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ÖNSÖZ 

Enerji insanların yaşam kalitesini yükselten ülkelerin 

ekonomik ve sosyal gelişmelerini etkileyen en temel unsurdur. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerjiye olan talep her 

geçen gün artmaktadır. Son on yılda Türkiye elektrik ve 

doğalgaz tüketim artışı oranları yönünden Avrupa’da birinci, 

dünyada ise Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu 

konudaki temel yatırımların fosil yakıt kullanımından 

yenilenebilir enerji kaynakları ve inovatif çözümlere 

kaydırılması, aynı zamanda çevreyi korumaya yönelik 

önlemlerle beraber düşünülmesi gerekmektedir. 

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 

iklim değişikliği ve enerji eylem planlarının kentsel ölçekte hazırlanması ve azaltım 

hedeflerinin belirlenmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Belediyemiz 2010 yılından beri çevre ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek için hem 

kurumsal hem de ilçe ölçeğinde birçok enerji verimliliği çalışmaları içerisinde yer almıştır. 

”Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, yenilikte öncü belediye olmak” vizyonumuzu 

gerçekleştirebilmek ve kentimizde sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre ile daha kaliteli bir 

yaşam için Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayors) imzaladık. İmza sahibi 

olarak, ilçemiz yetki alanları dahilinde 2020 yılına kadar karbon salımlarımızı yüzde yirmi 

azaltmayı hedeflemekteyiz. Sera gazı azaltımı için, hedef ve projelerimiz binalarda, 

aydınlatma sistemlerinde,  ulaşımda enerji verimliliği ve toplumsal bilincin arttırılması 

yönünde önerileri içermektedir.  

Bu rapor, Kadıköy’ün geleceği için önemli aksiyonları tanımlamaktadır. Ancak bu 

raporun başarısı, her şeyden önce ilçemizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 

okullar, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör katılımı ile ailelerimize, 

mahallelerimize ve gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam standartları sağlamak için elbirliği 

ile çaba göstermemize bağlıdır. 

 

         Kadıköy Belediye Başkanı  

    Aykurt Nuhoğlu 
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Yönetici Özeti 

Kadıköy Belediyesi 2010 yılından 2020 yılına kadar sera gazı salımını ilçenin kendi yetkisi 

altındaki aktivite alanında en az %20 oranında azaltmayı planlamaktadır. 2010 yılı, eldeki 

verilerin güvenilirliğinden ötürü başlangıç yılı olarak kabul edilmiştir. İlçedeki sera gazı salım 

miktarının azaltılması uzun dönem enerji tasarrufu ve kamuda oluşturulacak davranış 

değişiklikleri sayesinde gerçekleşecektir. Ancak toplam sera gazı salım miktarının 

düşürülmesi uzun dönemde ilçenin devamlı artan nüfusu yüzünden artarak zorlaşacaktır.  

Belediyenin aktiviteleri sonucu oluşan salım miktarı, toplam sera gazı salım miktarının  

%1’ini oluşturmaktadır. Belediye aktiviteleri sebebiyle oluşan salım miktarı %20 oranında 

azaltılsa bile toplam salım miktarı içinde bu miktar fark edilmeyecektir. Bu sebeple alınan 

önlemler diğer sektörler üzerinde yoğunlaşmalıdır. Belediyenin kendi enerji kullanımından 

kaynaklanan karbondioksit salımlarını etkilemesi mümkündür, ancak genel farkındalık ve 

danışmanlık hizmetleri ile iyi örnek ve uygulamalar konusunda bilgi akışı sağlanarak diğer 

sektörlerde de enerji kulanım kaynaklarını etkilemek kısmen mümkün olmaktadır.  

Bu eylem planı enerji tüketimiyle oluşan karbondioksit salımlarının düşürülmesi için önlem 

önerileri sunmaktadır. Özellikle toplam sera gazı salımının %64’ünü temsil eden binaların 

enerji tüketiminin azaltılması planlanmaktadır. En önemli yöntemler ise düşük enerjili 

inşaatlar, binalara enerji tasarruflu teknolojilerin adapte edilmesi, şehir yapı stoğunun 

yenilenmesi, toplu taşıma kullanımının artırılması, yaya ve bisiklet ulaşım yollarının 

yaygınlaştırılması ile enerji tasarruflu yaşam, çalışma ve hareket üzerine çeşitli danışma 

şirketlerinin oluşturulmasıdır.     

Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin amacı sera gazı salımının şehrin yönetildiği alanlarda en 

az %20 oranında azaltılmasıdır. Bu hedefe ulaşmak oldukça zahmetli olmakla birlikte, 

belediyelerin ve şehirdeki diğer aktörlerin kusursuz bir uyum içinde olmaları gerekmektedir. 

Ayrıca, hedefe ulaşmak için yapılacak çalışmalarda, hükümetin ve İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin rolleri de büyüktür. 
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1. Giriş 

“İklim beklentileriniz, Hava Durumu ise payınıza düşendir.” 

Mark Twain dünya üzerine gelmiş en önemli yazarlardan biridir. En ünlü kitabı ise “Tom 

Sawyer’ın Maceraları”dır. Tom hepimize etki eden karakterlerden biri olmakla birlikte 

günümüz dünyasını da öngörebilmiştir.  İklim ve hava durumu arasındaki farkı ortaya 

koyduğu açıklamaları hepimiz için etkili ve farkındalık yaratıcı olmuştur.  

İklim değişikliğini anlayabilmek için hava durumu ve iklim arasındaki farkı görebilmemiz 

gerekmektedir. Hava durumu sıcaklık, yağış ve rüzgarı gibi hava olaylarını ifade eder ve bu 

kavramlar günden güne ve saatten saate değişiklik gösterebilir (NASA, 2008). İklim ise uzun 

dönemde beklediğimiz ortalama hava durumudur (Thornthwaite, 1948). Hava durumu bir 

bölgenin günlük ısı değişimlerini gösterirken, iklim ise o bölge için ölçülen ortalama bir 

değeri temsil etmektedir.  

İklim iki ana faktör tarafından kontrol edilir; güneş ve atmosfer. İkisi de birçok gazın 

birleşmesiyle oluşmuştur. Güneş ışığı dünyayı ısıtan enerjiyi sağlarken atmosfer bu ısının 

dünyadan kaçmasını engeller. Bu oluşumu sağlayan gaz döngüleridir. Atmosferde yer alan ve 

en çok bilinen gazlar olan su buharı, karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) (sera gazları) güneş 

ışığının dünyaya geçmesine izin verir ancak tekrar uzaya dönüşünü engeller. Bilim adamları 

sera gazlarının ısı yakalayıcı özelliklerini günümüzden 150 yıl önce açıklamışlardır. 

Araştırmalar sera gazı etkisinin olmadığı bir durumda Dünya’nın yaklaşık 30°C daha soğuk 

olacağını göstermektedir, bu da birçok canlı türü için Dünya’yı yaşanmaz bir yer 

yapmaktadır. Dünya’yı sıcak tutmakta çok etkili oldukları sebebiyle atmosferdeki sera 

gazlarının miktarında olacak herhangi bir değişim Dünya’nın sıcaklığını da doğrudan 

etkilemektedir (EPA, 2013). 

1.1 İklim Değişikliği Nedir? 

Dünya’nın iklimi son buzul çağının sona ermesinden bu yana (yaklaşık 11.700 yıl önce) 

nispeten dengeli olsa da artık değişmektedir. Dünyanın iklimi, statik değildir ve birçok kez 

okyanuslar ve atmosfer arasındaki etkileşimler, Dünya’nın yörüngesindeki değişimler, 

Güneş’ten alınan enerjideki dalgalanmalar ve volkanik patlamalar gibi doğal sebeplerden 

dolayı değişmiştir (Bankoff, 2003). 

İnsan etkileşimi ve bazı doğal olaylar sonucu günümüzün küresel iklim şartları oluşmuştur. 

Yaşadığımız bu duruma “İklim Değişikliği” denilmektedir. İklim değişikliği terimi 1900’lü 

yıllardan beri gözlemlenen değişimler için söylenmektedir ve birçok farklı tanımı 

bulunmaktadır. En gerçekçi ve açıklayıcı olanlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler İklim 
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Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından yapılmıştır. “İklim değişikliği, 

karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlemlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, 

doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda 

iklimde meydana gelen değişikliklerdir”. 

Bu özel terim, iklim değişikliği; zamanla sıcaklıkta meydana gelen değişiklikler olarak 

tanımlanır. Deniz seviyesindeki ve yağış miktarındaki değişiklikler, kuraklıklar, seller ve 

fırtınalar bu etkinin sonucunda oluşur. 2007 yılında yapılan Hükümetlerarası İklim Değişikliği 

Paneli’nde (IPCC) 20. yüzyılın ortalarından beri devam eden iklim değişikliğinin, atmosferde 

gözlemlenen antropojenik (insan kaynaklı) sera gazı konsantrasyonunun artışından 

kaynaklanmış olabileceği kararlaştırılmıştır.  

Doğal bitki örtüsü ve insan faaliyetleri ile oluşan sera gazlarının gerçek kaynağı atmosfer ve 

doğal sebeplerdir (Revelle, 1957). Dolayısıyla biyolojik insan aktivitelerinin bu döngüde 

negatif bir rol oynamadığı iddia edilebilir. İnsanların negatif etkileri sonradan yaratılan “diğer 

aktiviteler” ile başlamıştır. Diğer aktiviteler endüstriyelleşme, yoğun şehirleşme ve bazı tarım 

faaliyetleri olarak sayılabilir.  Bu aktiviteler doğal sera gazı döngüsüne zarar vermekte ve 

istenmeyen bir zincirleme reaksiyonu tetiklemektedir.   

İklim Değişikliği 21. yüzyılın gerçeğidir ve en büyük sebebi atmosfere salınan sera gazlarıdır. 

En bilinen sera gazlarından biri ise karbondioksittir ve küresel ısınmaya diğer insan kaynaklı 

sera gazlarıyla birlikte kayda değer bir katkısı vardır. En büyük kaynağı ise fosil yakıtların 

tüketilmesidir. Bu fosil yakıtlar kömür, doğal gaz ve petroldür (araçlarda kullanılan benzin de 

dahil olmak üzere). Bu kaynaklara ek olarak, konutlardaki ısı ve güç sistemleri de sera gazı 

salımına katkı yapmaktadır. 

İklim değişikliği Avrupa ve Ulusal ölçekte yapılan ve karbondioksit salımlarını düşürmeyi ve 

enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan birçok uluslararası siyasetin de hareket noktası 

olmuştur. 1992 yılında karbondioksit salımını düşürmek üzere Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) oluşturulmuştur. Ancak gerekli seviyelere bu 

antlaşma ile ulaşılamamıştır. 1997 yılında gelişmekte olan ülkelerin de işbirliği ile Kyoto 

Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol yasal olarak bağlayıcı olmasıyla UNFCCC’den farklıdır 

ve tarafları sera gazı salımlarını düşürmesi için zorlamaktadır (Climate Leaders, 2009).   
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Kaynak: NASA, http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A.gif 

2010 yılında yapılan “Cancun Anlaşması” hedef seviyeyi yenilemiş ve küresel ısınmanın 

endüstriyelleşme öncesi seviyenin 2.0°C (3.6°F) altında olması gerektiğini ilan etmiştir (King, 

2011). Teknolojik gelişmelerin desteği ve şehirleşmenin artmasıyla 1980’lerdeki yüksek 

endüstriyelleşme hava durumunda çok büyük değişmeleri de beraberinde getirmiştir. NASA 

tarafından hazırlanan grafikte de gösterildiği gibi 1990’larda sıcaklık bir seviyeden diğerine 

atlamalar göstermektedir (Şekil 1). Birleşmiş Milletler (UN) sıcaklıkların belirlenen 

seviyeden 0.8°C artmış olduğunu (1.4°F) duyurmuştur (UN Report, 2012). Dünya Bankası 

tarafından yapılan bir tahmin, sıcaklıkların 2100 yılına kadar 4°C (7.2°F) artma yolunda bir 

eğilim gösterdiğini söylemiştir. Bu bilgilerin ışığında Doha’da gelişmekte olan ülkelerin de 

katılımıyla Kyoto Protokolü 2020 senesine kadar uzatılmış, bunun yanı sıra hafifletici 

çözümlerin acilen alınması gerektiği gözlemlenmiştir. 

1.2 İklim Değişikliğinin Ekonomik Yansımaları 

İklim değişikliğinin ekonomik analizi de son derece önemlidir. Dünyanın en önde gelen ve 

prestijli raporlama ajanslarından Stern (Stern et. al, 2006) tarafından, iklim değişikliğinin 

ekonomik yansımaları üzerine yayımlanan raporda, iklim değişikliğinin ciddi bir küresel 

tehdit olduğu açıkça belirtilirken salımları azaltmanın ve değişecek iklime adapte olmanın 

Şekil 1: Küresel Sıcaklık Değişim İndeksi 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A.gif
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maliyetinin gelecekte oluşacak riskler ve küresel ısınmanın zararlarından çok daha düşük 

olduğu ifade edilmektedir. Raporda, yakın gelecekte yıllık olarak en az %5 en fazla %20 

olmak üzere küresel Gayrisafi Milli Hasıla’nın (GSMH) etkileneceği ve eğer iklim 

değişikliğinin en kötü etkilerinin önlenmesi için ve sera gazı salımının azaltılması için gerekli 

önlemler alınırsa söz konusu azalmanın GSYİH’nin %1’i ile sınırlı olabileceği 

belirtilmektedir. 

Doğal afetlerin ekonomik sonuçlarını açıklamak için 2000 yılının Ocak ve Ekim aylarında 

New Bruinswick’in güneydoğu sahilinde oluşan iki güçlü fırtına örnek gösterilebilir. Bu 

olayda toplam zarar 4,6 milyon dolardan (Ekim 2000 - 2,6 milyon $, Ocak 2000 - 2 milyon $) 

fazla olmuştur. Kısa vadede hafifletme ve adaptasyon planları yapılmasının maliyeti yüksek 

görünse de uzun vadede daha mantıklı ve maliyet azaltıcı olmaktadır. 2020 yılı için büyük 

endüstri liderleri sera gazı salımlarını dikkate aldıklarında, salım miktarları ile üretim 

maliyetlerinin daima aynı eğilimle azaldığını vurgulamaktadır (Climate Leaders, 2012). 
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2. Türkiye Cumhuriyeti 

Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü olan Türkiye oldukça zengin bir kültüre ve etnik 

çeşitliliğe sahip bir Avrasya ülkesidir. Ülkenin %97’si Asya kıtasındadır ve Avrupa 

kıtasından İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı ile ayrılır. Üçü birlikte 

Akdeniz ve Karadeniz arasında bir suyolu oluşturur. Türkiye’nin %3’ü ise Avrupa 

kıtasındadır. 8 tane ülke ile sınır komşudur. Kuzeybatıda Bulgaristan’la, batıda Yunanistan’la, 

kuzeydoğuda Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’la, doğuda İran’la ve güneydoğuda ise 

Irak ve Suriye’yle sınır komşusudur. Güneyinde Akdeniz ve Kıbrıs, batısında Ege Denizi, 

kuzeyinde ise Karadeniz yer alır.  

Türkiye Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) kurucu 

üyelerindendir. Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), Kuzey 

Atlantik Paktı (NATO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi 

(EFTA) üyesidir. Avrupa Birliği’ne ise aday ülkedir. 

1992 yılında Türkiye bölgedeki diğer 10 ülkeyle birlikte Karadeniz Ekonomik İşbirliği 

Örgütü’nü (BSEC) kurmuştur. Amaç bölgedeki ticareti ve ekonomik işbirliğini arttırmaktır.    

Türkiye parlamenter temsili demokrasi ile yönetilmektedir. 1923 yılında cumhuriyet ile 

kurulduğundan beri güçlü bir laik gelenek geliştirmiştir.   

Türkiye Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, 

Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere 7 ayrı 

coğrafi bölgeye ayrılmıştır.  

Türkiye’de 81 il bulunmaktadır ve iller içinde ilçeler ile ayrılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Türkiye İller Haritası 
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2.1 Türkiye’nin Ekonomik Durumu 

Türkiye orta gelir grubunun yaşadığı bir ülkedir. Nispeten az doğal kaynaklara sahiptir. 

Ekonomisi şu anda tarıma dayanan bir ekonomiden ağır sanayiye dayalı ve daha çeşitli, 

gittikçe büyüyen ve globalleşen bir hizmet sektörüne doğru çevrilmektedir. 

