİRİKTİRİN

Neden Güneş Enerjisine Yatırım Yapmalısınız?

Alfa Solar Enerji CTO

Orkide KARABAŞ
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01.06.2022 tarihinde, Kırıkkale              
Organize Sanayi  Bölgesi’nde 27.000 
m2 alanda  faaliyete geçecek olan 
yeni fabrikamız ile birlikte 6 ayda 
700.000 panel ve 300 MWh enerji 
üretimi hedeflenmektedir. 

Alfa Solar Enerji bağlı bulunduğu 
şirketler ile birlikte 40 yılı aşkın üretim 
tecrübesi, Kırıkkale Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan yüksek altyapı 
kapasiteli fotovoltaik panel üretim 
tesisiyle dünyaya örnek teşkil etmiştir. 
Kendisinin ortaya koyduğu       
farklılıklarla, ultramodern tesisinde, 
sıfır hata anlayışı ile yalın üretim 
yaparak, mevzuatlarla desteklenen 
yüksek kalitedeki yerli fotovoltaik 
panellerini gururla üretmektedir.

Dünya çapında karlılık ve başarıyı 
beraberinde getiren fotovoltaik 
modülleri, yüksek kalite inovatif 
mühendislik ve teknolojisi, hızlı müşteri 
desteği ve uluslararası akretidesi Kiwa 
Meyer ve Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından belgelidir.

Amacımız doğrultusunda 
yürüdüğümüz bu yolda, her geçen gün 
dünyayı bağımlı olduğu fosil             
yakıtlardan uzaklaştırarak, daha 
temiz ve yaşanılabilir hale getirmek 
için durmaksızın çalışmaya devam 
edeceğiz.
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BİR SAKİN ŞEHİR PROJESİ: CITTASLOW METROPOL

Cittaslow Metropol’ün 6 İlkesi

Sakin Mahalleler
İyi Yönetişim
Kentsel Direnç
Toplumsal Katılım
Hareketlilik
İyi Gıdaya Erişim

Merkezi İtalya’da olan Cittaslow ağı, Dünya’nın dört bir yanında nüfusu                    
50 bin’in altındaki biblo şehirlerdeki koruma projesi. Fakat ilk defa nüfusu               
milyonlarla ölçülen bir metropol, yani İzmir, Cittaslow felsefesine yeni                          
bir boyut kazandırıyor. İzmir, Dünya’nın ilk “Sakin Metropolü” olarak tarihe geçti. 
Yapılacak “Sakin Şehir” uygulamaları, tüm Dünya’ya kılavuz olacak.
Cittaslow “şehir” ve “yavaş”                  
kelimelerinin bir araya gelmesiyle 
oluşan İtalyanca bir kelime.         
Yavaşlama ise günümüzün en dertli 
konularının başında gelen şehirlerin 
kaotik, karmaşık ve gürültülü        
yapılarına karşı daha sakin bir hayat 
kurmanın            yollarına işaret ediyor. 

Türkiye Cittaslow kavramıyla ilk defa 
Seferihisar’la tanıştı. Hayatı               
sakinleştirerek şehirlerin doğal              
hayatları üzerinden refahını              
büyütmesi, kent sakinleri için          
erişilebilirliğin ve çevreyle uyumlu bir 
yaşam sürmenin kriterlerini           
oluşturmak esas hedef. 

Bugün Türkiye’de Cittaslow unvanını 
taşıyan 20 biblo şehir bulunuyor. 
Ancak Cittaslow Metropol, İzmir’in 
Dünya’ya hediye ettiği yepyeni bir 
şehircilik konsepti olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Uygulama açısından Cittaslow 
Metropol felsefesinin en temel yapı 
taşını “Sakin Mahalleler” konsepti 
oluşturuyor. Sakin Mahalle yaklaşımın 
ilk kez uygulandığı iki mahalleden biri 
Konak ilçesindeki Pazaryeri Mahallesi, 
diğer ise Karşıyaka ilçesindeki 
Demirköprü Mahallesi. 

Sakin Mahalleler’de yaşamın                  
iyileştirilmesi ve kamusal hizmetlere 
erişimin kolaylaştırılması adına 
yapılan çalışmaların ilk adımı, mahalle 
sakinlerinin bu alanlarla ilgili 
ihtiyaçlarının tespit edilmesiyle 
başlıyor. Yapılan saha çalışmalarında 
ortaya çıkan veriler doğrultusunda 
başta ulaşım noktalarına erişim, 
yayalaştırma projeleri, yeşil alanların 
çoğaltılması ve iyileştirilmesi, sosyal 
hizmetlere yakınlık sağlanması gibi 
konular olmak üzere birçok uygulama 
başlıyor.
Bu uygulamaların sürdürülmesi ve 
mahalle aidiyetinin yükseltilmesi temel 
esaslardan biri. Bu sürekliliğin      
sağlanması için mahalle sakinlerinin 
haberleşmesini sağlayacak               
platformları oluşturmak ve mahalle 
etkinliklerinde sakinlerin bir araya 
gelmesi iyi yönetişim başlığı altındaki 
yaklaşım olarak öne çıkıyor. 

Tüm Dünya’da yaşanan iklim krizi, bizi 
gelecekte bekleyen bir zorluk                 
olmaktan çıktı. Krizin bizzat içinde 
yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda İzmir’in 
başına gelen seri afetler bu durumun 
en önemli kanıtı. İşte tam da bu 
nedenle Kentsel Direnç başlığı 
metropolün geleceği açısından kritik 
öneme sahip.

Bir taraftan su tasarrufu sağlayan 
yağmur hasadı gibi uygulamalar, öte 
yandan iklim ve toprağa uygun bitki 
çeşitliliğinin  yaygınlaştırılması,  başka 
bir boyutta yenilenebilir ve         
sürdürülebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının artırılmasıyla doğaya 
saygılı hizmet  üretiminin  geliştirilmesi,

karbon nötr şehir olma yönündeki 
uygulamaların çoğaltılması, afetlerle 
mücadele için donanımsal                    
kapasitenin yükseltilmesi gibi pek çok 
uygulama İzmir’in alameti farikaları 
olarak sayılabilir. 

Bunun yanı sıra, afet zamanlarında 
toplumun  kurumlarla   organize 
çalışarak dayanışmayı büyütecek 
yolları da bulması               gerekiyor. Bu 
nedenle gönüllü      ağlarıyla kamu 
kurumlarının ortaklaşa hareket             
etmesini sağlayan manuel ve dijital 
ortamların   oluşturulması önemli bir 
kriter. 

