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ELEKTRİKTE DAĞITIM BEDELİ OYUNU:

ŞİRKETLER KOLLANIYOR
CHP Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası Kuruldu
Bornova Belediyesi’nin Enerji Projesine Tam Not
Silivri -Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin 1. Etabı Açıldı

TALANIN HESABI
VERİLMELİ

CHP Enerjİ ve Altyapı Genel Başkan Yardımcılığı yayınıdır.

TEK ADAMIN FATURASI VATANDAŞI ÇARPTI
Recep Tayyip
Erdoğan’ın ilk kez
Cumhurbaşkanı
seçildiği 2014’ten
bugüne kadar
vatandaşların ödediği
elektrik faturası
2,2 kat arttı.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın “Alışılmış
bir Cumhurbaşkanı
olmayacağım” diyerek ilk kez
seçildiği 2014’ten bu yana
Türkiye’de inşa edilen “tek
adam parti devleti” rejiminde
vatandaşın elektrik faturası
2,2 kat; faturaya yansıyan
dağıtım bedeli ise 3 kat arttı.
Ocak 2014’te bir hanenin 277
kilovatsaat olan tüketimi 100
liralık bir fatura olarak yansırken;
Ocak 2021 tarihinde aynı tüketim
220 lira 50 kuruş olarak fatura
edildi. Başka bir deyişle Recep
Tayyip Erdoğan’ın ilk kez
Cumhurbaşkanı seçildiği 2014’ten
bugüne kadar vatandaşların
ödediği elektrik faturası 2,2 kat
arttı.
2014 yılında 100 liralık elektrik
faturasının 21,04 lirası dağıtım
bedeli olurken; 2021’de bu bedel
3 kattan fazla artarak 68,26
liraya çıktı. Bu durum tek adam
sisteminde vatandaş yerine
özelleştirilen dağıtım şirketlerinin
kollandığını da gösterdi.
CHP’li Akın’ın çalışması ayrıca
broşür haline de getirildi. Elektrik
faturasındaki artışın gözler önüne
serildiği broşür; “Tek Adam AŞ
Elektrik Faturası” başlığıyla 81
ilde parti örgütü aracılığıyla
yurttaşlara da dağıtılıyor.
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CHP RAPORU: VATANDAŞ 100 LİRALIK ELEKTRİK İÇİN

91 LİRA MASRAF ÖDEDİ
2020 yılında vatandaşlar
sadece pandemi değil enerji
faturalarına gelen zamlar
nedeniyle faturalarla da
mücadele etmek zorunda kaldı.
CHP Enerji ve Altyapı Genel
Başkan Yardımcılığı hazırladığı
raporda vatandaşın 2020
yılında 100 liralık elektrik için
191 lira, 100 liralık doğalgaz
için de 138 lira ödediğini ortaya
koydu.
Resmi Gazete’de yayımlanan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
kararıyla elektriğe yüzde 6 zam
gelirken, BOTAŞ da doğalgaz ile
ilgili yeni tarife yayımladı. 1 Ocak
2021 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere elektrik tarifelerinde
tüm tüketici grupları için vergi ve
fonlar dahil olmak üzere yaklaşık
yüzde 6 zam yapıldı.
2020 yılında vatandaşlar sadece
pandemi değil enerji faturalarına
gelen zamlar nedeniyle faturalarla
da mücadele etmek zorunda kaldı.
CHP Enerji ve Altyapı Genel
Başkan Yardımcılığı hazırladığı
raporda vatandaşın 2020 yılında
100 liralık elektrik için 191 lira,
100 liralık doğalgaz için de 138 lira
ödediğini ortaya koydu.
Vatandaş elektrik düğmesine
dokunduğunda her 100 lira için 5
kalemden oluşan 91 liralık masrafı
da ödemek zorunda bırakıldı. 100
liralık doğalgaz için de 3 kalemden
oluşan 38 liralık masrafı ödemek