Devlet odaklı ve nispeten kapalı bir ekonomiden çıkan Türkiye, 1980 yıllarında yapılan 

ekonomi politikalarıyla dış dünyaya açılmaya başlamıştır. 1995 yılında Avrupa Birliği ile 

Gümrük Birliği’ni imzalamıştır. 1990 yıllarında Türkiye ekonomisi koalisyon hükümetleri 

döneminde çıkarılan zayıf ekonomik politikalar sonucu zarar görmüştür. Bu politikalar 

sonucunda yüksek enflasyon ve stabil olmayan bir ekonomi oluşmuş, bu durum da 2001 

yılında çıkan bankacılık ve ekonomik kriz ile sonlanmıştır.  

Türkiye ekonomisi 2001 krizinden, yapılan başarılı maliye ve para politikaları ve yapısal 

ekonomik reformlar sayesinde çıkmaya başlamıştır. Bu politikalar arasında mali ve kamu 

finansı yönetimindeki gelişmeler, sosyal güvenlik reformları ve makroekonomik idareye 

getirilen yeni bakış açısı (Merkez Bankası enflasyonu azaltıcı ve liranın diğer paralar 

karşısında serbest dalgalanmasını sağlayan önlemler aldı) sayılabilir. Bu reformlar çok 

başarılı sonuçlar getirmiş, yıllık GSYİH büyüme oranı 2003-2007 yılları arasında ortalama 

%7’yi bulmuştur. Yoksulluk oranı aynı yıllarda %27’den %17’ye düşmüştür. Türkiye 

ekonomisi 2002’den 2007’ye kadar ortalama yıllık %6 büyüme göstermiş, o yıllarda dünyada 

Şekil 3: Türkiye İdari Haritası 
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görülen en yüksek ve sürdürülebilir büyüme oranlarını yakalamıştır. Bu dönemde enflasyon 

ve faiz oranları oldukça düşmüş, para birimi olan lira dengelenmiş ve ülkenin borçları daha 

desteklenebilir seviyelere gerilemiştir (2008 yılında GSYİH’nin %39,5’unu oluşturuyordu). 

Ancak ekonomideki hızlı büyüme cari açıkta da büyümeye sebep olmuştur (2008 yılında 

GSYİH’nin %5,6’sı, yani 41,6 milyon dolar). 2008 yılında küresel ekonomik yavaşlamanın 

sonucunda büyüme %1,1’e gerilemiş ve azalan ihracat sonucu 2009 yılında %4,7’lik bir 

küçülme yaşanmıştır. 2010 yılında ise büyüme %8,2’yi bulmuş, reformların uygulanmaya 

devam etmesi, sıkı mali politikalar ve bağımsız Merkez Bankası para politikaları sayesinde 

sürdürülebilir bir büyüme ve dengeli bir ekonomi yaratılmaya çalışılmıştır (OECD, 2013). 

Türkiye 2008-2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik krizden kötü etkilenmiş olsa da krize 

karşı esneklik sergilemiştir. Ancak Türkiye’nin ihracatının Avrupa Ekonomisi ile bağlantılı 

olması nedeniyle 2009 yılı içerisinde GSYİH %4.8 puan gerilemiştir. Ayrıca ülkenin enerji 

tüketimini karşılamak için enerji ihracatı yapması, milli tasarrufların az miktarda olması, bu 

yıllarda da cari açığın hızla yükselmesinde etkili olmuştur.  

Yıllarca, doğrudan yabancı yatırımın (DYY) düşük olmasından sonra, 2008 yılında Türkiye 

yabancı sermayeden 18,3 milyar dolar çekmeyi başarmıştır. Küresel market koşulları yabancı 

sermaye girişini 2009 yılında düşürmüştür ve toplam 7,7 milyar dolar DYY gelmiştir. 2010 

yılında bu rakamın 5 milyar dolara düşmesi beklenmiştir. Bir dizi geniş çapta özelleştirilmeler 

sonrasında, Türkiye’nin AB katılım müzakereleri tarafından teşvik edilen güçlü ve istikrarlı 

büyüme ile bankacılık, perakende ve telekomünikasyon şirketlerindeki yapısal değişimler 

2008’de yabancı yatırım girişinin artmasına katkıda bulunmuştur. Türkiye, ülkedeki yatırım 

havasını geliştirmek için idari düzenlemeler ve güçlendirilmiş fikri mülkiyet mevzuatı yoluyla 

adımlar atmaktadır.  

Türkiye’nin uzun dönem ekonomik görünümü parlak olsa da hükümet 2010 yılında %9 gibi 

yüksek bir oran ile iki katına çıkmış olan cari açık sorununu çözmek için çalışmaktadır.  

Türkiye bölgedeki birçok ülkeye göre 2008-2009 krizinden çok daha hızlı çıkmıştır. 2009’un 

ikinci çeyreğinde ekonomi yeniden büyümeye başlamıştır.  2010 yılında %8.9 ve 2011’in ilk 

çeyreğinde %11 artmıştır. Kamu borcu düşen eğilimini korumuş ve 2010 yılının sonunda 

%45’e gerilemiştir. Türkiye dış finansmana bağımlılığını azaltırken, arz tarafında özellikle 

enerji sektörü, vergilendirme, iş gücü piyasaları ve yatırım ortamı alanlarında sürdürülebilir 

yüksek büyümeyi teşvik etmek için kalan önemli sorunlarla karşı karşıya gelmektedir. 

Türkiye son dönemlerde sergilediği ekonomik performansı ile kayda değer bir ilerleme 

kaydetmiştir. 
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2.2 Türkiye’nin Enerji Durumu 

2010 senesinde Türkiye’nin toplam elektrik arzı 2000’e göre %51 artarak 194 terawatt-saate 

(TWh) ulaşmıştır. Enerji üretiminin %49’unu doğalgazdan sağlarken, %28’ini kömürden, 

%19’unu hidroelektrikten, %3’ünü petrolden ve %1’ini ise diğer kaynaklardan sağlamaktadır. 

Türkiye’nin elektrik enerjisi talebi yıllık %6,5 ve %8 arasında değişerek artmaktadır ve bu 

rakam geçtiğimiz yılların ortalama Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH) büyüme oranından daha 

yüksektir. Sektöre yapılan yatırımın azlığıyla birleşince bu durum Türkiye’nin fiyat kontrolü 

ve market özelleştirmelerini yavaş yapmasından ve elektrik stok eksikliği endişesinden 

kaynaklanmaktadır. Resmi verilere göre 2009 yılından itibaren Türkiye’de enerji eksikliği 

yaşanacağı söylenmiş ancak 2008 yılında yaşanan talep düşüşünden sonra hükümet 

tahminlerini gözden geçirmiştir. Küresel ekonomik kriz ve nispeten sıcak havalar sayesinde 

Türkiye talebi karşılamıştır. Enerji Bakanlığı elektrik talebinde yıllık %4,5 büyüme 

öngörmüştür ve bu rakam bir önceki yılların yarısı kadardır. 2008 yılında yeni bir yasa 

çıkarılarak sektördeki yatırım teşvik edilmeye başlanmış, 2012 yılına kadar işletmelerini 

çalışır duruma getiren şirketlere teşvikler verilmiştir. Türkiye şu anda elektrik dağıtımında da 

özelleştirmeler yapmaktadır. Bu duruma özel sektör 2009 yılından beri yıllık 6,644 megawatt 

elektrik üretim kapasitesi artışıyla karşılık vermiştir.      

2009 senesinde fosil yakıtlar toplam ana enerji arzının %89’una tekabül etmekteyken, kömür 

ve doğal gazın her biri toplam enerjinin %31’ini, petrol %27’sini, yenilenebilir enerji 

kaynakları ise kalan %11’ini oluşturmaktaydı.  Kömür %90 oranı ile yüksek yerel yeterliliği 

olan tek kaynaktır, doğal gaz ve petrol ise ithal edilmektedir. Yerel petrol ve gaz üretimi 

çoğunlukla güneydoğudaki küçük alanlarda yapılmaktadır. Karadeniz’de ise büyük keşif 

projeleri yürütülmektedir. Türkiye’nin en büyük arıtımcısı olan TÜPRAŞ 2005 yılında 

özelleştirilmiştir. Türkiye’nin petrol arıtım kapasitesi günlük 714,275 varildir.  

Türkiye Doğu-Batı-Güney Enerji koridorunda önemli bir halka olarak yer almakta olup, 

Hazar, Orta Asya ve Orta Doğu’daki enerjinin Avrupa ve Dünya marketlerine iletilmesinde 

önemli bir konumdadır. Temmuz 2006’da açılan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı günde 1 

milyon varil petrol taşımaktadır. 2007 senesinde Güney Kafkasya boru hattı doğal gazı 

Azerbaycan’dan Türkiye’ye taşımaya başlamıştır. Türkiye’nin Yunanistan’a bağlayıcı boru 

hattı Kasım 2007’de açılmış ve Hazar doğalgazını Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşımakta 

önemli bir adım olmuştur. Temmuz 2009’da Türkiye Avusturya, Bulgaristan, Romanya ve 

Macaristan ile “Nabucco Hükümetler arası Anlaşması”nı imzalamıştır. Bu anlaşma ile 2000 

millik bir boru hattının Erzurum’dan Baumgarten-Avusturya’ya uzanması ve 31 milyar kübik 

metrelik bir kapasiteye sahip olması planlanmıştır. Nabucco’ya alternatif teklifler arasında 

Trans-Adriyatik Boru Hattı ve İtalya-Türkiye-Yunanistan bağlantısı da vardır.  
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2.3 Türkiye’nin Ulaşım Seçenekleri 

Türkiye’nin ulaşım sektörü ekonomide hayati bir rol oynamaktadır. Üretim, istihdam ve 

bölgesel kalkınmayı artırmakla birlikte, Türkiye vatandaşlarının günlük yaşam koşulları ve 

hayat kalitelerini de etkilemektedir.  

Avrupa Birliği Türkiye’deki demiryolu, karayolu ve toplu taşıma hizmetlerinin verimliliğinin 

artırılması ve daha konforlu hale gelmesi için önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar 

Türkiye’nin ulaşım ağının Avrupa ile daha iyi bağlantı kurmasını ve Trans-Avrupa Ağı’na 

girmesini sağlayacaktır. 

2.4 Türkiye’nin Çevre Durumu 

1991 yılında Çevre Bakanlığı’nın kurulmasıyla Türkiye acil çevresel problemlerini 

belirlemekte önemli bir adım atmıştır. En önemli gelişmeler İstanbul ve Ankara’nın hava 

kirliliğinin önemli ölçüde azaltılması olmuştur. Ancak geri kalan problemleri çözme süreci 

oldukça yavaş işlemiştir ve Türkiye büyük çevresel sorunlar ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. 

2011 senesinde Çevre ve Orman Bakanlığı ikiye ayrılmış ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” 

ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” olarak tekrar kurulmuştur. Türkiye, Avrupa Birliği’ne 

katılma hedefiyle çevre yasalarını güncellemiş ve modernleştirmiştir. Ancak çevresel 

endişeler ortak karar alma mekanizmaları ile tamamen bütünleştirilememiş ve alınan 

kararların uygulanmaları konusunda sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Türkiye altyapı yetersizliği 

sebebiyle de birçok çevresel sorunla karşı karşıyadır. En acil ihtiyaçların başında su arıtma 

planları, atık su arıtma tesisleri, katı atık yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunması 

gelmektedir.  

Türkiye 2008 yılında Kyoto Protokolü’nü imzalamış ve bu imza 2009 yılında onaylanmıştır. 

2012 yılına kadar sera gazı salımlarını azaltmakla yükümlü olmayan Türkiye’nin bu 

yükümlülüğü, protokolün ikinci taahhüt dönemi yürürlüğe girdikten sonra geçerli olmaya 

başlayacaktır.  
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3. Uluslararası Protokoller & İklim Değişikliği ile Mücadele Anlaşmaları 

Kyoto Protokolü - 2005 

İklim değişikliğinin küresel etkilerini azaltmak için yapılan “işbirlikleri” günden güne 

artmaktadır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile bağlantılı olan 

uluslararası bir anlaşma olan ve 11 Aralık 1997’de Japonya’nın Kyoto kentinde oluşturulan 

Kyoto Protokolü, bu açıdan dünya çapında başta gelen anlaşmalardan biridir. Protokolü 

imzalayan ülkeler için 16 Şubat 2005’te yasal olarak bağlayıcı bir hale gelmiştir. 

Kyoto Protokolü’nün en önemli özelliği, 37 gelişmiş ülke ve Avrupa Birliği üye ülkeleri için 

sera gazı salımının azaltılması yönünde hedefler koymuş olmasıdır. “Bu miktar, 5 yıllık 2008-

2012 dönemi için 1990 yılı miktarlarının yaklaşık %5’ine denk gelmektedir.  

Kopenhag Zirvesi - 2009 

Aralık 2009’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Kopenhag’da yapılmış ve 15. 

Taraflar Konferansı’nı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 

eklemiştir. “Kopenhag Kriterleri” ABD, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika tarafından 

taslak haline getirilmiştir. Bu belgeyle iklim değişikliği günümüzün en önemli 

problemlerinden biri olarak tanımlanmış ve sıcaklık artışının 2°C üzerinde çıkmaması için 

önlemler alınması kararlaştırılmıştır.  

Bu belge yasal olarak bağlayıcı değildir ve karbondioksit salımlarının azaltılması için yasal 

olarak hiçbir önlem getirmemektedir. Birçok ülke ve sivil toplum kuruluşları bu anlaşmaya 

karşı olmalarına rağmen 2010 yılında içinde Büyük Britanya’nın da olduğu 138 ülke belgeyi 

imzalamıştır.  

EU 2020 İklim ve Enerji Paketi - 2008 

Aralık 2008’de Avrupa Birliği liderleri ve Avrupa Parlamentosu sera gazı salımlarının 2020 

yılına kadar %20 azaltılması için tek taraflı olarak bir anlaşmaya varmışlardır (1990 yılı 

oranlarına göre). AB bu hedefi, diğer gelişmiş ülkelerden benzer adımlar ve gelişmekte olan 

ülkelerden de uygun eylemler gelirse 2012 sonrası dönem için %30’a çıkaracağını 

söylemiştir.   

Bu paketin içindeki bazı maddeler şöyledir: 

- “AB Emisyon Ticaret Sistemi Direktifleri” (EU ETS) Avrupa Birliği’nin enerji kullanımı 

yoğun sektörlerinde karbondioksit salımlarının düşürülmesi için ana mekanizmadır. İlk 3 

Birleşik Krallık (İngiltere, İrlanda, İskoçya) karbon bütçesinin 2/3’sini oluşturacaktır. Bu 
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miktar AB Emisyon Ticaret Sistemi ile, 2020 yılında karbondioksit salımlarında 2005 yılına 

oranla %21 azalma olmasını sağlayacaktır. 

- “Paylaşım Çabaları Kararı” AB’ye üye olmaya aday ülkelerde ve AB Emisyon Ticaret 

Sistemi’nin kapsamadığı sektörlerde sera gazı salımlarının azaltılması için özellikle konut ve 

ulaşım alanlarında hedefler koymaktadır.  

- “Yenilenebilir Enerji Direktifi” aday ülkelerde 2020 yılındaki yenilenebilir enerji üretimi 

oranı için hedefler koymaktadır. AB’nin hedefi 2020 yılında %20 yenilenebilir enerji üretimi 

oranıdır. Yenilenebilir Enerji Direktifi ayrıca her aday ülkenin 2020 yılında ulaşım 

yakıtlarının %10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını hedeflemektedir.   

- “Karbondioksitin Jeolojik Depolanması Direktifi” AB’de, karbondioksitin güvenli bir 

şekilde yakalanması, taşınması ve depolanması için düzenleyici bir çerçeve sunmaktadır. AB 

Emisyon Ticaret Sistemi’nin rezervlerinden olan ve AB’ye yeni giren ülkelerin harçlarından 

yaklaşık 300 milyon avroya kadar olan harç miktarı, karbon yakalama ve depolamada 

yenilikçi-yenilenebilir teknolojiler için kullanılacaktır (Avrupa 2020 Raporu, 2010). 

Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi - İklim Değişikliği Girişimi - 2008 

Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) iklim değişikliğine 

karşı 2008 yılında kurulmuştur. Bu girişim yerel bir seviyede desteklenerek, bütün Kuzey 

Doğu Yetkilileri’nin katılımı sağlanmıştır. Böylece gönüllü olarak hükümetlerin belirlediği 

sera gazı salımlarının azaltılması hedeflerinin ötesine geçmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu 

sözleşmeyi imzalayanlar, Avrupa Birliği’nin 2020 senesi için öngördüğü, karbon salımlarının 

%20 oranında azaltımı hedefini karşılayıp, geçmeyi hedeflemektedir.   