Tam da bu noktada toplumsal katılım 
ilkesinin üzerinde daha çok düşünmek 
gerekiyor. Kentsel alanların toplum 
yararına dönüştürülmesiyle birlikte bu 
alanların demografik yapı, toplumsal 
gelenek      ve      kültürel       çeşitliliğin
yaşatılması amacıyla kullanılır hâle 
getirilmesi temel hedefler arasında. Bu 
şekilde metropol sakinleri hem 
yaşadıkları mahalleye hem de 
yaşadıkları şehre aidiyet duygularını 
yükselterek, kentin el birliğiyle      
iyileştirilmesi “Sakin Metropol”       
projesinin temel beklentileri arasında. 

Hareketlilik konusu ise metropol    
sakinlerinin daha fazla spor 
yapmasını, daha   sağlıklı   bir   yaşam
sürmesini önceleyen bir ilke. Şehirdeki 
bisiklet yollarının ve ortak kullanımlı 
bisiklet sayısının artırılması, spor 
etkinliklerinin çoğaltılması ve             
yaygınlaştırılması, bunun yanı sıra 
doğayla uyumlu, yurttaş talebine 
dayalı spor tesislerinin çoğaltılması bu 
kapsam içinde.

En önemli ilkelerden biri ise iyi gıdaya 
erişim. Özellikle pandemi sürecinin 
bize öğrettiği “kendine yetebilir olma 
durumunun karşılığını metropol,      
sakinlerine         verebilmeli.         Atalık                 
tohumların yaygın kullanımı, küçük 
üreticilerin kooperatif çatısı altında 
biraraya gelmesi ve vahşi                    
konvansiyonel üretim biçimlerine karşı 
örgütlenmeleri, toprak ve iklim             
analizleri doğrultusunda doğru 
ürünlerin üretilmesinin sağlanması ve 
tüm bu ürünlerin minimum karbon 
salımıyla tüketicinin sofrasına       
ulaştırılması önemli prensipler. 

İzmir’in Cittaslow Metropol olma 
serüveni huzurlu ve sakin olsun…

Ortak Derdimiz:
Kentsel Direnç
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in kentin kabuğunu kırarak 
dünyaya açma vizyonu karşılık buldu. 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
tarafından her yıl verilen Avrupa 
Ödülü’nü bu yıl İzmir kazandı.  Haberi 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, sosyal medya hesabından 
duyurdu. Başkan Tunç Soyer 
paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Güzel İzmirim, bu gurur hepimizin! 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
tarafından Avrupa değerlerini en iyi 
temsil eden kent seçilerek ‘2022 
Avrupa Ödülü'nü’ kazandık. Gençler, 
umut bu topraklarda hep vardı, 
yitirmeyin. Beraber yeşerteceğiz.”

İZMİR 2022 AVRUPA ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI

1955’ten bu yana verilen Avrupa Ödülü, 
Avrupa vatandaşları arasındaki              
ilişkilerin geliştirilmesi için en önemli 
araç olmanın yanı sıra Avrupa             
ideallerinin de yaygınlaştırılmasını 
sağlayan en üst seviyedeki ödül olarak 
tanımlanıyor. Ödülü alan kentlerin 
uluslararası görünürlüğü ve diğer 

dışındaki kentlerle işbirliklerini, proje 
ortaklıklarını ve uluslararası                      
faaliyetlerini anlattığı bir dosya ile 15 
Ocak 2022’de Avrupa Ödülü’ne             
başvuru yapmıştı. İzmir Almanya'dan 
Bamberg ve Ingolstadt, Litvanya'dan 
Palanga, Polonya'dan Bolesławiec ve           
Ukrayna'dan Ternopil ile kısa listeye 
kalmıştı.

belediyelerle iletişimi artıyor. Avrupa 
Ödülü, daha önce Şeref Bayrağı ve 
Şeref Plaketi kazanan başvuru              
sahipleri arasından her yıl bir veya iki 
belediyeye veriliyor. 1970’te “Şeref 
Bayrağı”, 2014’te ise “Şeref Plaketi” 
ödülüne layık görülen İzmir, uluslararası 
organizasyonlara üyeliklerini, yurt 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Tunç Soyer’in İzmir’i dünya ve turizm 
kenti haline getirme vizyonu      
kapsamında bir önemli adım daha 
atıldı. 

arasındaki yerini aldı. Federasyona 
turizm sektöründe öncü 223 kent üye. 
Üye kentler arasında Barcelona, Paris, 
Amsterdam, Dubai, Moskova ve 
Xiamen de yer alıyor. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, üyelikle beraber İzmir’in turizm 
kenti olarak dünya çapında temsil 
edilmesinin önünün açıldığını            
söyleyerek “Dünya çapında turizm 
sektörünün üst düzey yöneticileri ve 
yatırımcılarının katıldığı toplantılarda 
İzmir’in tanıtılması ve İzmir’e yatırım 
sağlanması için ilk adım atılmış oldu. 
Ayrıca turizm zirvelerinin İzmir’de 
düzenlenmesi ve diğer turizm               
kentlerinin belediyeleriyle turizm 
sektöründe iş birlikleri geliştirme fırsatı 
ortaya çıktı” dedi. Turizmin dünya 
barışı için de en önemli                               
enstrümanlardan birisi olduğunu 
belirten Başkan Soyer, İzmir’i dünyada 
hak ettiği yere taşımak ve 4 milyon 
turist hedefine ulaşmak için çalışmaya 
devam edeceklerini vurguladı. 

İzmir, Dünya Turizm Kentleri                   
Federasyonu’na (World Tourism Cities 
Federation) üye oldu.  Böylelikle İzmir 
federasyona Türkiye’den kabul edilen 
ilk şehir olarak dünya turizm kentleri 

En Üst Seviyedeki Ödül

İZMİR DÜNYA TURİZM KENTLERİ
FEDERASYONU’NA KABUL EDİLDİ

www.izenerji.com.tr
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İZMİR AVRUPA BİRLİĞİ İKLİM NÖTR VE AKILLI
ŞEHİRLER MİSYONU'NA KATILMAYA HAK KAZANDI

Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğinin 
yarattığı tehditlere karşı dirençli 
kentler oluşturmak adına başlattığı ve 
100 kentin yer alacağı İklim Nötr ve 
Akıllı Şehirler Misyonu’na    Türkiye’den 
İzmir ve İstanbul’un da dahil olduğu 24, 
Avrupa’dan 377 şehir başvuru yaptı. 
Avrupa Birliği’nin uzun değerlendirme 
sürecinin ardından İzmir, misyonda yer 
almaya hak kazandı. İzmir’in yanı sıra 
İstanbul da seçildi.

İklim değişikliğine karşı, yerel yönetim 
vizyonu ve eylem planlarıyla fark 
yaratan İzmir; 2050 sıfır karbon hedefi-
ni 2030’a çekip İZENERJİ A.Ş.            
bünyesinde projelerini hayata          
geçirerek diğer kentlere öncülük 
edecek. 