Vatandaş kullandığı elektriğin parası kadar da vergi,
dağıtım bedeli ve fon ödüyor. 2020 yılında; 100 liralık
kullandığı elektrik için, 54 lira dağıtım bedeli, 2 lira TRT
payı, 1 lira enerji fonu, 5 lira Elektrik Tüketim Vergisi yani
toplam 162 lira dağıtım bedeli, fon ve vergi ödedi.
zorunda kaldı. 4 kişilik bir ailenin
aylık 230 kilovat saat elektrik ile
125 metreküp doğalgaz tüketim
ortalamasıdır ve kış aylarında
bu tüketimin 3 katına kadar
çıkabilmektedir.
Asgari ücretle geçinen bir aile, bu
ortalamalar üzerinden en az 172
lira elektrik, 214 lira da doğalgaz
olmak üzere toplamda en az 386
lira enerji faturası ödedi.
Vatandaş kullandığı elektriğin
parası kadar da vergi, dağıtım bedeli
ve fon ödüyor. 2020 yılında; 100
liralık kullandığı elektrik için, 54

lira dağıtım bedeli, 2 lira TRT payı,
1 lira enerji fonu, 5 lira Elektrik
Tüketim Vergisi yani toplam 162 lira
dağıtım bedeli, fon ve vergi ödedi.
Yetmiyor bu bedellerin bir de yüzde
18 KDV’si olan 29 lirayı da ödedi.
Yani vatandaş 100 liralık kullandığı
elektrik 191 liralık fatura ödedi.
Vatandaş evinde kombiye
dokunduğunda sadece kullandığı
doğalgazın parasını ödemiyor,
ÖTV ve KDV de ödüyor. 2020
yılında 100 liralık tüketim bedeli
karşılığında 15 lira sistem kullanım
bedeli, 2 lira 3 kuruş ÖTV, 21 lira 12
kuruş da KDV ödedi. Yani vatandaş,
100 liralık kullandığı doğal gaz
için 138 lira 42 kuruş fatura ödemiş
oldu.
1 Ocak 2021’den itibaren geçerli
olan zamma göre de vatandaş, 162
lira öderken 171 lira ödeyecek. Buna
bir de KDV eklendiğinde 191 lira
202 lira olacak.
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PANDEMİDE MİLYONLARCA VATANDAŞIN

ELEKTRİK VE DOĞALGAZINI KESTİLER
Her ay ortalama 185 bin
konutun elektrik faturası
ödenmediği için elektriği,
yaklaşık 80 bin konutun da
doğalgaz faturası ödenemediği
için doğalgazı kesiliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın CİMER
üzerinden pandemi süreci ile
ilgili sorduğumuz sorulara
verdiği yanıtlardan şu sonuçlar
ortaya çıktı:
Koronavirüsle mücadele döneminde;
2020 yılı Haziran sonu itibariyle
üretilen 176 milyon 450 bin 654
elektrik faturasından muhtelif

elektrik abone gruplarının
yüzde 0,68’inde geçici kesinti
uygulanmıştır Yani: 1 milyon
199 bin 865 abonenin elektriği
kesilmiştir. 2020 yılı Temmuz sonu
itibariyle üretilen 103 milyon 491
bin 262 doğal gaz faturasından
sözleşmesine göre yükümlülüklerini
yerine getirmeyen muhtelif
doğal gaz abone gruplarının
yüzde 0,44’ünde geçici kesinti
uygulanmıştır. Yani, 455 bin 362
abonenin doğalgazı kesilmiştir.
Toplamda 1 milyon 655 bin 226
vatandaşımızın 2020’nin ilk
yarısında elektrik ve doğalgazı
kesilmiştir.

Bu kesintiler Nisan sonrasında
büyük oranda yapılmadığına
göre; yılın ilk üç ayında 1,6
milyonun üzerinde gaz-elektrik
kesintisi yapılmış demektir.
Bu yaklaşık olarak her 1000
aboneden beşine tekabül
etmektedir. Pandemi öncesi,
yani ekonomi daha aşırı zora
girmeden önceki orana göre her
1000 haneden beşinin ya gazı
ya elektriği kesildiği ortadadır.
Her ay ortalama 185 bin konutun
elektrik faturası ödenmediği için
elektriği, yaklaşık 80 bin konutun
da doğalgaz faturası ödenemediği
için doğalgazı kesilmektedir.

PANDEMİ SÜRECİNDE ENERJİ DESTEĞİ ÖNERİLERİMİZ
Pandemi sürecinde AKP Hükümetinin aldığı tedbirler
başta esnaflarımız olmak üzere zaten ekonomik
buhran içerisindeki herkesi etkiledi. Artık dayanacak
gücü kalmayan vatandaşlarımız virüs veya açlık,
yoksulluk, yokluk arasında tercih yapmak zorunda
tek başına bırakıldı. Güçlü olan devlet vatandaşının
yanında olmalıdır.

Devletin yanlış politikaları ile milyarlarca dolarlık
karlarla özelleştirilen ve neredeyse kamumun payının
kalmadığı şekliyle tamamen özel sektöre teslim edilen
karlılıklarına kar katan enerji şirketleri ‘’Müşteri’’
olarak gördükleri vatandaşlarımıza en azından
bu dönemde ‘’Göz Boyamayan’’ ‘’Göstermelik
Olmayan’’ çok ciddi kolaylıklar sağlamalıdır.

Pandemide Enerji Desteklemesi için Acil uygulanması gereken önerilerimizi, şu şekilde sıralıyoruz!
1 Salgın sürecinde elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçları
faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenip en az 12 eşit vadede ödenmesini sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.
2 Elektrik Tüketim Desteğinden yararlanan haneye ilave olarak salgın sürecinde sosyal yardım programının
kapsamından yararlanan ihtiyaç sahipleri de pandemi sürecinde destek kapsamına alınmalıdır.
3 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Ek
Madde 13 ile eklenen ve Cumhurbaşkanına 1 yıl borç erteleme yetkisi veren düzenlemeye “COVİD19
Salgın hastalığının” da eklenmesi gerekmektedir. COVİD19’dan büyük bir afettir!
4 Çiftçinin su ve elektrik borcu en az 2 yıl ertelenerek faizsiz taksitle ödeme kolaylığı sağlanmalıdır.
5 Sanayicinin, esnafın ve tüm vatandaşların talebi olan; elektrikte ÖTV, fon, TRT payı kaldırılmalı,
KDV yüzde 1’e düşürülmelidir.
6 Doğalgazda ÖTV kaldırılmalı ve KDV yüzde 1’e indirilmelidir.
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ELEKTRİKTE DAĞITIM BEDELİ OYUNU:

ŞİRKETLER KOLLANIYOR
Son 5 yılda elektrik bedeli
yüzde 86 artarken dağıtım
bedeli yüzde 108 artırılmıştır.
Bu da elektrik dağıtım
şirketlerinin korunup
kollandığını gösteren bir
veridir.
Tarifeler içindeki dağıtım bedelini
oluşturan ancak 1 Ocak 2016
tarihinden bu yana halkımızın
bilgisinden gizlenen; dağıtım
sistemi kullanım bedeli, kayıp/
kaçak bedeli, iletim sistemi kullanım
bedeli ve sayaç okuma bedelinden
hangisi dağıtım bedelini bu kadar
artırmaktadır? Dağıtım bedeli içinde
belirleyici oranda paylara sahip
olan, dağıtım sistemi kullanımına
ilişkin yatırım ve personel maliyetleri

mi artmıştır? Yoksa kayıp/kaçak
tüketimden kaynaklanan maliyetler
mi artmıştır? 2016 yılından 2021
yılına kadar elektrik bedeli yüzde
86 artarken neden dağıtım bedeli
yüzde 108 artmıştır. Faturalara
yansıtılan bu giderlerin halkımız
tarafından bilinmesi, Elektrik Piyasası
Kanunu`nun amaç maddesinde yer
alan şeffaflık vurgusu açısından bir

zorunluluktur. 2016 ile 2021 arasında
yapılan zamlar incelendiğinde,
EPDK’nın elektrik üreticilerinden
daha çok dağıtım şirketlerini kolladığı
ortaya çıkmıştır. 2019 yılı başında
birim elektrik fiyatına yüzde 14 zam
yapılırken birim dağıtım başına yüzde
22, 2020 yılında da elektriğe yüzde
23 zam yapılırken dağıtım giderlerine
yüzde 50 zam yapılmıştır.

Aşağıdaki tabloda 2016-2021 arası detay çalışma aşağıda verilmektedir.
EPDK’nın elektrik üretim ile dağıtıma neye göre zam yaptığı Allah’a kalmıştır!
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AKP HÜKÜMETİ KARADENİZ DOĞALGAZINI

KÖİ MODELİ İLE YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKECEK

AKP bu doğal gaz işini köprütünel-otoyollara benzetecek.
Gazı çıkaracak şirketin gazı
satacağı hem garanti oluyor…
hem de yüksek fiyattan satması
kanunla sağlanıyor. Sonuç olarak,
vatandaşın kullandığı doğal
gaz ucuzlaması gerektiği kadar
ucuzlamayacak
AKP milletvekillerin imzası ile
enerji-maden konularında çok
sayıda değişiklik yapan 46 maddelik
bir kanun teklifi Aralık 2020’de
TBMM’den geçerek kanunlaştı.
Kanunun 7. Maddesi birinci
fıkrası ile Karadeniz’de bulunan
gaz için alım ve fiyat garantili
bir özelleştirme uygulamasının
alt yapısı hazırlandı. Bu kanun
maddesinde açıkça görüldü ki
müjdeden vatandaşa pay yok, asıl
müjde işi üstlenecek olan yandaş
şirkete olacaktır.
Karadeniz’de 405 milyon metreküp
olarak ilan edilen kaynak gaz ile
ilgili olarak TPAO teknik bir rapor
henüz açıklamadı. Karadeniz’de
çıkarılacak gazın en az 6 ya da 7
sene sonra arz edileceği biliniyor.
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AKP hükümeti Karadeniz
gazının fizibilitesini yapmadan
açıklamalarda bulunarak oy
devşirme gayreti içindedir ve cari
açığı kapatmak gibi algı yaratacak
ifadeler kullanmaktadır. Oysa
hesaplamalar göstermektedir ki
bu doğru değildir.
Karadeniz’de bulunan gazı
çıkaran “şirket” ya da “şirketler”
uluslararası piyasada bırakın
kar etmeyi, yatırımını bile
çıkaramayacaktır. Ki zaten, o
kadar büyük bir rezerv de söz
konusu değildir. Peki, bu gazı
Türkiye’deki dağıtım şirketlerine
satmak istese, ki bunun için
öncelikle gazı ‘iletim’ şebekesine
bağlaması gerek ve bu yoldan
da toptan fiyat üzerinden satmak
durumundadır. Fakat bu da düşük
bir fiyattır. Peki, gazı çıkaran

şirketin kar marjı nasıl
olabildiğince yükseltilecek?
Ve neden gazı çıkaracak
şirketin karı çok yüksek
tutulmalı?
İşte çıkarılan Kanun ile
yukarıda sözünü ettiğimiz
bu iki cümle sayesinde; gazı
çıkaran şirket, çıkardığı gazı
direk dağıtım şebekesine
bağlayacak; EPDK’nın
belirleyeceği görece yüksek
fiyattan satın alıp vatandaşa
satacak.
İletim şebekesini ve toptan
gaz piyasasını ve hatta
BOTAŞ’ı bypas eden
şirketin kar marjı da bu
sayede oldukça yükselecek.
Peki, neden yatırımcı şirketin
kar marjı çok yüksek tutulmak
isteniyor; çünkü, o şirket de
bu “yüksek gelirli”-“garantili”
projenin gelirini ipotek ettirip
borç bulmaya çalışacak. Gaz
dağıtım şirketinin gazı öncelikle
almak zorunda olması alım
garantisidir; fiyatı EPDK’nın
belirlemesi ise “gelir-fiyat
garantisidir”.
Sonuç olarak, AKP bu doğal
gaz işini köprü-tünel-otoyollara
benzetecek. Gazı çıkaracak
şirketin gazı satacağı hem
garanti oluyor… hem de
yüksek fiyattan satması kanunla
sağlanıyor. Sonuç olarak,
vatandaşın kullandığı doğal
gaz ucuzlaması gerektiği kadar
ucuzlamayacak.

Gazı çıkaran şirket, çıkardığı gazı direk dağıtım şebekesine
bağlayacak; EPDK’nın belirleyeceği görece yüksek fiyattan
satın alıp vatandaşa satacak. İletim şebekesini ve toptan
gaz piyasasını ve hatta BOTAŞ’ı bypas eden şirketin kar
marjı da bu sayede oldukça yükselecek.

PARA YUTAN KÖPRÜ VE OTOYOLLARA KAMUFLAJ
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Akın’ın ortaya çıkardığı bilgilere
göre Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları
Genel Müdürlüğü, halkın bilmesi
gereken bilgileri sakladı, gerçekler
halktan ‘ayıplı mal’ gerekçesiyle gizlendi.
Karayolları, Türkiye’nin trafik ve
ulaşım verilerinin haritasını çıkardı.
Ancak özel sektöre yaptırdığı pahalı
otoyol, köprü ve tünelleri gizleyip
adeta kamufle etti.
Karayolları Genel Müdürlüğü, geçiş
garantileri, geçmeyen araçlar için
Hazine’nin yaptığı yüklü ödemeler ve
aşırı yüksek geçiş ücretleri nedeniyle
kamuoyundan büyük tepki alan köprü,
tünel ve otoyolların trafik yoğunluğu
ve ulaşım verüerini kamuoyundan
gizledi. Devlete ait 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan
Mehmet köprüleriyle otoyol ve kara
yollarmdan geçen araçlann sayısını
bütün ayrıntılarıyla yayımlayan
Karayolları’nın YİD yöntemiyle özel
sektöre yaptırıp işlettirdiği pahalı
otoyol, köprü ve tünellere ilişkin
bilgileri kamuoyundan gizlemesi
büyük tepki çekti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Akın ortaya çıkardığı
bilgilere göre Ulaştırma Bakanlığı
ve Karayolları Genel Müdürlüğü
halkın bilmesi gereken bilgileri
sakladı, gerçekler halktan ‘ayıplı
mal’ gerekçesiyle gizlendi.
CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet
Akın, YİD kapsamında yapılan
köprü-tünel-otoyolların bilgilerinin
Karayolları Genel Müdürlüğünün
internet sitesindeki “istatistikler”
bölümünde her yıl düzenli olarak
yayınlandığını, 2019 yılının
haritalarında Avrasya Tüneli,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile
Osmangazi Köprülerine ilişkin
verilerin yer almadığına dikkat

çekti. 2016 yılında hizmete giren bu
üç YİD projesinin “gelir-araç geçiş
garantileri”nin tartışmalı olduğunu
belirten Ahmet Akın, şunları söyledi:
“Kamuoyunda verilen araç geçiş
garantileri bilinse de, ne kadar
aracın geçtiği, ne kadar garanti
ödemesi yapıldığı-yapılacağı gibi
bilgiler düzenli ve şeffaf bir biçimde

yayınlanmamaktadır.
Çünkü, karartılmaya
çalışılan ayıp büyüktür.
Alt yapı hizmetlerini
kullananlar döviz
üzerinden belirlenen
fahiş bedeller öderken,
kullanmayanlar ise
verilen garantiler
nedeniyle hazine
üzerinden dolaylı
ödeme yapmaktadır.
Karayolları Genel
Müdürlüğü yeterli sayıda
araç geçmediği için 20172019 döneminde 2 milyar TL’nin
üzerinde garanti ödemesi yaptığı
Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan
Selim Köprüsü günlük ortalama araç
trafik bilgilerini resmi haritalarında
yayınlamamaktadır. Yani, hem üste
para vermekte hem de bu utanılacak
tabloyu gizlemektedir.”
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CHP YAŞANABİLİR
KENTSEL DÖNÜŞÜM
MASASI KURULDU
CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de yaşanan
depremin ardından verdiği talimatla ‘Yaşanabilir Kentsel
Dönüşüm Masası’ kuruldu. Masa, aynı zamanda dönüşüm
gerçekleşirken kent kültürünün korunması gibi konularda da
çalışmalar yapacak. Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası, Enerji
ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Akın başkanlığında kurularak çalışmalarına başladı.
Masa, ilk toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu konunun uzmanı
akademisyenlerle bir araya getirdi. Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm
Masası, halkın uzlaşma ile sürece dahil olacağı, başta vatandaşlar
olmak üzere hiçbir paydaşın mağdur edilmeyeceği alternatif bir
dönüşüm sürecinin başlatılmasını hedefliyor.

SİLİVRİ -SEYMEN ÇÖP GAZI
ENERJİ ÜRETİM TESİSİNİN
1. ETABI AÇILDI
BORNOVA
BELEDİYESİ’NİN ENERJİ
PROJESİ TAM NOT
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kendisini
ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın’a kurulacak
sistem sayesinde yılda 10 milyon TL tasarruf sağlayacağını
anlattı. Bornova Belediyesi’nin Güneş Enerjisi Sistemi,
CHP’nin Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan tam not aldı. Bornova
Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kendisini ziyaret eden
Akın’a kurulacak sistem sayesinde yılda 10 milyon TL
tasarruf sağlayacağını anlattı. Bornova Belediyesi’nin 2014
yılında İZKA desteğiyle kurduğu güneş tarlasında günlük
üretimin 300 KW, yıllık getirinin ise 200 bin TL olduğunu
hatırlatan Başkan İduğ, “Bu çalışma bize 19.5 Milyon TL’ye
mal olacak. Çevre dostu bu proje ile 12.500 hanenin karbon
ayak izi silinecek. Kendi elektriğini üreten ve fazlasını satan
bir belediye olacağız” dedi. CHP’nin Enerji ve Alt Yapı
Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir
Milletvekili Ahmet Akın ise Bornova Belediyesi’nin hayata
geçirdiği ve geçirmeyi planladığı çalışma ve projelerden çok
etkilendiğini belirterek, “Bu çalışmalar kamu kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılması adına tüm yerel yönetimleri
örnek olmalı. Bu önemli çalışmalar için Başkan İduğ’a ve
çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.
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Tamamlandığında dünyanın tek bir alanda kurulu çöp gazından enerji
üretecek en büyük projesi olacak Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim
Tesisi 1. Etabı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine CHP Genel
Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Turan
Aydoğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İBB üst yönetimi tam kadro
hazır bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tesisle ilgili olarak
şu bilgileri verdi: “Tam kapasiteye ulaştığında bu güç, 90 megavat
olacak. Bu anlamda inşallah şu anki değerlerle dünyanın birinci
sıradaki tesisi olacak. Türkiye ve bizler için, ciddi bir gurur.
Şehrimizin kıymetli paralarının kuruşuna kadar, iyi bir şekilde,
denetimli bir şekilde harcandığında, İstanbul halkına hep birlikte
kazandırdığımız değerli bir proje.” CHP Genel Başkan Yardımcısı
açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tüm etapları
tamamlandığında dünyanın en büyük çöp gazından enerji üretecek
olan tesisin bu aşamaya gelmesi için var gücüyle çalışan başta
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na,
İstanbul Enerji AŞ. Yöneticilerine ve tüm emekçi kardeşlerime
teşekkür ediyorum. Tesisimizin İstanbullu vatandaşlarımıza ve
Türkiye’mize hayırlı olmasını dilerim.”