3.1 Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Yeri 

Türkiye 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne, 2009 

yılında ise Kyoto Protokolü’ne taraf olmuştur. Yapılan pazarlıkların gerekliliklerinin 

sonucunda devlet kurumları, belediyeler ve özel sektörü çevresel ve sürdürülebilir kalkınma 

prensipleri ışığında milli ve bölgesel kalkınma politikaları ve planları ile de entegre ederek, bu 

kurumlar ile işbirliği halinde olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’ye 

küresel çabalarında yardımcı ve destek olmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

tarafından desteklen ve 2011 yılında yayınlanan Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’na göre 

sera gazı salımlarının azaltılması Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için 

öncelikli olarak sağlanmalıdır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012). 

İklim değişikliğinin kaçınılmazlığını fark ederek kabul eden uzmanlar, iklim değişikliğinin 

sonuçları ile baş edebilmek için adaptasyon önlemlerinin alınması gerektiği üzerinde 
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anlaştılar. Bu önlemler eğer doğru zamanda alınırsa yalnızca risklerin ve iklim değişikliğinin 

kötü etkilerinin azaltılmasını değil aynı zamanda ekonomik ve insanı maliyetlerin ve gelecek 

zararların azaltılmasını da sağlayacaktır. Yerel yönetimler güvenilir bir bilgi kaynağı olarak 

görüldüklerinden ve bireyler, topluluklar ve işletmeler ile daha yakın iletişim 

kurabildiklerinden iklim değişikliği ile mücadele etmek için ideal konuma sahiptir. 

3.2 Türkiye’de Uygulanan Enerji Verimliliği Kanunları ve Yönetmelikleri 

• 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  

• 5836 Sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 

Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  

• Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair 

Yönetmelik  

• Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 

Yönetmelik  

• Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik  

• Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği  

• Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin 

Yönetmelik  

• Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmelik  

• Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi 

Hakkında Tebliğ  

• Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ  

• Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ  

• 2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi 

• 2008 Enerji Verimliliği ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genelgesi  

• Kamuda Akkor Lambaların Değiştirilmesi ile ilgili Genelge  

• Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023  

• Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi  

 

 

 

 

http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/5627_Sayili_Enerji_Verimliligi_Kanunu.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5836/kyoto.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5836/kyoto.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5836/kyoto.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5836/kyoto.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/3154/Enerji_Sektoru_Arastirma_Gelistirme_Projeleri_Destekleme_Programina_(ENAR)_Dair_Yonetmelik.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/3154/Enerji_Sektoru_Arastirma_Gelistirme_Projeleri_Destekleme_Programina_(ENAR)_Dair_Yonetmelik.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/Enerji_Kaynaklarinin_ve_Enerjinin_Kullaniminda_Verimliligin_Artirilmasina_Dair_Yonetmelik.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/Enerji_Kaynaklarinin_ve_Enerjinin_Kullaniminda_Verimliligin_Artirilmasina_Dair_Yonetmelik.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/Ulasimda_Enerji_Verimliliginin_Artirilmasina_Iliskin_Usul_Ve_Esaslar_Hakkinda_Yonetmelik.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/Ulasimda_Enerji_Verimliliginin_Artirilmasina_Iliskin_Usul_Ve_Esaslar_Hakkinda_Yonetmelik.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/Binalarda_Enerji_Performansi_Yonetmeligi.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/YEGM/Milli_Egitim_Bakanligina_Bagli_Okullarda_Enerji_Yoneticisi_Gorevlendirilmesine_Iliskin_Yonetmelik.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/YEGM/Milli_Egitim_Bakanligina_Bagli_Okullarda_Enerji_Yoneticisi_Gorevlendirilmesine_Iliskin_Yonetmelik.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/YEGM/Florasan_Aydinlatma_Balastlarinin_Enerji_Verimliligi_ile_Ilgili_Yonetmelik.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/YEGM/Florasan_Aydinlatma_Balastlarinin_Enerji_Verimliligi_ile_Ilgili_Yonetmelik.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/Enerji_Verimliligi_Hizmetlerini_Yurutecek_Kurum_ve_Kuruluslara_Yetki_Belgesi_Verilmesi_Hakkinda_Teblig.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/Enerji_Verimliligi_Hizmetlerini_Yurutecek_Kurum_ve_Kuruluslara_Yetki_Belgesi_Verilmesi_Hakkinda_Teblig.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/Enerji_Verimliligi_Egitim_ve_Sertifikalandirma_Faaliyetleri_Hakkinda_Teblig.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/YEGM/Enerji_Verimliligi_Destekleri_Hakkinda_Teblig.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/2008_Enerji_Verimliligi_Yili_Genelgesi.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/YEGM/2008_Enerji_Verimliligi_ile_Ilgili_Enerji_ve_Tabii_Kaynaklar_Bakanligi_Genelgesi.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/Kamuda_Akkor_Lambalarin_Degistirilmesi_Genelgesi.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/YEGM/Enerji_Verimliligi_Strateji_Belgesi_2012_2023.pdf
http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/YEGM/Elektrik_Enerjisi_Piyasasi_ve_Arz_Guvenligi_Strateji_Belgesi.pdf
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4. Kadıköy İlçesi  

4.1 Coğrafi Konum  

 Kadıköy/ İstanbul/ TÜRKİYE 

 İlçe Koordinatları: 41°07′ 00″ K, 29°54′00″ D  

 Rakım: 120 m’dir. 

 Yüzölçümü: 25,2 km² 

 Nüfus: 524.373 kişi (TÜİK 2010) 

 Mahalle Sayısı: 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul, kuzey ve güneyden denizlerle çevrili olup, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde 

Marmara Denizi yer almaktadır. Batısında Tekirdağ’ın Çerkezköy, Kadıköy, Marmara 

Ereğlisi ve Saray ilçeleri, doğusunda Kocaeli’nin Gebze, Körfez ve Kandıra ilçeleri bulunur. 

Avrupa ve Asya Kıtaları arasında köprü görevi gören İstanbul iki kıtanın birbirine en çok 

yaklaştığı iki uç üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Önemli ticaret merkezi olan ve kıtalararası 

ulaşım yolları üzerinde bulunan İstanbul, Türkiye’nin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip 

illerinden biridir. 

Kadıköy, İstanbul’un Anadolu yakasındadır. İstanbul ilinin ortalarına, Boğaz’ın Marmara 

ağzının doğusuna düşer. Doğusunda Maltepe İlçesi, batısında İstanbul Boğazı ve Marmara 

Denizi, kuzeyinde Üsküdar ve Ataşehir İlçeleri, güneyinde Marmara Denizi ile çevrilidir. 

İstanbul’un ilk yapılaşma bölgelerinden olup, diğer ilçelere göre en fazla nüfus ve bina 

yoğunluğuna sahip bir bölge konumundadır. 

Şekil 4: Kadıköy İlçe Haritası 
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Kadıköy altı tepe üstüne kurulmuştur. Bu tepeler doğudan batıya doğru Göztepe, Fikirtepe, 

Acıbadem, Altıyol, Cevizlik (Küçük Moda), Koşuyolu’dur.  

Kuzeybatı - Güneydoğu doğrultusunda Haydarpaşa’dan Bostancı’ya yaklaşık 21 km’lik uzun 

bir sahil şeridine sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadıköy İlçesi, 28 mahalleden oluşmaktayken 06.03.2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile Kadıköy ilçesi sınırlarından ayrılan yedi mahalle, yeni kurulan 

Ataşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir. Bu tarihten itibaren, Kadıköy 21 mahalleden 

oluşan bir İlçe halini almıştır.  

4.2 İklim  

Kadıköy’de yaz ayları sıcak ve az yağışlı, kış ayları ılık ve yağmurlu geçer. İklim, Marmara 

Denizi’nin etkisi altındadır. Kıyılardan içerilere gidildikçe denizin etkisi azalmaya başlar. 

Ortalama sıcaklık en soğuk aylarda +3°C, en sıcak aylarda +23 °C’dir. Yıllık yağış ortalaması 

800 milimetredir. En yüksek sıcaklık 41°C, en düşük sıcaklık -9°C ölçülmüştür. Yıllık 

sıcaklık ortalaması 14°C’dir. Kadıköy ‘de de İstanbul’un kıyıda olan diğer bütün ilçelerinde 

olduğu gibi, kıyıya yakınlık ve yer şekillerinin engel teşkil etmeyecek şekilde açık olması 

nedeniyle, sıcaklık ve nem farkı hissedilmektedir.  

 

Resim 1: Kadıköy’den bir görünüm 
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4.3 Ekolojik Yapı 

Doğal Ortam Özellikleri:  

Litolojik Özellikler; çalışma sahası hemen hemen bütünü ile İstanbul’un Paleozoik, Birinci 

Zaman ve Senozoik, kayaçlarından oluşmaktadır.  

Tektonik Özellikler; 1. ve 2. Deprem bölgelerinde uyulması gereken deprem yönetmeliğinin 

kuralları geçerlidir.  

Hidrografik Özellikler:  

Denizler; Kadıköy İlçesi’nin kıyısı olan Marmara Denizi’nin yüz ölçümü yaklaşık 12.000 

km², hacmi 3.378 km³’ tür. Marmara Denizi ve Boğaz’da yoğun biçimde balıkçılık faaliyeti 

görülmektedir.  

Akarsular; Kadıköy İlçesi’nde üç akarsu ve kolları yer almaktadır. Haydarpaşa Deresi, 

Kurbağalıdere, Çamaşırcı Deresi’dir. Üç dere de kullanım özeliklerine bakıldığında sanayi ve 

evsel atık sularının boşaltıldığı, kirlilik oranı yüksek akarsular olarak tanımlanabilir.  

Yeraltı Suları ve Kaynaklar; Kadıköy İlçesi’nin üzerinde bulunduğu jeolojik yapı çoğunlukla 

düşük kırıklı bir geçirgenliğine sahiptir. Açılan kuyuların verimleri genellikle düşük olup, 1-2 

litre/saniyeden azdır. Alüvyonlu yerlerdeki suların verimi saniyede 40 litreye kadar çıkabilir 

ve yüksek depolama kapasitelerine sahiptir.  

4.4 Bitki Örtüsü Özellikleri  

Kadıköy’ün bitki örtüsü zengin değildir. Göztepe, Bostancı, Fikirtepe ve Koşuyolu yöresi dar 

bitki kesimidir. Buralarda elma, armut, kiraz, dut, erik, ceviz, üzüm gibi meyve ağaçları 

görülür.  

Kadıköy İlçesi’nde bulunan yeşil alanlar, kentin hızlı bir şekilde büyümüş olması dolayısıyla 

çeşitli nedenlerden azalmıştır. Bu azalma ilçenin hava kalitesine olumsuz yönde tesir eden 

önemli nedenlerdendir. Fenerbahçe Parkı, Göztepe Parkı, Özgürlük Parkı ile sahil boyunca 

devam eden yeşil alanlar en önemli aktif yeşil alanlardır.  

4.5 Demografik Yapı 

Osmanlı döneminde Üsküdar'a bağlı ve Üsküdar'ın gölgesinde kalan ikincil bir merkez olan 

Kadıköy, cumhuriyetle beraber hızla gelişmiş, yüksek deniz ulaşımı imkanlarıyla Üsküdar'a 

alternatif olmuştur. Boğaziçi Köprüsü ve çevre yollarının yapılması ile bir anda İstanbul'un en 

gözde yerleşim yeri haline gelmiştir. Alternatif ulaşım yolları üzerinde yer alan Kadıköy aynı 

zamanda diğer ilçelere göre nüfus yoğunun fazla olduğu bir yerleşim yeridir. 
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 Tablo 1: Kadıköy İlçe Nüfusu  

YIL NÜFUS (kişi) 

2010 524.373 

2011 531.997 

2012 521.005 

2013 506.293 

 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) temin edilen nüfus verileri incelendiğinde, azalan 

nüfus miktarının ana kaynağının, düzensiz konut bölgesi olan Fikirtepe - Dumlupınar 

Mahallelerinin tamamı ile Merdivenköy ve Eğitim Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan 

alanın kentsel dönüşüm bölgesi olarak ilan edilmesi ve İlçenin diğer mahallelerinde “Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında, gerçekleştirilen 

bina yenileme faaliyetleri olduğu tespit edilmiştir. Eski yerleşim yerlerinden olan ve bina yaş 

ortalaması yüksek olan İlçemizde, bina yenileme faaliyetleri esnasında mevcutta ikamet 

edenler komşu mahalle ve ilçelere taşındığından, İlçe nüfus miktarında azalma 

gözlemlenmiştir.  

Tablo 2: Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi Mahalle Nüfus Değişimleri   

MAHALLE 2010 2011 2012 2013 

DUMLUPINAR 24.847 24.149 19.750 17.469 

EĞİTİM 16.445 16.191 14.855 14.696 

FİKİRTEPE 20.041 19.361 16.286 15.198 

MERDİVENKÖY 41.822 41.315 39.815 38.658 

 

İlçede kentsel dönüşüm faaliyetleri tamamlandığında, hane sayısının artışı ile birlikte nüfusun 

da artış göstereceği düşünülmektedir.  

4.6 Ekonomik Yapı 

Kadıköy’ün ekonomisi büyük ölçüde hizmet sektöründen oluşmaktadır. Denizcilik 

sektöründen ise kısmen yararlanmaktadır. Tarım alanı, sanayi, hayvancılık gibi ülkemiz genel 

ekonomik yapısı yok denecek kadar azdır. Konut alanı olmasıyla nitelikli inşaat sektörünün 
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butik uygulamaları ilçeden çıkmaktadır. Bağdat Caddesi’yle, Fenerbahçe gibi bir dünya 

markasıyla, Tarihi Kadıköy Çarşısıyla, tarihi ve turistik yerleriyle, iki önemli iskelesi ve 

Haydarpaşa Garı’yla önemli bir ticaret merkezidir. 

 

 

 

 

 

 

4.7. Ulaşım  

 

 

 

4.7 Ulaşım 

Boğazın Anadolu tarafındaki kapısı niteliğindeki Kadıköy'de ulaşım denince akla ilk gelen 

aksların başında deniz ulaşımı gelmektedir. Kadıköy İlçesi sınırlarındaki Kadıköy ve 

Bostancı'daki iskelelerden pek çok şehir içi ve şehir dışı noktaya ulaşım mümkündür. 

İstanbul’daki iki hava limanı da Kadıköy’e yaklaşık olarak 40 km uzaklıktadır fakat Sabiha 

Gökçen Havalimanı’na ulaşım nispeten daha kolaydır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: Tarihi Kadıköy Çarşısı ve Haydarpaşa Tren Garı 

Resim 3: Bostancı’dan bir görünüm 
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Karayolu ulaşımı içinse minibüs dolmuş ve ticari taksiler ile İETT ve halk otobüsleri ile 

hemen hemen tüm İstanbul semtlerine ulaşım mümkündür. İlçe sınırlarından D-100 ve TEM 

bağlantı yolu ile Bağdat Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu) gibi ana 

arterler geçmekte ve bu güzergahlardan Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet 

Köprüsü’ne bağlantılar da bulunmaktadır. 

Toplu Ulaşım 

Kadıköy İlçesi ülke ve kent ulaşımı açısından önemli bir konuma sahiptir. Anadolu’daki 

merkezleri İstanbul’a ve kent içindeki çeşitli semtleri birbirine bağlayan ana ulaşım 

yollarından bazıları Kadıköy İlçesi’nden geçmektedir. 

İlçede, İETT kontrolündeki ana otobüs durakları olan Kadıköy ve Bostancı’dan kalkan ve 9 

tanesi Kadıköy sınırları içerisinde hizmet veren toplam 109 otobüs hattı bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki 11 minibüs ve 10 dolmuş 

hattı sayesinde çeşitli semtler arası yolcu ulaşımı Kadıköy üzerinden sağlanmaktadır.  

TCDD 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Haydarpaşa ile Gebze arasında düzenli 

banliyö seferleri yapmaktadır. Çift hatta çalışan elektrikli trenler, Haydarpaşa'dan kalkarak 

sırası ile Söğütlüçeşme - Kızıltoprak - Feneryolu - Göztepe - Erenköy - Suadiye - Bostancı 

istasyonlarına uğrayıp seferlerini Pendik’e kadar devam ettirmektedirler.  

İETT Tramvay  

İETT, eski anıları tazelemek amacıyla, Kadıköy - Moda arasında Nostaljik Tramvay 

uygulamasını sürdürmektedir. Bu hat, Kadıköy'den Altıyol, Bahariye Caddesi yolu ile 

Moda'ya ulaşıp, Moda'dan Moda Caddesi güzergahıyla Kadıköy'e dönen bir ring seferidir.  
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Metrobüs  

2009 yılı Mart ayından itibaren hizmete giren Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu Metrobüs seferleri 

ile İstanbul’un iki yakası en kısa yoldan birbirine bağlanmıştır. Ana durak olarak hizmet 

vermekte olan Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı ile Minibüs yolu ve Demiryolu ulaşım 

entegrasyonu sağlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4: Nostaljik Moda Tramvayı 

Resim 5: Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu 
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Kadıköy-Kartal Metrosu 

Yoğun araç trafiğine sahip olan Kadıköy-Kartal arasındaki D–100 karayolunun yükünü 

azaltmak, bu aksta hızlı ve kitlesel yolcu taşınmasını sağlamak ve iki kıta arasında ulaşımı 

hızlandırmak amacıyla 2012 yılı Ağustos ayında hizmete giren Kadıköy-Kartal Metrosu’nda; 

Kadıköy, Ayrılıkçeşme, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı 

istasyonları Kadıköy İlçe sınırları içerisinde yer almaktır. 

 

 

Marmaray 

Marmaray, temelleri 2004 yılında atılan ve yapımı devam eden, Avrupa ve Asya yakasını 

İstanbul Boğazı'nın altından birleştirecek, üç bölümden oluşan banliyö hattı iyileştirme 

projesidir. Enerji ve zaman tasarrufu sağlayacak projenin 2014 Ekim ayında hayata geçmesi 

planlanmakta olup, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki trafik sorununa önemli oranda çözüm 

sağlayacağı ve İstanbul’un hava kalitesinde iyileştirici etki yaratacağı düşünülmektedir.  

Marmaray hattının Ayrılıkçeşme, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve 

Bostancı İstasyonları Kadıköy İlçe sınırları içerisinde yer almaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 5: İlçe Ulaşım Haritası 
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5. Kadıköy Belediyesi 

Kadıköy Belediyesi, 1855 yılında “Şehremaneti” olarak kurulmuştur. İlk olarak 11. Bölge ve 

18. Daire adını alan Kadıköy Belediyesi 1992 yılında, bugün de aynı işlevle yaşatılmakta olan 

bu binadan taşınarak Hasanpaşa’da yeni yapılan merkez binaya yerleşmiştir. 23 Mart 1930’da 

ilçe olan Kadıköy 1984 yılında Büyükşehir’e bağlı bir İlçe Belediyesi olarak 

yapılandırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Kadıköy Belediyesi’nin Görevleri 

Kadıköy Belediyesi’nin görev ve yetkileri 03.07.2005 tarih 5393 sayılı ‘Belediye Kanunu’ ile 

belirlenmiştir. Bu kanunun 14. maddesi Belediye’nin görev ve sorumluluklarını aşağıdaki 

şekilde tanımlamaktadır.  

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre 

ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir 

içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, 

turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri 

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir 

belediyeleri ile nüfusu 100 bini geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri 

açar. 

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya 

yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her 

türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla 

Resim 6: Kadıköy Belediye Binası 
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bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 

inşa edebilir. 

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek 

nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 

ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

5.2 Kadıköy Belediyesi Hizmet Kategorileri 

 Kültürel Hizmetler 

 Barış Manço Kültür Merkezi 

 Halis Kurtça Kültür Merkezi 

 Caddebostan Kültür Merkezi 

 19 Mayıs Kültür Merkezi 

 Kozyatağı Kültür Merkezi 

 Barış Manço Evi 

 Süreyya Operası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 7: Süreyya Opera Evi 
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 Kent ve Çevre Hizmetleri 

 Atık Koordinasyon Merkezi 

 Beton Zemin Laboratuvarı 

 Toplum Tabanlı Afet Yönetimi 

 Atık Elektrikli Elektronik Eşya Tesisi 

 

 Sağlık Hizmetleri 

 Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi 

 Mamografi & Kadın Sağlığı Merkezi 

 Çocuk Ağız & Diş Sağlığı Polikliniği 

 Çocuk Sağlığı & Hastalıkları Polikliniği 

 Rana Beşe Sağlık Polikliniği 

 Dumlupınar Sağlık Polikliniği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eğitim Hizmetleri 

 Çocuk Eğitim Merkezleri 

o Bedri Rahmi Eyüboğlu Etüt Merkezi 

o Cemal Süreyya Etüt Merkezi 

o Fazıl Hüsnü Dağlarca Etüt Merkezi 

o Kemal Tahir Etüt Merkezi 

 Çocuk Sanat Merkezi 

Resim 8: Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi 
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 Yuva Hizmetleri 

o Hasan Ali Yücel  

o İsmail Hakkı Tonguç 

o Mevhibe İnönü 

 Kütüphaneler 

 Butik Sanat Kütüphanesi 

 Halk ve Çocuk Kütüphanesi 

 Muhtar Özkaya Kütüphanesi 

 Dumlupınar Kütüphanesi 

 Sosyal Hizmetler 

 Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi 

 Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi 

 Sosyal Kooperatif Geliştirme Merkezi 

 Aile Danışma Merkezi 

 Yurt hizmetleri 

 Engelsiz İş Merkezi 

 Gönüllü Merkezi (21 mahalle) 

 Eğitim ve Sosyal Destek Merkezi 

 Koşuyolu Mahalle Evi 

 Sahrayıcedit Mahalle Evi 

 Sosyal Yaşam Evi 

 Spor 

 Kadıköy Gençlik Merkezi 

 Kadıköy Yeşil Alanları (Parklar ve Rekreasyon Sahaları) 

 

Tablo 3: Kadıköy İlçesi Yeşil Alan Miktarı  

Yeşil Alanlar Alan (m²) 

Kadıköy Belediyesi  

Kontrolündeki Yeşil Alan 
510.000 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Kontrolündeki Yeşil Alan 
800.180 

TOPLAM 1.310.180 
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5.3 Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Çalışmaları 

5.3.1 İklim Dostu Kentler Kampanyası  

Kadıköy Belediyesi, 21 Haziran 2009 tarihinde ICLEI (International Council for Local 

Environmental Initiatives) ve REC (Regional Environment Center) tarafından koordine edilen 

“İklim Dostu Kentler Kampanyası” niyet belgesini (Cities for Climate Protection Campaign) 

imzalayarak; iklim değişikliği ile mücadele etmek, enerji ve su verimliliğini sağlamak, 

yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek ve sürdürülebilir kentsel planlama çalışmaları 

konularında olumlu niyetini ortaya koymuştur. 

Bu kampanyaya katılım sağladıktan hemen sonra, 2010-2014 yıllarını kapsayan “Kadıköy 

Belediyesi Kurumsal Stratejik Planında” iklim değişikliği ile mücadele ve İlçe ölçeğinde sera 

gazı salımlarının azaltılması yönünde stratejik hedefler belirlemiştir. 

  

5.3.2 Plastik Torbaya Hayır! Projesi  

Kadıköy Belediyesi olarak katılım sağladığımız İklim Dostu 

Kentler Kampanyası direktifleri doğrultusunda, İlçemiz 

dahilinde karbondioksit salımının güvenli seviyeye 

çekilebilmesi, minimum seviyede tutulabilmesi ve 

yenilenemeyen enerji kaynaklarında tasarruf sağlanması için;  

07.12.2009 tarih ve 2009/132 sayılı Kadıköy Belediye Meclis Kararı doğrultusunda, 

01.01.2010 tarihi itibariyle plastik torba kullanımına sınırlandırma getirileceğine dair duyuru 

Resim 9: Göztepe Özgürlük Parkı 
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ve tebligatlara başlanmış, 01.03.2010 tarihi itibariyle de plastik torba kullanımı İlçe genelinde 

yasaklanmıştır. 

Bu doğrultuda, üreticiler, gönüllü grupları, sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek; alış 

veriş merkezleri, pazar yerleri, marketler ayrıca İlçemizin ticari faaliyetlerin yoğun olduğu 

cadde ve meydanlarda plastik torba kullanım alışkanlıkları ve işletmelerin günlük, aylık 

tüketim miktarları ile ilgili tespitler gerçekleştirilerek projenin hayata geçirilmesi 

sağlanmıştır. 

01.03.2010 tarihinde başlayan yasak öncesinde; 

Plastik üreticileri ile yapılan toplantılarda projenin süreçleri paylaşılmıştır. Aynı zamanda 

gönüllü grupları ve sivil toplum kuruluşları da proje konusunda bilgilendirilerek, bu yönde 

yapılacak çalışmalarda alanda bizlere destek olmaları sağlanmıştır.  

Ticari işletmelerin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere, İlçenin genelinde tebligat 

yapılarak, kullanmakta oldukları plastik torbaları, çevre dostu ürünlere dönüştürmeleri 

konusunda yasal uyarılar yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2010 tarihinde başlayan yasak sonrasında; 

Yoğun yaya sirkülasyonunun olduğu cadde ve meydanlarda halkı teşvik etmek ve projenin 

duyurulması için, toplam 25.000 bez torba ve broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Gönüllü Grupların işbirliğinde yürüttüğümüz “Plastik Torbaya Hayır! Projesi” kapsamında; 

Gönüllü Evlerimizde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. İlçemizdeki okullarda projeye 

Resim 10: Plastik Torbaya Hayır Projesi 
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paralel başlatılan “Atık Yönetimi ve Çevre Eğitim Projesi” kapsamında eğitimler 

gerçekleştirilmiştir.  

“Plastik Torbaya Hayır! Projesi” ile toplumsal bilincin arttırılması, çevre dostu ürün 

kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve yıllık ortalama 3.331 ton 

karbondioksit salımının azaltılmasına, halkın konuyla ilgili tüketim alışkanlıklarının 

değiştirilerek, bez torba ve filenin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla; yenilenemeyen enerji 

kaynaklarından tasarruf ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkı sağlanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca proje ülke ölçeğinde farkındalık yaratmış, Sağlık Bakanlığı, tüm yerel yönetimlere 

doğa dostu poşetlerin kullanımının zorunlu hale getirilmesi için teşvik yazısı yayımlamıştır. 

Ülke çapında ise 2012 tarihinde çıkan Pazar Yerleri Yönetmeliği ile çevre dostu ürünlerden 

imal edilmiş alıveriş torbalarının kullanılması 01.01.2014 yılı itibarıyla zorunlu hale 

getirilmiştir. 

5.3.3 Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi  

Kurumsal Stratejik Plan kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda, Türkiye’de ilk kez bir 

yerel yönetim olarak Kadıköy Belediyesi; Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) 

ortaklığıyla, “Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi”ni hayata geçirmiş ve 

kurumsal düzeyde sera gazı salımları ile ilgili envanter çalışması hazırlanmıştır.  

Proje başlangıcında, “İklim Değişikliği ve Yerel Yönetimler İlişkisi Semineri” ve “Kurumsal 

Sera Gazı Envanteri Eğitimi” gibi sera gazı salımlarını hesaplamanın temelleri ve 

hesaplamaya yönelik çalıştaylar düzenlenmiş ve projede baz alınacak yıl, sınır, kapsam 

belirlenmiştir.  

Resim 11: Plastik Torbaya Hayır Projesi 
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Şekil 6: Kadıköy Belediyesi Sera Gazı Salım Değerleri 

 

Proje kapsamında; Belediyemizin tüm birimlerine ait tüketimler, yutak bölgelerimiz, sera gazı 

salımı yaratan faaliyetler ile projede baz alınacak yıl, sınır ve kapsam, proje ortağımız ile 

birlikte tanımlanmıştır. Kadıköy Belediyesinin 2010 yılı Kurumsal Sera Gazı Salım 

Miktarının, Uluslararası bir kuruluş olan IPCC (International Panel of Climate Change) ve 

DECC‘in (Department of Energy and Climate Change) belirlediği sera gazı salım faktörleri 

ile genişletilip küresel ısınma potansiyelleri de dikkate alınarak 14172,56 ton karbondioksit 

eşdeğerinde olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca, hesaplamalar, şehirlerin küresel iklim raporlarının 

paylaşıldığı uluslararası bir platform olan “carbonn.org” veri tabanına kaydedilmiştir. 

Hesaplama sonrasında, kurumsal ölçekte geliştirilen kısa ve uzun vadeli projeler ile kurumsal 

sera gazı salımlarının azaltılması yönünde çalışmalar hız kazanmıştır. 

Enerji Verimliliğine yönelik hazırlanan ve uygulamaya konulan yasa ve yönetmelikler gereği 

Belediyemizde 2010 yılından itibaren, enerji yöneticisi bulundurulmaya başlanmıştır. 

Kurumsal elektrik tüketiminin azaltılmasına yönelik, Belediye binamızda ki aydınlatma 

ürünlerinin, tiplerini, kurulu güçlerini ve yıllık harcanan elektrik enerjindeki payının 

ölçülmesi, ofis ve koridorlarda mevcut aydınlık düzeylerinin belirlenmesine yönelik, İstanbul 

Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ile ortak çalışılarak Ana Hizmet Binası “Bina 

Aydınlatma Enerji Etüdü” ve “Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP)” hazırlanmıştır. 

5.3.4 Belediye Hizmet Binaları Enerji Verimliliği Çalışmaları (VAP) 

Belediye ana hizmet binasının yalıtımlı ve yalıtımsız durumu incelenerek, her iki durumda 

elde edilen enerji tasarruf miktarının tespiti, buna bağlı olarak daha az yakıt tüketilmesi ile 
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yanma sonucu oluşan salımların çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve tüm bu 

çalışmaların benzer kamu binalarına örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir.  

Proje esnasında, binamıza ait enerji tasarruf noktaları belirlenmiş ve bina içi aydınlatmaların 

toplam elektrik enerjisi tüketiminin %30’unu oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Proje VAP 1: Verimsiz armatürlerin değiştirilmesi 

Hizmet Binamız Başkanlık kısmında yer alan, günümüz teknolojisine göre verimsiz ve 

sorunlu sayılabilecek armatürler LED armatürler ile değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofis, koridor ve hollerde kullanılan armatürler toplam elektrik tüketimindeki %59’luk payı ile 

enerji tasarrufu yapılabilecek en önemli nokta olduğunu göstermiş ve verimli armatürler ile 

değiştirilmiştir.  

Proje VAP 1 sonucunda, 

 Toplamda aydınlatma kurulu gücü; 301,5 kW’tan 144 kW’a düşürülmüştür. 

 LED ampuller sayesinde % 15-20 ısı yükü ortadan kalkmıştır. 

 Ofislerde daha konforlu çalışma ortamı sağlanmıştır. 

 Toplam yıllık tasarruf miktarı = 128.595,67 kWh/yıl 

 CO2 Azalma Miktarı = 59,15 ton/yıl (249 iş günü/yıl) 

Proje VAP 2: Fan-coillerin Üzerindeki Fan Motorlarının Değiştirilmesi, 2 Yollu Motorlu 

Vana (on-off kontrollü) ve Oda Termostatı Takılması: 

 278 adet fan-coilin kartuş filtreleri, 90 adet fan-coilin fan motoru, 84 adet fan-coilin 

termostatı değiştirilerek cihazların verimi artırılmıştır. 

Halojen Aydınlatma Armatürleri – 50 watt LED Aydınlatma Armatürleri – 5 watt 

Resim 12: Kadıköy Belediyesi Başkanlık Girişi Aydınlatmaları 
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 Toplam yıllık tasarruf miktarı =159.280 kWh/yıl 

 CO2 Azalma Miktarı = 73,26 ton CO2/yıl 

Proje VAP 3: Soğutma gruplarında çıkış su sıcaklığının 1 °C yükseltilmesi. 

 Soğutma gruplarında çıkış su sıcaklığının 1 ºC yükseltilmesi (sisteme 7 ºC yerine 

8 ºC sıcaklığında su gönderilmesi) yıllık olarak % 4 enerji tasarrufu sağlamaktadır.  

 Soğutma grubu ana hatları özel izolasyonlu borular ile yeniden yapılandırılmıştır. 

 Toplam yıllık tasarruf miktarı = 7.510 kWh/yıl 

 CO2 Azalma Miktarı = 3,45 ton CO2/yıl 

5.3.5 Kadıköy Belediyesi Merkez Binası ve Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi 

Bahçesi LED’li Aydınlatma Projesi 

Enerji Verimliliği çalışmaları kapsamında Belediye Merkez Hizmet Binası ve Zübeyde 

Hanım Evlendirme Dairesi bahçesinde bulunan aydınlatma armatürleri LED armatürlerle 

değiştirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde günlük 30 kWh olan elektrik tüketimi, 6,5 

kWh düşmüştür. Proje sonucunda,  yılda 45,3 ton karbondioksit salımı azaltılmıştır. 