Başkan Tunç Soyer misyona        
seçilmekten duyduğu gururu ifade 
ederek, “İki gün önce Avrupa                
Parlamentosu’nun İzmir’imize verdiği 
2022 Avrupa Ödülü’nün ardından 
bugün bir güzel haber daha aldık. İzmir 
olarak Avrupa Birliği’nin önemli bir 
misyonuna seçildik. Bu seçim İzmir’in bir 
Avrupa    kenti    olduğunun    da   2022 

Kent Konseyi’nin, üniversitelerin, meslek 
odalarının, derneklerin, sivil toplum 
kuruluşlarının, özel sektörün ve şehrin 
diğer tüm paydaşlarının da katılımı ile 
İzmir’i 2030 yılında iklim nötr yapma 
hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı 
başlatıyoruz. İzmir için İzmirlilerle 
birlikte çalışmalarımızı var gücümüzle 
sürdüreceğiz” diye konuştu.

Avrupa Ödülü’nü ne kadar hak ettiğinin 
de göstergesidir. İzmir yine öncü, yine 
değer yaratıyor. Amacımız önce 
doğayla uyumlu, dirençli, refahı yüksek, 
biyolojik çeşitliliğini koruyan bir şehri, 
ülkeyi ve dünyayı inşa etmek” diye 
konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ve 
İzmirliler adına projeyi yürütecek 
İZENERJİ A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ercan Türkoğlu, “Bu 
misyonla birlikte İzmir, çalışmalarında 
Avrupa Birliği özel hibe ve kredi 
olanaklarından yararlandırılacak. İklim 
nötr olma hedefine ulaşmak için seçilen 
diğer Avrupa şehirleri ile eşgüdümlü 
çalışılacak. Seçilen şehirlerin belediye 
başkanları bir araya gelerek, şehrin 
karar verici mekanizmaları ile bir arada 
yürütüleceğini gösteren İklim Kontratı 
hazırlayacak. Şirketimiz İZENERJİ A.Ş. 
koordinatörlüğünde belediyemiz kurum 
ve iştiraklerinin, Ticaret ve Sanayi 
Odaları’nın, İzmir Kalkınma Ajansı’nın, 

İzmir Avrupa Birliği
Özel Hibelerinden
Yararlanacak

 

#EUmissions   #HorizonEU   #MissionCities

Izmir Qualified to Participate in Mission!

İzmir's Pride

EU
MISSIONS
Climate Neutral and Smart Cities
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BİZ ASLINDA BİRLİĞİN DOSTLUĞUN
KARDEŞLİĞİN TOHUMUNU EKİYORUZ

TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI’NIN
ULUSAL ŞAMPİYONU İZMİR OLDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in, “Başka Bir Tarım 
Mümkün” vizyonu kapsamında Kars’a 
uzanan yardım eli Susuz ilçesindeki 
kuraklığa karşı çare oldu.  Türkiye’nin 
batısından en doğusuna uzanan 
dayanışma köprüsü sayesinde      
düzenlenen tohum destek projesiyle 
Susuz’da tohum ekimi yapıldı. 

Başkan Soyer tohum dağıtım töreninde 
yaptığı konuşmada, “Susuz’da 
üreticimize buğday ve arpa tohumu 
dağıtıyoruz. İzmir’den gönderdiğimiz 
130 tona yakın buğday ve arpa tohumu 
var. Bugün aslında sadece buğday ve 
arpa tohumunun ekimini 
gerçekleştirmeyeceğiz. Biz aslında 
birliğin, dostluğun, kardeşliğin 
tohumunu ekiyoruz. Dolayısıyla da 
hasadı geldiği zaman bire bir, bire iki, 
bire üç değil bire bin, bire milyon veren 

bir refahın bir bereketin hasadını 
yapacağız. Asıl o zaman bu        
demokrasiyi toplayacağız beraber. 
Çok heyecanlıyız çok mutluyuz. Bunlar 
sadece bir tohum olmanın ötesinde iki 
kentin arasındaki dayanışmanın, 
kardeşliğin, Türkiye’nin bir ucundan bir 
ucuna uzanan elin, açılan yüreğin 
göstergesidir. Diliyorum ki bereketli 
olsun, diliyorum ki gelecek sene hiçbir 
çocuğun yatağa aç girmemesi için 
vesile olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in iklim kriziyle mücadele 
vizyonu doğrultusunda Avrupa 
Birliği’nden İklim Nötr ve Akıllı Şehirler 
Misyonu’na seçilen İzmir, Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Tek 

Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Tek Dünya 
Kentleri Yarışması’nda (One Planet City 
Challenge - OPCC) Türkiye şampiyon 
oldu.  WWF tarafından 2011 yılından 
beri düzenlenen uluslararası       
yarışmada iklim kriziyle mücadelede 
etkili, iddialı ve yenilikçi çözümler 
geliştiren kentler öne çıkarılmaktadır.

Yarışmada bu yılın jürisi İzmir’in 
kapsamlı bir iklim eylem planı              
benimseyerek bu alanda açıkça 
ortaya koyduğu liderlik vasfını takdir 
etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi       
tarafından geliştirilen eylem planının, 
kanıta dayalı oluşu ve emisyon-yoğun 
sektörlere yönelik somut eylemler 
içermesi dikkat çekti. İzmir’in özellikle 
kent çevresinde sürdürülebilir tarımı 
destekleme planını memnuniyetle 
karşılayan jüri bunun şehirlerin sınırları 
ötesine etki edebilme nüfuzunun ender 
örneklerinden biri olduğunu not etti.

İklim krizi ile mücadelede etkili, iddialı 
ve yenilikçi çözümler geliştiren kentlerin 
öne çıktığı yarışmada, İzmir’in ulusal 
şampiyon olmasından dolayı çok mutlu 
ve gururlu olduklarını söyleyen İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, “Biz iklim krizi ile mücadelede yol 
haritasını belirleyen öncü kentlerden 
biriyiz. Hazırladığımız eylem planları ile 
Paris Anlaşması’nda küresel sıcaklık 
artışını 1,5°C ile sınırlama hedefine katkı 
sunuyoruz ve uygulamalarımızı bu 
yönde hayata geçiriyoruz. Çabamızın 
uluslararası ölçekte karşılık bulması bizi 
onurlandırıyor. İzmir’in ev sahipliğindeki 
UCLG Birleşmiş Kentler ve Yerel        
Yönetimler Kültür Zirvesi’nde ilk kez 
duyurduğumuz döngüsel kültür 
kavramının ışığında iklim krizi ile 
mücadelede örnek bir dünya kenti 
olmaya da devam edeceğiz” dedi.

www.izenerji.com.tr
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İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu 
Kenan Poleo, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’i makamında 
ziyaret etti.  İzenerji Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ercan Türkoğlu bu anlamlı 
ziyarette Başkanımız Soyer’e eşlik etti.

Başkonsolos Kenan Poleo, İzmir’de 
bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. İngiltere ile İzmir arasındaki 
ilişkileri geliştirmek istediklerini 
belirten Poleo, “Türkiye, bizim önemli 
yatırım ortağımız. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile kültür, sanat ve turizm 
alanlarında işbirliğine hazırız” dedi.

