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GÖRÜSÜLEN GÜNDEM MADDESI 5.  : Meclis Üyeleri tarafmdan verilen, yenilenebilir enerji 
uygulamaları ile ilgili önerge. 

KOMISYON INCELEMESI :  Kadıköy Belediye Meclisini Mart 2017 toplantısuun 07.03.2017 tarihli 
2. Birleşiminin, 1. Ottirumunda komisyonumuza havale edilen önergede; 

KAD1KÖY BELEDIYE MECLISI BAŞICANLIÖINA 

"Iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda, iklim dostu kent ve Covenant of Mayors 
anlaşmasını imzalayan ülkemizdeki 7 belediyeden biri olan Kadıköy Belediyesi'nin kendi binalarında 
karbon salımmını azaltma çalışmalarına yönelik olarak, yenilenebilir enerji uygulamaları hakkında yurt 
içi ve yurtdışında uygulanan başarılı uygulamaların incelenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasmın 
gündemde görüşülmesini Meclisimizin onayma sunarız. 

Saygılarımızla" denilmektedir. 

KOMISYON GÖRÜSÜ 	:  2011 yılı Birleşmiş Milletler verilerine göre kentler, dünyadaki enerji 
tüketiminin yaklaşık yüzde sekseninden sorumludur. Bununla birlikte Türkiye'de toplam nüfusumuzun, 
yüzde yetmiş beşinin kentlerde yaşadığı istatistiksel bir gerçektir. Bu oranlar en kısa sürede kentsel 
ölçekte iklim değişikliği planlarmm hazırlanarak, az_altım hedeflerinin belirienmesinin ne kadar önemli 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
Dünya, gün geçtikçe daha fazla enerji ihtiyacı ile karşı karşıya kalıyor. Şu an kullanılan en büyük enerji 
kaynaklarını ise fosil yakıtlar oluşturuyor. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye 
verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaldarı`na yönelmemiz gerekiyor. 
Siirdürülebilir enerji kaynakları, enerji kaynaklarını riske atmadan gerekli olan ihtiyacı karşılamak için 
üretilen enerjiye deniyor. Yenilenebilir enerji kaynakları da devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda 
en önemli rolü oynuyor. 

Yenilenebilir enerji, dogadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak 
takviye edilebilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgtır enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal 
enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir. 2015 yılı sonu itibariyle, dünyada üretilen 
elektriğin yaklaşık % 23.7'si yenilenebilir enerji kaynaktan kullanılarak üretilmiştir. 

Elektrik ve ulaşım için hatta tek başına birincil enerji kaynağı olarak % 100 yenilenilir enerjiyi 
kullanmaktaki teşvik küresel ısınma, diğer ekolojik ve ekonomik kaygılar tarafından motive edilmektedir. 

Ülkemiz yıllık 2.737 saat güneşlenme süresi karşılığında güneşten sadece 860 Megavat enerji 
elde ederken; dünya lideri Almanya yıllık 1.600 saat güneşlenme süresi karşılığında 40 bin Magavat 
enerji üretebiliyor. (Almanya elektrik talebinin neredeyse üçte birini yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılıyor.) 

Portekiz, 7-11 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerinde 
üretilen enerjiyi kullanarak 4 gün boyunca sıfır emisyon üretmiştir. Danimarka, 2015Ite alışılmışın dışında 
yüksek rüzgarlı bir günde kendi elektrik ihtiyacının % 140 fazlasıııı üretti ve Almanya, Isveç ve Norveçie 
ciddi miktarda ihraç etmiştir. 

Kadıköy Belediyesi olarak Sardürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı 
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Merkez Bina Güneş Kolektörü Projesi 
Belediye merkez binası yemekhane bölümü sıcak su ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağlanabilmesi için, bina çatısına güneş kolektörleri yerleştirilmiştir. Kurulan sistem ile 5525,28 kWh 
enerji tasarrufu yapılarak, 3,7 ton karbondioksit salıımının azaltılması saglanmalctadır. Güneş kollektörleri 
sadece su ısıtma işlemi için kullanılmakta, elektrik üretmemelctedir. 

Sahrayıcedit Mahallesi Sosyal Yaşam Evi Isı Pompast Uygulaması 
Kadıköy Belediyesi Salwarcedit Mahallesi Sosyal Yaşam Evi, enerji verimliliği kriterleri esas alınarak 
tasarlanmıştır. Binanın kışın sıcak hava, yazın soğuk hava ve yaz kış sıcak su ihtiyacının karşılanması için 
hava kaynaklı ısı pompası kullanılmıştır. 
Isı pompası uygulaması, ısınma amaçlı doğalgaz kullanan bir bina ile karşılaştırıldığında yıllık enerji 
tüketiminden %22 oranında tasarruf sağlanmaktachr. 

Abdullah eığücü Öğrenci Yurdu Güneş Kolektörü Projesi 
Kız ögrenci yurdunun banyo ve çamaşırhane bölümlerinin sıcak su ihtiyacının yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılanabilmesi için bina çatısına 30 adet güneş kolektörü 
Kurulan sistem ile yurt binasında enerji tasarrufu yapılarak, karbondioksit sahi:num azaltılmasma katkı 
saglanmaktadır. Güneş kollektörleri sadece su ısıtma işlemi için kullanılmakta, elektrik üretmemektedir. 