5.3.6 Kadıköy Belediyesi Merkez Bina Güneş Kolektörü Projesi 

Belediye merkez binamıza yerleştirilen güneş kolektörleri ile yemekhane bölümü sıcak su 

ihtiyacının karşılanması için hazırlanan proje ön çalışma etütlerinde; yemekhane bölümünde 

sıcak su kullanımının aylık ortalama 27 m³ olduğu ölçülmüş ve yıllık kullanımın 327 m³ (327 

ton) olduğu hesaplanmıştır. Güneş kolektörlerinden 8 aylık dönemde maksimum verim elde 

edileceği kabulü yapılarak; 216 m³ sıcak su elde etmek için harcadığımız 5525,28 kWh 

enerjiden tasarruf sağlayarak 3,7 ton karbondioksit salımının azaltacağı hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 13: Kadıköy Belediyesi Merkez Bina Güneş Kolektörü 
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5.3.7 Ekolojiye Duyarlı Sürdürülebilir Yerleşke Kriterlerinin Belirlenmesi 

Projesi 

İlçemizde iklim değişikliği konusundaki bilinci yükseltmek ve var olan düzensiz yaşam 

biçimlerinin ekolojik dengeyi onarıcı yönde değişmesini sağlamak hedefi doğrultusunda, 

İlçemizde çevre dostu yaşam ve yapılaşma bilincinin hayata geçirilmesi amacıyla, “Ekolojiye 

Duyarlı Sürdürülebilir Yerleşke Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi” başlatılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadıköy’de kentsel sürdürülebilirliğin sağlanması için başlatılan Projede; başta kentsel 

dönüşüm bölgeleri olmak üzere, yeni planlanacak ya da plan değişikliği yapılacak bölgelerde; 

mahalle/ada/bina ölçeklerinde uygulanabilir yeşil planlama kriterleri belirlenmiş ve belirlenen 

kriterler kılavuz haline getirilmiştir. Yeşil Bina ve Yeşil Mahalle Kriterlerinin yer aldığı 

kılavuzlar, proje kapsamında düzenlenen, I. ve II. Yeşil Bina Yeşil Mahalle Sürdürülebilir 

Kentsel Yaşam Konferanslarında yerel inşaat sektörü temsilcileri, müteahhitler, proje ekipleri, 

ilgili dernek ve meslek odaları ile paylaşılmıştır.  

Proje kapsamında; Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde, bir parselde daire sayısı 200 ve 

üzeri veya parselin tamamı iş yeri olarak 10.000 m² emsal alanı kullanılması durumunda; duş 

ve lavabolarda kullanılan atık suların (gri sular) ayrı bir tesisatla toplanarak geri kazanımının 

zorunlu tutulmasına yönelik 09.05.2012 tarih ve 2012/55 sayılı Meclis Kararımız, 11.09.2012 

tarih ve 2012/1592 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile de kabul edilmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son uygulaması ile birlikte, gri su uygulama kararı, 

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi Plan Notlarında tavsiye niteliğinde yerini almıştır.  

 

 

Resim 14: Sürdürülebilir Yeşil Mahalle 
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5.3.8 Kadıköy Belediyesi Hizmet Araçlarının Elektrikli Araçlarla Değiştirilmesi 

Enerji Verimliliği çalışmaları kapsamında Belediyemize ait hizmet araçlarının daha düşük 

salıma sahip elektrikli araçlarla değiştirilmesi projesi oluşturulmuştur. 2012 yılında 4 adet 

elektrikli araç kullanılmaya başlanmış, 2013 yılında ise hizmet araçlarında bu sayı 15’e 

çıkmıştır. 15 araç için aylık ortalama yaklaşık 130 ton karbondioksit azaltımı 

öngörülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlçede tarihi dokuya sahip dar bölgelerde kullanılan 5 adet mini açık damper kasalı çöp 

toplama aracı, 2013 yılı ocak ayında elektrikli araçlarla yenilenmiştir. 5 araç için yıllık 

ortalama 27 ton CO2 azaltımı yapılacağı öngörülmüştür. 

 

 

Resim 15: Gri Su Arıtma Sistemi 

Resim 16: Elektrikli Hizmet Aracı 
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2013 yılı mayıs ayında %100 elektrikli üst ekipmana sahip hidrolik sıkıştırmalı 10 adet çöp 

toplama kamyonu hizmete başlamıştır. Böylelikle, hem çöp toplama hizmeti aşamasında 

yaşanılan çevresel gürültü probleminin giderilmesi hem de CO2 salımlarında 10 araç için 

yıllık ortalama 235 ton CO2 azaltımı yapılacağı öngörülmüştür. 

5.3.9 Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) 

Kadıköy Belediyesinin vizyonu katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, yenilikte öncü 

belediye olmaktır. Bu doğrultuda, belediyemizde yapılan iklim değişikliği ile mücadele ve 

enerji verimliliği çalışmaları, İlçe ölçeğine genişletilerek devam etmektedir.  

Kadıköy Belediyesi hedeflerine ulaşmak için, Avrupa Komisyonu kapsamında oluşturulan, 5 

bine yakın yerel yönetim başkanının imzaladığı ve 2020 yılına kadar İlçe sera gazı salımının 

en az %20 oranında azaltılması yönünde bir girişim olan, Belediye Başkanları Sözleşmesine 

(Covenant of Mayors) Haziran 2012 tarihinde imza atmıştır.  

Belediye Başkanları Sözleşmesi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının 

oluşturulması yönündeki çalışmalar “Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz 

Üretim Merkezi” işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. İlk girişim olarak, gönüllü şehir ortakları, 

akademisyenler ve belediye çalışanlarının dahil olduğu İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği 

Platformu kurulmuştur. 

 

 

 

 

 

Resim 17: Elektrikli Çöp Toplama Araçları 
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Şekil 7: İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Platformu 
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6. Sera Gazı Envanteri Oluşturma Metodolojisi 

Raporun doğru ve açıklayıcı olması için finans sektöründe de kullanılan temel parametreler 

dikkate alınmıştır. Bu parametreler WRI/WBCSD Sera Gazı Protokolünde de açıkça 

belirtilmiş ve de hazırlanacak sera gazı envanterlerinin raporlanmasına da kaynak oluşturması 

hedeflenmiştir.  Bu temel ögelerden yola çıkarak hazırlanmış ve Avrupa Belediyeler Birliği 

(ABB) katılımcılarına yol gösterecek birçok metodoloji geliştirilmiştir. Bu metodolojilerden 

Türkiye bölgesine en uyumlusu Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI)  tarafından hazırlanan 

ve paylaşılan Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salımlarının Analizi Protokolü (IEAP) 

yöntemidir. ICLEI, yerel yönetimlere, hem iklim değişikliğine hem de hava kalitesinde 

düşüşe neden olan sera gazı salımlarını azaltma yöntemleri sunarak yardımcı olmakta ve yerel 

yönetimlerin salımlarını hesaplayıp azaltma hedefleri belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmaları 

için çeşitli projeler geliştirmelerinde yol gösterici olmaktadır. ICLEI tarafından oluşturulan ve 

yerel yönetimlere yol gösteren analiz sürecine göre öncelikle bir salım dökümü oluşturulmalı 

ve buna göre GHG azaltım hedefleri belirlenmelidir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için 

uygulanacak stratejiler uygulanmaya başladıktan sonra da azaltım süreci izlenerek 

raporlanmalıdır. Bu yöntemi kullanan yönetimler belirli standartlar üzerinden bölge için 

envanterlerini oluşturabilir ve de azaltım hedeflerini bu kapsamda ortaya koyabilirler. 

Yöntemde kullanılan belirli kilit parametreler bulunmaktadır; bunlar raporun envanter 

sonuçları kısmında açıklayıcı olarak tasvir edilmektedir.  

Rapor hazırlanırken en başından itibaren aşağıda belirlenen kriterler dikkate alınmış ve bu 

doğrultuda SEEP (Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı) hazırlanmıştır.  Raporun uzun dönemli 

ve uluslararası nitelikte olmasına destek veren kriterler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.  

Uygunluk - Relevance: Sera gazı envanteri, yerel yönetimin ya da yerel yönetimin hizmet 

alanı içindeki halkın, sera gazı salımlarını uygun bir şekilde yansıtmalıdır. Yerel Yönetimin 

kontrolü ve kullanıcıların karar alma ihtiyaçları için sorumluluğu üstlendiği bölgeyi yansıtan 

bir biçimde hazırlanmalıdır. 

Bütünlük - Completeness: İlgili envanterde, sera gazı salım kaynakları ve faaliyetler açık bir 

şekilde tanımlanmalıdır. Herhangi bir istisnai durum söz konusu ise bu durum açıklanmalıdır. 

Uyumluluk - Consistency: Zamanla hesaplanmış sera gazı salım değerleri ile ilgili 

karşılaştırmalara olanak tanıyan uyumlu yöntemler kullanılmalıdır. Herhangi bir veride, 

envanter içeriğinde, yöntemlerde veya bağlı etkenlerde herhangi bir zaman diliminde oluşan 

değişiklikler açıklanmalıdır. 

Şeffaflık - Transperancy: Denetimin gerekli olması durumunda, bir denetim sürecinin 

sağlanması için bütün ilgili konular gerçeklere dayalı ve tutarlı bir şekilde açıklanmalıdır. 
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İlgili tüm varsayımlar açıklanmalı ve daha önce kullanılmış uygun muhasebe yöntemleri, 

örnekleri ve veri kaynakları içeren belgeler kullanılmalıdır. Bu, protokolü ya da ilgili ek 

belgeleri de içerebilir. 

Doğruluk - Accuracy: Hesaplanan sera gazı salım değerlerinin, sistematik olarak esas 

miktarların üzerinde ya da altında olmaması; tutarlılığın, raporlanan içeriğin doğruluğu, 

kullanıcıların tereddüt duymadan hakkında karar vermelerine yeterli olması gerekmektedir 

(GHG Protocol, 2010). 

Raporun hazırlanmasında kullanılacak yöntem belirlendikten sonra temel basamak “Temel 

Yıl Sera Gazı Salım Envanteri”ni oluşturmaktır. Bölgenin belirlenen sınırlar dahilinde salım 

değerleri, sera gazlarının ton karbondioksit değerine (tCO2) çevrilerek hesaplanmıştır. 

Böylece tüm belirlenen sınırlardaki bölgenin toplam sera gazı salımı tek bir rakama 

indirgenebilmiştir.  

SEEP raporunun hazırlanmasındaki en önemli aşama temel yıl envanterinin çıkarılmasıdır. 

Envanter katılımcısı yerel yönetimin belirlenen sınırlar dahilinde “temel” yıldaki sera gazı 

portresini ortaya koymaktadır (SEAP guidelines, 2013). Bundan dolayı ilk çalışma bölgenin 

“Karbon Ayakizi”nin oluşturulmasıdır.  

Sera gazı salım miktarı bir bölgenin gelecek yıllardaki durumuna dair öngörülerde 

bulunabilmek için seçilmiş en doğru kaynaktır. Bu sebeple bölgenin Karbon ayak izinin 

çıkarılması önem arz etmektedir. Karbon ayak izi CO2’nin Dünya üzerindeki etkilerini tasvir 

edebilmek ve örneklendirebilmek için kullanılan faydalı bir kaynaktır. Örneğin “UK Carbon 

Trust” karbon ayak izini “Bir organizasyon, bir kurum, bir etkinlik, ürün veya insanın sebep 

olduğu toplam sera gazı salım miktarıdır” olarak açıklamaktadır.  Karbon ayak izi konseptine 

herkes aynı bakış açısı ile yaklaşmamaktadır. Grey Literature (2010) tarafından bir araya 

getirilmiş, farklı yaklaşımlar Tablo 4’te açıklayıcı bir şekilde ifade edilmiştir.  

Tablo 4’te de görüldüğü gibi kurumlar farklı olsalar da tanımlar tek bir noktada 

birleşmektedir. Bu da; dünya üzerinde standart ölçümlemenin gerçekleşmesinde kolaylık 

sağlamaktadır.  Bu raporda da tanımlamalarda da belirtildiği üzere insanların günlük 

yaşamlarının gereği aktiviteleri dikkate alınarak Kadıköy İlçesi için ICLEI metodolojisi 

kapsamında bir çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Yerel yönetim ve danışman kurum tarafından ortak bir karar ile belirlenen metodoloji 

ışığında, envanter çıkarılacak bölgenin sınırları belirtilerek ilk adım tamamlanmıştır. 

Belirlenen sınırlar dahilinde kurumun olası karşılaşabileceği zorluklar tanımlanabilecektir.  

Sınırlar belirlenirken iki yaklaşım benimsenmektedir.   
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İlki yerel yönetim faaliyetlerinden kaynaklanan kurumsal salımlar, özel sektör raporlarıyla 

tutarlı bir şekilde, yerel yönetimin kontrolü altındaki faaliyetleri kapsar. Bazı faaliyetlerin iki 

sektör arasında paylaşılması durumunda oransal pay yaklaşımı gerekebilir. İkincisi ise kent 

ölçeğinde salımlar, yerel yönetimin bulunduğu fiziki alanı/bölgeyi kapsayan yetki sınırlarını 

anlatır (GHG Protocol, 2010). 

Tablo 4: Karbon Ayak İzi Tanımları (Grey Literatürüne Göre) 

Kaynak  Tanım  

BP (2007) 

"Karbon ayak izi günlük aktivitelerden ortaya çıkan karbondioksit 

miktarıdır- çamaşır yıkamaktan bir araba dolusu çocuğu okula bırakmaya 

kadar.” 

British Sky 

Broadcasting (Sky) 

(Patel 2006) 

Karbon ayak izi “CO2 eşdeğerinin şirket aktivitelerinden, şirket 

arabalarından, iş seyahatlerine ve atıkların çöp alanına taşınmasına kadar 

ölçülmesiyle hesaplanmaktadır (Patel 2006). 

Carbon Trust (2007) 

 

"..bir ürünün yaşamsal döngüsü ( üretimde kullanılan hammaddenin 

üretiminden, son ürünün bertaraf edilmesine kadar geçen süreç)  boyunca 

tüm aşamalarında oluşan toplam salımın  ifade edildiği metodolojidir 

(Carbon Trust 2007, p.4). 

Energetic (2007) 
"... İş aktivitelerinden kaynaklı doğrudan ve dolaylı toplam CO2 

salımlarının kapsamıdır." 

ETAP (2007) 

"... Karbon ayak izi insan aktivitelerinden üretilen sera gazı etkilerinin, 

çevre üzerindeki etkilerini analiz etmekte kullanılan, karbondioksitin ton  

olarak ifade edildiği bir yöntemdir.” 

Global Footprint 

Network (2007) 

"Canlıların fosil yakıt yakımından kaynaklı karbondioksit salımlarının 

(CO2) yok etmek için karşılık bulması gereken taleptir.  

Grub & Ellis (2007) 

 

"Fosil yakıtlardan kaynaklı oluşan karbondioksit miktarını temsil eden 

yöntemdir. Eğer örnek bir kurumsa, bu kurumun günlük aktivitelerinden 

kaynaklı doğrudan ve dolaylı CO2 salımıdır. Ayrıca, bir ürünün veya 

malın markete ulaşıncaya kadar geçen sürede kullandığı fosil enerjinin 

temsili olarak da açıklanabilir." 

Parliamentary Office of 

Science and Technology 

(POST 2006) 

"Karbon Ayak İzi bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca saldığı toplam 

CO2  ya da diğer sera gazlarını gösterir.  

 

Belediye yetkilileri tarafından envanterin oluşturulması için en doğru dataların 

sağlanabileceği yıl olarak 2010 yılı seçilmiştir. Böylece sera gazı salım hesaplamaları 2010 

yılında sağlanan bilgiler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Azaltım hesapları da buna uygun 

olarak 2010 yılı temel yıl alınarak hesaplanmış ve kurgulanmıştır.  

Kadıköy Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından kurulan Belediye Başkanları 

Sözleşmesi’ne taraf olarak 2020 yılına kadar temel yılda var olan kişi başına düşen salım 

değerlerinden en az %20 azaltacağının taahhüdünü vermiş bulunmaktadır. Böylelikle, 

Kadıköy Belediyesi ICLEI metodoloji kapsamında 2010 yılı baz alınarak hesaplanmış kişi 

başına düşen karbondioksit eşdeğerinde 2020 yılına kadar en az %20 azaltarak hedeflerine 
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ulaşmak için çalışmalarına başlamıştır. Belirlenen yöntem temel alınarak belediyenin sorumlu 

olduğu ve yönettiği alanlar belirlenmiş ve buralardan kaynaklanan salımlar hesaplanmıştır.  

ICLEI tarafından oluşturulan yöntemde üç temel öğe vardır. Bu öğeler kullanılarak uygun ve 

de güvenilir bir envanter çalışması gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Yerel Yönetimler Sera 

Gazı Salımlarının Analizi Protokolünde (IEAP) de bu ögeler açıkça belirtilmiştir. Bu sayede 

azaltım hedefleri rahatlıkla ve etkili bir şekilde projeyi yürüten taraflar tarafından envanter 

oluşturulduktan sonra belirlenebilir.  Bu öğelerin açık tanımlamaları aşağı belirtilmiştir. 

 Doğrudan sera gazı salımları (Kapsam 1): Yerel yönetimin doğrudan kontrolünü 

sağladığı tüm sabit ve hareketli faaliyetlerinden kaynaklanan salımlardır. 

 Enerji dolaylı sera gazı salımları (Kapsam 2): Kurumun hizmet birimleri ve 

tesislerinde gerçekleştirdiği faaliyetler için elektrik, merkezî ısıtma, buhar ve soğutma 

süreçlerindeki enerji kaynaklı salımları ifade eder. 

 Diğer dolaylı sera gazı salımları (Kapsam 3): Yerel yönetimin önemli derecede 

kontrolü ve etkisi altında bulunan dolaylı oluşan salımlardır. 

 

6.1 Kadıköy Belediyesi Kurum ve İlçe Ölçeğinde Sera Gazı Faaliyet Sınırları ve 

Metodoloji 

İstanbul 17 milyonluk nüfusu ile bir metropoldür. Kadıköy İlçesi de 524.373 kişilik (2010 yılı,  

TÜİK verisi) nüfusu ile İstanbul’un Asya tarafının önemli bir bölümünü temsil etmektedir. 

Kadıköy Belediyesi’nin yönetiminde söz sahibi olduğu alan 25 km
2’

dir. Ancak Avrupa’daki 

birçok şehirden farklı olarak Kadıköy İlçesi tüm faaliyetlerinden tek başına sorumlu değildir. 

Kadıköy Belediyesi, İstanbul’daki diğer birçok belediye gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

kontrol bölgesinin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu sebeple, toplu ulaşım başta olmak 

üzere birçok sektörde yetki sahibi değildir. Bu rapor hazırlanırken bölgenin bu özelliği 

dikkatle analiz edilmiş, envanterin oluşturulmasında ve azaltım hedefleri belirlenirken 

belediyenin yetkisi dahilindeki alanlarda uygun, yaratıcı ve de etkili çözümler geliştirilmeye 

gayret edilmiştir. 

ICLEI metodolojine göre ilçenin sınırları çizilmiştir. Bu çalışma kapsamında, Kuruluş 

sınırlarının kontrol yaklaşımı metodolojisi çerçevesinde,  

Kadıköy Belediyesi’nin, 

• 76 adet çalışma birimi (kültürel, sosyal, spor, kent ve çevre, sağlık, eğitim hizmet 

birimleri), 

• 36 adet yeşil alan (park), 
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• 173 adet resmi araç 

• 30 adet kiralık hizmet aracı, 

• Taşeron hizmete ait, 46 adet çöp ve 15 adet ambalaj atığı toplama araç tüketim verileri 

değerlendirilmiştir. 

 

Kent ölçeğinde ise Kadıköy Belediyesi jeopolitik sınırları içerisinde yer alan tüm alanlar 

hesaplamaya dahil edilmiştir. 

 

6.2 Temel Yıl 

2009 yılı Yerel Seçimleri öncesinde 28 mahalleden oluşan Kadıköy Belediyesi sınırları, 7 

mahallenin Ataşehir Belediyesi’ne geçmesi ile birlikte son halini almıştır. Bu nedenle, 

hazırlanacak olan verilerin en doğru olanı ve Belediyeyi temsil edeninin 2010 yılı verileri 

olacağı kararlaştırılarak bu döneme ait hesaplama yapılmıştır. 

6.3 Sera Gazı Envanter Kaynakları 

Belediye’nin 2020 vizyonuna ulaşmak için hazırlanan 2010 temel yılı sera gazı envanteri 

hesaplanırken bazı varsayımlar belirlenmiştir. Şeffaflık ve doğruluk ilkeleri dikkate alınarak 

aşağıda rapor hazırlanırken yapılan kabullenmeler maddeler halinde açıklanmıştır.   

 Bölgenin en doğru sera gazı salım portresini belirleyebilmek için 2010 yılı temel yıl 

olarak seçilmiştir. 

 Envanter çalışması kapsamında, İlçeye ait nüfus verileri TÜİK’ten alınmıştır. Yıllara göre 

nüfus verileri incelendiğinde azalan nüfus miktarlarının, düzensiz konut bölgesi olan 

Fikirtepe - Dumlupınar Mahallelerinin tamamı ile Merdivenköy ve Eğitim Mahallelerinin 

bir bölümünü kapsayan alanın kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmesi ve ‘Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ kapsamında, İlçe’nin diğer 

mahallelerinde gerçekleştirilen bina yenileme faaliyetleri aşamasında; mevcutta ikamet 

edenlerin, komşu mahalle ve ilçelere yerleşmelerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir 

(Bkz.Tablo:2). Özellikle Kentsel Dönüşüm Bölgesinde başlayan bina yenileme süreçleri 

tamamlandığında, bölgedeki hane sayısıyla orantılı olarak nüfusun da artış göstereceği 

düşünülmektedir.  

 Farklı kaynaklardan edinilen bilgilerde kıyaslamaya gidilmiş, böylelikle bölge 

paydaşlarından edinilen bilgilerin de sağlaması yapılmıştır. Bina sektörü verileri için, 

kaynak olarak belediyenin kendi veri tabanı olan UKBS kullanılmıştır. Konutlar için 

oluşturulan varsayımlarda bu veri tabanın sağladığı güvenilir bilgilerle azaltım 
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senaryoları yaratılmıştır. Ayrıca, belediye kaynaklı salımlar hesaplanırken de, bu veri 

tabanından faydalanılmıştır.  

 Elektrik tüketimi miktarları, Kadıköy Belediyesinin paydaşlarından olan AYEDAŞ 

tarafından sağlanmıştır. Konutlar, parklar gibi diğer dolaylı elektrik tüketimi kaynaklarını 

hesaplarken de yerel elektrik sağlayıcısı AYEDAŞ’ın yetkililerinin paylaştığı 2010 yılı 

elektrik tüketim verileri kullanılmıştır.  

 Doğalgaz tüketim değerleri ise diğer bir paydaş olan İGDAŞ’tan alınmıştır. İGDAŞ tüm 

İstanbul’un doğalgaz dağıtımını ve satışını gerçekleştirmektedir. Doğalgaz bölgede 

ısınmadan, ocağa birçok alanda kullanılan bir enerji türüdür. 2010 temel yılı 

hesaplamalarında belediye binalarında tüketilen doğalgaz miktarı, konutlarda kullanılan 

doğalgaz miktarı dikkate alınmış ve kapsamlar dahilinde hesaplamalarda yerini almıştır. 

 Bölgede yaygın olarak ısınma için doğalgaz kullanılsa da, belediyenin Kaymakamlıktan 

aldığı bilgilere dayanılarak 2010 yılı içerisinde bölgede 1496 ton kömür tüketildiği 

düşünülmektedir. Bu sebeple, Kapsam 1’de doğalgaz tüketiminin yanı sıra kömür 

tüketiminden kaynaklı salım değerleri de hesaplanmış ve de rapordaki yerini almıştır.  

 Üçüncül binalar sektörü hesaplamaları gerçekleştirilirken bölge içerisindeki üniversiteler, 

hastaneler, okullar ve ofis binalarının enerji tüketimleri dikkate alınmıştır. Buna ek 

olarak, bölge de sanayi aktivitesi yok denilecek kadar azdır. Ancak, bir ilaç fabrikasının 

ofisinin bölge içerisinde ikamet ettiği bilinmektedir, metodoloji kapsamında gerekli 

bilgiler firmanın iş birliği ile elde edilmiştir. Buradan kaynaklı salımlarda üçüncül binalar 

altında sergilenmiştir.  

 Belediye Araç Filosu kaynaklı salımın belirlenebilmesi için Belediye arşivlerinden 

tüketilen yakıt miktarları ve türleri gibi detaylı bilgiler 2010 yılı için alınmıştır. 

 İlçe içerisindeki özel araçların saldığı salımları belirleyebilmek için SEEP kılavuzlarında 

da belirtilen yöntem olan yakıt satış miktarları kullanılmıştır. Bunun için bölge içerisinde 

faaliyetlerini sürdüren büyük akaryakıt firmalarının bölge içerisindeki satış miktarları 

kullanılmıştır ve bu bilgiler doğrultusunda ortalama olarak özel araçlar ve ticari araçlar 

için salım miktarı hesaplanmıştır.  

 Toplu ulaşım için bilgiler ulaşım ağının farklı araçları kapsamasından ve her birinin farklı 

paydaşlar tarafından yönetilmesinden dolayı çeşitli kurumlardan edinilmiştir. Minibüsler 

için, gerekli bilginin toplanabilmesi için kısa ancak faydalı bir bilgi toplama formu 

yaratılmıştır. Bu form belediye çalışanları tarafından bölgenin ulaşımda büyük yükünü 

taşıyan bu araçların sahipleri ile yapılan yüz yüze çalışma ile bir araya getirilmiştir. Diğer 

toplu taşıma araçlarının (otobüs, metro vb.) 2010 yılı için Kadıköy İlçesi sınırlarında 
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kullandıkları yakıt miktarları bilgisi bunların kontrollerinde sorumlu kurum olan İBB 

tarafından paylaşılmıştır. Bu aşamada belirtilmesi gerekir ki, ne kadar genel ilçe 

görünümünde toplu taşıma kaynaklı salımlar paylaşılsa da Kadıköy Belediyesi’nin toplu 

taşıma sistemi üzerinde herhangi bir düzenlemeye yetkisi bulunmamaktadır. İstanbul’un 

tümünün ulaşım sistemi yönetimi İBB tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak, toplu 

ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salımlarının belediyenin salım envanterine dahil 

edilmesi nedeniyle, İBB tarafından hazırlanan projeler, 2020 azaltım hedeflerine dahil 

edilmiştir. 

 Sokak Aydınlatmaları da aynı toplu ulaşımda olduğu gibi Kadıköy Belediyesi yetki 

sınırları dışında kalmaktadır. Sokak aydınlatmalarının kontrolü de İBB’ye verilmiştir. Bu 

sektörde azaltım hedefleri de konulamamıştır. Sadece parklarda kullanılan aydınlatmalar 

belediye yetkileri dahilindedir. Parklar kısmında salım azaltımı sağlanabilmesi için çeşitli 

planlar yapılmıştır. Bunlar eylem planları bölümünde detaylı olarak paylaşılmıştır.  

Kadıköy Belediye sınırlarını kapsayan salım değerleri doğrudan sera gazı salımları, enerji 

dolaylı sera gazı salımları ve diğer dolaylı sera gazı salımları olarak belirtilmiş olsa da, ilçe 

ölçekli sektörlere dağıtılmış salım hesapları da raporda detaylandırılarak paylaşılmıştır. 

 

6.4 Kadıköy Belediyesi Enerji Tüketimleri ve Sera Gazı Salımları 

Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salımları ilçe paydaşlarından 

elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Belediyenin sera gazı salım kaynaklarını 

ortaya koyan ve ilerleyen yıllarda yapılacak tasarruf ve sera gazı salımı azaltım çalışmalarında 

kaynak görevi görecek olan hesaplama bilgilerine bu bölümde yer verilmektedir. 

Kurum ve ilçe ölçeğinde yapılan sera gazı salım hesaplama çalışmaları GHG Protokolüne 

uygun olarak hazırlanmıştır. Tablo 5’te Kadıköy Belediyesi’nin toplam sera gazı salım 

miktarları yer almaktadır. 

Tablo 5: Kadıköy Belediyesi Kurumsal Sera Gazı Salımları 

Kategori 
Toplam 

(MWh) 

Toplam 

(t CO2) 

Belediye Hizmet Birimleri & Parklar 14.911,27 4.871,81 

Sokak Aydınlatmaları 18.749,05 8.624,56 

Belediye Araç Filosu  23.253,39 6.204,37 

Toplu Ulaşım 275.928,35 74.964,70 

TOPLAM 332.842,06 94.665,44 
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Belediye Hizmet Birimleri & Parklar: Belediye hizmet birimlerinin elektrik ve doğalgaz 

tüketimleri ile belediye kontrolündeki parkların elektrik tüketim miktarları paydaşlardan 

alınan resmi veriler doğrultusunda hesaplanarak envantere dahil edilmiştir.  

Sokak Aydınlatmaları: Sokak aydınlatmalarının tesis ve bakımı AYEDAŞ 

sorumluluğundadır.  Ancak, Mahalle Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında bazı sokak ve cadde 

aydınlatmaları Kadıköy Belediyesi tarafından yenilendiğinden, sokak aydınlatmalarına ait 

tüketimlerin oluşturduğu sera gazı salımları da hesaplamalara dahil edilmiştir.  

Belediye Araç Filosu: Belediye araç filosu olarak belirtilen ve envanterin %7’sini oluşturan 

tüketimlerin büyük bir kısmı, atık toplama faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Alt yüklenici 

firma aracılığıyla Belediye’nin vermiş olduğu atık toplama hizmeti aşamasında kullanılan 

araçların akaryakıt tüketimlerinden kaynaklanan salımlar diğer dolaylı sera gazı salımları 

olarak hesaplanmıştır. 

Toplu Ulaşım: Belediyenin kurumsal sera gazı salımlarının %79’u İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin Kadıköy kalkış ve varışlı toplu ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu 

faaliyetler esnasında oluşan salımlar kullanılan akaryakıt ve elektrik tüketimlerinden 

kaynaklanmaktadır.  Toplu ulaşım konusunda tüm yetki büyükşehir belediyesine aittir. 
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Şekil 8: Kadıköy Belediyesi Kurumsal Sera Gazı Salımları 
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6.5 Kadıköy İlçesi Enerji Tüketimleri ve Sera Gazı Salımları  

Kadıköy’ün ilçe ölçeğindeki farklı sektörlerden kaynaklanan sera gazı salım miktarları Tablo 

6’da belirtilmektedir. 

Tablo 6: Kadıköy İlçesi Enerji Tüketimleri ve Sera Gazı Salımları 

Kategori 
Toplam 
(MWh) 

Toplam 

(t CO2) 

Konutlar 3.155.063,64 803.249,62 

Üçüncül Binalar (Ticari, Resmi Binalar) 845.200,05 294.142,20 

Özel ve Ticari Araçlar 2.108.504,85 522.644,96 

TOPLAM  6.108.768,55 1.620.036,78 

 

Binalar 

İlçe sera gazı salımları içerisinde % 68 orana sahip olan binalara ait salımların büyük bölümü 

(%50 konut ve %18 üçüncül binalar) doğrudan sera gazı salımlarında yer alan doğalgaz 

tüketimlerinden kaynaklanmaktadır. Doğalgaz kullanımının yüksek olması, ilçede bu 

kaynağın uzun yıllardır sadece ısınma amaçlı değil halkının günlük ihtiyaçları için de 

(pişirme, yıkanma, vb.) tercih ettiği bir enerji kaynağı olduğunu göstermektedir. Binalarla 

ilgili bir diğer önemli nokta da dolaylı sera gazı salımlar olarak nitelendirilen elektrik 

tüketimleridir. Kadıköy İlçesi sosyo-ekonomik yönden gelişmiş, yaşam standartları yüksek bir 

toplumun yaşam alanıdır. Halkın sahip olduğu konfor koşullarını korunması yönünde 

gerçekleştirdiği faaliyetler, elektrik tüketimlerinin ülke ortalamasının üzerinde olmasının en 

önemli nedenidir. Bu nedenle, hedeflere ulaşmak için, binalara yönelik alınacak tasarruf 

önlemleri ve verimlilik çalışmaları en önemli fırsatları oluşturmaktadır.  

Özel ve Ticari Araçlar 

İlçe sera gazı salımlarının %32’sini, taşıtlardan kaynaklanan salımlar oluşturmaktadır. Bu 

salımlar, ilçe sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonlarından temin edilen tüketim 

verileri üzerinden hesaplanmıştır. Toplu ulaşımın yaygınlaştırılması yönünde 

gerçekleştirilecek eylemler ile özel ve ticari araçlardan kaynaklanan salımlarda önemli ölçüde 

azaltım sağlanacağı düşünülmektedir. 

Sanayi  

Belediye bünyesinde ve ilçe genelinde organize sanayi bölgesi bulunmamakla birlikte sanayi 

aktivitesi olarak nitelendirilen bir adet ilaç fabrikası yer almaktadır. Bu firmaya ait veriler, 

üçüncül bina tüketimleri içerisinde hesaplanarak, envantere eklenmiştir.  
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Atık  

Kadıköy sınırları içerisinde toplanan katı atıklar, alt yüklenici tarafından büyükşehir 

belediyesinin aktarma istasyonuna taşınmaktadır. Buradan Büyükşehir Belediyesi’ne ait 

araçlar tarafından düzenli depolama sahalarına ulaştırılmaktadır. Bu süreç içerisinde belediye 

sınırları içerisinde yalnızca atık toplama faaliyeti gerçekleştirilmekte, geriye kalan tüm 

süreçler büyükşehir belediyesinin yetkisi dahilinde sürdürülmektedir. Bu nedenle atıklar 

konusu hesaplamaya dahil edilmemiş, atıkları toplayan araçların yakıtları belediyenin sera 

gazı salımları içerisinde diğer dolaylı sera gazları kapsamında hesaplanmıştır. 