Başkan Tunç Soyer ise İzmir’in zengin 
tarihi mirasına değinerek deniz ve 
doğa turizmindeki yerine de dikkat 

İNGİLTERE’NİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU
BAŞKAN SOYER’İ ZİYARET ETTİ

çekti. Kenti görme imkanı 
bulamadığını söyleyen Poleo’ya 
Yarımada’yı gezme önerisinde 
bulunan Başkan Soyer, “Batı’nın 
doğusu, Doğu’nun batısındayız Bu 
nedenle sadece coğrafi olarak değil 
İzmir kültür açısından da çok zengin 
bir kent. Bir arada yaşama geleneği 
bizi zengin kılıyor” diye konuştu.

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu 
Kenan Poleo, Başkan Soyer’in elektrikli 
makam aracını gördüğünü, çok 
beğendiğini ve fotoğrafını çektiğini de 
ifade etti. Tunç Soyer de iklim krizine 
değinerek, çevre dostu ulaşımı             
benimsediklerini, doğa ile uyum 
içerisinde yaşamak için çözümler 
ürettiklerini anlattı.
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Omurilik felcinin tedavisine yönelik 
araştırmalara fon sağlamak amacıyla 
8 ülkede aynı anda düzenlenen Wings 
for Life World Run 2022’nin Türkiye 
ayağı beşinci kez İzmir’de düzenlendi. 
Koşudan sağlanan gelirin tamamı 
omurilik felcinin kalıcı tedavisine 
yönelik araştırmalarda kullanılacak.

Kültürpark’ın Lozan Kapısı’ndan startı 
verilen yarışa; tekerlekli sandalyeyle 
katılan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, Alsancak Garı’na kadar 
koşuculara eşlik etti. Yarışta koşucular 
ve tekerlekli sandalyeli yurttaşlar 
birlikte ter döktü. Koşuda İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ertuğrul Tugay da yer aldı. 
Yarışı bırakmasının ardından           
koşucuları selamlayarak yürüyen 
Başkan Soyer’e yurttaşlar büyük ilgi 
gösterdi.

BAŞKAN SOYER’DEN TEKERLEKLİ
SANDALYE İLE FARKINDALIK

ÇEŞME TURİZM TALAN PROJESİNE HAYIR

Çeşme Yarımadası'nda Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak 
istenen ve ilçenin yüzde 55’lik alanını 
kapsayan “Çeşme Turizm Projesi”ne 
karşı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 
Barosu, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB), İzmir Tabip 
Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu 
(EGEÇEP), Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 
Kamu Emekçileri Sendikaları                
Konfederasyonu (KESK) ortak basın 
açıklaması düzenledi.  

Basın açıklamasına İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı 
sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 
CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan 
Kılıç ve Tacettin Bayır, CHP İzmir İl 
Başkanı Deniz Yücel, Çeşme Belediye 
Başkanı Ekrem Oran, Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka        
Belediye Başkanı Cemil Tugay, Foça 
Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 
Narlıdere         Belediye Başkanı Ali 

Engin, Bornova Belediye Başkanı 
Mustafa İduğ, Dikili Belediye Başkanı 
Adil Kırgöz, Beydağ Belediye Başkanı 
Feridun Yılmazlar, Çiğli          Belediye 
Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Mustafa Özuslu, CHP ilçe başkanları, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyelerin meclis üyeleri, sendikalar, 
meslek odaları, çevre dernekleri, sivil 
toplum kuruluşu           temsilcileri, işçiler, 
muhtarlar ve yüzlerce yurttaş katıldı.

www.izenerji.com.tr
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU
Genel Müdürüğü, Küçük Menderes

Havzası’nda sanayi ve tarımsal
üretimin birlikte geliştiği Torbalı’da

toplam 236 milyon liralık atık su
arıtma tesisi yatırımını sürdürüyor. 

Torbalı’da ‘sürdürülebilir çevre’
hedefine bir adım daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç

Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün”

vizyonu doğrultusunda tarıma ve üreticiye

desteğini artırarak sürdüren İzmir

Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl

başlattığı ve kıyı belediyelerine örnek olan

“Tekne Bakım Malzemeleri Desteği Projesi”,

Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda

134 balıkçı ile devam etti.

Soyer: “Bu sadece başlangıç,

yanınızda olmaya devam edeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı TunçSoyer, Kars programının hemenöncesinde “Doğa Şehirde” projesikapsamında Karşıyaka'daki MavişehirBalıkçı Barınağı’nın içinde suya ihtiyaçduymayan bitkilerle tasarlanan FlamingoDoğa Parkı'nda incelemelerde bulundu. 

 
Soyer: “Önceliğimiz iklim krizive kuraklığa dirençli bir İzmir yaratmak”

İZSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğine

dirençli bir kent yaratmak ve enerjide dışa

bağımlılığı azaltmak için yıl sonuna kadar 9 ayrı

enerji santralini hayata geçirmeyi planlıyor.

İZSU’nun “sürdürülebilir ve inovatif enerji

yönetimi” stratejisinin ana hedefi; 2025 yılı

sonuna kadar enerji tüketiminin yaklaşık %30’unu

yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlamak.

İZSU’dan sürdürülebilir

enerji için dev adımlar

İzmir 4 halk plajı ile daha mavi bayrak kazandı.

Mavi bayraklı plaj sayısı özel tesisler de dahil

olmak üzere 66’ya çıktı. Başkan Soyer,

“Mavi bayrakları birer birer göndere

çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Güvenli ve temiz plajlarımızla dünyanın her

yerinden gelecek turistler için hazırız” dedi.

 İzmir’e 4 mavi bayrak daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün”

vizyonu doğrultusunda Fuar

İzmir’de yapılan “Olivtech Zeytin, Zeytinyağı,

Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı”

kapsamında Zeytinyağı Müzayedesi düzenlendi.

Soyer: “Zeytin ağaçlarına

sonuna kadar sahip çıkacağız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından

İzmir'in kalbi tarihi Kemeraltı

Çarşısı’nın tanıtılması ve geliştirilmesi

için düzenlenen “Kemeraltı Günleri”

coşkuyla başladı.

Soyer: Kemeraltı İzmir

turizminin kaldıracı olacak

İzmir başta olmak üzere Ege'nin çeşitli

bölgelerinde geçen yıl çıkan orman

yangınlarının ardından olası felaketleri

ilk anda önlemek amacıyla önemli

çalışmalar yapan İzmir Büyükşehir

Belediyesi, Türkiye'de bir ilk ve tek

yapay zeka uygulaması

Akıllı İhbar Sistemi'ni hayata geçirdi. 

