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ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU KARARI

Meclisimizin 04.09.2020 tarihli toplantısında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Plan Bütçe,
Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara
bağlanmıştır.

İSTEM:

Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 26/08/2020 tarihli 38457764-105 .03 sayılı
önergesi ile;

‘’“1990 yılında kurulmuş Energy Cities (Avrupa Enerji Dönüşümünde Yerel İdareler
Derneği ) olarak sürdürülebilir enerji politikalarını taahhüt etmiş; deneyim ve bilgisini üyeleri ile
aktif olarak aktaran, 30 ülkeden 1.000 den fazla üyeyi temsil eden kent ağı olup , kar amacı
gütmeyen bir kuruluştur. Kent ağında 30 ülkeden 1.000 den fazla üyeyi temsil etmektedir. Enerji
Şehirleri, enerji sistemlerinde ve politikalarında radikal bir dönüşüm istiyor ve vatandaşlara
merkezi olmayan ve yenilenebilir bir enerji geleceğini şekillendirme gücü veriyor. Avrupa'da
enerji geçişini hızlandırmak için vatandaşlar, yerel liderler ve AB ve ulusal kurumlar arasında
güvenilir bir diyaloğu tetiklemeyi amaçlamaktadır. Enerji Şehirleri şehirlerin seslerini
yükseltmelerine yardımcı oluyor.

Brüksel'de ve Üye Devletlerde ısrarlı savunuculuk çalışmaları aracılığıyla, Avrupa
yönetimini ve yasal çerçevelerini, şehirlerin enerji geçişinde rollerini tam olarak oynamalarına
izin verecek şekilde dönüştürmek. Etkinlikler, ağ üyelerinin bağlantı kurmaları ve deneyimlerini
paylaşmaları için yaratıcı alanlar sağlamaktadır. Projelerde yeni çözümler geliştirmek, test edip
ve uygulamaktır. Paylaşılan hikâyeler, ulusal ve Avrupalı karar vericiler için katılımcı bir enerji
geçişinin birçok faydasını göstermektedir.

 Projelerde ortak olmak ve AB fonuna erişim kazanmayı sağlar,
 Meslektaşlarla tanışma ve enerji geçişinizi teşvik etmeyi, işbirliği yoluyla nasıl

yapılacağını öğrenmeyi sağlar,
 Teknik atölyelere ve web seminerlere katılımı sağlar,
 Öncü enerji geçiş eylemleriniz için tanınırlık ve görünürlük kazanma avantajı sağlar,
 Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'nde binlerce şehre katılmayı sağlar,
 AB politikasının ve mevzuatının şehrinizi nasıl etkilediğini göstermeyi amaçlar,
 Savunuculuk çalışmaları aracılığıyla AB politika yapıcıları ve diğer paydaşlarla iletişim

kurma avantajı sağlamaktadır .”

Buca Belediyesi olarak Energy Cities’e üyelik gerçekleştiğinde Energy Cities ağının
haber bültenine ulaşmak suretiyle Avrupa Direktifleri, projeleri, haberleri hakkında son bilgilere
erişim, projelerde ortak olma ve programa göre AB finansmanına erişim, yıllık forum ve
toplantılar sırasında diğer şehirlerdeki yerel yönetimlerle tanışma, teknik atölyelere ve web
seminerlerine katılım sağlama, deneyim paylaşma ve enerji hakkında sorulara cevap bulma gibi
avantajlara sahip olunacaktır.

Energy Cities üyeliği nüfusa göre yıllık ücreti olan bir üyelik olup , 2020 Ekim- 2021
Ekim tarihlerini kapsayan 12 aylık üyelik için ödenmesi gereken tutar 2500 Euro olup , sonraki
yıllarda Nüfusa göre yeniden belirlenecektir.



Energy Cities yıllık üyelik ücretinin ödenmesi için meclisimizce bir karar alınmasını
arz ederim.’’ Denilmektedir.

KOMİSYON KARARI:

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup;
Energy Cities üyeliği KABULÜNE Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. (24/09/2020)
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