Sera gazı envanterinde yer almayan diğer salımlar  

• Kadıköy’de sera gazı tutma ya da uzaklaştırma faaliyetleri bulunmamaktadır. Yutak alan 

olarak gösterilen park ve bahçelerin hesaplaması teknik olarak mümkün olmadığından 

rapora dahil edilmemiştir. 

• Belediye’nin afiş atölyesinde kullandığı boya, tiner selülozik, tiner sentetik vb. kimyasal 

malzemelerin yanmadıkları sürece sera gazı salımına etkisi olmaması nedeniyle, kullanım 

miktarları hesaplamaya dahil edilmemiştir.  

• Belediye hizmet birimlerinde kullanılan yangın tüpleri içeriği kuru kimyasal tozlardan 

oluştuğu ve CO2 içermediği için sera gazı salımına neden olmamaktadır, bu sebeple 

hesaplamaya dahil edilmemiştir. 

• Kadıköy Belediyesi’ne ait hiçbir birimde biyokütlenin yanmasını içeren herhangi bir 

operasyon olmadığından, CO2 salımı da oluşmamaktadır.  

• Kadıköy Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir enerji üretim tesisi bulunmamaktadır. 

Yukarıda açıklamaları belirtilen kaynaklar sera gazı envanterine dahil edilmemiştir.  
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Şekil 9: Kadıköy İlçesi Sera Gazı Salımları 

*Kadıköy Belediyesi kurumsal sera gazı salımları dahil 

edilmemiştir. 
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7. Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Proje Önerileri 

Kadıköy İlçesi’nin 2010 yılı temel yıl olarak belirlenen sera gazı envanteri sonucunda toplam 

enerji tüketimi 6,4 milyon MWh’tir. Bu süreçte ilçedeki sera gazı salımları yaklaşık olarak 

1,71 milyon ton karbondioksit kadar olmuştur. Kişi başına düşen sera gazı salımı ise 2010 yılı 

nüfus verilerine göre (524.373 kişi) yaklaşık 3,27 ton CO2 kişi/yıl olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 7: Kadıköy İlçesi SEEP Kapsamındaki Sera Gazı Salımları 

2010 Toplam (MWh) Toplam (t CO2) 

Belediye Binaları & Parklar 14.911,27 4.871,81 

Konutlar 3.155.063,64 803.246,62 

Üçüncül Binalar 845.200,05 294.142,20 

Sokak Aydınlatmaları 18.749,05 8.624,56 

Belediye Araç Filosu 23.253,39 6.204,37 

Toplu Taşıma 275.928,35 74.964,70 

Özel Araçlar ve Ticari Araçlar 2.108.504,85 522.644,96 

TOPLAM 6.441.610,61 1.714.702,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu durumda, Kadıköy’ün sera gazı salım miktarı yaklaşık olarak 1,7 milyon ton’dur ve bu 

miktar üzerinden % 20 oranında azaltıma gidilecektir.   

 

Şekil 10: Kaynağına Göre SEEP Sera Gazı Oranları  
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7.1 2020’ye Ulaşmak için - Çalıştay  

Hazırlanan sera gazı envanterinin paylaşılması için 10 Mayıs 2013’te düzenlenen çalıştaya 

tüm ilçe paydaşları ile eylem planı hazırlanması aşamasında katkıda bulunan İzoder, İnform, 

Mardav, XPS Derneği, Afd, Tema, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Embarq, İzocam, İETT, 

Bisikletliler Derneği, Marmara Belediyeler Birliği, Bahçeşehir ve Marmara Üniversitesi, 

Makine ve Çevre Mühendisleri Odası ile çok sayıda özel sektör temsilcisi ve gönüllüler 

katılmıştır.  Projenin kısa tanıtıcı sunumu ile başlayan çalıştayda, farklı kurum temsilcileri, 

sürdürülebilir kentler kavramı üzerine deneyim ve bilgi birikimlerini, çözüm önerilerini 

paylaşmak için bir araya gelmişlerdir. Çalıştayda, sürdürülebilir şehirler için yalıtım 

sistemleri, yenilenebilir enerji uygulamaları, ulaşım alternatifleri, bilinçlendirme ve 

farkındalık kavramları üzerine dört farklı başlıkta Kadıköy İlçe sera gazı salımlarının 

azaltılması için çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu verimli çalıştay sonuçlarından bazıları bu 

rapora dahil edilmiştir.   

 

7.2 Kadıköy Belediyesi 2020 Projeksiyonu  

Bu raporda belirtilen tüm önlemler 2020 yılı hedef alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple 

eğer herhangi bir önlem alınmaz ise ilçede sera gazı salımının nasıl görüneceği merak 

konusudur. Aşağıda paylaşılan grafik eğer şartlar aynı kalır ve bölge 1.3% nüfus artışı oranını 

koruyabilirse, salımlarını arttırarak devam edecektir (Nüfus artış oranı bölge için Marmara 

Belediyeler Birliği uzmanlarından edinilmiştir). 

Diğer bir deyişle her şey aynı kaldığında, nüfus artışına paralel olarak, 2020 yılında ilçedeki 

toplam karbondioksit değeri 1950 ktCO2 ulaşmaktadır. Fakat tüm bu uluslararası girişimlerin 

temel hedefi 2010 yılının karbondioksit seviyesini 2020 yılına %20 azaltmaktır. 
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2020 projeksiyonunu sektörler bazında gösteren tablo günlük aktivitelerin etkilerini daha 

açıklayıcı olarak ifade etmektedir. Kadıköy’ün ağırlıklı olarak yaşama alanı olması, bu 

alandaki bina yoğunluğunu da diğer ilçelere kıyasla arttırıyor. Böylece salım kaynaklarının 

temel çıkış noktasının binalar olması şaşırtıcı olmuyor. 2020 yılına ilerlerken, bu önümüzdeki 

10 yıl için alınacak önlemlerin konutlar ağırlıklı şekillenmesi olağan bir sonuçtur. 550.000’e 

yakın nüfusu ile ilçenin toplu ulaşım tarafının da yüksek oranda salım olması beklenen bir 

durumdur. Diğer sektörler orantılı bir şekilde tabloda yerlerini alırken, belediye kaynaklı 

salımlarının oranının ilçe büyüklüğünden ve diğer salım kaynaklarının ağırlıklarının fazla 

olmasından ötürü temsili olarak kalması gözlenen bir sonuçtur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu gerçekler göz önünde bulundurularak İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Birimi 

Kadıköy İlçesi 2010 temel yılı salımlarını hesaplamıştır. Aşağıda devam eden bölümde her bir 

proje, zaman aralığı, proje tanımı, projenin maliyeti, enerji verimliği portresi proje yönetici 

başlıkları ile özetlenmiş ve tablolar halinde rapora dahil edilmiştir.  

7.3 Azaltım Önerileri 

Binalar: Kadıköy Belediyesi Kent Bilgi Sistemi’nden alınan verilere göre, İlçede 28885 bina 

bulunmakta olup, %84’ü konut kullanımındadır. Binalar ile ilgili elde edilen tüketim verileri 

incelendiğinde, ülke tüketim verilerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, ilçenin 

sosyo-ekonomik durumunun ülke ortalamasının üzerinde olduğunun bir göstergesidir. Toplam 

sera gazı salımlarının %64’ü binalardan kaynaklanmaktadır (Bkz. Şekil 10). Bu nedenle 

Şekil 12: Kadıköy’ün 2020 Yılı Sera Gazı Projeksiyonu 
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binalar konusunda ülke şartlarına uygun olarak geliştirilecek önlem önerilerinin sera gazı 

salımlarının azaltımında önemli ve etkin bir role sahip olacağı düşünülmektedir. 6306 Sayılı 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 5627 Sayılı Enerji 

Verimliliği Kanunu ile bu kanunlar kapsamında çıkarılan yönetmelik, genelge hükümlerine 

dayandırılarak, binalara yönelik, sera gazı salımlarının azaltımı yönünde hazırlanan önlem 

önerileri “7.3.1 Binalar” başlığında belirtilmektedir (Bkz. Sayfa: 61-62). 

Aydınlatma: Hızla gelişen teknoloji enerji tüketiminin azaltımına yönelik aydınlatma 

sistemlerinde de düşük tüketimli çözümler sunmaktadır. Bu kapsamda, belediye yetki alanı 

içerisinde yer alan ve sera gazı salımına neden olan park aydınlatmalarında elektrik 

tüketiminin ve sera gazı salımlarının azaltılması için, yenilikçi sistemlerin kullanımı yönünde 

hazırlanan önlem önerileri “7.3.2 Aydınlatma” başlığında sunulmaktadır (Bkz. Sayfa: 63).   

Ulaşım: Kadıköy Belediyesi 2012 yılı sonundan itibaren kurum ölçeğinde ulaşımdan 

kaynaklanan sera gazı salımlarının azaltılması yönünde bir takım yenilikçi projeleri hayata 

geçirmiştir. İlçe geneli toplam sera gazı salımına bakıldığında, %35 ile binalardan sonra en 

önemli sera gazı salımı ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır (Bkz. Şekil 10). İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir ilçe belediyesi olan Kadıköy Belediyesinin toplu ulaşım 

konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır ancak, büyükşehir belediyesi ve Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ulaşım konusunda geliştirilen projeler ile 

halkın özel araç kullanımını en aza indirmek için alınacak önlemlerin (bisiklet yolu, toplu 

ulaşıma yönelim vb.) ilçe sera gazı salımlarında önemli ölçüde azaltım sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan önlem önerileri “7.3.3 Ulaşım” başlığında yer 

almaktadır  (Bkz. Sayfa: 63-64). 

Bilinçlendirme: Sera gazı salımlarının azaltılması için toplumsal bilincin arttırılmasının, 

bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinin, enerjinin verimli kullanılmasının ve 

tasarrufun yaşam bilinci haline getirilmesinin kısa ve uzun vadede olumlu sonuçlar yaratacağı 

düşünülmektedir. Bu kapsamda, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, temiz ulaşıma ve enerji 

verimliliği sağlayan ürünlere yönlendirilmesini sağlamak için hazırlanan önlem önerileri 

“7.3.4 Bilinçlendirme” başlığında paylaşılmaktadır (Bkz. Sayfa: 64-65). 
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7.3.1 Binalar 

Belediye Binalarında Enerji Verimliliği & Yenilenebilir Enerji Çalışmaları 

Proje Amacı 
Belediye'nin sosyal hizmet alanlarında enerji verimliliği sağlamak ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak 

Yapılması Planlananlar 

Tüketim oranları yüksek olan belediye hizmet birimleri tespit edilerek, 

bu birimlere yönelik verimlilik arttırıcı projeler hazırlanacaktır.   

Ayrıca, fiziki koşulları uygun olan belediye hizmet birimlerinin sıcak su 

ve/veya enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından 

karşılanması yönünde, 2020 yılına kadar 2 hizmet biriminde 

yenilenebilir enerji kaynak kullanımına yönelik projeler geliştirilecek ve 

uygulanacaktır. 

Projenin Faydaları 
Enerji tasarrufu: 240 MWh/yıl 

Sera gazı azaltım hedefi: 110,4 tCO2/yıl 

Proje Finansmanı Proje Maliyeti: 261.000 € 

Finansal Kaynaklar Belediye öz kaynakları, fonlar 

Hedefe Ulaşmak İçin  

İzlenilecek Yol 

Belediye hizmet birimlerinden enerji tüketimi yüksek olan, fiziki açıdan 

yenilenebilir enerji kaynak kullanımına uygun hizmet birimleri 

belirlenecektir. Yenilikçi ve verimlilik esaslı hazırlanan projeler ile 

kurumsal tüketimler düşürülecektir. 

Proje Süreci 2016-2020 

  

  
Üçüncül Binalarda İzolasyon 

Amaç 

Üçüncül binalarda (kamu binaları, ticari binalar vb.) yalıtım ve 

izolasyon önlemlerinin alınması ile enerji tasarrufu sağlanması ve sera 

gazı salımlarının azaltılması. 

Yapılması Planlananlar 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Enerji Strateji Belgesi 

gereği üçüncül binaların enerji verimli hale getirilmesi gerekmektedir. 

Toplam enerji tüketiminin %13’üne, sera gazı salımlarının %17’sine 

neden olan üçüncül binaların 2020 yılına kadar, %21'inde (bina yapım 

yılları dikkate alınarak belirlenen değer) yalıtım ve izolasyon 

önlemlerinin alınması öngörülmektedir. 

Projenin Faydaları 
Enerji tasarruf miktarı: 36.720,78 MWh/yıl 

Sera gazı azaltım hedefi: 8.984,53 tCO2/yıl 

Proje Finansmanı 15 milyon € 

Finansal Kaynaklar 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, izolasyon ve yalıtım firmaları, yalıtım 

dernekleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Hedefe Ulaşmak İçin  

İzlenilecek Yol 

Yalıtım konusunda faaliyet gösteren özel sektör, dernek vb. kuruluşlarla 

işbirliği yapılarak, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Enerji 

Strateji Belgesi hakkında kamuoyuna yönelik, bilinçlendirme 

çalışmaları yapılmalıdır. Yalıtım yapılan binalara ilişkin verilerin 

toplanabilmesi için bir sistem geliştirilmelidir. 

Proje Süreci 2012-2020 
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Enerji Verimli Kentsel Dönüşüm 

Amaç 
Riskli yapıların, afetlere karşı dayanıklı hale getirilirken, çevreye 

duyarlı, enerji ve su verimli hale getirilmesi ile tasarruf sağlanması. 

Yapılması Planlananlar 

Binalar, toplam enerji tüketimlerinin %62’sine, toplam sera gazı 

salımlarının ise %64’üne neden olmaktadır.  

Eski yerleşim alanlarından olan Kadıköy'deki binalarda, ülkemiz için 

çıkarılan yasa ve yönetmelik sonrasında, deprem yönetmeliğine uygun 

olmayan yapıların yıkılarak, yeniden yapılaşması artmıştır. 2020 yılına 

kadar İlçemizdeki 28.885 binanın %37'sinin (10.659 bina) yıkılıp, 

yeniden yapılandırılacağı düşünülmektedir.  

İlçenin sağlıksız yapı adası olan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nde 

yer alan yaklaşık 6.000 bina ile diğer bölgelerde yer alan riskli yapıların 

yıkılarak, yeniden inşa edilme sürecinde, binaların verimlilik esaslı 

yenilikçi sistemlerle projelendirileceği öngörülmektedir.  

Projenin Faydaları 
Enerji tasarruf miktarı: 739.246,18 MWh/yıl 

Sera gazı azaltım hedefi: 203.014 tCO2/yıl 

Proje Finansmanı 85 milyon € 

Finansal Kaynaklar 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, izolasyon ve yalıtım firmaları, yalıtım 

dernekleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve kamuoyu. 

Hedefe Ulaşmak İçin  

İzlenilecek Yol 

Sürecin anahtarı paydaşların katılımıdır. Müteahhit, bina sahipleri, 

merkezi yönetim kararları ile devlet kurumları işbirliği bina yenilemeleri 

için ihtiyaç duyulan ortamın oluşturulması gerekmektedir. 

Proje Süreci 2010-2020 

  
Konut Binalarında İzolasyon 

Amaç 
Konut binalarında ısı kaybını önleyerek, yakıt tüketimlerinin azaltılması, 

böylece sera gazı salım miktarının azaltılması. 

Yapılması Planlananlar 

Kadıköy’deki binaların %84’ü konut kullanımında olup, toplam enerji 

tüketimlerinin %49’u, toplam seragazı salımlarının ise %47’si konut 

binalarından kaynaklanmaktadır. Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliği gereği, tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi alması ve 

yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir.  Kadıköy'de 

1990 ile 2000 yılları arasında inşa edilen ve toplam bina sayısının 

%17'si olan, 5091 konut binası bulunmaktadır. Bu binaların tamamında 

2020 yılına kadar yalıtım ve izolasyon önlemlerinin alınacağı 

öngörülmektedir.  