Soyer: “Gelecek kuşaklara bırakacağımız

en kıymetli şey atalarımızdan

devraldıklarımız”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl
Başkanlığı'nın düzenlediği 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama
töreninde konuşan Soyer,

“Çocuklarımıza bırakacağımız
en değerli miras demokratik,

özgür ve adil bir ülkedir” dedi.

En değerli miras demokratik,
özgür, adil bir ülkedir

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin birçok

ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yıkılan

derelerdeki taşıt ve yaya köprülerini

yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

9 ilçede 14 karayolu köprüsünü daha

yenilemek için ihale sürecini tamamlayan

Büyükşehir Belediyesi, 114 milyon liralık

yatırımı önümüzdeki günlerde başlatıyor.

9 ilçeye 114 milyon liralık ulaşım yatırımı

İ B B ’ D E N  H A B E R L E R
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in çevre politikaları                 
doğrultusunda çalışmalarını artırarak 
sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
sürdürülebilir ve çevre dostu bir kent 
olma yolunda ilerliyor. 

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre 
bırakmak için geri dönüşüm alanında 
hizmet veren özel sektör ve yerel 
yönetimleri buluşturan ilk fuar olarak 
tarihe geçen We-Cycle Çevre ve Geri 
Dönüşüm Teknolojileri Fuarı İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.  İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin önemli iştiraklerinden biri  
ve çevre bilinciyle ilgili projelerin            
uygulama şirketi olan İZENERJİ de 
fuarda yerini aldı.

We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm 
Teknolojileri Fuarı’nın ilk fuar olması 
nedeni ile çok önemli olduğuna dikkat 
çeken İzenerji A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ercan Türkoğlu, “İzmir 
Avrupa Komisyonu’nun 2050’ye tarif 
ettiği iklim sıfır şehirler konseptini 2030’ a
çekerek Öncü   Nötr   Şehirler   sınıfında
yerimizi aldık. Atık yönetiminin iklim 
değişikliği   bileşenlerinden   bir   tanesi
olduğunu söyleyen Türkoğlu;  

bir   fuar,    günümüzde bütün firma ve 
şirketlerin güncel politikası çevre ve 
geri dönüşüm olduğu için alanında en 
fazla gelişmeye aday fuarlardan bir 
tanesi olacak. Fuara katılan tüm     
firmalar ile saha iş birliği şartlarını                       
değerlendirecek  şekilde    çalışmalarımızı 
hayata geçireceğiz diye konuştu.

İZENERJİ  WE-CYCLE ÇEVRE VE
GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ FUARI’NDA

“Su yönetimi, enerji yönetimi, atık 
yönetimi kendi içinde bir bütün konular. 
Biz enerji firması olmamıza rağmen 
çevre ve atık öncelikli sorunumuz. İklim 
nötr şehirlere giderken aşılması             
gereken konuların başında da atık 
yönetimi gelmektedir. Biz de İZENERJİ 
olarak bu fuarda  yerimizi  aldık.   Çevre   
ve   geri  dönüşüm    sektöründe    öncü 



İZSU’YA I-REC SERTİFİKASI
TESLİM TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

İZENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Ercan TÜRKOĞLU (sol) - İZSU Genel Müdürü Aysel ÖZKAN

Şirketimiz İZENERJİ A.Ş.; İBB Başkanımız 
Sayın Tunç SOYER’in talimatlarıyla 
yüzde yüz sermaye ortağı olduğu 
İZETAŞ’ı kurmuş ve belediyemize, bağlı 
kurumlarımıza ve iştiraki şirketlerimize 
yenilenebilir enerji tedariki hizmetlerine 
başlamıştır. Kamu kurum/kuruluşlarının 
ihalelerine teklif alamadığı ve yüksek 
elektrik bedelleriyle karşı karşıya 
kaldığı bir dönemde İZETAŞ ilk olarak 
İZSU’nun yüksek tüketimli 20                    
aboneliğinin enerji tedariğini 1 Ocak 
2022 tarihi itibariyle üstlenerek kurumu 
yüksek enerji tüketim bedelleri ile karşı 
karşıya kalmaktan kurtarmıştır. 

SECAP ve YŞEP vizyon hedeflerine 
uygun olarak belediyemizin enerji 
tedariki tamamen yenilenebilir 
kaynaklardan sağlanmakta ve İzmir’i 
2030 yılında iklim nötr bir kent yapmak 
üzere çalışmalara başlanmıştır.       
Sağlanan elektrik enerjisinin %100 
yenilenebilir kaynaklı olduğunu 
belgeleyen, uluslararası geçerlilikte 
I-REC sertifikası hizmet verilmekte olan 
kurum ve şirketlerimiz adına             
düzenlenmektedir.

İZSU adına düzenlenmiş olan Ocak 
2022 ayına ait I-REC yenilenebilir 
kaynak sertifikası teslim töreni 
28.04.2022 tarihinde               
gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz Yönetim 
Kurulu Başkanı A. Ercan Türkoğlu 
tarafından sertifika İZSU Genel Müdürü 
Aysel Özkan’a takdim edilmiştir.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi
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İZENERJİ MARATONİZMİR’DE

19 MAYIS COŞKUSU “GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ”
İLE SOKAKLARA TAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca 
14-17 Nisan 2022 tarih aralığında       
Maratonİzmir Spor Fuarı                     
düzenlenmiştir.  

İzmir’in marka değeri olma önemli yeri 
olan Maratonİzmir’de şirketimiz 
İZENERJİ A.Ş.  faaliyetlerini tanıtmak 
üzere stant açarak yer almıştır. İZMİR 
Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Tunç 
SOYER standımızı ziyaret ederek bizleri 
onurlandırmıştır.

Üzerinde çalıştığımız ZOOP projesi 
kapsamında %100 elektrikli ve çevre 
dostu aracımız   fuarda sergilenmiş, 
aracımızla tanıtım turları       
gerçekleştirilmiş ve katılımcıların yoğun 
ilgisini almıştır.

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 
dört bir yanında düzenlenen                     
etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs coşkusu “Gençlik Yürüyüşü” ile 
sokaklara taştı. Binlerce İzmirli’nin 
katılımıyla fener alayı oluşturuldu ve 
350 metrelik Atatürk posteri               
Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu 
Meydanı’na taşındı. 19 Mayıs Gençlik 
Yürüyüşü’ne İZENERJİ çalışanları 
katılım sağladı.



İZETAŞ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE
ELEKTRİK TEDARİKİNE BAŞLADI

İZENERJİ ENSİA NETWORK
BULUŞMASI’NA KATILIM GÖSTERDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Sn. Mustafa ÖZUSLU ile İzenerji 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan 
TÜRKOĞLU Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sn. Zeydan KARALAR’ı ziyaret 
etmiştir.