Kalamış Atatürk Park: Solar Panelli Aydınlatma Sistemi 
İlçemizin yeşil alanlarında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi elde edilmesi için 
başlatılan çalışmalar kapsamında, Kalamış Atatürk Parkı içerisinde uygun noktalara solar panelli 
aydınlatma direkleri yerleştirilmişti. Yıllık 5.256 kW: elektrik elde edihnektedir. 

Bahriye üçok — Yeşil Ifreş Projesi 
Belediyemize ait "Bahriye Üçok Anaokulu" binasınm, "LEED Platin" yeşil bina kriterleri doğrultusunda 
inşaa edildi.Binanın enerji ihtiyacı, çevreye zarar vermeyen ve kendini yenileyebilen kaynaklardan 
karşılanıyor. örnegin yuvanın ısınma ve aydınlatma sistemi tamamen güneş panellerine dayalı. Tesis, 
bahçe sulamada ve klozetlerde yağmur suyu kullanılacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Belediye Başkanları Sözleşmesi & Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 
Belediyemiz, 2010 yılından beri çevre ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek için hem kurumsal hem de ilçe 
ölçeginde birçok enerji verimliligi çalışmaları içerisinde yer almış ve son olarak 2012 yılında Avrupa 
Komisyonu tarafından oluşturulan Belediye Başkanları SözleşmesPni (Covenant of Mayors) imzalayarak, 
yetki alanları dahilinde 2020 yılına kadar karbon emisyonlarının yüzde yirmi azaltmayı hedeflemiştir. 

Başkanlar Sözleşmesi kapsamında, Sürdiiıiilebilir Enerji Eylem Planım oluşturulması yönündeki 
çalışmalarını "Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi" işbirliği ile 
gerçekleştirm iştir. 

Düşük Karbon Kahramanı Ödülü 
2015 yılmda İstanbul Teknik Üniversitesi Stirdürülebilir Üretim ve Tüketim Dernegi (SÜT-D) tarafından 
Nisan ayında II. Karbon Zirvesi düzenlenmiştir. Karbon Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Düşük 
Karbon Kahramanı Yarışmasında" 32 aday proje içerisinden Belediyernizin "Iklim Değişikliği ile 
Mücadele ve Sera Gazı Sahmlarımn Azaltımı Projesi" Düşük Karbon Kahramanı ödülüne layık 
görülmüştür. 

Ülkemizdeki Belediyelerde Uygulanan "GES" (Güneş Enerji Sistemleri) Proje Örnekleri 

"Türkiye'nin gelişmekte olan sektörleri" kategorisindeki yerini her geçen gün saglamlaştıran güneş 
enerjisi sektörü, sadece özel teşebbüslerin hareket ettiği bir alan da değildir, ülkemizde birçok il ve ilçe 
belediyesi de elektrik enerjisi elde etme yolunda güneş enerjisi santrali kurdu ve kurmaya da devam 
ediyor. Elektrik Piyasasmda Lisanssız Elektrik Üretimine Ilişkin Yönetmelik kapsamında belediyeler 
isterlerse, tükettikleri elektriği, kuracakları güneş, rüzgâr enerji santralleriyle kendileri üretebilir, böylece 
yüksek faturalardan kıırtulabilir hatta ihtiyaçlarından fazlasını da dağıtım şirketlerine satarak ek gelir 
sağlayabiliyor. Iller Bankası da belediyelerin aydınlatma, arıtma, pompalama sistemleri vb konularda 
elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji projeleriyle lcarşılaması konusunda teknik destek ve kredi imkânı 
sunuyor. 
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Ülkemizde İzmir Karşıyaka Belediyesi Belediyesi'nin sosyal tesislerinin elektrik ihtiyacım 
karşılayacak şekilde Güneş Enerji Santrali kurdu. (Türkiye'de bir yerel yönetim tarafından kurulan en 
büyük güneş enerjisi yatınmıdır. 2014 yılında kurulmaya başlandı.) 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, belediye Hizmet Binası, enerjisinin %20'lik bölümünü güneş 
panellerinden sağlamaktadır. Türkiye'de bir ilk niteliğinde olan çift yönlü sayaç sayesinde üretilen 
elektrik enerjisi şebekeye iletilebilmekteler. Çift yönlü sayaç güneş panellerinden gelen enerjiyi şebekeye 
gönderiyor ve böylece sayaçtaki tüketim miktarı azalıyor. 

İzmir Karabağlar Belediyesi'nin Bozyaka Psızsıryeri Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında 
kurulan güneş enerji santrali ile üretilen enerji belediyenin sosyal tesislerinde kullanılanılmakta ve önemli 
tasarruf elde edilınektedir. 

Diyarbakır Belediyesi Stimerpark'ı Güneş Parkına Dönüştürme Projesi ile Sümerpark Ortak 
Yaşam Alanı'nda elektrikli tüm araçların enerji gideri santralden karşılanmaktachr. 

İzmir Karabağlar Belediyesi'nin Bozyaka Pazaryeri Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında 
kurulan güneş enerji santralinin ürettiği enerji, belediyenin sosyal tesislerinde kullanılmakta ve önemli 
tasarruf elde edilmesini sağlamaktadır. 

İzmir Bornova Belediyesi, güneş ışınlarıyla Bornova Belediyesi hizmet binalannın tamamında 
kullanılan elektrik enerjisi faturasının dörtte biri karşılamaktadır. Ayrıca her yıl çevre kirliliğine neden 
olan 250 ton karbon salımmını engellemiş olmaktadır. 

İzmir Seferihisar Belediyesi'nin Kapalı PazaryerPnin çatısı üzerien kurulan Pilot Fotovoltaik Güç 
Santrali, belediye binasının ısıtmasını, soğutmasım ve aydınlatılmasını güneş enerjisiyle sağlanmıştır. 

Muğla Belediyesi, Sonsuz Kaynağımız Güneş projesi ile şebekeye bağlı fotovoltaik Sistemin 
kurulmasıyla belediyeye ait tesislerin ihtiyacı olan enerjinin yandan fazlasını güneşten elde etmektedir. 

Adana Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla tarım ve hayvancılık 
yapan ailelere ücresizi güneş panelleri dağıtarak kendi elektiriklerini üretmelerini sağlıyor. 

Eskişehir Gürsu Belediyesi, 96 kWp kurulu güce sahip olan Orta Gerilim (OG) Şebeke'ye bağlı 
güneş enerji projesini devreye aldı. Kurulumu yapılan projenin hedefi, üretilen elektriğin tümünün 
dağıtım şirketi UEDAŞ'a vererek Gürsu Belediye Binası'mn elektrik faturasını sıfırlamak. Gürsu 
Belediye binasının önündeki parka kurulan 7 kW kurulu güce sahip çift eksenli tracker sistemi, parkın 
içerisinde yer alan güneş evinin enerji ihtiyacmı karşılıyor. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Trambüs Bakım istasyonu'nun çatısında kurduğu Güneş Enerji 
Santrali sayesinde Trambüs Bakım istasyonu'nun tüm elektrik ihtiyacı karşılanırken, artan enerji ise 
trambüs hattına veriliyor. 

Bursa İnhisar Belediyesi, inhisarlda güneş elektriğe dönüşüyor projesi kapsamında, ilçenin 
elektrik üretimine katkı sağlayıp belediyeye gelir elde ediyor. 

Karaman Belediyesinin kurmuş olduğu Güneş Enerjisi Santrali 2 bin konuta yetecek güçte 
elelctirk üretmektedir. Belediyenin elde ettiği enerji şehir şebekesine alctanlarak, belediyenin 
şantiyelerinde, tesislerinde, idari binasında ve su kuyulannda kullanılarak yüklü elektrik maliyetirıi büyük 
oranda hafıfletmelctedir. 
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Karbon sahilin= azaltmak konusundaki projelerle, ülkemizde öncü belediyelerden biri olan 
Kadıköy Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kullanımını ilçemiz içerisinde özendirmek amaçlı olarak 
örnek çalışmaları arthrılmalıdır. 

İlçemiz içerisinde parklarda kullanılan güneş enerjisi şarj istasyon sayısı arttınlmalı, insanların 
çok yoğun bulunduğu, iskele, boğa, metrobüs vapur iskeleleıri alanlarına korunalıdır. GES sistemler 
konusunda Kadıköy Halkının bilinçlendirilmesi için ücretsiz kullanım alanlarmm arttırılması sağlanabilir. 
(Engelli şaıj istasyonları dışında sadece telefon ve bilgisayar şaıj istasyonları da konmalıdır.) 

Imar yönetrneliğinde eklenecek maddelerler çatılann GES projelerine uygun olması ve 
özendirilmesi, yeni yapılan inşaatlarda binaların kendi elektiriğini üretmesi sağlanmaldır. 

Belediyemizin sahip olduğu dış hizmet birim binalannuzın çatılan= GES'ler için fızibilite 
çalışmaları yapılarak verimli olacak binalara GES sistemleri kurulması ve kendi elektrik ihtiyaçlarını 
karşılamalan sağlanabilir. 

Belediyemiz hizmet binamızda ve Abdullah ()gücü öğrenci Ytırdu'nda bulunan güneş 
kollektörlerinin, elektrik üreten güneş panalleri ile değiştirilmesi bu binaların elektrik sarfiyatuun 
azaltılmasma yardımcı olacaktır. 

Yüce Meclise arz olunur, şeklinde hazırlanan Çevre ve Enerji Verimliliği Komisyonunun 
17.03.2017 gün ve 2017/1 sayılı raporu, Kadıköy Belediye Meclisinin Nisan 2017 toplantısının 
05.04.2017 tarihli 3. Birleşiminin 1. Oturumunda görüşülerek komisyonlardan geldiği şekilde oybirliği ile 
(işaretle oylama) kabulüne karar verildi. 

Toplantı Başkanı 
Meclis 1. Başkan Vekili 
Yener KAZAK 
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