Projenin Faydaları 
Enerji tasarruf miktarı: 218.007,61 MWh/yıl 

Sera gazı azaltım hedefi: 46.117,73 tCO2/yıl 

Proje Finansmanı 40 milyon € 

Finansal Kaynaklar 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, izolasyon ve yalıtım firmaları, yalıtım 

dernekleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Hedefe Ulaşmak İçin  

İzlenilecek Yol 

Bina sahiplerinin, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile Merkezi 

Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su 

Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik'ten haberdar edilmesi 

yönünde bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

Proje Süreci 2010-2020 
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7.3.2 Aydınlatma 

Yeşil Alanlar için Enerji Verimliliği  

Proje Amacı 

Mevcut park ve bahçe aydınlatmalarının, yenilikçi ürünler ile 

değiştirilmesi, uygun olan noktalarda ise yenilenebilir enerji 

kaynaklarından faydalanılarak yenilenmesini sağlamak. 

Yapılması Planlananlar 

İlçemizdeki parklar, 879,11 MWh enerji tüketimi ile 404,39 tCO2 sera 

gazı salımına neden olmaktadır. 38 park alanında bulunan aydınlatma 

armatürlerinin yenilikçi sistemlerle yenilenmesi ile yıllık 464,28 MWh 

olan tüketimin 118,78 MWh'e düşeceği öngörülmektedir. 

Projenin Faydaları 
Enerji tasarrufu: 345,49 MWh/yıl 

Sera gazı azaltım hedefi: 158,93 tCO2/yıl 

Proje Finansmanı Proje Maliyeti: 103.500 € 

Finansal Kaynaklar Belediye öz kaynakları, fonlar 

Hedefe Ulaşmak İçin  

İzlenilecek Yol 

İlk olarak Kalamış Atatürk Parkında başlayacak çalışmada, parklardaki 

aydınlatma armatürleri LED aydınlatma armatürleri ile yenilenecektir. 

Sonraki aşamada İlçe genelindeki diğer parklarda da yenilikçi sistemlere 

geçiş sağlanmalıdır. 

Proje Süreci 2013-2020 

 

7.3.3 Ulaşım 

Belediye Hizmetlerinde Düşük Emisyonlu Araç Kullanımı 

Amaç 

Belediyenin hizmet ve atık toplama araçlarının düşük emisyonlu 

araçlarla yenilenmesi ile salımların azaltılması ve enerji tasarrufu 

sağlanması. 

Yapılması Planlananlar 

2020 yılına kadar belediye araçlarının düşük emisyonlu araçlarla 

yenilenmesi ile 118,89 tCO2 ve atık toplama hizmet araçlarında düşük 

emisyonlu araç kullanımı ile 260,84 tCO2 salım azaltımı ile yakıt 

tasarrufu sağlanması öngörülmektedir. 

Projenin Faydaları 
Enerji tasarrufu: 1.473,20 MWh/yıl 

Sera gazı azaltım hedefi: 379,73 tCO2 /yıl 

Proje Finansmanı 

Proje Maliyeti:  

Hizmet Araçları için: 160.000 € 

Atık araçları için: 95.000 €/kamyon 

Finansal Kaynaklar Belediye öz kaynakları, atık toplayıcı firma 

Hedefe Ulaşmak İçin  

İzlenilecek Yol 

Belediye hizmet araçları düşük emisyonlu yeni araçlarla yenilenecek, 

2020 yılına kadar yenilenen araç sayısı artacaktır.  

Belediyenin atık toplama hizmetinde kullandığı araçlar da hizmet 

araçları gibi modern araçlarla yenilenecek, böylelikle hem gürültü 

kirliliği önlenecek hem de akaryakıt tasarrufu sağlanacaktır. 

Proje Süreci 2012-2020 
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Toplu Ulaşım 

Amaç 

Kadıköy İlçesinde yaşayan halkın toplu ulaşım kullanımını 

yaygınlaştırarak, toplam sera gazı salımlarının %31’ini oluşturan özel ve 

ticari araçlardan kaynaklanan salımların azaltılmasını sağlamak. 

Yapılması Planlananlar 

Kadıköy İlçesi sınırlarında toplu ulaşımı sağlayan tüm otobüs ve 

minibüsler İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrolünde hizmet 

vermektedir. Kadıköy konum olarak transfer noktası olması nedeniyle 

belediye salımlarının %79'u toplu ulaşımdan kaynaklanmaktadır. 

Büyükşehir belediyesi tarafından geliştirilen toplu ulaşımı destekleyici 

yöndeki çalışmaların, ilçenin toplam sera gazı salımlarında önemli 

ölçüde azaltım sağlayacağı düşünülmektedir. 

İBB tarafından 2009 yılında hizmete giren Metrobüs ile birlikte yılda 

14.400 tCO2 ve İSPARK'ın halkın özel araç kullanımını en aza 

indirebilmek ve toplu ulaşım kullanımını yaygınlaştırmak için toplu 

ulaşım duraklarının yakın çevresinde uygulanacak olan "Park Et Devam 

Et" Projesi ile yılda 224 tCO2 salım azaltımı öngörülmektedir. Kadıköy-

Kartal Metrosu'nun hizmete açılması ile 49.927,88 tCO2  salım azaltımı 

sağlanacağı, hizmete açılacak Marmaray Hattı'nın TCDD'ye ait 

demiryolu hattına bağlanması ile birlikte yıllık 15.180 tCO2 salım 

azaltımı olacağı hesaplanmıştır.  

Projenin Faydaları 
Enerji tasarrufu: 272.404,04 MWh/yıl 

Sera gazı azaltım hedefi: 72.731,88 tCO2 /yıl 

Finansal Kaynaklar İBB, İSPARK, TCDD, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Hedefe Ulaşmak İçin  

İzlenilecek Yol 

Halkın özel araç kullanımını azaltmak ve toplu ulaşım hizmetlerinin 

daha yaygın kullanımını sağlamak için, toplu ulaşım transfer 

noktalarında otopark alanları oluşturulmalıdır. 

Proje Süreci 2012-2020 

 

7.3.4 Bilinçlendirme 

Toplumsal Bilinçlendirme Çalışmaları 

Amaç Öğrencilerde verimlilik ve tasarruf bilincini oluşturmak.  

Yapılması Planlananlar 

Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilecek olan Adımınızı 

Yeşil Atın Projesi ile öğrencilere yönelik bir eğitim programı 

hazırlanacaktır. Okullar aracılığıyla öğrencilere ulaşılarak, öğrencilerde 

oluşturulacak bilincin aile yaşantılarına da aktarımı sağlanacaktır. 

Proje Finansmanı 20.000 € 

Finansal Kaynaklar Belediye öz kaynakları, çeşitli fonlar 

Hedefe Ulaşmak İçin 

İzlenilecek Yol 

Öğrencilere yönelik hazırlanan eğitim programı ilgi çekici ve akılda 

kalıcı broşür, kitapçık vb. görsel malzemeler ile desteklenmelidir.  

 Proje Süreci 2014-2020 
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Enerji Verimli Ev Aletleri Projesi 

Amaç 

Hanelerde yüksek enerji harcayan aydınlatma ürünleri, beyaz eşya ve 

küçük ev aletlerinin, yenilikçi daha az enerji tüketen ürünler ile 

değiştirilmesi. 

Yapılması Planlananlar 

Hanelerde enerjinin %12'si aydınlatma, %46'sı ise elektrikli elektronik 

eşyalar tarafından tüketilmektedir. Elektrikli elektronik eşyaların A 

sınıfı aletler ile yenilenmesi ortalama enerji tüketiminde %23 oranında 

tasarruf sağlayacağı öngörülmektedir. 

Projenin Faydaları 
Enerji tasarruf miktarı: 34.021,35 MWh/yıl 

Sera gazı azaltım hedefi: 15.649,82 tCO2/yıl 

Proje Finansmanı 5.000 €/yıl 

Paydaşlar 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ENVER, Elektrikli elektronik eşya 

üreticileri vb. 

Hedefe Ulaşmak İçin  

İzlenilecek Yol 

Öğrencilere ve ev hanımlarına yönelik gerçekleştirilecek bilinçlendirme 

çalışmaları ile toplumda enerji verimliliği ve tasarruf bilinci 

yaygınlaştırılmalıdır.  

Proje Süreci 2014-2020 

  
 

  

Aracını Bırak Bisikletinle Yoluna Bak 

Amaç 
Bisikletin yalnızca spor amaçlı değil ulaşım amaçlı da kullanımını 

yaygınlaştırmak. 

Yapılması Planlananlar 

Kadıköy sınırları içerisinde, yeni yapılacak bisiklet yollarına entegre 

olacak şekilde toplu ulaşım duraklarına yakın noktalara yerleştirilecek 

bisiklet kiralama istasyonları ile, halkın ilçe içerisindeki ulaşımını, sıfır 

salım tüketimi ile alternatif güzergahları kullanarak sağlaması 

hedeflenmektedir. Ayrıca, güvenli bisiklet yolları yapılacak, böylelikle 

halkın temiz ulaşıma desteği arttırılacaktır.   

Projenin Faydaları 
Enerji tasarruf miktarı: 4.496,14 MWh/yıl 

Sera gazı azaltım hedefi: 1.200 tCO2/yıl 

Proje Finansmanı 34.800 € 

Finansal Kaynaklar Belediye öz kaynakları, çeşitli fonlar 

Hedefe Ulaşmak İçin  

İzlenilecek Yol 

Pilot uygulama olarak; 8 kilitli, 2 adet bisiklet istasyonu ve 10 adet 

bisiklet kullanımı düşünülmektedir. 

Proje Süreci 2015-2020 
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 Tablo 8: Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Proje Önerileri 

KADIKÖY BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI PROJE ÖNERİLERİ 

  Enerji Tasarrufu 

(MWh) 

Sera Gazı Azaltımı 

(t CO2) 

Maliyet 

(€) 

BİNALAR  

Belediye Binalarında Enerji Verimliliği & 

Yenilenebilir Enerji Çalışmaları 
240 110,4 261.000 

Üçüncül Binalarda İzolasyon 36.720,78 8.984,52 15.000.000 

Enerji Verimli Kentsel Dönüşüm 739.246,18 203.014,10 85.000.000 

Konut Binalarında İzolasyon 218.007,61 46.117,73 40.000.000 

AYDINLATMA 

Yeşil Alanlar için Enerji Verimliliği  345,49 158,93 103.500 

ULAŞIM 

Belediye Hizmetlerinde Düşük Emisyonlu 

Araç Kullanımı 
1.473,20 379,73 1.110.000 

Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılması 272.404,04 72.731,88 
 

BİLİNÇLENDİRME 

Toplumsal Bilinçlendirme Çalışmaları 
  

20.000 

Enerji Verimli Ev Aletleri Projesi 34.021,35 15.649,82 35.000 

Aracını Bırak Bisikletinle Yoluna Bak 4.496,14 1.200,47 34.800 

TOPLAM 1.306.954,79 348.347,58 141.564.300 

 

Kadıköy İlçesi’nin 2010 yılı temel alınarak yapılan hesaplamalarda “Sürdürülebilir Enerji 

Eylem Planı” kapsamında, 1.714,7 ktCO2 sera gazı salımı bulunmaktadır. İlçede, 2020 yılına 

kadar, binalar (konutlar, üçüncül binalar), aydınlatma, ulaşım ve bilinçlendirme başlıklarında 

gerçekleştirilecek çalışmalarla; 348,3 ktCO2 sera gazı salım azaltımı yapılarak, 2010 yılına 

göre %20 oranında azaltım sağlanacağı öngörülmektedir.  
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8. SONUÇ 

Bu plan, Kadıköy Belediyesi’nin 2009 yılından beri kurumsal ölçekte sürdürmekte olduğu 

iklim değişikliği ile mücadele ve enerji verimliliği çalışmalarının ilçe ölçeğine taşımaktadır.  

Kurumsal olarak dar bir ölçekte gerçekleştirilen çalışmaların ilçe gibi büyük bir ölçeğe 

genişletilmesi, bir takım zorlukları da beraberinde getirmiştir. 

İstanbul gibi bir metropolün içerisinde yer alan Kadıköy’de kurumsal ölçekte elde edilmesi 

daha kolay olan veriler, ölçeğin ilçe ölçeğine büyümesi ile zorlaşmıştır. Bu planda  kullanılan 

veriler dış paydaşları (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, İGDAŞ, AYEDAŞ, TCDD, 

akaryakıt istasyonları vb.) bilgilendirerek, resmi yollarla temin edilmiştir.  

Planın hazırlanması ve uygulanması ancak tüm paydaşların katılımı ile mümkün olmaktadır. 

Bu nedenle, verilerin değerlendirilmesi ve hesaplamaların tamamlanması sonrasında yapılan 

çalıştay ile tüm bilgiler kent ortakları ile (iç ve dış paydaşlar) paylaşılmıştır. Çalıştayda sera 

gazı salımlarının azaltılması yönünde belirtilen fikir ve öneriler değerlendirilerek, plana 

eklenmiştir.  

Tüm iklim ve enerji çalışmalarında olduğu gibi paydaşların katılımlarının yanı sıra üst 

yönetim ile yerel halkın desteği de planın uygulanmasında oldukça önemlidir. 

Toplam sera gazı salımları incelendiğinde Belediye’nin yetki alanı içerisinde olmayan ve 

yüksek sera gazı salımına neden olan kaynaklara yönelik toplumsal bilincin arttırılması için 

eğitim programları ve kampanyalar düzenlenmelidir. 

Paydaşların desteğinin alınması ile birlikte, toplum bilincinin artması ve kaynaklı sınırlı olan 

yerel yönetimin, planda yer alan sera gazı azaltım önlem önerileri için gerekli olan finansman 

desteği için finansal kuruluşların da sürece dahil edilmesi sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak, Belediyenin yetki alanları sınırlı olduğundan, planın tamamlanması sürecinde iç 

ve dış paydaşların süreçten haberdar edilerek, harekete geçmelerinin sağlanması hedeflere 

ulaşılabilmesi için büyük önem taşımaktadır.  
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10. Ek-1 

UNFCCC Sektörü 
Kapsam 1 

Salımları 

Kapsam 2 

Salımları 

Kapsam 3 

Salımları 

Enerji 

Durağan 

Enerji 

Üretim tesisinin yakıt 

tüketimi 

(örneğin, doğal gaz) 

Merkezi olmayan yakıt 

tüketimi 

Elektrik / ısı üretim 

tesisinde tüketilen yakıt  

Elektrik /ısı/ 

buhar/soğutma 

amaçlı 

tüketimler 

Yerel yönetim adına önemli 

hizmetleri sağlayan 

sözleşmeli işletmelerce 

yönetilen tesislerin salımları  

 

Üretim/tüketim salımları 

(örneğin, madencilik / 

kömür taşımacılığı) 

Ulaşım 

Karayolu motorlu 

araçlarının egzoz 

salımları 

Yerleşim alanı 

dahilindeki karayolu 

araçları dışındaki motorlu 

araçlar ve demiryolu, 

deniz, hava taşıtları 

Kent içinde araç 

hareketine bağlı 

elektrik tüketimi 

Bölge halkının kullandığı 

motorlu araçların egzoz 

salımları 

Üretim/tüketim salımlar 

Kalkışları/varışları yerleşim 

alanında gerçekleşen 

demiryolu, deniz, hava 

taşıtları egzoz salımları 

Kaçak 

Salımlar 

Henüz hesaplanmamış 

kaçak salımlar 
Uygulanmaz Üretim/tüketim salımları 

Endüstriyel Süreçler 
Merkezi olmayan süreç 

salımları 
Uygulanmaz Üretim/tüketim salımları 

Tarım 

Canlı hayvan ve işletilen 

topraklardan 

kaynaklanan salımlar 

Uygulanmaz 
Gübre ve tarım ilaçları 

üretim/tüketim salımları 

Arazi Kullanımı, Arazi 

Kullanım Değişim ve 

Ormancılık 

Net biyojenik karbon 

akışı 
Uygulanmaz Uygulanmaz 

Atık 

Katı 

atık 

bertarafı 

Yerleşim alanı içinde 

bulunan katı atık sahası, 

atık yakma tesisi, 

kompost ve atık su 

tesislerinden 

kaynaklanan doğrudan 

sera gazı salımları 

 Uygulanmaz 

Kentte atığın oluştuğu andan 

itibaren içinde bulunulan 

yıla kadar geçen sürede 

düzenli depolama yakma ve 

komposttan kaynaklanan 

salımlar bertaraf edilen 

atıklardan kaynaklanan 

gelecek salımlar 

Atıksu 

ve 

Arıtım 

deşarjı 

Yerleşim sınırları 

dahilindeki atık su 

tesisleri direkt salımları 

Kentte atıksuyun oluştuğu 

andan içinde bulunulan yıla 

kadar oluşan salımlar 

Arıtılan atıksudan 

kaynaklanan gelecek 

salımlar 

 

ICLEI, 2012 
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