Ziyaret esnasında; enerji üretim yatırım 
projeleri ile ilgili uygulanan idari 
yöntem irdelenmiş ve doküman desteği 
alınmıştır. Yenilenebilir enerji tedariki 
konusunda fikir birliğine varılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı 
kurumlarımıza ve iştiraki şirketlerimize 
yenilenebilir enerji tedariki hizmetlerine 
devam eden İZETAŞ; 1 Haziran 2022 
tarihi itibariyle Adana Büyükşehir 
Belediye’sine elektrik tedarikine 
başlamıştır.

Yenilenebilir ve temiz enerji sektörünün 
ülkemizdeki en büyük kümelenme 
merkezi olma yolunda kararlı ve emin 
adımlarla ilerleyen Enerji Sanayicileri İş 
Adamları Derneği (ENSİA); üyelerin ve 
paydaşların birbirlerini daha iyi 
tanımalarına olanak sağlamak, ticari iş 
birliklerini geliştirmek amacı ile 
Network Buluşması düzenlendi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ercan TÜRKOĞLU; ENSİA Network 
Buluşması’na katılım göstermiş, 
şirketimiz tarafından yürütülen               
yenilenebilir enerji alanındaki 
faaliyetlerimizi anlatmış ve kendisine 
plaket takdim edilmiştir.
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Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
alanında ekipman, teknoloji ve proje 
üreten firmaları desteklemek ve           
kapasitelerini geliştirmek amacıyla 
kurulan Enerji            Sanayicileri İş 
Adamları Derneği’ne; (ENSİA)                
yenilenebilir enerji alanındaki 
faaliyetleri ile ses getirmeye devam 
eden İzenerji A.Ş. üye oldu. ENSİA 
Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı 
İzenerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ercan Türkoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.

İZENERJİ Enerji Sanayicileri İş Adamları Derneği’ne Üye Oldu

Bilgi ve deneyimlerini bir yılı aşkın 
süredir paylaşan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Enerji 
A.Ş. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi 
iştiraki İzenerji A.Ş. arasında iş birliği 
protokolü imzalandı.
İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel 
Yalçın ve İzenerji Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ercan Türkoğlu, attıkları 
imzayla yenilenebilir enerji teknolojileri 
uygulamalarındaki iş birliklerini              
resmiyete dönüştürmüş oldu.        
İmzalanan protokol ile; enerji yönetim 
uygulamaları; enerjinin üretimi, 
yönetimi ve    verimli                kullanılması 
konularında iş birliği yapılacak. Yapılan 
iş birliği aynı zamanda İstanbul Enerji 
ve İzenerji’nin bünyelerinde hizmet 
veren enerji tedarik şirketleri İsetaş ve 
İzetaş’ı da kapsayacak.

İzmir'in ve İstanbul’un Enerji Şirketleri Güçlerini Birleştirdi

İZENERJİ A.Ş. AB Hibe ve Projeler 
Sorumlusu Berkay YILMAZ, İklim Nötr ve 
Akıllı Şehirler Misyonu Platformu’na 
İzmir’i anlattı.
NetZeroCities tarafından Seminer Dizisi 
kapsamında yalnızca 12 şehre tanıtım 
yapma olanağı sunuldu. Başvuruya 
ilişkin ilk atılım gösteren şehirlerden biri 
olan İzmir, çalışmalarını diğer şehirlere 
anlatan 12 şehirden biri oldu.
Kentin tanıtımında tarihi, kültürel yapısı 
ve pek çok sektörü kapsayan çok yönlü 
bir dünya merkezi olduğu anlatıldı. 
İzmir’in iklim krizine karşı ulusal ve 
uluslararası alanda örnek teşkil eden 
eylem planları ve projeleri paylaşıldı.
Sunumun sonunda ise İzmir’in      
oluşturacağı Misyon Yönetişim 
Modeli’nin vizyonu ve taslağı paylaşıldı. 
Katılımcılardan oldukça olumlu tepkiler 
aldı ve İzmir Misyon Yönetişim Modeli 
övgüler ile karşılandı.

İZENERJİ, AB İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu Platformu’na İzmir’i Anlattı
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İZENERJİ A.Ş.
ÇALIŞANLARI/Saha 

İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

  İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet 

sunmanın sorumluluğu ile İzenerji A.Ş. İdari İşler 

Müdürlüğü olarak görev alanımızdaki hizmet ve 

faaliyetlerin yerine getirilmesinde teknolojik, çağdaş ve 

bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, işinde 

uzman, yaratıcı ve nitelikli personelleriyle birlikte, 

kaynakların etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını 

sağlamak için gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek, 

İdari hizmetlerin sağlıklı ve aksamadan sürdürülmesini 

sağlamak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. 

      Yazı işleri, bilgi işlem ve teknik servis işlemleri, yardımcı 

personel hizmetleri, Web tasarım, araç sevk takip         

işlemleri, depo ve dağıtım işlemleri, arşiv ve evrak tarama 

işlemleri, müdürlüğümüzün faaliyet alanları arasındadır. 

Teknolojik tüm gelişmelerin çalışmalara yansıtılması, tüm 

evrakların takip ve muhafazası, kişisel malzemelerin 

teslimat ve dağıtımları, araçların sevk, takip ve               

koordinasyonu, yardımcı personeller kapsamında        

yapılması gereken işlemler ve diğer tüm teknik ihtiyaçlar 

müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir. 

   Şirketimizin   kalite   anlayışıyla  örtüşen çalışma 

prensipleri benimsenerek kontrol mekanizmalarının ön 

planda olduğu bir sistem içerisinde üstümüze düşen 

görevleri yerine getirmek amacıyla var gücümüzle 

çalışmalarımızı sürdürmekte ve her zaman bir adım daha 

ileri gidebilmek için kişisel gelişimlerimizi arttırarak 

çalışmalarımıza yansıtmaktayız. 

     Şirketimize  değer  katma  amacıyla  üzerimize düşen 

tüm organizasyonlarda görevlerimizi eksiksiz ve başarılı 

bir şekilde yerine getirmek için sağlıklı adımlarla              

bitmeyen enerjimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Ebru İŞCAN AYAZ

Gürkan KAYA

Gökhan DEMİRTAŞ

Ben İzenerji A.Ş. ilaçlama işçisi 
Gökhan Demirtaş. Erzurum 
Karayazı doğumluyum. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı Haşere Mücadele 
Birimi’nde 2012 yılında taşeron 
firma çalışanı olarak göreve 
başladım. İlk önceleri bana 
sırtımda tulumba ile sokak 
sokak gezip haşere ilaçlaması 
yapmak        değişik        geliyordu 
fakat işimin çevre ve insan 

sağlığı için öneminin farkına vardıktan sonra halkım için ne 
kadar faydalı bir işin emektarı olduğumu anladım ve işime 
dört elle sarıldım. 2018 yılında KHK kapsamında İzenerji A.Ş. 
ailesine katıldım. Bir İzmir aşığı olarak Ege'nin İncisi'ne 
hizmet etmekten ve İzenerji A.Ş. ailesinin bir ferdi olmaktan 
çok mutluyum. Mesleğim zor olsa bile, yapmış olduğum 
hizmet bana ayrıca keyif veriyor. İzmir benim için hep bir 
inci, İzenerji ise içinde bulunduğum büyük bir aile... Bu 
ailenin şahsıma sunmuş olduğu bütün imkanlar için İzmir 
Büyükşehir  Belediyesi ve İzenerji ailesine sonsuz teşekkür 
ederim.

1988 yılı Elazığ doğumluyum. 
Evliyim. Ege Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği bölümü mezu-
nuyum. 3 yıl boya ve plastik 
sektörlerinde kimya mühendisi 
olarak çalıştıktan sonra 2017 
yılında Atık Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı Atık Transferler ve 
İkmal Şube Müdürlüğü’nde 
saha denetim sorumlusu 
olarak işe başladım.  Bir yıl 
kadar saha denetim sorumlusu 
olarak çalıştıktan sonra idari 

işler personeli olarak aynı müdürlükte çalışmaya devam 
etmekteyim.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği imkânlar ve birim         
amirlerimin de desteği ile asıl mesleğim olan kimya 
mühendisliği eğitimim doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği 
alanında kendimi geliştirmeye ve müdürlüğümüze ait iş 
sağlığı ve güvenliği             konularında da çalışmaya devam 
etmekteyim.

33 yaşındayım. 2015 yılında 
evlendim iki çocuk babasıyım.

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda 
çalışıyorum. 2010 yılından bu 
yana İzenerji A.Ş. bünyesinde                 
çalışmaktayım. Böyle güzel bir 
iş ortamında çalıştığım için çok 
mutluyum.

İzenerji ailesine katıldığım için 
şanslı olduğumu düşünüyorum.



Gökhan HÜKENEK

Yusuf SUNGUN

Emine KARATAY

Senem SARIGÜL 

1983 İzmir doğumluyum. İki 
evlat annesiyim. İzenerji bünye-
sine 2019 Kasım’da dâhil oldum. 
Atık Transferler ve İkmal Şube 
Müdürlüğü’nde süpürge işçisiy-
im. Atatürk Üniversitesi AÖF’de 
Halka İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü’nde lisans 4. Sınıf, 
Anadolu Üniversitesi AÖF’de 
Felsefe Bölümü’nde lisans 1. 
Sınıf öğrencisiyim.

Öncellikle; bilginin sonsuzluğu 
deryasından faydalanabilmemiz, kendimizi değiştire-
bilmemiz, bakış açılarımızı çoğaltabilmemiz        açısından 
çok önemli olan farkındalıklar oluşturan PERGEL projesini 
hayatımıza dâhil eden, kadının kişisel gelişimine önem 
veren Sayın Tunç SOYER ve ekibine teşekkürü bir borç 
bilirim. Devamında da; bizlere her açıdan saygı ve nezaket 
çerçevesi içinde davranan çavuşlarımıza ve formenlerimize 
kendi adıma teşekkürlerimi        sunuyorum.

Atık Transferler ve İkmal Şube 
Müdürlüğü’nde süpürge işçisiyim. 
Alsancak bölgesindeyim.            
Çalışmaktan gurur duyuyorum. 
İki çocuk annesiyim. 16 yaşında 
kızım, 12 yaşında oğlum var. 
Çocuklarımla birlikte yalnız 
yaşıyorum, hayata tutunmayı 
seviyorum. Kendi ayaklarımın 
üzerinde durmayı da. Öyle bir 
güçlü başkanımız var ki bir 
teşekkür değil bin teşekkür 
etsek azdır. Başkanımızın 

sayesinde çocuklarımızı daha güzel yarınlara                   
hazırlayabileceğiz. M. Tunç SOYER başkanımız iyi ki 
varsınız. Birlikten kuvvet doğduğu gibi hep birlikte             
motorları maviliklere süreceğiz.

Halit KAĞIZMAN

45 yaşında evli 2 erkek çoçuk 
babasıyım.Hayatımın en güzel 
ve anlamlarından biri olan 
yaşamıma ışık tutacak 
01.01.2011 yılında belediyemizin 
bize sunmuş olduğu en büyük 
imkanla taşeron olarak 
çalışırken İzenerji ailesine        
katıldım.Bu 10 sene süre       
zarfında belediyemizde sıhhi 
tesisatçı görevini elimden 
geldiğince laikiyle icra              
etmekteyim.Görevimi yapmaktan  

gurur duyuyorum. Ben ve ailemin çağdaş birer birey 
yetişmesinde onların refahını,eğitimini ve sosyal yaşamını 
katkıda bulunduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji 
aleisine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Gülten ŞENOĞLU

1979 İzmir doğumluyum. Evliyim, 
3 çocuk sahibiyim. Teknik lise 
mezunuyum. Çocuklarımı      
büyüttükten sonra 5 sene 
kadar satış ve pazarlama 
sektöründe çalıştım. 2019 
yılından beri Atık Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı Atık           
Transferler ve İkmal Şube 
Müdürlüğü’nde idari İşler 
personeli olarak görev 
yapmaktayım. 
Müdürlüğümüze bağlı Kent 

Temizliği Şefliği’nde sahada çalışan yaklaşık 800 personel 
ile ilgili personel özlük işlerini takip ederek saha ve ofis 
arasında koordinasyon  sağlanmasına destek olmaktayım.          
Belediyemizin bana verdiği imkanlar ile kendimi       
geliştirmeye devam etmekteyim. Üniversite okumaya     
hazırlanıyorum. Şu anda belediyemiz bünyesinde en fazla 
kadın personel çalıştıran birim  olduğumuza inanıyorum. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığım için gurur  duyuyorum.

Evli, 2 çocuk babasıyım.    
Bünyesinde çalışmaktan onur 
duyduğum İzenerji ailesine 2017 
yılında katıldım. Atık Transferler 
ve İkmal Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı Kent Temizliği Şefliği’nde 
görevime     devam          etmekteyim. 
Kent Temizliği Şefliği tarafından 
sürdürülen    TERTEMİZİZMİR 
projesi kapsamında güzel 
İZMİR’imizin tüm meydan, 
bulvar, cadde ve sokaklarını 
yaşanılan pandemi, deprem, 

sel gibi olumsuz durumlarda dahil olmak üzere, tüm 
personelimizle kentimizin her köşesinde yapılan          
çalışmaların içinde görev almaktan çok mutluyum.
Bir aile ortamı yarattığımız tüm çalışma arkadaşlarım adına 
şunları rahatlıkla söyleyebilirim. Biz İzenerji A.Ş. çalışanları 
olarak terimizin son damlasına kadar güzel İZMİR’imizin 
daha da güzelleşmesi için çalışmaktan onur duyarız.

www.izenerji.com.tr
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42 yaşında evli 2 erkek 1 kız 
babasıyım.İzenerji ailesine 
01.01.2011 katıldım.Taşeron 
zamanından bu aileye geçiş 
yapan kişilerden biriyim.  O 
süreçte belediyemizin bizlere 
kadro vermesi ben ve bütün 
ailemin yaşımını değiştirdi. 
Sosyal Kampüs İdari ve Teknik 
Hizmetler Şube  Müdürlüğü’nde 
boyacı görevini yapıyorum. 
Görev yerimden kaynaklı 
huzurevinde çalışmam beni 

her zaman manevi olarak çok mutlu hissettirdi.       Görevimi 
icra ederken her zaman titizlikle yapmaya gayret         
gösterdim. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji ailesine 
teşekkür ediyorum.



İZENERJİ A.Ş. ÇALIŞANLARI/Genel Müdürlük 

Burak KALKAN

Zühal ÖZTUVGAN

İzmir doğumluyum. Orta      
öğrenimimi İzmir Kız Lisesi’nde 
tamamladıktan sonra Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt 
Teknolojisi Bölümü’nde lisans 
eğitimimi aldım. MEB         
ilköğretim okullarında bir süre 
öğretmenlik yaptım, aynı 
zamanda AÖF Okul Öncesi 
Öğretmenliği Bölümü’nü      
bitirdim. Çeşitli  sektörlerde 
idari işler ve kalite güvence 
mühendisi olarak görev yaptım. 

2014’te A sınıfı iş güvenliği  uzmanlığını alarak iş güvenliğinin 
sağlanmasında koordinatör olarak görev yaptım. 2019 
yılında OSGB aracılığıyla Fen İşleri Şantiye Şube 
Müdürlüğünde ve İBB Güvenlik’te İş Güvenliği Uzmanı olarak 
çalıştım.  İzenerji bünyesinde Fen İşleri Şantiye Şube 
Müdürlüğü’nde iş güvenliği uzmanı olarak    çalışmaktayım. 
İzenerji ailesinde çalışmaktan mutluyum. Saygılarımla.

Merhabalar, 1993 İzmir                
doğumluyum.
Süleyman    Demirel Üniversitesi                  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü mezunuyum. Üniversite 
bitirme projesi kapsamında 
TÜBİTAK destekli Fotovoltaik 
sistemler ile ilgili çalışmalarım 
oldu. Schneider Electric 
firmasında iş yaşamına 
başladım. AG (Alçak Gerilim) 
Pano dizaynı görevinde E-Plan 
P8 programı kullanarak 

tasarımlar geliştirdim. Yenilenebilir Enerji kaynaklarına olan 
ilgim neticesinde firma değiştirerek Tasarım ve 
Tekliflendirme Mühendisi olarak çalışmalarımı Kontek 
firmasında sürdürdüm. Güneş Enerji Santralinin Sketchup, 
PVsyst gibi          yazılımlarla tasarımlarını gerçekleştirdim. 
Maliyet analizi yaparak santralin tekliflendirilmesinde etkin 
rol üstlendim. 2022 Ekim ayında İzenerji A.Ş Enerji Birimi’nde 
görev almaya başladım. İBB kurumlarımızın stratejik plan ve 
programlarında bulunan RES, GES, HES, JES projelerine 
mevzuat dahilinde mühendislik çalışmaları geliştirmekteyim.

1993 İzmir doğumluyum. Meslek 
lisesi mezunuyum.Yaklaşık 10 yıl 
boyunca özel sektörler de satış 
sorumlusu ve satış temsilcisi 
olarak çalıştım.

Eğitim, iş hayatım ve tecrübelerim 
doğrultusunda farklı insanlarla 
birlikte çalışma, bir takımda yer 
alma ve birlikte öğrenme          
fırsatlarım oldu. Bu nedenle her 
zamanki stratejim öncelikle işini 
iyi yapmak olmuştur. 2021 

yılından bu yana da İzenerji’de, İdari İşler Birimi’ne bağlı 
depoda görev yapmaktayım.

 İzenerji şirketinde çalışmaktan mutluluk duyuyorum.

Bahar KÖYLÜ

37   yaşındayım ve   2  çocuk              
annesiyim. İşletme bölümünden 
mezun oldum. İnsan Kaynakları     
Yönetimi     öğrencisiyim.

Uzun yıllar özel sektör                    
deneyimlerimden sonra yaklaşık 
2 yıl önce İzenerji A.Ş İdari İşler 
Depo ve Araç Sevk Biriminde 
göreve başladım. İzmir 
Büyükşehir   Belediyesi’nin bir 
parçası olmaktan, İzenerji 
ailesinde huzurla   çalışmaktan 

gurur  ve  mutluluk  duyuyorum.  Sevgilerimle,

Büşra GÖRMÜŞ

Merhaba,
1995 İzmir doğumluyum.  Ege        
Üniversitesi Grafik Tasarım 
Bölümü’nden 2015 yılında 
mezun olduktan sonra eğitim 
hayatıma Anadolu Üniversitesi 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü’nde devam ettim.

Mezuniyetimin ardından çeşitli 
firmalarda deneyimlerim oldu. 
2 yıl ajans tecrübesinden sonra 
Vestel’de Grafik Tasarımcı 

olarak çalıştım. 2021 Ekim ayı itibariyle İzenerji A.Ş.’de Grafik 
Tasarımcı olarak görev almaya başladım.  Dergimizin Yayın 
Kurulu’nda yer  almaktayım.

Ali Düzgün Can MAK

Merhaba. 1994 Pertek/Tunceli          
doğumluyum. Pertek Öğretmen 
Zeynel Erol Anadolu Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra       
Çanakkale Biga İktisadi Ve 
İdari Bilimler  Fakültesi’nde 
Maliye Bölümü’nde lisans 
eğitimi gördüm. Mezuniyetimden 
sonra Garanti Bankası’nda 2 
sene Müşteri Danışmanı olarak 
görev yaptım. 2021 yılı Haziran 
ayı itibari ile İzenerji A.Ş, İnsan 
Kaynakları Birimi’nde Personel 

Sorumlusu olarak çalışmaktayım. 4 kardeşim, annem ve 
babam olmak üzere 7 kişilik harika bir aileye sahibim. 
Özveri ile çalışan değerli iş arkadaşlarım ile birlikte 
İzmir’imize hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyuyor, tüm 
çalışma arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum.

Mustafa KOCAAĞA
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Haziran/Temmuz 2022



Coşkumuz meydanlara sığmadı.

Bayramımız kutlu olsun İzmir'im. 

Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



Ya içinde yaşanılmayacak bir dünyayı bizden sonraki kuşaklara
bırakacağız ya da hep beraber iş birliği yapıp bu krizin

sonuçlarıyla mücadele etmeye başlayacağız.
Bunun için kültür çok önemli bir kaldıraç.

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

Aziz Vukolos Kilisesi - Basmane

Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı


