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Sevgili İstanbullular,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, her geçen yıl etkisini daha derinden hissettiğimiz iklim değişikliği konusunda
harekete geçiyor, şehrimizin eşsiz cazibesini ve yaşam kalitesini iklim değişikliğine dirençli kılmak için gereken adımları
atıyoruz.
İstanbul, düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli altyapıların oluşturulması için ulusal ve uluslararası ölçekte
örnek olmayı amaçlıyor. Bu amaçla farklı uluslararası iklim programlarına üye olduk ve kentimizin sera gazı envanterini
hazırladık. Hedefimiz; iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını azaltmak ve aynı zamanda iklim değişikliğine uyum
sağlayarak İstanbulumuzu iklim dostu bir kente dönüştürmek.
İstanbul için ortaya koyduğumuz “akıllı şehir” yaklaşımını sürdürülebilirlik temelinde genişletiyoruz. 2016 yılında
yayımlanan “Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu” ile yerel faaliyetlerin uygulamaya alınmasında, yerel tarafların
ve vatandaşların harekete geçirilmesinde kilit aktör olacağımızı, güçlü ve verimli bir iklim değişikliği ile mücadele topluluğu
oluşturabilmek adına çaba göstereceğimizi, ulusal ve yerel yönetimleri iklim odaklı işbirliğini destekleyecek yapı ve
çalışma çerçevelerini oluşturmaları için teşvik edeceğimizi beyan ettik. Ayrıca, yerel düzeydeki düşük karbon eylemlerinin
ve adaptasyon önlemlerinin uygulamaya geçirilmesine öncelik vereceğimizi, entegre sürdürülebilirlik planlarımızla diğer
akıllı şehir uygulamalarımızı destekleyecek yeni fon kaynakları oluşturacağımızı, iklim değişikliği ile mücadele konusunda
kurumsal kapasitemizi geliştireceğimizi ve iklim eylem planları oluşturacağımızı taahhüt ettik.
Bu taahhütlerimizi somut olarak nasıl hayata geçireceğimizi belirlemek ve bu çalışmaları uzun vadeli bir stratejiye oturtmak
amacıyla, ulusal düzeyde de yol gösterici bir pilot çalışma olarak İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hazırladık. Bunu
yaparken kentin tarihi mirası ile güncel megakent dinamikleri ve gelecek planlarını gözettik.
İstanbul’un karbon ayak izi 2010 yılı için 40,6 milyon tCO2e, 2015 yılı için ise 47,3 milyon tCO2e olarak hesaplanmıştı.
Nüfus artışı ve temel ekonomik büyüme projeksiyonları ışığında yapılan öngörüler çerçevesinde halkımızın refahı ve
sağlığı için emisyonlarımızı azaltmak amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Kapsamlı çalıştaylar, anket çalışmaları ve
uzman desteğiyle kentimiz için ulaşımdan atık yönetimine, enerjiden halk sağlığına kadar farklı sektörlerin emisyonlarını
azaltacak ve iklime daha dayanıklı kılacak 70 farklı eylem tanımlandı.
Belediyemiz, şehrimizin işleyişini sürdürmek ve günlük yaşamımızı kolaylaştıran ekosistem ve sosyoekonomik sistemlerin
gelecek nesillere aktarılabilmesi için bu eylemleri hızla hayata geçirecektir. Planlanan eylemlerle şehrin toplam emisyonunu
normal senaryoya nazaran 2030 yılında % 33 düşürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve ulusal iklim
stratejilerimizle uyumlu bu hedef, İstanbul’un ekonomik gücünü koruyan iddialı bir iklim vizyonu ortaya koymaktadır.
İki yıllık kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan planımızı, farklı paydaşların birlikte katkıda bulunacakları uzun vadeli bir
işbirliğinin ilk tohumu olarak görmekteyim. Bu plan kapsamındaki çalışmalarımızla bir dünya kenti olan İstanbul’a
kazandırdığımız prestiji artıracağımıza ve sürdürülebilir sonuçlar alacağımıza gönülden inanıyorum. İstanbul İklim
Değişikliği Eylem Planı’nın şehrimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Planın hazırlanma sürecine katkı
sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; bu vesile ile saygıdeğer İstanbul halkına sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.

Mevlüt UYSAL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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Yönetici Özeti
İstanbul ikliminin mevcut durumu nedir? Nasıl değişmesi beklenmektedir?
İstanbul’un ekolojik ve sosyo-ekonomik yapısı, akıllı ve sürdürülebilir bir kentsel yönetim
vizyonunu zorunlu kılmaktadır. İstanbul, 8 bin yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış kadim bir kenttir. Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumu nedeniyle
ekonomik ve kültürel bir merkez ve çekim noktası olmuş, özellikle cumhuriyet yıllarıyla birlikte
nüfusu hızla artmıştır. Bugün İstanbul, neredeyse 15 milyon insanın yaşadığı Avrupa’nın en
büyük, dünyanın ise sayılı megakentlerinden biri hâlini almıştır. Artan nüfus, ve bununla beraber
yoğunlaşan ticari ve endüstriyel faaliyetler İstanbul’un alt ve üst yapısı ve ekosistem üzerindeki
yükü artırmakta, akıllı kent vizyonunun sürdürülebilirlik prensipleriyle genişletilmesini zorunlu
kılmaktadır.

Sıcaklık Değişimi
Yıllık ortalama
sıcaklıklardaki artış
En sıcak günde
sıcaklık
En soğuk günde
sıcaklık
Yaz sıcaklık artışı =
Artan sıcak günler

Yağış Değişimi

1 - 4.5°C

Yıllık toplam
yağışlarda azalma

en fazla

40+°C

Çok yağışlı günler
yağış miktarı artışı

en fazla

0+°C

Aşırı yağışlı günler
yağış miktarı artışı

en fazla

Yağış şiddetinde
artış

en fazla

1,5 x Kış sıcaklık artışı
Azalan serin günler

%12
%20
%59
%9

Azalan donlu ve buzlu günler

Kuraklık
Kurak dönemin
uzaması

en fazla

23 gün

Kent Isı Adası
Yoğun kentleşmeye bağlı
olarak ortalama sıcaklık
artışına ek sıcaklık artışı

1 - 2°C

Deniz Seviyesinin
Yükselmesi

45-75 cm

Hava Kalitesi
Doğu-Batı ekseninde oluşan yapılaşmanın
İstanbul’a hakim Kuzey-Güney rüzgarlarını
etkilemesi nedeniyle düşen hava kalitesinin
iklimsel tehditleri daha da kötüleşmesi

Şekil i. İstanbul’da 2100 yılında beklenen iklimsel tehditlerin özeti
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Kentler, hem küresel ısınmaya sebep olan sera gazlarının azaltılması hem de değişen iklime
uyum sağlanması konularında öne çıkmaktadır. Bilimsel çalışmalar, dünyanın kesin olarak
ısındığına ve bu ısınmanın temel sebebinin beşeri faaliyetler sonucu atmosferde artan sera
gazı miktarı olduğuna işaret etmektedir. Son yıllarda iklim değişikliği konusu dünya gündemini
giderek daha fazla meşgul etmektedir. Nitekim 175 ülkenin onaylamış olduğu Paris İklim
Anlaşması, küresel ısınmayı 2°C (mümkünse 1.5°C) ile sınırlandırma hedefi koymuştur. Bu
iddialı hedefe ulaşmak için düşük karbonlu bir ekonomiye dönüşüm şarttır. Küresel ısınmaya
sebep olan sera gazlarının kontrol altına alınması, uluslararası müzakereler kadar ulusal
katkılar ve yerel kararlılıkla mümkün olacaktır. Bu noktada belediyelere giderek daha fazla
görev ve sorumluluk düşmektedir. İklim değişikliğine en çok neden olan ve ondan en çok
etkilenecek aktörler olan vatandaşların ve özel sektörün aktif katılımı kritik önem taşımaktadır.
Nitekim Paris İklim Anlaşması da özel sektörün önemli rolüne işaret etmektedir.
İklim projeksiyonları İstanbul’un giderek Akdeniz iklimi özellikleri taşıyacağını ve buna
bağlı olarak daha sıcak ve daha kurak olacağını göstermektedir. Geleceğe yönelik bir takım
belirsizlikler söz konusu olsa da bilimsel iklim modelleri ile iklimin gelecekte nasıl evrileceği
öngörülebilmektedir. Akdeniz bölgesi dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen
bölgelerdendir. İstanbul, konumu dolayısıyla hem Akdeniz bölgesinin iklim özelliklerini taşıyan
hem de çevresindeki bölgelerle etkileşim gösteren karmaşık bir iklime sahiptir. İstanbul ve
çevresi için sıcaklık ve yağış değişimi, kuraklık, deniz seviyesinde yükselme ve bunları yatay
kesen kent ısı adası ve hava kalitesi gibi konular öne çıkmaktadır. Yaz aylarında bu artış
daha yüksek olacak, sıcaklıklar kent ısı adası etkisi ve olası sıcak hava dalgalarıyla hissedilir
derecede yükselecektir. Yağışlar bir miktar azalacak da olsa daha kısa sürede daha şiddetli
gerçekleşeceği için su baskını gibi riskleri artıracaktır. İklim değişikliği sebebiyle ekstrem hava
olaylarının şiddeti ve sıklığında artış olacaktır. Bunun örnekleri, İstanbul’da son yıllarda su
baskınları, kuraklık ve şiddetli dolu gibi olaylarla somut olarak yaşanmıştır. İklimde beklenen
değişiklikler önceki sayfada özetlenmektedir.
İstanbul, iklim değişikliği açısından Avrupa’daki en yüksek riske sahip liman kenti
konumundadır[1]. İklim değişikliği, risklerin yanı sıra fırsatlar da getirmektedir. İklimsel değişimler,
İstanbul’un kentleşme dinamikleriyle etkileşerek kentteki sosyo-ekonomik sistemlerde ve fiziksel
altyapıda işlev veya performans kaybına yol açacaktır. Belediyeler, değişen iklimden zarar
görmüş altyapı, yükselen yatırım maliyetleri, koruma ve onarma kapasitesi ihtiyacı, güvenlik
ve sağlık, artan atık su ve yağmur suyu yönetimi ihtiyacı, ek finansal külfetler ve vatandaşın
beklentilerinin değişimine maruz kalacaktır. Artacak buharlaşma, uzayacak kurak dönem ve
nüfus baskısı gibi nedenlerle içme suyu tedariğinde sıkıntı yaşanabilecektir. Ancak İstanbul,
tarihi boyunca sayısız afet yaşamış, değişimlere hızla uyum sağlamayı ve kırılganlıklara karşı
direnç kazanmayı öğrenmiştir. Doğru planlamayla bu riskler uygun maliyetle etkin şekilde
yönetilebilir. Kayan mevsimler sebebiyle ticaret ve turizm gibi bir takım sektörlerde fırsatlar da
oluşacaktır. Paydaşlar bugünden söz konusu risklere ve fırsatlara yönelik tedbirler alarak olası
zararlarını azaltabilir ve fırsatları değerlendirebilir.
İstanbul, iklim değişikliğiyle ilgili nasıl bir yol haritası izlemektedir?
İstanbul, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir kent olmayı hedeflemektedir. Bunu somut
olarak nasıl yapacağını belirlemek için bu eylem planını hazırlamıştır. İklim değişikliği, tüm
sosyal ve ekonomik sistemleri ve bunların dayandığı ekosistemleri etkilediği için sistemik bir şok
olarak kabul edilmektedir. Buna sistemik bir çözüm geliştirmek için İstanbul bir taraftan iklim
değişikliğine neden olan sera gazı salımını azaltacak sosyal, ekonomik ve teknolojik önlemler
(“azaltım”), diğer taraftan doğal ve beşeri sistemler üzerindeki mevcut ve beklenen iklim
değişikliği kaynaklı riskleri hafifletme ve fırsatları değerlendirme amaçlı tedbirler (“uyum”) almak
durumundadır. İstanbul, Türkiye’nin en yüksek sera gazı salımına sahip olan ve Avrupa’da iklim
değişikliğinden en çok etkilenecek kentlerden biri olarak karbon yoğunluğunu azaltmayı ve aynı
zamanda iklim değişikliğine daha hazırlıklı bir yapıya kavuşmayı hedeflemektedir. Bu amaçla
alınacak azaltım ve uyum tedbirleri; ulusal ve yerel aktörlerin stratejileri, kurumsal kapasite, ek
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fayda ve karşılıklı etkileşimler de dikkate alınarak oluşturulmalıdır. İklim değişikliğiyle mücadele,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde belirlenmiş
sorumluluklarıyla örtüşmektedir. Bu eylem planlarının kapsayıcı, erişilebilir, gerçekçi, izlenebilir,
işbirliğine açık, ve uzun vadeli olmasına özen gösterilmektedir. İBB, bu doğrultuda uygulama
odaklı bir İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) hazırlamıştır.
İİDEP, İBB’nin iklim değişikliği konusunda üye olduğu uluslararası kent ağları ve “Malatya
Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu” ile bütünleşiktir. İBB, düşük karbonlu ve iklim dirençli bir
kentin el birliğiyle oluşturulması için yerel tarafların ve vatandaşların harekete geçirilmesinde
kilit rol oynayacağını, yenilenebilir enerji tabanlı, düşük emisyonlu ve dirençli bir kalkınma
için çaba sarf edeceğini, aktörler arası eşgüdümü ve işbirliğini destekleyeceğini, yerelde
uyuma ve azaltıma yönelik uygulamalara bütçe ayıracağını “Malatya Mutabakatı İstanbul
Deklarasyonu” ile taahhüt etmiştir. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadelede kurumsal kapasitesini
geliştireceğini, bu doğrultuda yeni ve yenilikçi fon kaynakları oluşturacağını, kentsel tarımı
destekleyeceğini, atık yönetimine yönelik eğitim, farkındalık yaratma ve kaynak verimliliği
çalışmalarını güçlendireceğini, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını teşvik
edeceğini, tedarik süreçlerinde ürün ve hizmetlerde sürdürülebilirlik parametrelerini dikkate
alacağını beyan etmiştir. Bunun için İBB’nin çabaları tek başına yeterli olmayıp farklı ulusal ve
yerel aktörlerin koordineli çalışması büyük önem arz etmektedir. Bu eylem planı, söz konusu
işbirliğini güçlendirmek ve diğer kentlere yol göstermek adına önemli ve iddialı bir ilk adım
olarak hazırlanmıştır.
İİDEP kapsamındaki çalışmalar, ulusal ve yerel belgelerle uyum içinde, uluslararası
metodolojiler ışığında yürütülmüştür. İİDEP; İBB’nin vizyonu ve hedeflerini destekleyen,
kentin tarihi mirası ve güncel megakent dinamiklerini gözeten ve kentin cazibesi ile yaşam
koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan uygulama odaklı bir belgedir. Bu doğrultuda İİDEP; başta
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018-2022 Stratejik Planı, Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi
(2010–2020), Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı (2011–2023) ve Ulusal İklim Değişikliği
Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2011–2023) olmak üzere çeşitli ulusal strateji ve eylem planları,
bakanlıkların stratejik belgeleri ve bakanlıklarca geliştirilen tematik stratejiler ve programlar
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Planlamalarda İBB’nin 2015-2019 Stratejik Planı, İBB ve
iştiraklerinin geliştirdikleri kente özgün stratejiler ve İBB’nin “sürdürülebilir akıllı şehir” olma
hedefi göz önüne alınmıştır. İİDEP, azaltım ve uyum konularını bir arada ele alan Türkiye’deki ilk
ve en geniş kapsamlı eylem planı olarak diğer kentlere yol gösterici bir misyon üstlenmiştir. Bu
çerçevede uluslararası kabul gören teknik metodolojilerden yararlanılmıştır. Azaltım boyutunda
İstanbul’un sera gazı envanteri; Dünya Bankası, UNEP ve UN-Habitat işbirliği ile ICLEI, WRI
ve C40 tarafından ortaklaşa geliştirilen GPC metodolojisiyle oluşturulmuştur. Uyum boyutunda
ise Avrupa Birliği’nin iklim uyum platformu üzerinden kentlere iklim değişikliği alanında eylem
planlamaları için Avrupa Çevre Ajansı ve Covenant of Mayors ortaklığıyla geliştirilmiş olan
UAST aracından faydalanılmıştır.
İİDEP, farklı paydaş gruplarının katılımı ve çok sayıda uzmanın desteğiyle detaylı bir
çalışmanın ürünüdür. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü,
7 iş paketinden oluşan bir eylem planı hazırlık süreci yürüterek İstanbul için bütüncül, esnek,
eyleme dönük, çoklu fayda odaklı ve değişime öncü bir plan oluşturmuştur. Bu eylem planı,
İstanbul için iklim değişikliğiyle mücadelede bir referans noktası olarak tüm paydaşları kendi
eylemlerini oluşturmaya davet eden operasyonel bir belgedir. İstanbul’un sera gazı azaltım
hedefi, şehrin büyüme dinamikleri ve ulusal hedefler göz önüne alınarak belirlenmiştir. İİDEP’i
uygulanabilirlik olarak güçlü kılabilmek adına gelecek yıllara yönelik verilerin yeterince belirli
olmadığı büyük ölçekli projeler ve arazi kullanımındaki değişiklikler kapsam dışı bırakılmıştır.
İİDEP’in 4 yılda bir yeni verilerle güncellenmesi, kapsam dışı bırakılan konuların zamanla
dahil edilmesi, yerel aktörlerin katılımıyla güçlendirilmesi, kamunun ve özel sektörün iklim
değişikliğine yönelik planladığı çalışmalarla desteklenmesi ve zamanla İstanbul için temel bir
belge hâlini alması amaçlanmaktadır.
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İİDEP’in ana bulguları ve stratejik öncelikleri nelerdir?
İİDEP kapsamında kentin karbon ayak izi hesaplanmış, geleceğe yönelik iklim senaryoları
oluşturulmuş, sektörel kırılganlıklar belirlenmiş, azaltım ve uyuma yönelik eylemler
tanımlanmıştır. Proje kapsamında, azaltım boyutunda kentin sera gazı envanteri 2015 yılı
için hazırlanmış ve söz konusu yıl planlamaya temel teşkil etmiştir. Ardından farklı bilimsel
iklim modelleri yardımıyla İstanbul’u yüzyıl sonuna kadar nasıl bir iklimin beklediğine yönelik
senaryolar üretilmiştir. Bu senaryolar yardımıyla her sektörde belirlenmiş olan kritik altyapılara
yönelik iklimsel tehditler tanımlanmıştır. Bu analiz, ulusal ve yerel stratejilerdeki sektörel
kırılıma paralel olarak 10 ayrı sektör için yürütülmüştür. Azaltım ve uyuma yönelik tedbirlerin
tanımlanması amacıyla farklı aktörlerden çok sayıda katılımcının yer aldığı iki çalıştay organize
edilmiş, ayrıca İBB birimleri ve iştirakleriyle çok sayıda toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu bilgiler
ışığında her bir sektör için paydaşlarca önerilen azaltım ve uyum odaklı eylemler tanımlanmıştır.
Bu eylemlerin öncelik sırasının belirlenmesi için ek olarak geniş katılımlı bir anket çalışması
yapılmış, sonuçlar odak grupları, beyin fırtınası ve uzman görüşleriyle desteklenerek eylemler
oluşturulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda, 10 sektör için azaltım ve uyum boyutlarına yönelik
toplam 70 temel eylem belirlenmiş, bu eylemler altında projelendirilmiş veya teknik olarak
yapılabilecek 41’i öncelikli olmak üzere 208 faaliyet tanımlanmıştır. Bu doğrultuda İBB, iklim
değişikliği konusunu yatırım ve hizmetlerinde önceliklendirmeye devam edecektir.
İstanbul 2030 yılında emisyonlarını temel senaryoya kıyasla %33 azaltacaktır. 2015 yılı için
İstanbul’un GPC kapsamındaki sera gazı envanteri 47,3 milyon tCO2e olarak bulunmuştur.
Bu envanterin 2030 ve 2050 yıllarına yönelik projeksiyonu, mevcut ulusal politikalar ışığında
yapılmıştır. Hesaplamada İstanbul’un nüfusunun 2050’de 21,3 milyona ulaşacağı varsayılmıştır.
İstanbul, özellikle nüfus olarak büyümeye devam ettiği için 2050 yılına kadar emisyonlarının
pik yapmayacağı görülmektedir. Sonuçlara göre kentin karbon ayak izinin temel senaryoda
2030 yılında 84,7 milyon tCO2e, 2050 yılında ise 117,9 milyon tCO2e olacağı tahmin
edilmektedir. İİDEP’te belirtilen azaltım eylemleriyle bu rakamların 2030 yılında 57,1 milyon
tCO2e, 2050 yılında ise 76,1 milyon tCO2e olacak şekilde azaltılabileceği anlaşılmaktadır. Bu
hesaplama, 2030 için 27,6 milyon tCO2e (%33) azaltıma karşılık gelmektedir. Bu “artıştan
azaltım” yaklaşımı, Türkiye’nin ulusal niyet beyanında 2030 için %21 olarak tanımladığı
hedefle örtüşmekte olup, İstanbul için nüfus ve ekonominin hızlı büyüme dinamikleri göz
önüne alındığında iddialı bir azaltım hedefi olarak değerlendirilmektedir. Bu hedefe binalarda
ve sanayide enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve 1.100 km metro hattı gibi
projelerle ulaşılacaktır. Bu hedeflere ulaşılmasında İBB’nin olduğu kadar, yerel ve ulusal diğer
aktörlerin katkısı elzemdir.
Değişen iklime uyum sağlamak için İstanbul afet risklerini ve toparlanma sürelerini
azaltacaktır. İklim değişikliğine uyum, bir risk yönetimi ve iyi yönetişim meselesi olup yerel ve
ihtiyaca özeldir. İİDEP’in uyum stratejisi sektör bazında yapılan risk ve kırılganlık analizlerine
dayanmaktadır. Kentin ekosistem, altyapı ve sosyo-ekonomik sistemlerinde belirlenen en kırılgan
öğelerini güçlendirmek için kritik altyapılar üzerinden analiz yapılmıştır. Belirlenen öncelikler
Tablo i’de sıralanmaktadır. İklim değişikliğine dirençli kentler, yalnızca kent altyapısının doğru
kurgulanmasına değil, aynı zamanda ilgili kurumların bilgi ve yetkinliğinin ve endüstriyel
ve ticari varlıklarının dayanıklılığının artırılmasına ve halkın bilinçlendirilmesine bağlıdır.
Kırılganlığı azaltmak, doğru planlanan ve yönetilen süreçlerle mümkündür. Türkiye’nin en
yüksek nüfusunu barındıran, ekolojik olarak hassas bir bölgede yer alan, yoğun bir kentleşme
oranına sahip olan ve ekonomik anlamda ülkenin can damarı niteliğindeki İstanbul, olası aşırı
iklim olaylarından daha az etkilenecek ve yaralarını daha çabuk ve etkin saracak bir yapıya
kavuşturulacaktır.
İBB, iklim değişikliği konusunda kurumsal kapasitesini daha fazla güçlendirecektir. Yerel
yönetimlerin iklim değişikliğine yönelik rolleri giderek daha ön plana çıkmaktadır. İİDEP, mevcut
eksikliklerin belirlenmesi ve bu ihtiyaca yönelik en uygun önlemlerin alınması amacıyla yol
gösterecek esnek bir ilk adım olarak kurgulanmıştır. İBB, İstanbul’un düşük karbonlu ve iklim
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Tablo i. Belirlenen öncelikli kritik altyapılar

Sektör

Kritik Altyapılar

Halk Sağlığı

Çocuk, hasta, gebe ve yaşlı gruplar

Arazi Kullanımı,

Ormanlar

Ormancılık

Flora (Terkos-Kasatura kıyıları, Sahilköy-Şile kıyıları,
Kilyos-Ağaçlı-Şile kumulları, Ömerli Havzası, Kuzey
Boğaziçi ve Alibeyköy Meraları)

Biyoçeşitlilik ve Tarım

Fauna (Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece
gölleri, Ömerli Barajı ve Havzaları, Belgrad, Beykoz
ve Şile Ormanları, Alibeyköy ve Ömerli Havzasındaki
meralar, Çilingoz-Şile arası Karadeniz Kıyıları)
Enerji Üretimi ve Dağıtımı

Ambarlı doğalgaz kombine çevrim santrali
Elektrik iletim ve dağıtım şebekesi
Odayeri ve Kömürcüoda çöpgazı tesisleri

Ulaştırma ve Lojistik

Yol, köprü ve tüneller
Raylı sistem
Liman yapıları

Su Kaynakları Yönetimi

Ömerli, Darlık, Terkos, Alibeyköy, Büyükçekmece,
Sazlıdere, Pabuçdere, Kazandere, Elmalı barajları,
Yeşilçay regülatörü ve Büyük Melen Regülatörü

Kamu Altyapısı

Kanalizasyon şebekesi
Yağmur suyu drenaj sistemi

Binalar

Sahil şeridindeki yapılar

Turizm, Ticaret ve

Açık hava ve kültürel etkinlikler

Sosyo-Kültürel Yapı

Tarihi miras öğeleri

dirençli bir kente kalıcı dönüşümünü sağlamak için üzerine düşen görevi yerine getirecektir.
Bu amaçla iklim değişikliği konusunu stratejik planlamasına ve iç süreçlerine entegre etmeye
ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye devam edecektir. Yerel ve ulusal aktörlerle iklim
değişikliği odaklı diyalog ve uzun vadeli işbirliği artırılacak, akıllı ve sürdürülebilir şehircilik
yaklaşımları kentsel yatırımlar ve belediye hizmetlerinin olağan bir parçası haline getirilecektir.
Bu doğrultuda iklim değişikliğinin yönetimsel süreçlere üst düzeyde dahil edilmesi için gerekli
olan stratejik kararlar alınacak, ihtiyaç duyulan teknik ve mali imkanlar geliştirilecektir.
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Executive Summary
What is the current status of the climate of Istanbul? How is it expected to change?
Istanbul’s ecologic and socio-economic structure requires a smart and sustainable urban
management approach. Istanbul is an ancient city that hosted many civilisations over its 8
thousand years long history. As a result of its strategic location between Asia and Europe, it has
been an economic and cultural hub and an intersection point. Its population quickly increased
after the establishment of the republic. Nearly 15 million people reside in Istanbul today, making
it the most populated city in Europe and one of the megacities worldwide. Increased industrial
and commercial activities, fuelled by its high population, exert ever-increasing pressures on the
infrastructure, superstructure, and ecosystems. This necessitates the expansion of the smart city
vision with sustainability principles.
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Figure i. Summary of climate threats expected in Istanbul by 2100
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Cities are under the spotlight for reduction of global warming inducing greenhouse gases
and adaptation to the changing climate. Scientific evidence suggests that the world is surely
warming up on average, mainly as a result of increased greenhouse gas emissions stemming
from anthropogenic activities. Climate change has become a priority on the global agenda in
recent years. The Paris Agreement, ratified by 175 countries so far, aims to keep the global
temperature rise below 2°C and to pursue efforts to even limit it at 1.5°C. These ambitious
goals require transformation to a low carbon economy. Controlling the release of greenhouse
gases that lead to global warming will be possible through international efforts, as well as
national contributions and local commitment. Under these circumstances, local governments
are gradually faced with new roles and responsibilities. Active involvement of inhabitants and
the private sector is crucial, as they are the main sources of emissions and will be affected the
most by a changing climate. Therefore, Paris Agreement highlights the importance of private
sector’s role in climate action.
Future projections suggest that Istanbul’s climate will converge to a typical Mediterranean
climate, thus becoming warmer and drier. Despite some future uncertainties, scientific climate
models can predict the future climate fairly well. The Mediterranean region is expected to be
one of the most susceptible areas in the world to climate change. Due to its location, Istanbul
has complex climate dynamics that exhibits both Mediterranean characteristics and strongly
interacts with surrounding regions. The emerging issues for Istanbul and surroundings are
found to be the change in temperature and precipitation patterns, drought, increased sea
levels, and cross-cutting themes related to urban heat island and air quality. The average
temperatures in Istanbul are expected to rise until the end of the century. This increase will be
higher during summer months, which will be amplified significantly by the urban heat island
effect and potential heat waves. While the total precipitation is expected to decrease slightly,
heavy rainfall is expected in shorter periods of time, leading to potential flash floods. The
severity and frequency of extreme climatic events are expected to increase. Some examples are
already experienced in recent years in Istanbul in the form of floods, drought, and hailstorm.
The expected climatic changes are summarized in previous page.
Istanbul is the most vulnerable coastal city in Europe to climate change[1]. Besides the risks,
climate change also signals opportunities. A changing climate will interact with urbanisation
dynamics of the city and bring about functional and performance losses in the socio-economic
systems and physical infrastructure. Municipalities will face with a damaged infrastructure,
increased investment costs, need for prevention and rehabilitation capacity, safety and health,
improved waste water and rain water management activities, additional financial burdens and
changing expectations of the inhabitants. Increased evapotranspiration, extended dry season,
and population increase will lead to water supply stress. Nevertheless, Istanbul has a long history
of facing disasters, adapting to changes and gaining resilience against its vulnerabilities. These
risks can be successfully and cost- efficiently managed with proper planning. Shifting seasons
can also provide new opportunities, such as in commercial and tourism activities. Stakeholders
can take measures to these risks and opportunities in advance to reduce their potential losses
and capitalize the opportunities.
What is Istanbul’s road map for climate change?
Istanbul aims to become a low carbon and climate resilient city. The city has developed
this action plan to lay out the concrete steps of how to do this. Climate change is a systemic
shock that affects all social and economic systems and the ecosystems that they depend on. As a
systemic solution, Istanbul not only needs to take social, economic and technologies measures
to reduce the global warming inducing greenhouse gas emissions (“mitigation”) but also
measures for managing risks and seizing opportunities on natural and human systems that arise
from climate change (“adaptation”). As the biggest emitter in Turkey, and the most vulnerable
coastal city in Europe, Istanbul aims to reduce its carbon intensity and be prepared for climate
change. Mitigation and adaptation measures should be developed by taking into account the
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local and national strategies, institutional capacities, additionality of actions, co-benefits and
interactions between actions. Combatting climate change is within the legal responsibilities of
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), delineated by the Law of Metropolitan Municipalities.
Such action plans shall be inclusive, accessible, realistic, monitorable, cooperative, and longterm. To this end, IMM has developed an implementation-oriented Istanbul Climate Change
Action Plan (ICCAP).
ICCAP is integrated with IMM’s climate change-related commitments to international
city networks and the “Istanbul Declaration of Malatya Agreement”. With the Istanbul
Declaration of Malatya Agreement, IMM has committed to play a key role in catalysing local
stakeholders and citizens to collaboratively establish a low carbon and climate resilient city,
to work towards a renewable energy based, low-emission, resilient development, to enhance
climate cooperation and complementarity between local and sub-national government, and
to mobilize budgetary schemes required to implement both local low carbon actions and
adaptation measures. Moreover, it declared to develop its institutional capacity for combatting
climate change, generate new and innovative sources of funding, support urban agriculture,
strengthen its waste management activities by promoting resource efficiency, organizing
trainings, and raising awareness, support favourable renewable energy and energy efficiency
investments, and introduce sustainability criteria into its procurement practices. IMM’s own
efforts will be insufficient in reaching all these goals to full extent, requiring coordinated actions
by various local and national stakeholders. This action plan is developed as a key first and
foremost step to reinforce this cooperation and guide other cities accordingly.
ICCAP is developed in line with national and local strategic targets, and in the light of
internationally recognized methodologies. ICCAP is focused on the implementation of IMM’s
vision and targets by considering the city’s historical heritage and current megacity dynamics,
and aiming at improving its charm and living conditions. It has been aligned with the Ministry
of Environment and Urbanisation’s strategic documents, including its 2018-2022 Strategic
Plan, National Climate Change Strategy (2010–2020), National Climate Change Action Plan
(2011–2023), and National Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan (2011–
2023), as well as miscellaneous national strategy and action plans by other ministries, thematic
strategies, and programmes. It considered IMM’s 2015-2019 Strategic Plan, other city-specific
strategies developed by its subsidiary institutions, and the administration’s vision of becoming
a “sustainable smart city.” As the first and most comprehensive city action plan in Turkey that
integrates both mitigation and adaptation options in detail, ICCAP has a mission to become a
guide for other cities. This has been ensured by applying internationally recognized technical
methodologies. For mitigation, Istanbul’s greenhouse gas inventory is established with GPC,
a methodology developed through the collaboration of WRI, C40, and ICLEI, supported by
the World Bank, UNEP, and UN-Habitat. For adaptation, the Urban Adaptation Support Tool,
a methodology co-developed by the European Environment Agency and the Covenant of
Mayors, is utilised.
ICCAP is the result of comprehensive efforts, supported by many experts and different
stakeholder groups. IMM’s Department of Environmental Protection and Development has
managed a preparatory process consisting of 7 work packages to come up with a plan that is
essentially integrated, flexible, oriented to implementation and co-benefits, and one that leads
change. This operational plan stands as a reference point to IMM’s efforts for climate change
and as an open invitation to all stakeholders for formulating their own actions. Istanbul’s
emission reduction target is identified by taking its growth prospects and national goals into
account. In order to strengthen ICCAP’s implementation, large-scale projects and changes in
land use are excluded from its scope due to lack of data for the coming years. ICCAP will be
revised every 4 years with updated data so that excluded items will be gradually incorporated
into its scope with the support of local actors, extended with other climate change measures
by the public and private stakeholders. This document aims to become a major planning and
action document for the city.
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What are ICCAP’s main findings and strategic priorities?
With ICCAP, the carbon footprint of the city is calculated, future climate scenarios are
established, sectoral vulnerabilities are determined, and mitigation and adaptation
measures are defined. The greenhouse gas inventory of the city is calculated for 2015, which
constitutes the reference year for the planning. Afterwards, different scientific climate change
models are used to generate scenarios regarding how Istanbul’s climate will change until the
end of this century. These scenarios are then utilised to identify climate-induced threats to
critical infrastructures in different sectors. According to similar breakdowns in local and national
strategies, 10 sectors are selected for this analysis. To identify mitigation and adaptation
measures, two workshops, where various stakeholders from different groups participated, were
organized. Additionally, series of meetings with IMM’s departments and subsidiary institutions
were conducted. In light of these sessions, mitigation and adaptation measures proposed by
stakeholders were defined for each sector. These measures are then ranked and prioritised
with a wide-reaching questionnaire, the results of which are enhanced with focus groups,
brainstorming exercises, and expert opinions. The final actions list in 10 sectors amounts to
70 measures. These measures are broken down to 208 sub-activities, 41 of which are to be
prioritised. On this basis, IMM will continue to prioritize climate change in its investments and
services.
Istanbul will reduce its emissions by 33% by 2030 compared to its business as usual (BAU)
scenario. Istanbul’s greenhouse gas inventory for 2015, calculated with GPC, amounts to 47.3
million tCO2e. This inventory is extended to the years 2030 and 2050 in the light of national
policies. This prediction is based on the assumption that the city’s population will reach 21,3
million by 2050. The calculations suggest that Istanbul’s continued growth, especially the
number of its inhabitants, does not permit its emissions to reach its peak until 2050. The results
indicate that the BAU scenario emissions of the city will reach 84,7 million tCO2e by 2030
and 117,9 million tCO2e by 2050. The measures proposed in ICCAP will decrease emissions,
so that 2030 emissions are expected to be 57,1 million tCO2e and 2050 emissions 76,1
million tCO2e, suggesting a reduction of 27,6 million tCO2e (33%) for 2030 compared to the
BAU scenario. This “reduction from increase” approach corresponds to Turkey’s INDC of 21%
reduction for 2030, and is an ambitious reduction target considering Istanbul’s rapid economic
and population growth expectations. This target will be reached with efforts in energy efficiency
in buildings and the industry, renewable energy, waste management and 1,100 km long metro
lines. In addition to IMM, the contribution of local and national actors is vital in attaining these
goals.
Istanbul will manage its disaster risks and reduce its recovery period to better adapt to
a changing climate. Climate change adaptation is a matter of risk management and good
governance. It is local, and specific to the needs. ICCAP’s adaptation strategy is based on
sectoral risk and vulnerability analyses. The critical infrastructure in the city’s ecosystems,
infrastructure and socio-economic system, which are identified as the most vulnerable ones
for strengthening, are listed in Table i. Resilient cities are not only defined by their resilient
infrastructure. They also require the institutional capacity of relevant actors, the improved
resilience of commercial and industrial assets and awareness of citizens. Vulnerabilities can
be reduced with correctly planned and managed procedures. As Turkey’s economic heart
and largest city located at an ecologically sensitive region, Istanbul will transform itself into a
structure that is not only less susceptible to extreme weather events, but also ready for quick
and effective recovery.
IMM will further develop its institutional capacity for climate change. The role of local
governments is becoming more prominent in the face of climate change. ICCAP is formulated
as a guide and a flexible first step to identify gaps and the most suitable measures to address
these needs. IMM will act accordingly to ensure that Istanbul transitions to become a low
carbon and climate resilient city. For this purpose, it will continue integrating climate change
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Table i. Priority critical infrastructures

Sector

Critical Infrastructure

Public Health

Children, sick, pregnant and elderly

Land Use,

Forests

Forestry,

Flora (Terkos-Kasatura coasts, Sahilkoy-Sile coasts,
Kilyos-Agacli-Sile dunes, Omerli basin, northern
Bogazici ve Alibeykoy pastures)

Biodiversity and Agriculture

Fauna (Terkos, Buyukcekmece and Kucukcekmece
lakes, Omerli dam and basins, Belgrad, Beykoz and
Sile forests, pastures in Alibeykoy and Omerli basins,
Black Sea coasts between Cilingoz and Sile)
Energy Generation

Ambarli natural gas combined cycle plant

and Distribution

Power transmission and distribution grid
Odayeri and Komurcuoda landfill gas plants

Transportation and Logistics

Roads, bridges and tunnels
Railway systems
Harbor structures

Water Resources
Management

Omerli, Darlik, Terkos, Alibeykoy, Buyukcekmece,
Sazlidere, Pabucdere, Kazandere, Elmali dams, Yesilcay
and Buyuk Melen regulators

Public Infrastructure

Wastewater network
Rainwater drainage systems

Buildings

Buildings along the coast

Tourism, Commerce and

Open air events, cultural activities

Socio-cultural Structure

Historical heritage elements

into its strategic planning and internal procedures, and strengthening its institutional capacity.
It will enhance climate change oriented dialogue and long-term cooperation with local and
national actors. IMM will mainstream its sustainable and smart city vision in its investments
and municipal services. To ensure high-level ownership of climate change within IMM, strategic
decisions will be taken and the necessary technical and financial resources will be developed.
xix

İSTANBUL VE İKLİM
İKLIM DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞIŞIKLIĞI
İSTANBUL’UN ÖNEMİ
ÖNEMI
Tarihi Önemi

Bizans Dönemi

1950-1970

Osmanlı Dönemi (15.-18.yy)

1970-1994

Osmanlı Dönemi (19.yy)

1994-2009

1920-1950

Şekil 1. Çağlar boyunca İstanbul’un gelişimi[3]

İstanbul, 8 bin yıldır yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır. Yenikapı‘da yapılan
son kazılar İstanbul’un yerleşim tarihinin, Marmara Denizi’nin bir iç deniz
olduğu M.Ö. 6500’e kadar uzanmakta olduğunu göstermektedir[2]. 330 yılında
Roma imparatoru I. Konstantin, stratejik öneminden dolayı imparatorluk
başkentini Roma’dan İstanbul’a taşımıştır. I. Konstantin’in ölümünün ardından
Konstantinopolis adıyla anılan şehir, 395’te Roma İmparatorluğu’nun yıkılışıyla
Doğu Roma’nın, yani Bizans İmparatorluğu’nun bin yıl süreyle başkenti olmuştur.
Şehirdeki Bizans yönetimine yalnızca 4. Haçlı Seferi sonucunda 1204-1261 yılları
arasında yaşanan Latin istilası ara vermiştir. 1453’te Osmanlı Devleti’nin fethiyle,
şehir 470 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentliğini yapmıştır. 1923’te
cumhuriyetin ilanıyla başkent statüsünü Ankara’ya devreden İstanbul, bugün
Türkiye’nin ekonomik ve kültürel can damarıdır.
İstanbul, Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca
ekonomik bir merkez olmuştur. Kent, tarihteki en önemli ticaret ağlarından İpek
Yolu’nun üzerinde konumlanmıştır. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz ve Akdeniz
arasında deniz ticaretine izin veren bir konumda olması, Ceneviz ve Venedik
gibi ticaret şehirlerinin İstanbul’da ticaret kolonileri kurmalarına yol açmıştır. Bu
stratejik öneminden dolayı, Osmanlı Dönemi’nde ticareti teşvik etmek için Fatih
Sultan Mehmet tarafından Kapalıçarşı inşa edilmiştir. Yakın tarihte ise İstanbul,
Avrupa ve Asya yakalarını bağlayan demiryolu hatlarının ve boğaz köprülerinin
yapımına şahit olmuştur. Türkiye’nin sanayileşme atılımıyla fabrikaların kurulduğu
kent, ticari ve endüstriyel faaliyetlerin merkezi haline gelmiştir.
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Ekonomik ve kültürel çekiciliği, İstanbul’un son yüzyılda hızla büyümesine yol açmıştır. Küçük
bir yerleşim olarak kurulan İstanbul, Roma İmparatorluğu’nun başkenti ilan edildiğinde
özellikle Trakya’dan gelen halk şehre yerleştirilmiş ve şehrin nüfusu hızla artmıştır. 5. yüzyılda
şehrin nüfusunun imparatorluğun eski başkenti Roma’dan daha kalabalık olduğu tahmin
edilmektedir. 1453’te sur içi nüfusunun 40-50 bine düştüğü, Osmanlı Devleti’nin şehri fethiyle
yüzyıl sonunda nüfusun 120 bine çıktığı kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti’yle birlikte şehir
sadece sur içinde değil, sur dışında da büyümeye başlamıştır. 16. yüzyıl sonuna doğru yarım
milyona yaklaşan nüfusun %30-40’ının sur dışında ikamet ettiği tahmin edilmektedir[4]. 1914’te
yapılan sayıma göre şehrin nüfusu 900 bin civarında tespit edilmiştir[5]. Nüfus, cumhuriyetin
kurulduğu yıllardan 1950’lere kadar olağan bir artış gösterirken, sanayileşmenin getirdiği iş
imkânlarıyla birlikte şehre göçlerin başlaması, nüfusun katlanmasına ve bugün neredeyse 15
milyona ulaşmasına neden olmuştur.

Ulusal-Megakent Önemi
Bugün İstanbul, 15 milyon insanın yaşadığı dünyanın sayılı megakentlerinden biridir[6].
Dünyada 10 milyon ve üzeri nüfusu barındıran kentler “megakent” olarak tanımlanmaktadır.
2016’da İstanbul, dünyadaki 31 megakent arasında en kalabalık 15. kent olmuştur[7].
Kilometrekare başına düşen 2.892 kişiyle hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en yoğun
nüfuslu şehridir[6].
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Şekil 2. İstanbul’un çok boyutlu
bağlantılarından bir kesit

AKDENİZ

İstanbul’daki ekonomik faaliyetler Türkiye’nin GSYİH’nın %30’unu oluşturmaktadır[8].
İstanbul, Türkiye işgücünün %20’sini, sanayi ve hizmet sektörlerinde ulusal üretiminin yaklaşık
üçte birini barındırmaktadır[9]. Ticaret boyutunda ise, 2017 yılında yurtdışına ihracat yapan
şirketlerin yarısı İstanbul’da kayıtlı olup dış ticaret değerinin yaklaşık % 52’sini oluşturmaktadır[10].
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Artan nüfusun ve yoğun ekonomik faaliyetlerin ihtiyacını karşılamak, sürdürülebilir bir
vizyonla mümkün olacaktır. İstanbul’un nüfusunun 2050 yılında 21,3 milyona ulaşması
öngörülmektedir. Bu nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı ve kaliteli yaşam sürdürebilmesini
sağlamak için İBB’nin sağladığı altyapı ve hizmetlerin, nüfus dinamiklerine paralel olarak
güçlendirilmesi gerektirmektedir. Bir yandan şehrin kaynak talebi hafifletilirken diğer yandan
halkın yaşam kalitesinin arttırılması, sürdürülebilirliğin ön planda olduğu bir akıllı şehir
yaklaşımı ile sağlanacaktır. Bu yaklaşım, iklim değişikliğinden doğacak risk ve fırsatları da göz
önünde bulunduracaktır.

İstanbul’un İklim Değişikliği Çerçevesinde Önemi
İstanbul, Türkiye’nin en yüksek sera gazı
salımına sahip kenti olarak azaltımda öncü
olmalıdır. 2015 yılı verilerine göre[11] İstanbul,
Türkiye’deki sera gazı salımlarının (475,1
MtCO2e) yaklaşık %10’undan (47,3 MtCO2e)
sorumludur. Dolayısıyla İstanbul’da yapılacak
azaltım çalışmaları ulusal ölçekte de sera gazı
salımını etkileyecektir. Binalar ve ulaşımdaki
enerji tüketiminden kaynaklanan salımların
azaltılması, İBB ve iştiraklerinin stratejisi ve
faaliyetleriyle büyük ölçüde örtüşmektedir.
Bunun yanı sıra, kentin yüksek nüfusu, trafik
yoğunluğu ve enerji maliyetleri sebebiyle
vatandaşların emisyonlarda azaltım sağlayan
toplu taşıma, temiz enerji ve enerji verimliliği
gibi konularda bilgili ve istekli olması İBB’nin
bu alanlardaki çalışmalarını destekleyecektir.
İstanbul, Avrupa’da iklim değişikliğinden
en çok etkilenecek şehirlerdendir. İİDEP’in
hazırlık sürecinde, 2017 yılında Türkiye en
kurak yıllarından birini yaşamıştır. Yine aynı
yılın yaz ayında ulaşım altyapısını etkileyen,
bina ve araçlarda ciddi hasara yol açan bir
aşırı yağış ve bir de şiddetli dolu olayı meydana
gelmiştir. Avrupa’daki kıyı şehirlerinin aşırı
iklimsel olaylardan ötürü karşılaşacakları
ekonomik zarara yönelik yapılan bir
çalışmaya göre[1] İstanbul, incelenen 15
kent içinde birinci sırada yer almaktadır.
Bu çalışmaya göre deniz seviyelerindeki
yükselme ve deniz kabarması gibi etkenlerle
oluşacak kaybın, İstanbul için 2030 yılında
her sene 200 milyon dolar civarında
olabileceği, 2100 senesine gelindiğinde ise
her yıl yaklaşık 10 milyar dolara ulaşabileceği
tahmin edilmektedir. Ancak Avrupa’da
en kırılgan büyükşehrin İstanbul olması
ve zararların yüzyıl sonuna doğru hızla
artmasının beklenmesi, Türkiye’nin ekonomik

anlamda en önemli kenti için ciddiye alınması
gereken bir mesajdır. Değişen iklimin belediye
hizmetleri ve yatırımları ile şehrin ekonomisi,
ekosistemi, toplumsal ve kültürel varlıkları
üzerinde oluşturduğu tehditler, İstanbul’daki
tüm aktörler için bugünden harekete geçmeyi
zorunlu kılmaktadır. Gerekli önlemlerin
erkenden alınmaması, ekonomik zararları
artırarak ve mevcut kapasiteyi zorlayarak
gelecekte belediyelerin kanunla belirlenen
sorumluluklarını tam anlamıyla yerine
getirmesini güçleştirebilecektir.
İstanbul’da iklim değişikliği ile ilgili alınacak
önlemler, diğer kentlere yol gösterecektir.
2015 yılında taraf ülkelerce Birleşmiş Milletler
çatısı altında imzalanan Paris Anlaşması,
uluslararası alanda iklim değişikliğiyle
mücadelede politik iradenin vurgulanması
açısından dönüm noktası olmuştur. Bu
anlaşmayla hem ulusal hem de yerel
yönetimlere azaltım ve uyum faaliyetlerinde
aktif rol düştüğü kabul edilmiştir. İBB,
İİDEP’i hazırlayarak faaliyetlerini Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
doğrultusunda
Türkiye’nin
uluslararası
alandaki “Ulusal Katkı Niyet Beyanı” ve ulusal
ölçekte hazırlanmış olan “İklim Değişikliği
Strateji Belgesi[12],” “İklim Değişikliği Eylem
Planı[13]” ve “İklim Değişikliği Uyum Stratejisi
ve Eylem Planı[14]” temellerine oturtmayı
hedeflemektedir. Henüz ulusal düzeyde
kentlere ve yerel yönetimlerine yönelik iklim
değişikliğiyle ilgili kanuni düzenlemeler
bulunmamaktadır. Ancak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, çalışmalarını “Avrupa Birliği İklim
Değişikliği Stratejisi”ni göz önüne alarak
sürdürmektedir. Bu açıdan İİDEP’in yöntem
olarak AB mevzuatını referans alması, ulusal
anlamda yol gösterici, örnek bir çalışma
olacaktır.
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İKLIM DEĞİŞİKLİĞİNİN
İKLİM
DEĞIŞIKLIĞININ ETKİLERİ
ETKILERI
İklim Değişikliği Nedir?
üst limit olarak görülen 400 ppm’i aşarak
407 ppm olmuştur[18]. Atmosferde hapsolan
enerji, yeryüzünün ısınmasına, kara ve
deniz buzullarının erimesine, kar örtüsünün
küçülmesine, deniz seviyesinin yükselmesine,
yağış rejimlerinin değişmesine, kuraklık ve
fırtınalar gibi aşırı hava olaylarının şiddet
ve sıklıklarının artmasına sebep olmaktadır.
2017 yılında ortalama küresel sıcaklık,
1951-1980 ortalamasına kıyasla, 0.9°C artış
göstermiştir. Bunun yanı sıra 2015, 2016 ve
2017 yılları kayıtlara, gözlemlenen en sıcak
üç yıl olarak geçmiştir[19]. İklim değişikliğinin
tüm bu etkileri, hem doğal hem de beşeri
sistemleri tehdit etmektedir.
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Şekil 4. Son 200 yılda gözlemlenen sıcaklık anomalileri[18]
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“İklim” ve “Hava Durumu”
İklim ile hava durumu birbirinden farklı
olgulardır. Burada en önemli fark zaman
ve bahsedilen bölgedir. Hava durumu
için çok kısa zaman aralıkları ve mikro
klima alanlarından bahsedilirken, iklim
için oldukça geniş (makro klima) bir
bölgeden ve uzun zaman aralıklarından
bahsedilebilir.
İklim, oldukça geniş bir bölge içinde
ve uzun yıllar değişmeyen ortalama
hava koşullarıdır. 300 – 500 yıllık
döngüler boyunca değişmeyen ortalama
koşullarla birlikte ekstrem (uç) değerler
de iklim karakteristiğinin belirlenmesinde
önemlidir. İklim bu ekstrem değerler

arasında salınım yapmaktadır. Bu
salınım, ortalama koşulların değişimiyle
birlikte ekstrem değerlerin yenilenmesi ve
yenilenme frekansının (sıklığının) artışı ve
sürekliliği ile anlaşılır.
Hava durumu teriminden kastedilen ise
atmosferde meydana gelen meteorolojik
olaylardır. Atmosferde hava olaylarının
kısa bir süre içindeki durumunu
tanımlamak için; soğuk, sıcak, yağmurlu
hava şeklinde tanımlar kullanılabilir.
Bütün bunlar havanın o anki halini
belirler. Hava durumu belirli bir yerde,
belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan
atmosfer koşullarıdır. [20]

İklim Değişikliğinin Etkilerini Anlamak
İklim değişikliği, tüm sosyal ve ekonomik sistemleri ve bunların dayandığı ekosistemleri
etkilediği için sistemik bir şok olarak kabul edilmektedir. İklim değişikliğinin etkilerini
anlamak için bir yandan toplumun inşa ettiği sistemlerin iklim üzerindeki etkisini, diğer yandan
ise iklimde beklenen değişikliklerin mevcut sistemlere nasıl etki edeceğini anlamak gerekir.
Bu nedenle, “Avrupa Birliği İklim Değişikliği Stratejisi”[21] kent ölçeğinde yapılan çalışmalarda
“sistem yaklaşımı”nı sıklıkla referans göstermektedir. Sistem yaklaşımı; toplumu oluşturan sektör
ve paydaşların birbiriyle ilişkili ve bağımlı olduğunu göz önüne alarak etkilerin, salt sektör
bazında değil, bağımlılıklarıyla birlikte değerlendirir. Örneğin, ulaşım için sektör yaklaşımı bir
yol veya köprünün fiziksel riskini değerlendirecek iken sistem yaklaşımı o varlığın işlevini göz
önüne almakta ve işlev kaybının başka sektör ve paydaşlara oluşturacağı riskleri de hesapa
katmaktadır. İstanbul’un iklim değişikliğine dirençli bir şehir olması için yapılan çalışmalar
hem etki analizinde hem de yapılacak eylemlerin oluşturulmasında sistem yaklaşımını
kullanmaktadır. Belirlenen sektörler için kritik altyapılar belirlenmiş ve böylece o sektörlerin
diğer sektörlerle en çok bağlantılı olduğu varlıklar üzerinden risk değerlendirmesi yapılmıştır.
İklim değişikliği; çevresel, sosyal ve ekonomik sistemlere iki türlü etkide bulunabilir: işlev
kaybı veya performans kaybı. Her sistemin tanımlandığı bir ölçek (sistemin sınırları), farklı
sistemlerle ilişkileri ve işlediği bir (veya birkaç) denge noktası vardır. Örneğin mevsimsel
normallerdeki değişimden dolayı yağış miktarı veya zamanlaması değişirse, sulama ihtiyacı
olan tarım veya soğutma ihtiyacı olan endüstriyel tesisler bu değişimden etkilenir. Bu etki,
fiziksel hasar olarak değil, performans veya üretim kaybı olarak gözlemlenir. Diğer yandan
mevsimsel değişimin ötesinde aşırı bir yağış olayı yaşanırsa, tarım veya endüstriyel tesisler
fiziksel hasara uğrayabilir, bu durumda ise işlev kaybı gerçekleşir. İklim değişikliğinin etkilerini
doğru ve tam anlamak için tanımlanan bu iki etki türü Şekil 5’te gösterilmektedir. Grafik
soldan sağa okunduğunda 3 kısım görülmektedir: (1) En soldaki 3 sütun iklim değişikliğini
özetlemekte ve sıcaklık, yağış ve deniz seviyesinden kaynaklı mevsim normallerindeki ve aşırı
olaylardaki değişimleri göstermektedir; (2) bu değişimler öncelikle ekosistemleri etkileyecek,
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(3) ardından en sağda bulunan ve toplumu oluşturan sosyo-ekonomik sistemler etkilenecektir.
Burada söz konusu iki etki türü de gösterilmektedir. Mevsimsel normallerde olan değişimler
sosyo-ekonomik sistemlerimizin performansını etkileyebilmektedir (örn. sanayide soğutma için
kullanılan suyun beklenenden sıcak olması veya mevcut suyun azalması). Aşırı olaylardaki sıklık
ve şiddet artışı ise fiziksel hasarı artırabilmekte ve sistemlerin işlevinde kesinti yaratabilmektedir
(örn. sel veya doludan etkilenen altyapının kullanılmaz hale gelmesi gibi). Performans kaybını
değerlendirmek için artan işletim maliyeti, pazar, marka değeri ve üretim kaybının tespit
edilmesi gerekmektedir. İşlev kaybı için ise kesinti süresi, toparlama masrafı ve ardışık etkiler
incelenmelidir.
NORMAL
EĞİLİMLER

OLAĞANÜSTÜ
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Şekil 5. İklim değişikliğinin etkileri[23]
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Şekil 6. Avrupa’nın İklimsel Özellikleri ve
İstanbul[23]
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İstanbul için İklim Değişikliği Senaryoları
İstanbul konumu dolayısıyla hem Akdeniz bölgesinin iklim özelliklerini taşıyan hem de
çevresindeki iklim bölgeleriyle etkileşim gösteren karmaşık bir iklime sahiptir. Geniş ölçekli
haritadan (Şekil 6) görüleceği üzere İstanbul, Akdeniz iklim bölgesinde yer almaktadır. Bu iklim
rejiminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Yaz mevsiminin kurak geçmesinde
en önemli etken Hadley dolaşım hücresinin kuzeye kayarak Azor yüksek basınç sistemini
güçlendirmesidir. Soğuk dönemde Türkiye’ye yağış getiren Atlantik kaynaklı alçak basınç
sistemleri yaz mevsiminde güçlenen Azor yükseği nedeniyle Akdeniz havzasına nüfuz edemez,
dolayısıyla havzanın hemen hemen tamamında yağışlar azalır. Ancak İstanbul Akdeniz
ikliminin yanı sıra, civar bölgelerin iklimlerinden de etkilenmektedir. Boğazda yer alması ve
kuzey-güney ekseninde dağ kütlesi bulunmaması nedeniyle kuzeyde Sibirya ve Balkanlar’dan,
güneyde ise Sahra Çölü’nden gelen hava akımları ve yağış kütlelerine açıktır. Bu raporda
sadece İstanbul’un iklimi üzerine senaryo çalışmaları yapılmıştır. Ancak, şehrin civar bölgelerde
yaşanacak değişimlerden de farklı şekillerde etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen yerlerden biridir. IPCC’nin
5. Değerlendirme Raporu[15], Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa bölgesi için iklim değişikliği
kaynaklı öncelikli riskleri şu üç başlık altında ele almaktadır:
1.

Artan kentleşme, yükselen deniz seviyesi, kıyı erozyonu ve tepe nehir akımları nedeniyle
nehir havzaları ve kıyılarda sel ve taşkınlardan etkilenen insan sayısında ve ekonomik
kayıplarda artış;

2.

Artan su kısıtları (özellikle Güney Avrupa’da); artan su talebi (sulama, enerji üretimi,
endüstriyel ve evsel kullanım için), artan buharlaşma neticesinde azalan su akışı ile
beraber nehirlerden ve yeraltı kaynaklarından çekme sonucu mevcut su miktarında önemli
azalma;

3.

Ekstrem sıcak hava olaylarından etkilenen insan sayısında ve ekonomik kayıplarda artış:
sağlık ve refah, işgücü verimliliği, hava kalitesi üzerine etkiler ve Güney Avrupa’da artan
orman yangını riski.

Şekil 7’de de görüleceği üzere sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda İspanya’dan
Yunanistan’a kadar Akdeniz havzasının kuzeyinde yer alan bütün ülkelerin güney kısımlarının
benzer şekilde gelecekte kuraklığa maruz kalacağı öngörülmektedir. Havzada sıcaklıkların
artması ve yağışların azalması su kaynakları açısından hâlihazırda riskler barındıran bölgeyi
gelecekte daha da kırılgan hale getirme ihtimali taşımaktadır. İstanbul’da da iklim değişikliğinin
öncelikle sıcaklık ve yağış rejimlerinde ve bunlara bağlı parametrelerde kendini göstermesi
beklenmektedir.
Yağış Değişimi
< -0.25
-0.25 - -0.2
-0.2 - -0.15
-0.15 - -0.1
-0.1 - -0.05
-0.05 - -0
0 - 0.05
0.05 - 0.1
0.1 - 0.15
0.15 - 0.2
0.2 - 0.25
> 0.25

En kötümser emisyon senaryosuna (RCP8.5) göre Avrupa
ve Akdeniz bölgesinde yüzyılın sonu için öngörülen
yağış (renkler) ve sıcaklık (konturlar) değişimleri. Yağış
değişimi yüzde olarak (0.25 = %25), sıcaklık değişimi
ise °C olarak ifade edilmektedir.
Şekil 7. RCP8.5 Senaryosuna göre Avrupa’da Öngörülen İklimsel Değişimler[17]
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CORDEX Sıcaklık Değişimi Projeksiyonu

2081-2100

2046-2065

2016-2035

CMIP5 Sıcaklık Değişimi Projeksiyonu

Şekil 8. CMIP5 ve CORDEX deneylerinin RCP8.5 senaryosuna göre Türkiye için öngördüğü sıcaklık değişimi[17]
Değerler °C olarak verilmiştir. CORDEX deney alanı bazı modellerde Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerini içermediği için CORDEX
sonuçlarında bu bölgelerin değerleri dikkate alınmamalıdır.

İİDEP için Kullanılan İklim Senaryoları
İstanbul’un iklim değişikliği senaryoları, hem ulusal veri kaynakları hem de uluslararası
modellemeler kullanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel iklim çalışmaları en az 30 yıllık veri
gerektirmektedir. İstanbul için bu şartı sağlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
tarafından işletilen istasyonların verisi kullanılmıştır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli’nin (IPCC), iklim değişikliği konusunda ilki 1990 yılında olmak üzere günümüze
kadar 5 değerlendirme raporu yayımlanmıştır. Bu raporlarla ilişkili birçok farklı iklim
modelleri kurulmuştur.
Model çalışmaları, IPCC’nin 2013’te yayınlanan 5. Değerlendirme Raporu’nda[24]
tanımlanan dört küresel iklim senaryosuna dayandırılmıştır. Bu senaryolar, nüfus artışı,
ekonomik gelişme, teknolojik değişim, enerji, tarımsal üretim ve iklim değişikliğine
yönelik toplumsal reaksiyon gibi emisyon salımını etkileyen faktörlerin gelecekteki
durumlarını içeren senaryolar üzerine kurulur. RCP (Representative Concentration
Pathways; Temsili Konsantrasyon Rotaları) olarak adlandırılan bu senaryolar;
RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5 şeklinde kodlanmaktadır. Adlardaki rakamlar
2100 yılındaki ışınımsal zorlamayı W/m2 biriminde göstermektedir. (Örneğin,
RCP8.5 senaryosu, güçlenecek sera etkisi nedeniyle 2100 yılında yere yakın seviyede
endüstrileşme öncesi döneme göre 8,5 W/m2 daha fazla enerji hapsolacağını ifade
etmektedir.)[17]
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RCP

Emisyonlar
(Kyoto Protokolü’nde
tanımlanan sera
gazları)

Işınımsal
Zorlama

Konsantrasyon (ppm)

> 8.5 W/m2 2100 yılında >~1370 CO2e

8.5

Kötümser senaryo:
Sera gazı salımları
2100 yılına kadar
yükselir.

6.0

Sera gazı salımları
~6.0 W/m2
yüzyılın son çeyreğinde
azalır.

~850 CO2e (2100 yılından sonra
stabil olduğunda)

4.5

Sera gazı salımları
yüzyılın ortasından
itibaren azalır.

~650 CO2e (2100 yılından sonra
stabil oldu- ğunda)

2.6

İyimser senaryo: Sera ~2.6 W/m2
gazı salımları yüzyılın
ilk çeyreğinden itibaren
azalır.

~4.5 W/m2

İstanbul için bölgesel değişimlere
senaryolarından yararlanılmıştır.

2100 yılından önce ~490 CO2e
ile tepe noktasına ulaşır ve sonra
azalır.

bakılırken

temelde RCP4.5 ve

RCP8.5

Senaryolardaki Belirsizlik Faktörü
İklim değişikliği projeksiyonları bir belirsizlik içerse bile kullanılan teknik yöntemler ve
karar alma mekanizmaları öncelikli eylemlerin tespit edilmesini mümkün kılmaktadır.
İklim değişikliği projeksiyonları birkaç aşamada elde edilir ve her aşamanın
çıktıya farklı derecelerde belirsizlik katkısı olur. En büyük belirsizlik küresel emisyon
senaryoları ile ilgilidir. Bu nedenle, senaryolar geniş bir yelpazeyi temsil edecek
şekilde oluşturulur. Değişik senaryolar farklı projeksiyonlara götürür, farklı modellerin
kullanılması bu projeksiyonları daha da çeşitlendirir. İİDEP için yapılan analizlerde
belirsizlikleri mümkün olduğunca azaltmak için farklı modeller kullanılmıştır. Yapılan
mekânsal ve zamansal analizler, İstanbul’un tarihi iklim analizine dayanmakta ve
spesifik projeksiyonların ötesinde beklenen değişimlere odaklanmaktadır.
Modellemelerde kullanılan iklimsel senaryoların hangisinin gerçekleşeceğini,
uluslararası iklim politikaları belirleyecektir. İstanbul’un olası tüm senaryolara hazırlıklı
olması açısından, İİDEP hazırlanırken mevcut senaryolar birlikte kullanılarak iklimdeki
olası değişim aralığı açık bir şekilde ortaya konmuştur. Gelecekte İstanbul’un ikliminde
meydana gelecek muhtemel değişimlerin detayları Ek-A’da özetlemektedir.
İİDEP kapsamında İstanbul için iklim senaryoları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve
raporlanmıştır. Metot hakkında daha detaylı bilgiye www.iklim.istanbul adresinde
bulunan raporlardan ulaşmak mümkündür.
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Sıcaklık Değişimi
İklim değişikliği ile birlikte İstanbul’a temelde Akdeniz ikliminin hakim olacağı, Türkiye genelinde
olduğu gibi İstanbul’da da ortalama sıcaklıkların artmaya devam edeceği öngörülmektedir.
İstanbul’un iki deniz arasında yer alması, sıcaklık artışının sınırlı kalması açısından avantaj
sağlamaktadır. 1986-2005 değerleriyle kıyaslandığında, 2100 yılına doğru İstanbul’da
ortalama sıcaklıklar, RCP8.5 senaryosunda küresel ısınma (sera gazı salımı kaynaklı) nedeniyle
1-4.5°C arasında artacaktır. Bu sıcaklık artışlarının üzerine kentleşme kaynaklı (kent ısı adası
etkisi) 1-2°C’lik ısınma daha gelecektir. Ayrıca, yaz mevsimi sıcaklık artışlarının kış mevsimi
artışlarından daha fazla olacağı öngörülmektedir.
Ekstrem sıcaklık parametrelerine bakılacak olursa, İstanbul’da sıcaklıkların 0°C’nin altına
düştüğü serin günlerin ve gecelerin sayısı azalırken, sıcak gün ve geceler artacaktır. Günlük
en yüksek sıcaklıklar, kışın daha düşük ve yazın daha yüksek olmak üzere, yüzyıl sonunda
ortalama 1,5-4,8°C artacaktır. Kent ısı adası etkisiyle beraber kötümser senaryoda yaz
aylarında gözlemlenen maksimum sıcaklıkların 40°C’nin üzerine çıkması beklenmektedir.
1986-2005 dönemine göre Yıllık Isınma Miktarı (°C)
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Şekil 9. İstanbul’un 21. yüzyılda farklı senaryolara göre yıllık ısınma miktarları (1986-2005 dönemine göre)[17]

Kent Isı Adası
Kent ısı adası etkisi İstanbul’da yaşanacak sıcaklık değişimlerini pekiştirmektedir. Kent ısı adası
(UHI), kentleşme nedeniyle arazinin yüzey enerji dengesinin değişmesi ve kentleşen bölgede yer
yüzeyinin daha fazla ısı enerjisi tutmasıdır. Bu değişim kent içindeki istasyon ölçümlerine sıcaklık
artışı olarak yansımaktadır. Günün özellikle sıcak olan hemen öğleden sonraki zamanında
kent içi–kırsal kesim anlık sıcaklık farkı 10 dereceden fazla olabilmektedir. Ancak UHI, gün
içi sıcaklığından çok gece sıcaklığı (günlük minimum sıcaklık) ile belirlenmektedir. Genellikle
kent içi istasyonu ile kent yakınında bulunan kırsal kesim istasyonu arasındaki sıcaklık farkına
bakılmaktadır. Kırsal kesim istasyonunun küresel ısınmayı gösterdiği ve iki istasyon arasındaki
farkın da kentleşme sinyali olduğu kabul edilmektedir.
İstanbul’da kentleşmeden dolayı Göztepe gibi yerleşim alanlarındaki sıcaklık artışı Şekil
10’dan görüleceği üzere hâlihazırda 1,2°C civarındadır. Bu ortalama artışın 2030’lerde
1,5°C’yi, 2050’lerde ise 1,7°C’yi geçebileceği tahmin edilmektedir. Bu kent içi sıcaklık artışları
İstanbul’da yaşanacak iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık değişimine eklenecektir.
İstanbul Kent Isı Adasının Gelecek Projeksiyonu (°C)
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Şekil 10.İstanbul’da kentleşme kaynaklı ısınmanın yıllık ve mevsimlik gelişimi ve gelecekteki olası değişimi[17]
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Yağış Değişimi ve Kuraklık
Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2016-2035 döneminde yıllık yağışlarda önemli bir
değişiklik öngörülmemekle beraber (%10-%13’ün altında değişim) sonraki dönemlerde yaz
ve sonbahar yağışlarının bir miktar azalacağı görülmektedir. Kötümser senaryo (RCP8.5)
için yağıştaki azalma miktarı yaz aylarında %30’u aşmaktadır. Sıcaklık ve yağış rejimindeki
değişime paralel olarak kar yağışlarının İstanbul genelinde azalması, kar örtüsünün daha
yüksek rakımlara doğru kayması ve kar örtüsünün daha geç oluşup daha erken erimesi
beklenmektedir.
Kurak dönemin uzunluğunun 45 günden yüzyıl ortasında 50-57 güne, yüzyıl sonunda 49-68
güne çıkacağı görülmektedir. Yağışların azalmasının yanı sıra sıcaklıkların artması yüzeyden
buharlaşma-terleme yoluyla oluşan su kaybını artıracaktır. Azalan yağışların giderek daha
fazla buharlaşmasının İstanbul’un su tedariğine yönelik etkileri olacağı tahmin edilmektedir.
1986-2005 Dönemine Göre Yağış Değişimi (%)
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Şekil 11. İstanbul’un 21. yüzyılda farklı senaryolara göre % yağış değişimi (1986-2005 dönemine göre)[17]

Senaryolar, yağış rejimlerinde azalmaya işaret ederken, çok ve aşırı yağışlı günlerdeki yağışların
hem artacağı hem de daha şiddetli olacağı tahmin edilmektedir. Kötümser senaryoya göre
yüzyıl sonunda çok yağışlı günlerde görülen toplam yağış miktarı artışı %20, aşırı yağışlarda
görülen yağış miktarı artışı ise %59 olarak öngörülmektedir. Daha iyimser senaryolarda bu
oran düşmekle beraber, şiddetli yağışlar sonucu sel riskinde önemli bir artış yaşanacağı
anlaşılmaktadır.
Sıcaklık Anomalisi (°C)
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Şekil 12. Mevsimsel maksimum sıcaklık anomalileri[17]

Deniz Seviyesinin Yükselmesi
Buzulların erimesi ve ısınan suyun genleşmesi sonucunda 1986-2005 döneminden 2100
yılına kadar deniz seviyesinin 45-75 cm arasında yükselmesi beklenmektedir. En öncelikli risk
olmamakla birlikte, İstanbul’un bir sahil kenti olarak deniz seviyesindeki yükselmeden belirli bir
oranda etkileneceği tahmin edilmektedir.
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Hava Kalitesi
İstanbul’da hakim rüzgarlar kuzey-güney doğrultusundadır. Yapılaşmanın yarattığı kent ısı
adası etkisi nedeniyle İstanbul’un güneyinde güneyli deniz meltemi erken saatlerde meydana
gelmektedir. Kent ısı adası nedeniyle oluşan hava sirkülasyonu güneyli meltemi kentin
üzerinde durdurmakta veya zayıflatmaktadır. Bu durum kirli havanın bir miktar yükselmesine
veya kentin üzerinde dönüp durmasına neden olmakla birlikte şehirden uzaklaştırılmasını
sağlayamamaktadır. Diğer yandan, mevcut durumda kentin kuzeyinde yapılaşma olmaması
sonucunda kuzeyli meltem, güneye nüfuz etmekte ve zayıflayan güneyli meltemi bertaraf ederek
şehrin kirli havasını Marmara Denizi üzerine süpürmektedir. Genellikle bu şekilde gelişen süreç
İstanbul Boğazı’nın kanal etkisi ile güçlenmektedir.
İstanbul’un doğu-batı ekseninde yüksek yapılarla gelişmesinin sürmesi kentin kuzey rüzgarlarıyla
havalanmasını engelleyecektir. Buna ek olarak, kuzeye doğru kayan şehirleşme bu bölgede
kent ısı adası sirkülasyonu oluşturarak kuzey melteminin etkisini zayıflatacaktır. Mega projeler
ile boğazın kanal etkisinin bozulabileceği öngörülmektedir. Bu durumlar, kentin özellikle daha
fazla kirleticiye maruz kaldığı kış mevsiminde ve sıcak hava dalgasına maruz kalabileceği yaz
mevsiminde hava kalitesinde düşüşe neden olacaktır.

Konverjans
Zonu

Boğaz Üzerinde
Kuzeyli Hava Akımı

Boğaz Üzerinde
Kuzeyli Hava Akımı

Kuzeyli
Deniz Meltemi

Kent Isı Adası
Kaynaklı Hava Akımı

Kuzeyli
Deniz Meltemi
Boğaz Üzerinde
Kuzeyli Hava Akımı

Şekil 1.14.

Hava Akımının Yelpaze
Şeklinde Marmara Denizi
Üzerine Çıkışı

Güneyli
Deniz Meltemi

Şekil 13. İstanbul’daki hava akımları[17]
Rüzgarın durgun ve havanın açık olduğu günlerde İstanbul üzerinde oluşan hava akımlarının farklı evreleri. Güneş ışınları ile beraber oluşan
sıcaklık farkları İstanbul üzerinde deniz meltemleri ile kent ısı adası kaynaklı hava akımlarının oluşmasına neden olur. Güneyli meltemin kent
ısı adası kaynaklı hava akımı tarafından zayıflatılması kuzeyli meltemin öğle civarı ve sonrasında İstanbul’un tamamında etkili olması ile
sonuçlanır. Ayrıca Boğaz’ın kanal etkisi ile hızlı hareket eden kuzeyli hava akımı Boğaz’ın Marmara Denizine açıldığı tarafta yelpaze şeklinde
çıkış yapar.
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Özetle, İstanbul için öne çıkan iklimsel tehditler sıcaklık ve yağış değişimi, kuraklık, deniz
seviyesinde yükselme ve bunları yatay kesen kent ısı adası ve hava kalitesidir.

Sıcaklık Değişimi
Yıllık ortalama
sıcaklıklardaki artış
En sıcak günde
sıcaklık
En soğuk günde
sıcaklık
Yaz sıcaklık artışı =
Artan sıcak günler

Yağış Değişimi

1 - 4.5°C

Yıllık toplam
yağışlarda azalma

en fazla

40+°C

Çok yağışlı günler
yağış miktarı artışı

en fazla

0+°C

Aşırı yağışlı günler
yağış miktarı artışı

en fazla

Yağış şiddetinde
artış

en fazla

1,5 x Kış sıcaklık artışı
Azalan serin günler

%12
%20
%59
%9

Azalan donlu ve buzlu günler

Kuraklık
Kurak dönemin
uzaması

en fazla

23 gün

Kent Isı Adası
Yoğun kentleşmeye bağlı
olarak ortalama sıcaklık
artışına ek sıcaklık artışı

1 - 2°C

Deniz Seviyesinin
Yükselmesi

45-75 cm

Hava Kalitesi
Doğu-Batı ekseninde oluşan yapılaşmanın
İstanbul’a hakim Kuzey-Güney rüzgarlarını
etkilemesi nedeniyle düşen hava kalitesinin
iklimsel tehditleri daha da kötüleşmesi

Şekil 14. İstanbul’da 2100 yılında beklenen iklimsel tehditler (özet) [17]

İstanbul’da Beklenen İklim Değişikliği Etkileri
İklim değişikliği, İstanbul’un kentleşme dinamikleriyle etkileşerek kentteki sosyo-ekonomik
sistemlerde kırılganlıklara neden olacaktır. İklim değişikliği, kamusal altyapı ve sosyal
hizmetleri fiziksel olarak etkilemenin yanı sıra bu etkilerin sıklaşmasıyla söz konusu sosyal
sistemlerin taşıma kapasitelerini de zorlayacak, şehrin sosyal koruma sistemlerini zayıflatacaktır.
İstanbul’un hızlı büyüme ve kentleşme dinamikleri nedeniyle şehirde risk altında olan nüfusun
oranı sürekli olarak artmaktadır. Karşılaşılabilecek sosyo-ekonomik etkiler Şekil 15’te ve
aşağıda özetlenmektedir.
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Sağlık 		
Aşırı hava olayları nedeniyle oluşacak en kritik risk, can kaybıdır. Bunu, eksik
altyapı, plansız yapılaşma ve düşük inşaat kalitesi tetiklerken sosyal destek ağlarına bağımlı
veya hareketi kısıtlı gruplar (örn. yaşlılar, çocuklar ve engelliler) için risk daha yüksek olacaktır.
28 Temmuz 2017’deki dolu olayında gözlemlendiği gibi aşırı hava olayları yaralanmalara da
yol açabilmektedir. Sıcak hava dalgalarının daha şiddetli yaşanması ve yaz soğutma ihtiyacının
artması da risk altındaki gruplar için sağlık sorunlarını tetikleyecektir. Sel ve taşkın gibi olaylar
gıda ve su yoluyla, sıcaklıkların artması ise vektör yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasını
kolaylaştıracaktır. Tropik iklimlere has yeni bulaşıcı hastalıklar görülebilecektir. Ayrıca, sera
gazı salımlarının bertaraf edilememesi, hava kirliliğinin etkisini güçlendirerek solunum sistemi
rahatsızlıklarına yol açmakta ve mevcut problemleri şiddetlendirebilmektedir. Artan sağlık
risklerinin yol açtığı erken ölümlerin ve işgücü kayıplarının, aynı zamanda önemli ekonomik
sonuçlara yol açması muhtemeldir.
Gıda Güvenliği İstanbul, artan nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için tedarik zincirleriyle
tüm Türkiye’ye bağlıdır. Bu nedenle, tarım üretimini düşüren kuraklık, dolu, vb. afetler İstanbul’u
doğrudan etkilemektedir. Gıda üretimi dahil olmak üzere tedarik zincirinde oluşabilecek
kopukluklar tüketici fiyatlarına yansıdığı için özellikle düşük gelirli nüfusun gıdaya erişimini,
yeterli ve sağlıklı beslenmesini tehlikeye atmaktadır. Gıda tedariğinde yaşanabilecek geniş
çaplı geçici duraksamalar ve ani aşırı fiyat artışları işgücü performansını, toplum güvenliğini ve
özellikle çocukların sağlığı ve gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecektir.
Su Güvenliği
İstanbul yüzeysel su kaynakları ile beslenmektedir. Yağışlı mevsimlerde gelen
sular baraj ve regülatörlerde toplanarak gerekli arıtma işlemlerinden sonra şehre verilmektedir.
İklim değişikliği kaynaklı sıcaklık ve yağış rejimindeki değişimler şehrin nüfusla birlikte artan
su ihtiyacının karşılanmasında zorluklar doğuracaktır. Su kaynakları üzerinde oluşan baskı;
azalan yağışlar, yükselen sıcaklıklarla artış gösteren buharlaşma, yüzey sularında meydana
gelen düşüş, uzayan kurak dönem sebebiyle artan baraj kapasitesi ihtiyacı, şehir nüfusunun ve
özellikle yaz aylarında kişi başı su tüketiminin artması gibi sebeplere bağlı olarak su güvenliğini
tehdit edebilir.
Enerji Güvenliği İklim değişikliği, İstanbul’da kış ısıtma ihtiyacını azaltırken yaz soğutma
ihtiyacını artıracaktır. Dolayısıyla, toplam enerji talebinin artması beklenmektedir. Elektrik iletim
ve dağıtım şebekesi, özellikle yazın pik saatlerde soğutma ihtiyacı sebebiyle aşırı talebe maruz
kalabilecektir.
Fiziksel Hasar
Yağışların şiddetlenmesi kent içinde konutlar, işyerleri ve araçlara hasar
veren sel ve taşkınları artıracaktır. Yağmur drenaj şebekesinin yağışlarda beklenen bu
değişimlere uygun şekilde güçlendirilmesi fiziksel hasarı azaltacaktır. Oluşacak hasarların
çoğunlukla bireyler, kurumlar ve sigorta şirketleri tarafından karşılanması gerekecektir. Bu
yükler, paydaşların finansal dirençlerinin azalmasına neden olacaktır.
Gelir Düzeyi
Plansız kentleşmenin sonucu olarak, sel gibi olaylardan etkilenebilecek
yerlerde ikamet eden düşük gelirli haneler, iklim değişikliğinin şiddetini arttırdığı bu olaylara
daha sık maruz kalacaktır. Tekrarlayan dış etmenlerin zararını karşılamak, bu hanelerin
ekonomik uyum kapasitelerini düşürecek ve zaten kısıtlı olan gelirlerini gıda, sağlık ve eğitim
gibi diğer temel ihtiyaçlarına harcayabilmelerine engel teşkil edecektir.
Yaşam Tarzı
Aşırı hava olayları kamu hizmetlerine erişilebilirliği (okul, hastane, ana
ulaşım hatları vb.) aksatabileceği için sosyal hayatın daha kesintili ve öngörülemez yönde
evrilebileceği varsayılmaktadır. Yaz aylarında öğle sıcağı sebebiyle çalışma saatleri daha erken
ve daha geç saatlere kayabilecek, belediye hizmetlerine talep bu değişime paralel şekilde
değişecektir.
14

İklim Değişikliği
Nüfus Artışı

Kentleşme
Sıcaklık Değişimi

Kent Isı Adası

Sıcaklık

Yağış Değişimi

Sıcak Hava
Dalgası

Karla
Mücadele

Yağış Şiddeti

Sağlık
Sorunları

Kent Selleri

Kış Isınma Yaz Soğutma
İhtiyacı
İhtiyacı
Su Talebi
Yağış

Buharlaşma

Kuraklık Eğilimi

Gıda Talebi
Enerji Talebi

Enerji Talebi Enerji Talebi
Su Kaynakları

Toplam Enerji Talebi

Su Temini

Şekil 15. İstanbul’da iklim değişikliği ve olası etkileri[17]
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Güncel Olaylar
İstanbul’da yakın tarihte yaşanan
iklimsel
olaylar,
doğrudan
iklim
değişikliğine bağlanamasa da, iklim
değişikliğinin çok yönlü etkilerine
dair ipuçları sunmaktadır. 27 Temmuz
2017 günü yaklaşık 20 dakika süren
dolu yağışı ve ardından yağan şiddetli
yağmur, İstanbul’da kara, deniz ve hava
ulaşımına engel olmuştur. Yüzlerce ev
ve işyeri, binlerce araç ve hatta uçaklar
zarar görmüştür. Doluya yaya olarak
yakalananlar arasında yaralananlar
bulunmaktadır. Haydarpaşa Limanı’nda
vincin devrilmesi ve Şişli’de bir mezarlık

duvarının çökmesi gibi ölümlü kazalar
yaşanmıştır. Türkiye Sigorta Birliği’nin
sağladığı veriler, dolu sonrasında
yalnızca araç sigorta hasar ihbarının 168
milyon TL’ye ulaştığını belirtirken, olayın
toplam ekonomik zararının 1 milyar TL’ye
ulaşmış olabileceği varsayılmaktadır.
Ancak kapsamlı bir hasar tespit çalışması
yapılmadığı için olayın İstanbul’un
sosyoekonomik sistemlerine getirdiği
yük kesin olarak bilinmemektedir.
İklim değişikliği sonucunda aşırı hava
olaylarının sıklaşacağı ve şiddetleneceği
öngörülmektedir.

Tarih

2017 Yılı

27 Temmuz 2017

Olay

Kuraklık

Dolu

Sıklık

40-50 yılda bir

Bilinmiyor

Altyapı

İstanbul’daki
10
barajın
doluluk oranı %65’e düştü.

Ulaşım aksamaları:
•Karayollarını/altgeçitleri su bastı.
•Deniz trafiği durdu.
•Havayolu trafiği durdu. Uçaklar hasar gördü.
•Haydarpaşa Limanı’nda vinç devrildi ve
yangın çıktı.

Üretim

Tarım üretiminde düşüş

Tarım üretiminde düşüş

Sağlık

Bilinmiyor

Ölüm ve yaralanmalar

Sosyal

Bilinmiyor

Konut, işyerlerinde cam hasarı. Yaklaşık 180
bin araçta hasar.
Araç başına 3,500 TL kaporta, 1,000 TL cam
hasarı.

Ekosistem

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Toplam

Bilinmiyor

Tahminen yaklaşık 1 milyar TL
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Dolayısıyla
şehrin
sosyoekonomik
sistemlerinin karşılaşacağı işlev ve
performans kayıpları da sıklaşacak
ve artacaktır. Kentin iklimsel olaylara
direncini güçlendirmek için, izleme ve
değerlendirmeye
temel
oluşturacak
verilerin ve detaylı hasar tespit
sistemlerinin
oluşturulması
önem
kazanmaktadır.
İstanbul, tedarik zincirleriyle Türkiye’ye
bağlı olduğu için Türkiye’nin farklı
noktalarında yaşanan iklimsel olaylar
da İstanbul’u etkilemektedir. Örneğin
2016 kışında yaşanan yoğun kar yağışı
Toros Dağları’nda ulaşımda aksamalara

yol açarak İstanbul gıda haline giren taze
meyve sebze miktarını %60 oranında
düşürmüştür. Bu durum şehirdeki gıda
fiyatlarının artmasına neden olmuştur.
2017’nin, özellikle Türkiye’nin güney
doğusunda son 44 yılın en kurak yılı
olması ise tarım üretimini sekteye
uğratmıştır. Dolayısıyla üretim düşüşünün
İstanbul’daki 2018 yılı tüketici fiyatlarına
yansıyacağı tahmin edilmektedir. Bu
iki örnek, İstanbul’un iklimsel direncini
arttırmak için tedarik zincirlerinin
dirençlerinin de göz önüne alınması
ve zaman içinde bölgesel ve ulusal
işbirlikleri kurulması gerektiğini ortaya
çıkarmaktadır.
2016 Kışı

Sel

Kar

30-50 yılda bir

Bilinmiyor

Su ve kanalizasyon sistemi etkilendi.
Ulaşım aksamaları:
•Karayollarını su bastı.
•Metro istasyonlarını su bastı.

Ulaşım Aksamaları:
•Bursa-İzmir 40km kuyruk oluştu.
•Toros Dağları ulaşıma kapandı.

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Konut ve işyerlerini sel bastı.
Araçlarda hasar.

İstanbul haline gıda girişinin %60 düşmesiyle,
tüketici fiyatları yükseldi.

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Tahminen yaklaşık 200 milyon TL

Bilinmiyor

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

18 Temmuz 2017
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İKLIM DEĞİŞİKLİĞİYLE
İKLİM
DEĞIŞIKLIĞIYLE MÜCADELE
Eylem Tipi: Azaltım ve Uyum
İklim değişikliği ile mücadelede iki kavram ortaya çıkmaktadır: Azaltım ve Uyum.
•

Azaltım, iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarını azaltacak ve karbon
yutaklarını güçlendirecek sosyal, ekonomik ve teknolojik önlemlerdir. Fosil yakıtların
enerji amaçlı kullanımı, büyükbaş hayvancılık, yoğun tarım uygulamaları, orman
alanlarının ekonomik faaliyetlere yer açma amacıyla kaybedilmesi ve yetersiz atık yönetimi
uygulamaları, sera gazı salımına sebep olmaktadır. Azaltım eylemleri ve politikaları,
atmosferdeki sera gazı birikiminin yavaşlaması (ve idealde düşürülmesi) ve sera etkisinin
kontrol altına alınmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda yaygın olan uygulamalar;
yenilenebilir enerji (örn. rüzgâr ve güneş enerjisi) üretiminin artırılması, binalar, sanayi
ve ulaşımda enerji tasarrufu programları ve orman alanları gibi karbon yutaklarının
genişletilmesidir.

•

Uyum, doğal ve beşeri sistemler üzerindeki mevcut ve beklenen iklim değişikliği
kaynaklı riskleri hafifletme ve fırsatları değerlendirme amaçlı uygulamalardır. İklim
değişikliğine neden olan sera gazı salımları bugün durdurulsa bile atmosferdeki sera gazı
konsantrasyonunun sanayi devrimi öncesi seviyelere inmesi hemen gerçekleşmeyecek,
iklim değişikliğinin etkileri yaşanmaya devam edecektir. Bu nedenle, sosyo-ekonomik
sistemlerin ve ekosistemlerin iklim değişikliğinin öngörülen etkilerine karşı dirençlerinin
artırılması gerekmektedir. İklim değişikliği hem riskler hem de fırsatlar doğurabilmektedir.
Uyum eylem ve politikaları, riskleri yok etmeye değil, olası tehditlerin yıkıcı etkilerinin
şiddetini azaltmaya, fırsatları da uygun şekilde değerlendirmeye odaklanmaktadır. Bu
uygulamalar, mevcut altyapı yatırımlarının iyileştirilmesi, yeni yapıların değişen iklime
daha uygun biçimde planlanması, kurumların ve halkın daha bilinçli ve hazırlıklı olması
gibi unsurlar içermektedir.

Direnç Kavramı
Direnç kavramı sistem teorisinden gelir ve mühendislik ile ekolojik anlamda iki farklı anlam
taşır. Mühendislik anlayışında sistemlerde verimlilik esası ön plana çıkar. Böyle bir sistem
mümkün olduğunca dış etkenlerden izole edilir ve optimum sayılan bir denge noktası tespit
edilip o dengeye yakın tutulmaya çalışılır. Bu mantıkta işleyen sistemler mümkün olduğu
kadar tek denge noktasına sahip olduklarından ve bu sabit hale yakın olmaya tasarlanmış
olduklarından direnç kavramı sistemin bir aksaklık sonrası normaline dönme hızıyla ölçülür.
Bu anlayış altyapı (örn. enerji, atık vb.) ve ekonomik sistemler (örn. bankacılık, bina vb.) gibi
mühendislik ve ekonomi prensiplerine dayalı sektörler için uygun olmaktadır. Ekoloji anlayışında
ise sistemlerde süreklilik esası ön plana çıkar. Böyle bir sistem dış etkenlerle etkileşim halindedir
ve birden çok hal alabilir, birden çok noktada denge kurabilir. Bu mantıkta işleyen sistemlerde
önemli olan sistemin normal koşullardan uzaklaştığında verdiği tepkiler ve yeni denge kurmak
için geliştirdiği uyum çözümleridir. Dolayısıyla direnç, bir sistemin kendine özgün parametre ve
prosesleri koruyarak atlatabileceği aksaklığın şiddetiyle ölçülür. Birleşmiş Milletler gibi birçok
kurumun, direnç kavramını bu iki yaklaşımın ilkelerini temel alıp harmanlayarak tanımladığı
görülmektedir: “Bir sistemin, topluluğun veya toplumun bir afete dayanma, onunla başedebilme
ve ondan toparlanması, temel yapı ve işlevlerini koruyarak veya tekrar kazanarak, hızlı ve
verimli bir şekilde yapması”dır[25]. Ancak uygulamada mühendislik tanımı hem risk analizinde
hem eylem önerilerinde hem de göstergelerde ağır basmaktadır.
İİDEP için Birleşmiş Milletler’in tanımı kullanılmış olup, eylemler iki tanımın ortak ilkeleri
gözetilerek belirlenmiştir. Kullanılan direnç kavramının pratik ve uygulanabilir olması için
mevcut kalkınma ve yatırım planlarıyla ilişkili olması büyük önem taşımaktadır.
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342
433
447
465
541-2
542
558
562
740
747
766
869
927-8
989
1296
1361-2
1416-7
1509
1563
1569
1588
1591-2
1625
1637
1648
1655
1660
1719
1724
1754
1766
1773-8
1812
1831
1836
1854-6
1856
1864
1865
1865
1870
1870-2
1893-4
1894
1908
1910-3
1911
1916
1918
1918-20
1924
1929
1960
1979
1994
1999
2009
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Deprem (kent tarihindeki ilk kayıt)
Yangın
Deprem
Yangın
Veba Salgını
Deprem
Deprem
Kuraklık
Deprem
Veba Salgını
Kuraklık
“Büyük” Deprem
Şiddetli Kış
Deprem
Deprem
Veba Salgını
Veba Salgını
Deprem (Küçük Kıyamet)
Sel / Taşkın
Yangın
Şiddetli Kış
Veba Salgını
Veba Salgını
Veba Salgını
Deprem
Veba Salgını
Büyük İstanbul Yangını
Deprem
Yangın
Deprem
Deprem
Veba Salgını
Veba Salgını
Kolera Salgını
Veba Salgını
Kolera Salgını
Aksaray Yangını
Kuraklık
Kolera Salgını
Hocapaşa Yangını
Beyoğlu Yangını
Kolera Salgını
Kolera Salgını
Deprem
Fatih (Çırçır semti) Yangını
Kolera Salgını
Uzun Çarşı (Aksaray) Yangını
Kuraklık
Cibali Yangını
İspanyol Nezlesi Salgını
Sel
Boğaz’ın donması
Tanker Çarpışması
Independenta Tanker Faciası
Kuraklık
Gölcük (Marmara) Depremi
Ayamama Deresi Taşkını

1509 Depremi
15 Eylül 1509’da yaşanan ve “Küçük Kıyamet”
olarak da bilinen deprem sonrasında İstanbul
büyük ölçüde hasar almıştır. 5-10 bin can kaybı
olduğu
tahmin
edilmektedir.
Deprem
sonrasında ülkeden toplanan 3.000 usta ve
66.000 işçiyle kentte yeniden yapım ve
tadilatlara başlanmış, şehirdeki tüm tamirat
işleri olaydan sonraki 10 ay içinde (1510
Haziran’ında) tamamlanmıştır.

1836 Veba Salgını
Bizans Dönemi’nden beri İstanbul halkı pek çok
kez veba salgınlarıyla karşılaşmıştır. Son büyük
salgın, 1836’da yaşanmış ve 25-30 bin kişinin
hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu
salgında, Kız Kulesi veba hastalarının tecrit
edilerek tedavi edilmesi için tahsis edilmiştir.
Salgının sonrasında, limanlar ve şehir
sınırlarındaki karantina uygulamaları ve
korunma yöntemleri hakkında gazetede
yayınlanan ve dağıtılan lahiya ile yapılan
bilinçlendirme vebanın sonraki yıllarda ciddi
kayıplara neden olmasının önüne geçilmiştir.

1994 Kuraklık
1994 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle, İBB
tarafından su tasarrufu önlemleri alınması
gerekmiştir. Buna rağmen, 1994’ün Eylül
ayında İstanbul’un 3 ay yetecek suyu kalmış,
yılın sonunda gelen yağışlarla kuraklık tehlikesi
aşılmıştır. Yaşanan deneyimin sonucunda, su
hatlarının yenilenmesi ve yeni barajların inşa
edilmesi (Kazandere ve Sazlıdere) gibi
yatırımları sonucu şehrin su altyapısı
güçlendirilmiştir.

İstanbul, 8 bin yıllık tarihi boyunca sayısız afet yaşamış ve kırılganlıklara karşı direnç
kazanmıştır. Şehir özellikle depremler ve yangınlarla sürekli mücadele etmiştir. Depremlere
karşı ahşap yapıların tercih edilmesi, şehri pek çok kez yangınlara karşı dayanıksız bırakmıştır.
Bu nedenle, afetlerden kazanılan deneyimler kentin yönetimlerini hukuki, kurumsal ve teknik
çözümlere yöneltmiştir.
1870 Yangını
1870 yılında Beyoğlu’nda çıkan yangın elli
hektarlık bir alanı yok etmiş, 3000 kadar yapıyı
ortadan kaldırmış ve yaklaşık otuz bin kişiyi
etkilemiştir.

Kentin yoğun ve itibarı yüksek bölgelerinde
yangın riskini en aza indirmek için şehir ana
ve tali olmak üzere iki bölgeye ayrılarak,
ana bölgelerde ahşap bina yapımı tümüyle
yasaklanırken, tali bölgelerde ise ahşap
binalar arasında kârgir yangın duvarı
yapılması koşulu getirilmiştir. Ayrıca kargir
yapılara ahşap yapılara göre daha fazla
yükseklik hakkı verilerek kârgir yapılar teşvik
edilmiştir. 1870 yangını, yangınlara karşı
yapılarda önlem alınmasını gerekli kılan
nizamnamelerin çıkmasına, 1874 tarihinde
İtfaiye Teşkilatı’nın kurulmasına, yeniden
yapılanma
yangın
sigortacılığının
gelişmesine ve dolayısıyla İstanbul’un
yangın risk haritalarının hazırlanmasına da
neden olmuştur.

1569 Yangını
1569 yılında 30.000 civarında evin yanmasının
sonucunda halka yangınlara karşı tedbir alma
zorunluluğu getirilmiştir. Bu tedbirler arasında
evde fıçıyla su bulundurma ve yangından
kaçmadan ilk müdahalenin ev sahipleri ve
komşularca yapılması gerekliliği vardır. Bunun
yanı sıra, Hassa Başmimarı Mimar Sinan da
evleri inşa edenlerin konuda ehli olmasını teyit
etmekten sorumlu tutulmuştur.

1999 Depremi
17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara
(Gölcük) Depremi İstanbullular’ın hafızasında
derin yer etmiştir. Bu deprem binalar için
deprem
yönetmeliğinin
2007
yılında
güncellenmesine ve kentsel ölçekte farkındalık
çalışmaları başlamasına vesile olmuştur. Ayrıca,
risk altındaki yapı stoğunun yenilenmesi için
özellikle kırılgan bölgelerde kentsel dönüşüm
projeleri gerçekleştirilmeye devam etmektedir.
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STRATEJI
STRATEJİ

AMAÇ
İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı ile:
Kentin ekosistem, sosyal yapı ve ekonomisini iklim değişikliğine dirençli kılmak ve
iklim değişikliğine yol açan sera gazlarını azaltmak; bunu yaparken İBB’nin vizyonu
ve hedeflerini desteklemek, kentin tarihi mirası ve güncel megakent dinamiklerini
gözetmek, kentin cazibesi ve yaşam koşullarını iyileştirmek hedeflenmektedir.

HEDEFLER: AZALTIM VE UYUM
Azaltım Hedefi:
İstanbul, tüm paydaşlarıyla birlikte kentin sera gazı emisyonlarını ulusal iklim
değişikliği stratejileri, kentin sosyo-ekonomik dinamikleri ve iklim değişikliğinin
küresel etkilerini göz önünde bulundurarak 2030 yılında normal senaryoya göre
artıştan %33 azaltmayı hedeflemektedir.
Uyum Hedefi:
İstanbul’un iklime direncini arttırmak amacıyla özellikle ekosistem, altyapı ve sosyoekonomik sistemlerin afet risklerini ve afetlerden etkilendiklerinde toparlanma
sürelerini azaltmayı ve bu sistemlerin belirlenen en kırılgan öğelerini güçlendirmeyi
hedeflemektedir.
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PRENSIPLER
PRENSİPLER
İİDEP, 5 prensip temelinde hazırlanmıştır.
Esneklik		
İklim değişikliği konusundaki bilgiler, deneyimler ve uygulamalar sürekli
olarak gelişmektedir. Bu nedenle, İİDEP’in güncellenen bilimsel bulgulara, uluslararası
müzakerelerdeki gelişmelere, ulusal mevzuattaki değişikliklere (örn. kentlere zorunlu azaltım
ve uyum çalışmaları yükümlükleri getirilmesi) ve yeni teknoloji ve uygulamalara (örn. elektrikli
araçların yaygınlaşması) adapte olabilecek esnekliğe sahip olması esas alınmıştır.
Bütüncül		
İklim değişikliğiyle mücadele eylemleri İBB stratejileriyle eşgüdümlü olmalıdır.
Bu nedenle İİDEP, İBB ve iştiraklerinin stratejik planlarıyla uyum gözetilerek hazırlanmıştır.
Ayrıca, İBB’nin sonradan geliştirileceği stratejik belgelerin de İİDEP ile uyumlu olması önemlidir.
Eyleme Dönük
Temelde operasyonel bir belge olarak hazırlandığı için, İİDEP’te hâlihazırda
planlanmakta veya İBB ve paydaşları için teknik ve kapasite açısından uygulanabilir olan,
iklim değişikliği açısından azaltım veya uyum için etkisi yüksek eylemlere öncelik verilmektedir.
Böylece, İİDEP’in somut, etkileri kolay izlenen ve değerlendirilen özellikte olması amaçlanmıştır.
Çoklu Fayda
Bazı iklim değişikliğiyle mücadele eylemlerinin hem azaltıma hem de uyuma
etkisi olabilmektedir. Hatta bu eylemler, kentin sera gazı emisyonlarının ve iklimsel kırılganlığın
azaltılmasının dışında başka yan faydalar da sağlayabilmektedir. Örneğin bir toplu taşıma
projesi, bir yandan sera gazı salımlarını azaltırken aynı zamanda hava kalitesini iyileştirerek
yaşam kalitesinin artmasına da katkıda bulunabilir. Çoklu fayda sağlayan uygulamalar maliyetfayda açısından yerel yönetimlerin finansman kaynaklarını ve kurumsal kapasitelerini daha
verimli kullanmalarına destek olmaktadır. Bu nedenle, İİDEP’teki eylemler önceliklendirilirken
çoklu fayda özelliği taşımaları dikkate alınmıştır.
Değişime Öncü İİDEP’in uygulamasındaki başarı, şehrin tüm paydaşlarıyla işbirliğinden
geçecektir. Bu nedenle, planda özellikle sektörel paydaşların uygulamalarına da mümkün
olabildiğince yer verilmiş, İİDEP’in paydaşların da benimseyebileceği bir şekilde kurgulanması
hedeflenmiştir. İİDEP, Türkiye’de azaltım ve uyuma eşdeğerde ağırlık veren ilk yerel eylem
planıdır. Henüz ulusal düzeyde iklim değişikliğiyle ilgili yerel yönetimlere yönelik hukuki
düzenlemeler bulunmadığı için İİDEP ulusal anlamda yol gösterici bir çalışma olacaktır.

KURUMSAL YAPI VE KOORDİNASYON
KOORDINASYON
İklim değişikliğiyle mücadele, İBB’nin Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde
belirlenmiş sorumluluklarıyla örtüşmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İBB
ve diğer belediyelere iklim değişikliğiyle ilgili spesifik sorumluluklar yüklemese de, kanunun
7. Maddesi’nde belirtilen “sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım
alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; ... katı atıkların
ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri
yerine getirmek” gibi sorumluluklar azaltım ve uyum eylemleriyle örtüşmektedir. Bu açıdan
büyükşehir belediyeleri, iklim değişikliğine yönelik önlemleri almak ve hizmetlerini kentin
ekonomik, toplumsal, çevresel sürdürülebilirliğini göz önüne alarak yürütmek konusunda
dolaylı da olsa sorumludur. İklim değişikliğinin getirdiği risk ve fırsatların günümüzde göz ardı
edilemez noktaya gelmesi İBB’nin konuyla ilgili adım atmasına neden olmuştur.
İBB içinde iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalar Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Çevre Koruma Müdürlüğünce yürütülmektedir. Müdürlük ulaşım, altyapı, sağlık, afet ve su
kaynakları yönetimi gibi alanlarda yetkiye sahip farklı birçok İBB birim ve iştirakinin de faaliyet
alanını yatay kesen bu konuyu ilgili birimlerin koordinasyonunu sağlayarak yürütmektedir.
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SÜREÇ VE PAYDAŞ KATILIMI
İİDEP’in hazırlanması süreci, birbirini takip eden 7 iş paketine bölünmüştür. İİDEP; öncü,
iddialı, kapsamlı, İBB’nin dahil olduğu uluslararası iklim değişikliği programları ve metotlarıyla
uyumlu, ulusal ve kentsel değişikliklere uyarlanabilir esneklikte, paydaş iletişimini öngören
ve sürekli gelişimi hedefleyen temel bir İBB belgesi olarak tasarlanmıştır. İİDEP’in 7 iş paketi
şunlardır:
1.

Yol haritasının oluşturulması

2.

Sera gazı envanterinin hazırlanması

3.

İklim senaryolarının analizi

4.

Risk, fırsat ve kırılganlıkların belirlenmesi

5.

Paydaş toplantıları gerçekleştirilmesi

6.

İstanbul’un İklim Değişikliği Eylem Planı’nın oluşturulması

7.

Farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme çalışmaları yapılması

İİDEP, İBB ve paydaşlarının aktif katılımı ve katkılarıyla hazırlanmıştır. İİDEP hazırlanırken,
iklim değişikliği ve etkilenebilecek sektörlerde deneyimli uzmanlar, İBB’nin farklı birimleri ve
iştirakleri, İstanbul’daki sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve özel sektörden paydaşların
görüş ve önerilerinden faydalanılmıştır. Tarih çizelgesinde sıralanan eylemlerin yanı sıra İBB
iştirak ve paydaşlarıyla otuzun üzerinde toplantı düzenlenerek kurum için birimlerin görüşleri
alınmış, sunumlar yapılmış ve faaliyetleri hakkında bilgi toplanmıştır. Aşağıda İBB’nin iklim
değişikliğine yönelik çalışmalarının detaylı zaman çizelgesi verilmektedir.
2015

Kasım

UCLG-MEWA Çevre Komitesi

İBB, UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) Çevre Komitesi Başkanlığı’na
seçilmiştir.

21. Taraflar Konferansı – Paris

İBB, yerinde gözlem ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Paris
Anlaşması’nın imzalandığı 21. Birleşmiş Milletler (BM) İklim
Değişikliği Taraflar Konferansı’na (COP21) katılım sağlamıştır.

Aralık
Compact of Mayors’a üyelik

İBB, şehirlerarası küresel bir ağ olan Compact of Mayors’a
(Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi) imza atmıştır.

İklim Değişikliği Durum Raporu

İklim değişikliğiyle mücadelede kentlerin rolü kapsamında İBB’nin
mevcut ve planlanan projeleri değerlendirilmiştir.

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı
Kapsamının Belirlenmesi Çalışması

İİDEP’in hazırlığı için iş paketleri, iş paketlerinin süreçleri, hedefleri,
yöntemleri, kaynakları ve sorumlulukları detaylı şekilde
kurgulanmıştır. Böylece iş paketlerinin kendi aralarında uyumlu
olmaları, aynı hedefler doğrultusunda çıktılar üretmeleri, kapsam
ve yaklaşım olarak aynı temelde ilerlemeleri temin edilmiştir.
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2016

Mayıs

Kasım

Malatya Mutabakatı
İstanbul Deklarasyonu

22. Taraflar Konferansı – Marakeş

İBB, COP22’ye katılım sağlamıştır. Konferans kapsamında Türkiye
standında yapılan Kentler ve İklim Değişikliği Paneli’nde Çevre
Koruma Müdürlüğü tarafından “İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Çalışmaları”; Afet
Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından “İklim Değişikliğine
Uyum Kapsamında İstanbul'da Yürütülen Afetlere Hazırlık
Çalışmaları” ve İSTAÇ A.Ş. tarafından ise “İstanbul Atık Yönetim
Stratejileri ve İklim Değişikliği Üzerindeki Hafifletici Etkileri,
İstanbul Sera Gazı Envanteri” başlıklı sunumlar gerçekleştirilmiştir.

İBB’nin başkanlığında gerçekleşen UCLG-MEWA Çevre Komitesi
toplantısında, üye belediyelerce iklim değişikliği ile mücadele
konusunda taahüt verilen deklarasyon yayımlanmıştır.

İklim Değişikliği Risk, Fırsat ve
Kırılganlıklar Analiz Raporu

İklim senaryoları sonucunda elde edilen gelecek öngörüleriyle,
İstanbul’da karşılaşılması beklenen iklim değişikliği etkilerinin
şehrin farklı sosyo-ekonomik ve çevresel bileşenleri ve sektörlerin
kritik altyapıları üzerinde doğuracağı kırılganlıklar ve fırsatlar
sektörel uzmanlarca incelenmiştir.

Eylül

İİDEP’in azaltım eylemlerinin temelini oluşturan, 2015 yılı için GPC
Basic metodolojisiyle hesaplanan sera gazı envanteri çalışmasında
İstanbul için ana sera gazı salım kaynaklarının binalar ve karayolu
ulaşımı kaynaklı enerji tüketimi olduğu tespit edilmiştir. Aynı
zamanda
bu
çalışmayla,
sonraki
yıllarda
kolaylıkla
güncellenebilecek ve önceki sera gazı envanterleriyle
karşılaştırılabilecek veri temelli bir envanter yapısı oluşturulmuştur.

Ağustos

İstanbul’un Sera Gazı Envanter Raporu

Arazi Kullanımı,
Ormancılık,
Biyoçeşitlilik Ve Tarım

Ulaştırma ve Lojistik
Turizm, Ticaret ve
Sosyo-Kültürel Yapı

Atık Yönetimi

Su Kaynakları
Yönetimi

İİDEP’in hazırlanmasının ardından uygulanmasının takibi ve
sürdürülebilirliğini sağlamak için paydaş katılımını sağlayan
yönetim modelleri incelenmiştir.

Binalar

Kasım

İİDEP Paydaş Yapısı Raporu

Sanayi
Enerji Üretimi Ve
Dağıtımı

Kamu Altyapısı
Halk Sağlığı

23. Taraflar Konferansı – Bonn

İBB iştiraki İSTAÇ A.Ş. tarafından COP23’e katılım sağlanmıştır.

2018
Paydaş Anketi

Şubat

Temmuz 2017’deki paydaş toplantısında uzmanlarca önerilen
eylemler, İBB müdürlükleri ve iştirakleriyle düzenlenen
toplantılarda somut ve detaylı şekilde tanımlanmıştır. Eylemlerin
hangi sırayla hayata geçirileceğine yönelik bir anket hazırlanarak,
eylemlerin önceliklendirmesi için tekrar sektörel uzmanların
görüşlerine başvurulmuştur. Ankette İBB iştiraklerinden, akademi
ve STK’lardan toplam 128 uzman görüş bildirmiştir.
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İklim Değişikliği Senaryolarının
Değerlendirilmesi Raporu

Nisan

Mart
www.iklim.istanbul websitesi erişime açılmıştır.

Haziran

2017

Paydaş Bilgilendirme Toplantısı

İstanbul’u gelecekte nasıl bir iklimin beklediğini bilmeden uyum
için etkili önlemler almanın mümkün olmayacağından hareketle,
İstanbul’un ikliminin 2100 yılına kadarki süreçte farklı iklim
değişikliği senaryolarından nasıl etkileneceği analiz edilmiştir.

İİDEP’in

hazırlığı için yapılan çalışmalar ve bulgular paydaşlarla
paylaşılmıştır. Farklı kurumlardan katılan 46 paydaştan İİDEP’e
yönelik fikir ve önermeler alınmıştır.

Temmuz
İBB’nin “İstanbul’da
İklim Değişikliği
Farkındalığının
ve
Çalışmalarının
Geliştirilmesi” projesi AB’nin Türkiye'de İklim Değişikliği

Alanında

Kapasitenin

Geliştirilmesi

Hibe

Programı’ndan

faydalanmaya hak kazanmıştır.

Paydaş Çalıştayı

Farklı sektörler ve kurumlardan 140 uzmanın katıldığı çalıştayla
İstanbul’un gelecekteki iklimi, sektörel kırılganlık ve fırsatlar
ışığında İstanbul için azaltım ve uyum eylem önerileri ortaya
çıkarılmıştır.

Akademisyen

İBB

Akademisyen

Kamu
Temsilcisi

İBB

Kamu
Temsilcisi

Özel Sektör
Sivil Toplum
Kuruluşları
Sivil Toplum
Kuruluşları

Özel Sektör

Mart
İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı

Sera gazı envanteri (2. İş Paketi) ve gelecek beklentileri (3. İş Paketi)
ışığında temel kırılganlıklar belirlenerek (4. İş Paketi) oluşturulan
hedefler, paydaşların önerileri (5. İş Paketi) doğrultusunda
şekillenmiştir. Böylece iklim değişikliğiyle mücadelede azaltım ve
uyumu birlikte ele alan, uluslararası metodolojilerle uyumlu ve
gelecekteki mevzuat, strateji ve teknik metotlara adapte olabilecek
bu eylem planı ortaya çıkarılmıştır.

Vaka Analizi Çalışmaları

Seçilen sektörler için TÜBİTAK MAM işbirliğiyle ayrıntılı senaryo
analiz çalışmaları yürütülecektir. Atık yönetimi, ulaştırma ve
binalara daha yakından bir bakış sağlanacak, gelecek yıllarda
İİDEP’in güncellenmesi için bir temel oluşturulmuş olacaktır.

Farkındalık Yaratma ve Kapasite
Geliştirme çalışmaları

Hedefleri, yöntemi ve çıktılarının vatandaşlara, belediyelere ve
diğer paydaşlara yol gösterici olması açısından İİDEP’in
tanıtılması, konunun yaygınlaştırılması ve ilginin artırılması
projenin uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir katkılar sunmasını
sağlayacaktır.

27

PLAN YÖNTEMI
YÖNTEMİ
Türkiye’de belediyeler mevzuat şart koşmadığı halde iklim değişikliği eylem planları
oluşturmaktadır. Türkiye’de yerel yönetimleri iklim değişikliği eylem planı hazırlamaya zorunlu
kılan bir yönetmelik henüz bulunmamaktadır. Fakat iklim değişikliğinin görünen etkileri
karşısında ve uluslararası şehir ağlarına verilen gönüllü taahhütler doğrultusunda İBB gibi
birçok diğer belediye kendi iklim değişikliği eylem planlarını hazırlamaktadır.

Stratejik Karar 1 – Kapsam
İİDEP, İBB için iklim değişikliğiyle mücadelede bir referans noktasıdır. İklim değişikliğiyle
mücadelede ilerlemenin takip edilebilmesi için karşılaştırma yapılabilecek bir başlangıç
noktasının belirlenmesi gerekmektedir. New York ve Meksiko gibi pek çok kentte iklim değişikliği
eylem planları düzenli olarak takip edilmekte, faaliyetleri ve hedefleri elde edilen yeni veriler ve
uygulamaların çıkış noktalarına kıyasla kaydettikleri ilerlemeler ve hedeflere yönelik başarıları
ışığında güncellenmektedir. İBB, İstanbul’da da aynı uygulamayı yapacaktır. İİDEP, İBB’nin bu
karşılaştırmayı yapabilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki başarısını takip edebilmesi için
gereken referans noktasını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.
İİDEP, paydaşları iklim değişikliğiyle mücadeleye katılmaya teşvik etmeyi hedefleyen
operasyonel bir belgedir. İBB ve paydaşları, azaltım ve uyum konularında pek çok çalışma
yürütmelerine rağmen, bunların eşgüdümlü planlanması ve takip edilmesi için operasyonel
bir plana ihtiyaç duyulmaktaydı. Bunun yanı sıra, İBB’nin rolünün sınırlı olduğu konular da
bulunmaktadır. Örneğin, sanayi sektöründe ulusal mevzuata (Sera Gazı Emisyonlarının
İzlenmesi Yönetmeliği ve ilgili tebliğler) ve iklimsel risklere uyum sağlamak üzere özel sektörün
adım atması gerekmektedir. İBB, yerel paydaşlarla düzenli olarak çalışarak, aktörlerin iklim
değişikliğini bir karar parametresi olarak algılamalarını ve iç süreçlerine entegre ederek
onların da iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol almalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
İstanbul’un azaltım hedefi, şehrin büyüme dinamikleri gözönüne alınarak ulusal hedefler
çerçevesinde belirlenmiştir. İstanbul hala hızla -hem nüfus hem de kişi başına düşen GSYİH
anlamında- büyümekte olan bir şehir olduğu için sera gazı salımının en üst noktaya ulaşmasının
2050’den sonra olacağı öngörülmektedir. Bu durum, şehrin mutlak azaltıma geçmesini ciddi
teknik kapasite ve finansman ihtiyacı sebebiyle güçleştirmektedir. Binalar, ulaşım ve sanayide
tüketilen enerji bu azaltıma doğrudan etki edecek olup bu emisyon kaynaklarının birçoğu İBB’nin
doğrudan yetki alanında bulunmamaktadır. Dolayısıyla, İstanbul’un azaltım hedefi uluslararası
geçerliliği olan uygulamalar ışığında, Türkiye’nin uluslararası taahhütleriyle (INDC) ve ulusal
stratejileriyle de uyumlu şekilde “artıştan azaltım” olarak öngörülmüştür.
İİDEP’i operasyonel olarak güçlü kılabilmek adına belirsizlikleri fazla olan konular kapsam
dışı bırakılmıştır. Orman alanları ve arazi kullanımı değişimleri şehrin hızlı büyüme dinamikleri
nedeniyle çeşitli belirsizlikler barındırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda nasıl bir değişimin
gerçekleşeceğinin tam olarak belli olmaması sebebiyle, bu konular kapsam dışı bırakılmıştır.
İstanbul’da yapılmakta ve yapılacak olan mega projeler nedeniyle değişecek olan demografik
yapı ve kentin yayılımı, yutak alanlar ve arazi özelliklerine yönelik uzun vadeli tahminler
yapmada karşılaşılan veri yetersizliği ve İBB’nin bazı alanlarda doğrudan yetkisinin sınırlı olması
nedeniyle bu konular İİDEP’in bu ilk versiyonuna dahil edilmemiştir. Büyük boyutlu projeler
ve dolaylı olarak yol açacakları değişimler hesaba katıldığı takdirde İİDEP’in analizlerinde
önemli farklılıklar olabileceği öngörülmektedir. Verilere dair belirsizlikler giderildiği takdirde bu
konular İİDEP’in gelecekteki güncellemelerinde dikkate alınacaktır.
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Stratejik Karar 2 – Azaltım ve Uyum
İİDEP, iklim değişikliğiyle mücadelede hem azaltım hem de uyum yaklaşımlarını içermektedir.
Bugüne kadar dünyada ve Türkiye’de hazırlanan kent ölçeğindeki iklim değişikliği eylem
planları genellikle azaltıma (bazıları sadece enerjiye) odaklanmaktadır. Fakat, uluslararası
süreçlerdeki dinamiklerde ve kentsel iklim değişikliği eylem planlarında uyuma verilen önemin
giderek artması, ulusal ölçekte uyum odaklı bir strateji ve eylem planının varlığı ve İstanbul’u
bekleyen iklim riskleri ve fırsatları bir arada göz önüne alındığında uyum konusunun göz
ardı edilemeyeceğini göstermektedir. Bu nedenle İBB, İİDEP’te uyum faaliyetlerinin azaltım
faaliyetleriyle birlikte ele alınmasını gözetmiştir.

Stratejik Karar 3 – Yöntemler
Azaltıma dair senaryonun hesaplanmasında Kaya Özdeşliği (KI) modeli kullanılmıştır. Sera
gazı salımlarının tahmini, emisyon yoğun noktaların belirlenmesi ve buna yönelik politikaların
geliştirilmesi için önemli bir altlık oluşturmaktadır. Sera gazı salımlarının tahmininde en çok
kullanılan yöntem, Kaya Özdeşliği (Kaya Identity - KI) olarak bilinen ve Japon enerji ekonomisti
Yoichi Kaya tarafından geliştirilmiş olan eşitliktir. IPCC ve C40 tarafından da kullanılan KI, sera
gazı salımlarının dört ana faktör ile (nüfus, GSYİH, ekonominin enerji yoğunluğu ve enerjinin
karbon yoğunluğu) doğru orantılı olarak değiştiğini kabul eder.

CO2
CO2
Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla
Enerji
= Nüfus x
x
x
emisyonları
Enerji
Nüfus
Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla

Uyum eylemlerinin belirlenmesinde Kentsel Uyum Destek Aracı (UAST) uyarlanmıştır. Avrupa
Çevre Ajansı ve Covenant of Mayors ortaklığıyla geliştirilmiş olan UAST (Urban Adaptation
Support Tool), Avrupa Birliği’nin iklim uyum platformu (Climate-ADAPT) üzerinden kentlere
iklim değişikliği alanında eylem planlamaları için sunulan bir yol haritasıdır[32].
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Tablo 1. UAST Metodolojisinin Temel Adımları[32]

Adım

Açıklama

0. Başlangıç

Kentlerin iklim değişikliği tehdidine karşı güvenli, yaşanabilir, yenilikçi ve çekici
bir ortam sağlaması, aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan
canlı ve hareketli olması amaçlanmaktadır. UAST, kentlere yönelik pratik bir
kılavuz olarak geliştirilmiştir.

1. Uyum için temel
hazırlık

Başarılı bir uyum sürecinin planlanması için gereken temel parametreler
belirlenir. Bu gereksinimler arasında üst yönetimin stratejik desteğinin alınması,
paydaşlar arasında koordinasyon mekanizmalarının oluşturulması, rol ve
sorumlulukların net şekilde tanımlanması, potansiyel finansman kaynaklarının
belirlenmesi, eldeki mevcut bilginin toplanması, kurumsal kapasitenin ve
imkânların anlaşılması ve kentte yaşayanların farkındalığının artırılması
sayılabilir.

2. İklimsel risk ve
kırılganlıkların analizi

Geçmiş ve geleceğe yönelik olarak iklim değişikliğinin getirdiği risklerin ve
varsa fırsatların anlamlı bir resmi çıkarılmalıdır. Kentin uyum kapasitesi analiz
edilmeli ve kırılganlıkların ortaya konmasındaki belirsizlikler tanımlanmalıdır.
Uyum eylemleri, yalnızca iklim projeksiyonları temelinde belirlenemez. Riskler
ve kırılganlıklara yönelik bilgiler ışığında olası sosyo-ekonomik etkiler de göz
önünde bulundurulmalıdır.

3. Uyum eylemlerinin
tanımlanması

İklim değişikliğinin etkilerine olan kırılganlığı azaltacak, uygulanabilir spesifik
somut eylemlerin bir listesi çıkarılmalıdır. Bu çalışma yapılırken söz konusu
potansiyel eylemlerin nasıl, hangi departman veya iştirak tarafından, ne
zaman yapılabileceği de göz önüne alınmalıdır. Bu eylemler, risklere yönelik
önlemler olabileceği gibi, varsa fırsatları değerlendirmeye dönük projeler de
olabilir. Bu adımda tanımlanan potansiyel eylemler bir sonraki adımda detaylı
olarak değerlendirilecek ve seçilecektir.

4. Tanımlanan
eylemlerin analizi ve
seçimi

Uygulanabilecek eylemlerin kapsamlı bir listesi oluşturulduktan sonra, bu
adımda her bir eylem detaylı olarak incelenecek ve aralarından en uygunları
seçilecektir. Bu adım, aynı zamanda eylemlerin bir öncelik sırasına sokulması,
uygulayıcı sorumlu kişi, departman veya iştirakin belirlenmesi, eylemin ne
zaman hayata geçirileceği ve diğer eylemlerle etkileşiminin değerlendirilmesini
de içerir. Eylemin yerel şartlara ve belediyenin iş planına ne kadar uygun
olduğu, kenti dirençli kılmada ne kadar etkin olacağı ve daha geniş anlamda
sürdürülebilirliğe katkısı da göz önüne alınmalıdır. En önemlisi, iklim
konusunda fayda yerine zarar getirecek çalışmaların önlenmesidir. Diğer
eylemlerle çelişki veya sinerji potansiyeli, mümkünse diğer paydaşlarla iletişim
içerisinde araştırılmalıdır.

5. Uygulama

Zaman planı, sorumlu taraf ve bütçelemesi belirlenen uyum eylemleri, zamanı
geldiğinde hayata geçirilir. Bu eylemler uygulanırken, belediyenin ilgili
birimlerinin çalışmaların amacını iyi anlaması, projeleri sahiplenmesi ve takip
etmesi büyük önem taşır. Bu noktada üst düzey yönetim kademesinin desteği
ve yönlendirmesi, eylemlerin çıktılarını güçlendirecektir.

6. İzleme ve
değerlendirme

Eylemler, önemli ölçüde finansman ve insan kaynağı gerektirdiği için yerel
yönetimlerin uygulamaları mümkün olduğunca etkin ve verimli yürütmesi
önemlidir. İklim değişikliğinin etkileri görülmeye başlandıkça uyum planlarının
ne kadar doğru kurgulanmış olup olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. Aynı
zamanda belediyenin bilgi ve deneyimi bu süre içerisinde artacağı için
eylemler daha etkin şekilde planlanacak ve gerçekleştirilebilecektir. Yerel
ihtiyaçlar ve kırılganlıklar daha iyi analiz edilecek ve buna göre eylemlerin
başarısı incelenerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bu şekilde sürecin bir
döngü içerisinde, sürekli kendini geliştiren ve iyileştiren bir yapıya ulaşması
hedeflenmektedir.
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Stratejik Karar 4 – Sektör Seçimi
İİDEP’in hazırlık çalışmaları ulusal ve yerel stratejilerdeki sektörel kırılıma paralel 10
sektör çerçevesinde yürütülmüştür. Uluslararası kentsel strateji ve eylem planlarında ve ulusal
stratejilerde, eylemlerin sektörel olarak gruplandığı görülmektedir. İİDEP’te yer alacak eylemleri
ortaya çıkarmak ve kategorize etmek adına iklim değişikliği ve ilgili ulusal strateji ve eylem
planlarındaki, başta 2015-2019 Stratejik Planı olmak üzere İBB stratejik belgelerindeki, İBB
birimleri ve iştiraklerinin faaliyet ve sorumluluk alanlarındaki sektörel dağılımlar gözetilmiştir.
Bu doğrultuda, hazırlık çalışmalarında şu 10 sektör üzerinden ilerlenmiştir:
Halk Sağlığı
Atık Yönetimi
Ulaştırma ve Lojistik

Arazi Kullanımı, Ormancılık,
Biyoçeşitlilik ve Tarım
Enerji Üretimi ve Dağıtımı
Su Kaynakları Yönetimi

Kamu Altyapısı

Binalar

Turizm, Ticaret ve
Sosyo-Kültürel Yapı

Sanayi

Tanımlanan 10 sektör azaltım ve uyumla olan ilişkileri doğrultusunda değerlendirilmiş ve
önceliklendirilmiştir. 10 sektör için üretilen eylemler incelendiğinde bazı sektörler genel olarak
azaltıma odaklanmakta, diğer sektörler ise iklim değişikliğine dair kırılganlıklar nedeniyle uyum
konusunda ön plana çıkmaktadır. İİDEP kurgulanırken bu doğal ayrışma değerlendirilmiş ve
sektörel kırılım plan yapısına yansıtılmıştır.

Stratejik Karar 5 – Rol ve Sorumluluklar
İBB, İİDEP’in iki yıl sonraki izleme sürecinde aşağıdaki yürütme modellerinden birini seçmek
üzere değerlendirecektir. İklim değişikliği konusunun İBB içinde takip edilmesi, koordinasyonu
ve süreçlerin yönetilmesi için yapılan analiz ve görüşmeler neticesinde farklı alternatif modeller
geliştirilmiştir. Aşağıda özetlenen bu modellerden en uygununun, İBB tarafından İİDEP’in 2020
yılındaki izleme sürecinde seçilerek uygulamaya konması hedeflenmektedir.
Model 1 – Mevcut düzen			
İklim değişikliği konusunda çalışan çekirdek
kadro Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesinde yer
alır ve ilgili birimler ile işbirliğini bu ekip yürütür.
Model 2 – Yeni birim			
İBB tarafından yeni bir koordinasyon birimi
kurularak çekirdek kadronun yeni birim altında yer alması sağlanır.
Model 3 – İklim Değişikliği Sorumlusu
100 Resilient Cities (100 Dirençli Kent) ağında
olduğu gibi, doğrudan belediye başkanına bağlı üst düzey bir iklim değişikliği uzmanı görev
alır. Koordinasyon ve stratejiden sorumlu olur, işin uygulamasını ilgili birimlerle yakın diyalog
içinde yapar.
Model 4 – Komite			
Belediyede sorumlu birim yerine bir komite
kurulur. Sadece belediye; veya kamu, özel, akademik, ve sivil üyelerden oluşan bir komite
koordinasyon ve stratejiden sorumlu olur.
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EYLEMLERI DEĞERLENDİRME
EYLEMLERİ
DEĞERLENDIRME
İİDEP’te sunulan eylemlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi için farklı araçlar kullanılmıştır.
Eylemlerin önceliklendirilmesi için yararlanılabilecek alternatif yöntem ve araçlar Tablo 2’de
sunulmaktadır. İİDEP’in hazırlık sürecinde bunlardan uygun olanları seçilerek uygulanmıştır.

Tablo 2. Eylemleri Belirleme ve Önceliklendirme Araçları[33]

Araç

Açıklama

Uzman Görüşü

Olasılık ve risklerin konunun uzmanlarınca
değerlendirilmesi

Odak Grupları

Paydaşlardan oluşan grupların belirlenmiş
konularda tartışmaları

Beyin Fırtınası

Tüm fikir ve seçeneklerin yansıtıldığı serbest akış
listeleri/şemaları

Maliyet-Fayda Analizi

Etkiye parasal bir değer biçilerek ekonomik
verimliliğin ölçülmesi

Maliyet-Etki Analizi

İki ya da daha fazla eylemin maliyet ve sonuç
(etki) açısından ekonomik eksende birbirleriyle
karşılaştırılması

Delphi Tekniği

Tekrarlı (iteratif), grup-odaklı, fikir-üretme stratejisi

Çok-Kriterli Analiz

Birden fazla ve hepsi parasal olmayan kriterin
subjektif olarak değerlendirilmesi

Karar/Olasılık Ağaç
Şemaları

Farklı kararlar arasındaki ilişkileri gösteren şemalar

Etki Diyagramları/
Haritalama Araçları

Grafiksel tespit seçenekleri
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İİDEP’te
kullanıldı mı?

Eylemlerin önceliklendirilmesi için uzman görüşlerinde ve paydaşlara yapılan ankette, eylemlerin
Şekil 16’da sunulan üç farklı önceliklendirme stratejisi bağlamında değerlendirilmesine önem
verilmiştir. Bu stratejiler genelde uyum eylemleri için geliştirilmiş olmakla birlikte, uygun
oldukları yerlerde azaltım eylemleri için de kullanılmışlardır. Öncelikli eylemlerin “kazankazan” niteliğine sahip olmasına dikkat edilmiştir. Azaltım eylemleri için azaltım potansiyelleri
gözetilmiştir.

Kazan-Kazan (“win-win”)

Tercih Önceliği

Bu tür eylemler yalnızca azaltım ve uyumu hedeflememekte, aynı
zamanda ek toplumsal, ekonomik ve çevresel katkılara sahip
olmaktadır.

Sıfır Pişmanlık (“no regret”)

Çok düşük (veya sıfır maliyetli), büyük ödünler gerektirmeyen,
uygulaması kolay olan, farklı iklim değişikliği senaryolarının büyük
çoğunluğuyla uyumlu ve mevcut iklim şartlarında dahi fayda
sağlayan eylemlerdir. Gelecekte, beklenmeyen bir iklim senaryosunun
gerçekleşmesi durumunda, yatırım maliyetleri düşük olduğu için yerel
yönetimlerde pişmanlık yaratmaz.

Düşük Pişmanlık (“low regret”)

Bazı eylemler belirli iklim değişikliği senaryolarına bağlıdır ve bu
senaryolarının gerçekleşmemesi durumunda fonksiyonlarını yitirebilir.
Bu gibi riskleri içeren eylemlerin yerel yönetimlerce göze alınabilecek
ölçüde düşük maliyetli olmaları ve gelecekte yüksek fayda yaratmaları
beklenmektedir.
Şekil 16. Eylem Önceliklendirme Stratejisi[34]
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ÇERÇEVE
ULUSLARARASI ÇERÇEVE
Uluslararası Müzakereler Süreci
Uluslararası iklim değişikliği müzakereleri 1990’larda başlayan, Türkiye’nin de
taraf olduğu bir süreçtir.
1992

194 taraf ülke ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ve 1994 yılında
resmen yürürlüğe giren ‘Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’ (BMİDÇS), iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası atılan
ilk önemli adımdır. Sözleşmeye göre nihai amaç, “atmosferdeki sera gazı
birikimini iklim sistemi üzerindeki insan faaliyetleri kaynaklı ve tehlikeli
etkiyi önleyecek bir düzeyde tutmayı başarmak” olarak tanımlamıştır.
Bu amaca ulaşılması için tayin edilen zaman ise “ekosistemlerin iklim
değişikliğine doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretimini tehdit
etmeyecek ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına
izin verecek bir zaman dâhilinde” şeklinde belirtilmiştir. Sözleşmenin en
üst karar organı olan Taraflar Konferansı’nın (COP) her yıl toplanarak
sözleşmenin uygulanmasını değerlendirmesi ve sözleşme kurallarını
geliştirecek kararlar alması kararlaştırılmıştır. Türkiye, BMİDÇS’ye 24
Mayıs 2004 tarihinde taraf olmuştur.

1997

Kyoto Protokolü, 3. Taraflar Konferansı’nda (COP3) kabul edilmiş ve
müzakerelerin çok taraflı yapısı sebebi ile ancak 2005 yılında yürürlüğe
girebilmiştir. Protokol’de çerçeve sözleşmenin nihai amacına ve zaman
tanımına nasıl ulaşılabileceği açıklanmış, ülkelerin sera gazı salımı
bağlamında tarihsel sorumluluklarına ve kalkınma düzeylerine göre
2008-2012 (1. Yükümlülük Dönemi) için somut sera gazı azaltım hedef
ve sorumlulukları belirlenmiştir.
Türkiye, Kyoto Protokolü’ne 26 Ağustos 2009’da taraf olmuştur. Protokol
gereğince, Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede geliştirdiği ve
uyguladığı politikaları, mevcut sera gazı emisyonlarını ve emisyonlarla
ilgili verileri BMİDÇS’ye bildirme yükümlülüğü altındadır. Diğer taraftan
Protokol’ün Birinci (2008-2012) ve İkinci (2013-2020) Yükümlülük
Dönemi’nde sera gazı emisyon azaltım taahhüdü bulunmamaktadır[35].

2007

13. Taraflar Konferansı’nda (COP13) iklim müzakerelerini Kyoto
Protokolü için 2012 sonrası müzakereler ve 2020 sonrası yeni iklim
rejiminin müzakereleri olmak üzere iki paralel sürece ayıran Bali Yol
Haritası oluşturulmuştur[36].

2009

15. Taraflar Konferansı’nda (COP15) Kopenhag Mutabakatı ile iklim
değişikliğiyle mücadelede politik iradenin önemi, azaltım ve uyum
için uluslararası teknik ve finansal işbirliğinin güçlenmesi gerekliliği
vurgulanmıştır. Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund) gibi yeni finansman
kaynakları COP15’in sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
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2011

Durban’da gerçekleştirilen 17. Taraflar Konferansı’nda (COP17) 2015 yılında
imzalanıp 2020 yılında yürürlüğe girmesi amaçlanan yeni bir uluslararası anlaşma
taslağının hazırlanması kararıyla Paris Anlaşması yolunda ilk adım atılmıştır. Bu
taslağın hazırlanması için Durban Güçlendirilmiş Eylem Platformu Geçici Çalışma
Grubu oluşturulmuştur.

2012

Kyoto Protokolü’nün bağlayıcı döneminin sona ermesiyle, 18. Taraflar Konferansı’nda
(COP18) düzenlenen Doha Değişikliği’yle bazı ülkeler protokol kapsamındaki
yükümlülüklerini 2013-2020 sürecinde (2. Yükümlülük Dönemi) de sürdürmeyi kabul
etmiştir. Ayrıca, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen küçük ada devletleri ve en az
gelişmiş ülkeler için “iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanan kayıp ve zararlar”
kavramı uluslararası müzakere başlıklarına eklenmiştir.

2013

19. Taraflar Konferansı’nın (COP19) aldığı Varşova Kararı’yla BMİDÇS’ye taraf tüm
ülkelerin 2020 sonrasına yönelik ulusal katkı niyet beyanlarını (INDC) 2015 yılındaki
21. Taraflar Konferansı öncesinde sunmaları karara bağlanmıştır. 2015’e kadar yeni
anlaşma metninin taslağının hazırlanmasına karar verilmiştir.

2015

Paris Anlaşması’yla küresel hedeflerde uzlaşılmış ve ulusal hedefler beyan edilmiştir.
21. Taraflar Konferansı’nda (COP21) iklim diplomasisi açısından başarı olarak
addedilen ve küresel iklim değişikliği mücadelesinin çerçevesini yeniden düzenleyen
Paris Anlaşması kabul edilmiştir. Anlaşma, 4 Kasım 2016’dan itibaren hukuken
yürürlüğe girmiş ve BMİDÇS’e taraf olan 197 üyeden 175’i tarafından onaylanmıştır[37].
Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü’nden farklı olarak sera gazı salım azaltımına ilişkin
taraf ülkelerin ortaklaşa sağlayacağı sayısal bir hedeften ziyade, küresel yüzey
sıcaklık ortalamasındaki artışa dair nicel bir üst sınır koymuştur. Bu yeni iklim rejimi
sürecinde BMİDÇS’deki temel prensipler korunmuş, aşağıdan yukarıya bir yaklaşımla
tüm ülkelerin kendi belirleyecekleri ölçüde bir azaltım çabası göstermesi ve bunları
kademeli şekilde artırmaları yönünde sorumluluklar ve teşvikler tanımlanmıştır.
Özetle anlaşma kapsamında şu hususlarda uzlaşı sağlanmıştır;
•

Küresel sıcaklık ortalamasındaki artışın yüzyılın sonunda 2°C’nin olabildiğince
altında tutulması ve mümkünse 1,5°C ile sınırlanması,

•

Sera gazı salımlarının yüzyılın ikinci yarısından itibaren “dengelenmesi” ve
olabildiğince çabuk azaltılması,

•

Taraf ülkelerin bu hedeflere ulaşabilmek için nasıl bir yol izleyeceklerinin ve neler
yapacaklarının Ulusal Katkı Beyanları (NDC) ile tanımlanması,

•

Bu yol haritalarının 2023 itibarıyla her beş yılda bir daha da iddialı hale
getirilmesi.

2016

Marakeş’te gerçekleştirilen 22. Taraflar Konferansı (COP22), Paris Anlaşması
kapsamındaki başlıkların içinin doldurulması ve anlaşmanın uygulama parametrelerini
içeren “kural kitabı”nın yazılabilmesine yönelik süreç ve içerik müzakerelerine sahne
olmuştur. 2017-2020 süreci için “Küresel İklim Eylemi için Marakeş Ortaklığı”
başlatılmış ve “İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma”ya yönelik olarak “Marakeş Eylem
Duyurusu” (Marrakech Action Proclamation) kabul edilmiştir.

2018

Uluslararası aktörler, Paris Anlaşması’nın işbirliği ve yeni iklim mekanizmaları
boyutlarının uygulanmasına yönelik şartlarını 2018 sonuna kadar somutlaştırmaya
gayret etmektedir. Aralık ayında, Polonya’nın Katoviçe şehrinde gerçekleşecek
olan 24. Taraflar Konferansı’nda (COP24) Paris “kural kitabı”nın tamamlanması
planlanmaktadır.
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Türkiye’nin Ulusal Katkı Niyet Beyanı[38]
Türkiye, iklim değişikliği konusundaki hedeflerini uluslararası kamuoyuna Ulusal Katkı Niyet Beyanı
ile duyurmuştur. Pek çok ülke gibi Türkiye de gönüllü ulusal katkı niyet beyanını (INDC) 1 Ekim 2015
itibari ile BMİDÇS Sekretaryası ile paylaşmıştır.
Ana hedef

Referans Senaryoya (BAU) göre sera gazı salımlarında 2030 yılında %21
oranına kadar azaltım.
Toplam Sera Gazı Emisyonları (milyon tCO2e)
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2030

Azaltım Senaryosu

Uygulama Dönemi

2021 - 2030

Kapsam

Ekonomi geneli ve ana alt sektörler (enerji, endüstriyel işlemler, tarım, arazi
kullanımı arazi kullanım değişikliği ve ormancılık ve atık)

Kapsanan Sera
Gazları

Sera gazı salım envanterinde yer alan tüm sera gazları: Karbon dioksit
(CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidro Floro Karbonlar (HFCler),
Per Floro Karbonlar (PFCler), Sülfür Hegzaflorid (SF6), Nitröz Triflorid (NF3)

Yöntemsel Yaklaşım

IPCC 2006 ve IPCC 2013 Kyoto Protokolü rehberlerine dayanmaktadır.

Uluslararası piyasa
mekanizmalarının
kullanımı

Türkiye, 2030 hedefine ulaşabilmek amacıyla, maliyet etkinliğini de
dikkate alarak, ilgili kural ve standartlar çerçevesinde uluslararası piyasa
mekanizmalarından (örneğin karbon ticareti) faydalanmayı amaçlamaktadır.

Ulusal şartlar

Türkiye, sürdürülebilir kalkınma sürecine devam etmek durumundadır.
Hızlı bir sanayileşme ve şehirleşme süreci son 30 yıldır Türkiye’de devam
etmektedir. Ülkemiz, küresel ölçekte sanayi devriminden bu yana kümülatif
salımların sadece %0,7’sinden sorumludur. Enerji ithalatı payı Türkiye’nin
cari açığında önemli bir paya sahiptir. Tür kiye, sınırlı enerji kaynaklarını
kullanmak zorundadır. İklim değişikliği ile mücadelede ülkemiz mali ve
teknolojik kısıtlara sahiptir. Bu doküman ile sunulan ulusal katkı niyeti, iklim
değişikliği ile mücadeleye yönelik tüm sektörlerde ilave plan, politika ve
tedbirler içermektedir.

Ulusal katkının,
Sözleşme’nin temel
amacına faydası

Türkiye, referans senaryoya göre 2030 yılında sera gazı salımlarını %21
oranına kadar azaltarak küresel ölçekte 2°C hedefine ulaşmak için düşük
karbonlu kalkınma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır.
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Sektörel Hedefler

Enerji Sektörü: Güneş enerjisinden elektrik üretiminin 2030 yılına kadar 10
GW kapasiteye ulaşması; rüzgâr enerjisinden elektrik üretiminin 2030 yılına
kadar 16 GW kapasiteye ulaşması; mümkün olan tüm hidrolik kapasitenin
kullanılması; 2030 yılına kadar 1 adet nükleer santralin devreye alınması;
elektrik üretiminde ve şebekesindeki kayıp oranının 2030 yılında %15
seviyesine düşürülmesi; kamu elektrik üretim santrallerinde rehabilitasyon
çalışmaları; elektrik üretiminde yerinden üretimin, kojenerasyon ve
mikrokojenerasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması.
Sanayi Sektörü: Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planının
uygulanması ile enerji yoğunluğunun azaltılması; sanayi tesislerinde enerji
verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi ve verimlilik artırıcı projelere
mali destek sağlanması; uygun sektörlerde atıkların alternatif yakıt olarak
kullanılmasının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.
Ulaştırma Sektörü: Yük ve yolcu taşımacılığında karayollarının payının
azaltılarak, demiryolu ve denizyolunun paylarının artırılması ile modlar
arası dengenin sağlanması; kombine taşımacılığın geliştirilmesi; kentlerde
sürdürülebilir ulaşım planlama yaklaşımının uygulanması; alternatif yakıt
ve temiz araç kullanımının arttırılması; Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri
Strateji Belgesi (2014-2023) ve eki Eylem Planı’nda (2014-2016) karayolu
ulaştırması kaynaklı yakıt tüketimi ve salımlarının azaltılması; Yüksek Hızlı
Demiryolu projelerinin gerçekleştirilmesi; kent içi raylı sistem hatlarının
artırılması; tünel yapım çalışmaları sonucunda yakıt tasarrufu sağlanması;
eski model araçların trafikten çekilmesi; enerji verimliliği için yeşil liman ve
yeşil havalimanı projelerinin uygulanması; denizyolu ulaşımında ÖTV’siz
yakıt uygulaması.
Binalar ve Kentsel Dönüşüm Sektörü: Yeni yapılan konut ve hizmet binalarının
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ne uygun enerji etkin olarak inşa
edilmesi; yeni ve mevcut binaların enerji kimlik belgesi oluşturularak enerji
tüketimlerinin ve sera gazı salımlarının kontrol altında tutulması ve metrekare
tüketimlerinin yıllara bağlı olarak azaltılması; yeni ve mevcut binalarda
uygulanacak olan birincil enerji kaynaklarının tüketimini azaltan tasarım,
teknolojik cihazlar, yapı malzemeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının teşvik kanallarının geliştirilmesi (kredi, vergi azaltımı vb);
yeşil bina, pasif enerji, sıfır enerjili ev tasarımlarının yaygınlaştırılıp enerji
ihtiyacının minimuma indirilerek, enerjinin tüketildiği yerde üretilmesinin
sağlanması.
Tarım Sektörü: Tarım arazilerinin toplulaştırılması sonucunda yakıt tasarrufu
sağlanması; mera ıslah çalışmaları yürütülmesi; gübrenin kontrollü kullanımı
ve iyi tarım uygulamaları; minimum toprak işleme metotlarının desteklenmesi.
Atık Sektörü: Katı atıkların düzenli depolama alanlarına gönderilmesi;
atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme
amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması, enerji kaynağı olarak kullanılması
veya bertaraf edilmesi; atıkların maddesel geri kazanımı, biyokurutma,
biyometanizasyon, kompost, ileri termal işlemler veya yakma gibi işlemlere
tabi tutularak atıktan enerji kazanımının sağlanması; düzenli ve düzensiz
depolama alanlarından kaynaklanan depo gazından metan geri kazanımının
gerçekleştirilmesi; endüstriden kaynaklanan atıkların başka bir sektörde
alternatif hammadde veya yakıt olarak kullanılması, bir sektörden çıkan atığın
başka bir sektörün hammaddesi olabilmesini sağlayan endüstriyel simbiyoz
yaklaşımı; besi ve tavuk çiftliklerinden çıkan atıkların değerlendirilmesi için
uygun çalışmaların yapılması; düzensiz depolama sahalarının rehabilite
edilerek atıkların düzenli depolama sahalarında bertarafının sağlanması.
Ormancılık Sektörü ve Yutak Alanlar: Yutak alanların arttırılması ve arazi
bozulumunun önlenmesi; Orman Rehabilitasyon Eylem Planı ve Ağaçlandırma
Seferberliğinin uygulanması.
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Kent Ağları
Yerel yönetimler, uluslararası süreçlere paralel olarak iklim değişikliği konusunda harekete
geçebilmek amacıyla ortaklıklar kurmuşlardır. Yerel yönetimler, 1995’teki 1. Taraflar
Konferansı’ndan beri BMİDÇS müzakerelerine gözlemci statüsünde katılabilmektedir. İklim
değişikliğinin etkileriyle öncelikle yerel yönetimlerin mücadele etmesine rağmen uluslararası
müzakerelerde ve ulusal eylemlerde yerel yönetimlerin sorumlulukları ve ihtiyaçları yakın
zamana kadar gündeme alınmamıştır. Ancak 2015 Paris Anlaşması’na hazırlık süreci
ve sonrasında yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemi daha güçlü
vurgulanmaya başlanmıştır. Uluslararası ve ulusal düzeyde yeterli hukuki, finansal ve teknik yapı
bulunmaması ve uluslararası müzakerelerden alınan sonuçlardaki gecikme, yerel yönetimleri
bilgi ve deneyim alışverişi için ağlar kurmaya yöneltmiştir. Bu programlar, kentlerin ortak bir
yaklaşımla kendi iklimsel risk ve fırsatlarını belirlemelerini ve gereken tedbirleri almalarını
kolaylaştırmayı hedeflemektedir.
1990

Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi (UNFCCC)
1995

2000

Kyoto Protokolü

2005
Climate Protection Center

Kopenhag
Mutabakatı
Kyoto
Protokolü
1. Taahhüt
Dönemi

2010

Cities and Climate
Change Initiative

Making Cities Resilient

Doha Değişikliği

Paris Anlaşması
2015

Kyoto
Protokolü
2. Taahhüt
Dönemi

City Resilience Program

2020
Paris
Anlaşması
Taahhüt
Dönemi

2030

Şekil 17. Kent Ağlarının Uluslararası Müzakereler Sürecinde Gelişimi
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İlk kent ağları gönüllülük esasında ortaya çıkarken zaman içinde stratejik temellere dayanan ortak
platformlar oluşmuştur. 90’lı yıllarda iklim değişikliğiyle mücadeledeki ilk kentsel hareketlenme
şehir yönetimlerindeki kilit aktörlerin konuyu gündeme taşımasıyla başlamıştır. Bu süreçte,
yerel yönetimlerin gönüllü inisiyatifleriyle özellikle yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufuna
odaklanan adımlar atılmış, düzenleme ve uygulamalara gidilmiştir. ICLEI’nın İklim Koruma
Programı, Climate Alliance ve Energy Cities gibi kent ağlarının kurulmasıyla gönüllü olarak
iklim değişikliğiyle ilgili harekete geçen kentlerin sayısı artmıştır. 2000’li yıllarda bu ağların
azaltımın yanı sıra uyumu da kapsamlarına alması ve iki boyutu da ele alan yeni networkler
kurulmasıyla, kentler daha çok paydaşa uzanan ve şehirleşme ve yönetim dinamiklerini
iklim değişikliği perspektifinden stratejik olarak değerlendirdikleri yaklaşımları benimsemeye
başlamıştır. Günümüzde kentler kapasitelerine göre gönüllülük esaslı veya stratejik temelli
yaklaşımlardan birini tercih ederek kendilerine uygun ağlara dahil olmaktadır[39].
İBB ve Türkiye’deki diğer belediyeler de uluslararası kent ağlarına üyedir. Bu ağlardan
bazıları aşağıda verilmektedir.
Tablo 3. Küresel kent ağları ve İstanbul’un üyelikleri

Ağ

Açıklama

İstanbul
üye mi?

Üye olan
diğer Türkiye
belediyeleri

Dünya genelinde 600 milyon nüfusu barındıran
ve küresel ekonominin %25’ini temsil eden
90’dan fazla megakentin üye olduğu C40 İklim
Liderlik Grubu, iklim değişikliği konusunda
üyeler arasında etkin bilgi ve deneyim paylaşımı
imkânı sunmaktadır. Diğer programlardan
farkı, özellikle büyük şehirlere odaklı ve küresel
ölçekli olmasıdır. C40 kapsamındaki programlar,
kentleri finansman, diğer kentlerle iletişim,
sera gazı emisyonlarını izleme ve raporlama,
iklim eylem planları hazırlama gibi konularda
desteklemektedir.
Covenant of Mayors (Belediye Başkanları
Sözleşmesi), 2006 yılında Avrupa belediyelerine
odaklı bir gönüllü program olarak başlatılmıştır.
Ağın hedefi kent düzeyinde halkın iklim değişikliği
tehdidi hakkında farkındalığının ve yaşam
şeklinde değişiklikler yapabilme kapasitesinin
artırılması ve kentlerden kaynaklanan sera gazı
emisyonlarının kontrol altına alınmasıdır. Ağa
üye olan yerel yönetimlerden gerçekçi hedefler
koymaları ve periyodik olarak bu hedeflere ne
kadar yaklaştıklarını raporlamaları istenmektedir.
Bu hedefler;
(i) yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
önlemleri ile 2030’a kadar CO2 emisyonlarını en
az %40 azaltmayı,

Antalya B.B.
Bursa Nilüfer
Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı
Belediyesi
İstanbul Kadıköy
Belediyesi
İstanbul Maltepe
Belediyesi
İzmir Bornova
Belediyesi
İzmir B.B.

(ii) küresel ısınmanın getireceği değişimlere
hazırlıklı olmayı ve dirençli bir yapı oluşturmayı,

İzmir Karşıyaka
Belediyesi

(iii) güvenilir ve makul fiyatlı enerjiye erişim
için bölgedeki diğer yerel yönetimlerle işbirliği
geliştirmeyi planladıkları “Sürdürülebilir Enerji ve
İklim Eylem Plan”ları oluşturulması

İzmir Seferihisar
Belediyesi

olarak özetlenebilir.

39

Ağ

Açıklama

İstanbul
üye mi?

Üye olan
diğer Türkiye
belediyeleri

Compact of Mayors (Belediye Başkanları İklim
Sözleşmesi), 2014 yılında kurulmuş, üye şehirleri
iklim eylem sorumlulukları için ortak bir küresel
platformda bir araya getiren, yerel sera gazı
emisyonlarını azaltmayı, küresel ısınmaya karşı
kentlerin direncini artırmayı ve ilerlemeyi şeffaf
bir şekilde takip etmeyi amaçlayan bir küresel
koalisyondur. Bu ağ, üye kentlere 2020 yılına
kadar emisyonlarını azaltmak için bir yol haritası
ve birtakım araçlar sunmaktadır.

Eskişehir Belediyesi

2017 yılının başında Covenant of Mayors
ve Compact of Mayors programları Global
Covenant of Mayors for Climate and Energy
(İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları
Sözleşmesi) çatısı altında birleşerek düşük
karbonlu ve dirençli şehir çalışmalarını ortak
hedefler doğrultusunda yürütmeye başlamışlardır.

Ankara Çankaya
Belediyesi

İstanbul Beşiktaş
Belediyesi
İzmir Seferihisar
Belediyesi

Antalya B.B.
Bursa B.B.
Bursa Nilüfer
Belediyesi
Eskişehir B.B.
Eskişehir Tepebaşı
Belediyesi
İstanbul Bağcılar
Belediyesi
İstanbul Beşiktaş
Belediyesi
İstanbul Kadıköy
Belediyesi
İstanbul Maltepe
Belediyesi
İstanbul Maltepe
Belediyesi
İzmir Bornova
Belediyesi
İzmir B.B.
İzmir Karşıyaka
Belediyesi
İzmir Seferihisar
Belediyesi

Mexico City Pact, 2010 yılında 138 belediye
başkanının katılımı ile gerçekleştirilen Dünya
Belediye Başkanları İklim Zirvesi toplantısında
imzalanan ve belediyelerin iklim değişikliği ile
mücadelede çabalarını yoğunlaştırılması ve
işbirliğinin kuvvetlendirilmesi amacını taşıyan
bir anlaşmadır. Günümüzde 340 belediyenin
imzacısı olduğu anlaşmaya İBB de imza atmış ve
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Ağ

Açıklama
2014 Aralık ayında, UCLG-MEWA (Birleşmiş
Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı
Asya Bölge Teşkilatı) altında çevre sorunlarıyla
ilgili olarak, ortak bir zemin geliştirme ve yerel
yönetimlerin bu alandaki bilgi ve tecrübelerini
paylaşabilmeleri amacıyla İBB başkanlığı ve
sekreteryasıyla UCLG-MEWA Çevre Komitesi
kurulmuştur. Komitenin başkanlığına İBB
seçilirken; Malatya Büyükşehir Belediyesi,
Konya Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Seferihisar
Belediyesi de eş başkan olarak seçilmiştir.

İstanbul
üye mi?

Üye olan
diğer Türkiye
belediyeleri
Malatya B.B.
Konya B.B.
İzmir Seferihisar
Belediyesi
İstanbul
Büyükçekmece
Belediyesi
Diyarbakır B.B.
Kocaeli Gölcük
Belediyesi
Kahramanmaraş
B.B.
Balıkesir Karesi
Belediyesi
Nevşehir Belediyesi
İstanbul Pendik
Belediyesi
İstanbul Silivri
Belediyesi
Konya Selçuklu
Belediyesi
Yalova Belediyesi
İstanbul Sultanbeyli
Belediyesi
İstanbul Şişli
Belediyesi
Hatay B.B.

United Nations Disaster Risk Reduction (Birleşmiş
Milletler Afet Risk Azaltımı) birimi, “Making
my City Resilient” başlıklı yerel yönetimler
bağlamında iklim değişikliğine uyum odaklı
şehirlerin direncini güçlendirmeyi hedefleyen bir
farkındalık ve kapasite geliştirme kampanyası
başlatmıştır. Bu ağ kapsamındaki yerel yönetimler
yol haritaları, kılavuzlar, yazılımlar gibi planlama
araçlarına erişebilmektedirler.

Antalya B.B.
Yalova Belediyesi
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Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu, 2016
Sürdürülebilir Şehirler ile ilgili 11. Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefi (SDG 11) vasıtasıyla- şehir ve alt
ulusal yönetimlerin tüm boyutlarıyla oynamaları
gereken rolün öneminin tanınmasıyla sonuçlanan
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin kabulü
doğrultusunda Malatya’da toplanmış belediye
başkanları, bölgesel yönetim başkanları ve ortak
olduğumuz kurumların temsilcileri olarak bizler;
Başta sürdürülebilir kentleşme üzerine başlıca
bir hedefin gerekliliği hakkında bütün Birleşmiş
Milletler Ana Müzakere Gruplarıyla ortaklaşa
yayınlanan beyannameyi, Yerelleşme Üzerine
Küresel Danışmanlık önerilerini, Kentsel Kampanya
(Urban Campaign) ile birlikte yürüttüğümüz
çalışmayı ve öncelikle İklim ve Bölgeler üzerine
Lyon Deklarasyonu olmak üzere, 2012 yılından
2015 yılına kadar Küresel Görev Gücü tarafından
yapılmış beyanları göz önünde tutarak, sizlere iş bu
bildiri vasıtasıyla;
İklim değişikliği konusuyla ilgili olarak,
• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 7. ve 13.
hedeflerinin de önemini gözeterek, yerel ve alt
ulusal seviyede ilgili faaliyetlerin uygulamaya
alınmasının yanı sıra, yerel tarafların ve
vatandaşların da harekete geçirilmesinde kilit
aktörler olacağımızı,
• Ulusal yönetimler, uluslararası kurumlar, özel
sektör, finans kurumları ve sivil toplumla, her
seviyede yenilenebilir enerji tabanlı, düşük sera
gazı salımlı ve dirençli bir kalkınma yaklaşımına
evrilmeyi destekleyen güçlü ve verimli bir iklim
değişikliği topluluğu oluşturabilmek adına çaba
göstereceğimizi,
• Ulusal yönetimleri, yerel ve alt ulusal
yönetimlerin ulusal ve küresel çabalara da
katkıda bulunacak iklim değişikliği ile ilgili
yerel önlem ve uyum stratejilerini uygulama
yeterliliğine sahip olmalarını sağlamaları ve yerel
ve alt ulusal yönetimler arasında iklim odaklı
eşgüdümlülüğü ve işbirliğini destekleyecek yapı
ve çalışma çerçevelerini oluşturmaları için teşvik
edeceğimizi,
• Yereldeki düşük karbon eylemlerini ve adaptasyon
ölçümlerinin uygulamaya geçirilebilmesi için
gerekli fonlara, kendi yerel bütçe tasarılarımız
çerçevesinde öncelik vereceğimizi ve bu
kaynakları harekete geçireceğimizi,
• İklim değişikliğiyle mücadele etme kapasitemizi
geliştireceğimizi,
• Benzer
planların
geliştirilmelerinin
ve
uygulamaya koyulmalarının yerel yönetimlerde
istihdam yaratma ve ekonomik krizlerle başa
çıkabilme yeterliliği sağladığını göz önünde
bulundurarak, her fırsatta düşük karbon
planlarımızı, düşük sera gazı salımlı kalkınma
planlarımızı, biyo-çeşitliliğin korunması ile ilgili
hareket planlarımızı, bütünleşik sürdürülebilirlik
planlarımızı ve diğer akıllı şehir uygulamalarımızı
destekleyecek yeni ve yenilikçi fon kaynakları
yaratacağımızı,
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Kentsel Tarım konusuyla ilgili olarak,
• Yalnızca tüketici konumuna getirilen kentlilerin
toprakla tekrardan buluşmalarını sağlayacak
çalışmalar yapacağımızı ve kentli insanların
üretici konumuna gelmesini sağlayacağımızı,
• Yerel yönetimlerin, besin zincirlerini kısaltıp,
yerel üretimi desteklemek suretiyle tarımsal
üretime ve yerel ekonomik büyüme oranlarına
katkıda bulunabileceklerini göz önüne alarak,
şehirlerimizdeki doğal kaynaklarımızı, çevre
bölgelerin gıda güvenliğini tehlikeye atmayacak
yöntemlerle yöneteceğimizi,
• Bölgelerimizde yaşayan bireylerin güvenli,
makul fiyattaki besleyici gıdalara erişimini
sağlayacağımızı,
• Biyo-çeşitliliğinin korunmasını, kentsel planlama
ve kalkınma stratejilerimizin temel parçalarından
biri haline getireceğimizi,
Atık Yönetimi ve Kirlilik konusuyla ilgili olarak,
• Vatandaşlarda evsel atıkların azaltılmasına
yönelik farkındalık oluşturacağımızı,
• Yerel seviyede çocuklar ve gençlerimiz için temel
atık eğitim ve öğrenimini teşvik edeceğimizi,
• Verimli doğal kaynak yönetimi ve çevre
koruma politikalarımız aracılığıyla toprak ve su
kirliliğine bağlı olumsuzlukların azaltılmasına
katkıda bulunacağımızı ve bu kaynaklarımızı
koruyacağımızı,
• Hava ve gürültü kirliliğine ilişkin harekete
geçeceğimizi ve gerekli çalışmaları yapacağımızı,
• Atıkların önce kaynağında azaltılması ve sonra
ayrıştırılmasıyla ilgili olarak entegre uygulama
projeleri geliştireceğimizi ve atık çeşidinin
her türünün bertaraf edilmesiyle ilgili çaba
göstereceğimizi,
• Tehlikeli atık yönetimine ilişkin istişareleri yerel
yönetimler düzeyinde artırarak merkezi yönetimi
harekete geçireceğimizi,
Enerji konusuyla ilgili olarak,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarından bölgemiz
için elverişli ve uygun olan yatırımları teşvik
edeceğimizi,
• Bölgelerimizde bulunan korunmasız grupların
uygun maliyetteki yeşil enerjiye erişiminde
boşlukları belirleyeceğimizi,
• Devlet daireleri, ofisler, okullar ve benzeri kamu
kuruluşlarında enerji verimliliği yüksek binalar ve
yeşil enerji kaynaklarının kullanımı için yatırımlar
yapacağımızı ve sürdürülebilirliği tedarik
süreçlerimize bir koşul olarak dâhil edeceğimizi,
• Karbon salımı ve enerji verimliliği sorunlarını
aşabilmek için, başta yerel ulaşım ve kentsel
planlama politikalarımızla ilgili olanlar olmak
üzere, “akıllı şehir” teknolojilerine yatırımları
teşvik edeceğimizi
ve ekolojik yaşama ulaşma hedefiyle insan ve
doğayı barıştırmayı taahhüt ediyoruz.“

İklim Finansmanı
İklim finansmanı, uyum ve azaltım önlemlerinin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan
finansal kaynakları tanımlamaktadır. Yeni bir terim olarak ortaya çıkmış olsa da iklim
değişikliğiyle ilişkili olan kalkınma yardımı (ODA), yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, su
ve atık su şebekeleri ve benzeri altyapı yatırımları için yapılan finansman faaliyetlerini de kendi
şemsiyesi altında toplamaktadır.
Paris Anlaşması ile birlikte iklim değişikliğine dair taahhütlerle ilgili olarak eyleme
geçilebilmesi için iklim finansmanı konusu ön plana çıkmıştır. Altı uluslararası kalkınma kurumu
2020’ye kadar iklim finansmanını %25-40 arasında arttıracaklarını taahhüt etmiş, 2016 yılı
itibariyle bu hedeflerinin dörtte üçünü gerçekleştirmiştir. Diğer yandan, ülkelerin ulusal katkı
niyet beyanlarında (INDC) belirtilen eylemlerin finansmanı için yılda 1 trilyon doların üzerinde
yatırıma ihtiyaç duyulduğu tahmin edilmektedir. 2015-2016 yıllarındaki küresel ölçekte yıllık
iklim finansmanının ortalamada 410 milyar doları bulmuş olduğu göze alındığında mevcut
finans olanaklarının bu ihtiyacın yarısını bile karşılayamadığı görülmektedir[41].

Şekil 18. Küresel İklim Finansman Akışları (2015/2016)[41]

İklim finansmanında özel sektör kaynaklı finansman büyük rol oynamaktadır. 2016 yılındaki
383 milyar dolarlık iklim finansmanının 242 milyar doları özel sektörden, yalnızca 141 milyar
doları kamudan gelmiştir[41]. Paris Anlaşması taahhütlerindeki finansman açığının büyük ölçüde
özel sektör tarafından kapatılacağı öngörülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de de özel sektörün
azaltım ve uyuma yatırım yapmasını teşvik etmekte fayda olacaktır. Bazı yerel yönetimler, iklim
yatırımını teşvik etmek için yenilikçi yerel finans mekanizmaları da oluşturmaktadır.
Ülkeler azaltım ve uyum hedeflerine göre iklim finansmanından farklı şekillerde
yararlanmaktadır. Henüz iklim finansmanı büyük ölçüde (2016 yılında %93) azaltıma yöneliktir
ve genelde yenilenebilir enerji ön plandadır. Ancak kamu yatırımlarında enerji verimliliğinin
de giderek önem kazandığı gözlemlenmektedir[41]. Gelişmiş olan ülkelerin azaltım odaklı
finansmana, gelişmekte olan ülkelerinse uyum odaklı finansmana yönelmeleri beklenmektedir.
Uyuma ayrılan finansman henüz sınırlı olduğu için uluslararası finans kurumları uyum odaklı
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383 milyar dolarlık iklim finansmanının 242 milyar doları özel sektörden, yalnızca 141 milyar
doları kamudan gelmiştir[41]. Paris Anlaşması taahhütlerindeki finansman açığının büyük ölçüde
özel sektör tarafından kapatılacağı öngörülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de de özel sektörün
azaltım ve uyuma yatırım yapmasını teşvik etmekte fayda olacaktır. Bazı yerel yönetimler, iklim
yatırımını teşvik etmek için yenilikçi yerel finans mekanizmaları da oluşturmaktadır.
Ülkeler azaltım ve uyum hedeflerine göre iklim finansmanından farklı şekillerde
yararlanmaktadır. Henüz iklim finansmanı büyük ölçüde (2016 yılında %93) azaltıma yöneliktir
ve genelde yenilenebilir enerji ön plandadır. Ancak kamu yatırımlarında enerji verimliliğinin
de giderek önem kazandığı gözlemlenmektedir[41]. Gelişmiş olan ülkelerin azaltım odaklı
finansmana, gelişmekte olan ülkelerinse uyum odaklı finansmana yönelmeleri beklenmektedir.
Uyuma ayrılan finansman henüz sınırlı olduğu için uluslararası finans kurumları uyum odaklı
yatırımlarını artırmaktadır. Dünya Bankası’na göre önümüzdeki 15 yılda dünyada 90 trilyon
dolarlık altyapı yatırımı gerekecektir. Her yıl meydana gelen doğal felaketlerin 0,5 trilyon doları
bulan bilançosu ve senede 26 milyon kişiyi fakirliğe ittiği göz önüne alındığında ülkelerin
bu altyapı yatırımlarını iklime dirençli ve düşük karbonlu şekilde yapmaları kritik önem
taşımaktadır[42]. Türkiye gerek azaltım potansiyeli gerekse büyüme dinamiklerinin gerektirdiği
altyapı yatırım ihtiyacı nedeniyle hem azaltım hem de uyum finansmanından yararlanabilecek
özel bir konumdadır.
İklim finansmanında kent ölçeğinde yeni finansal araçlar geliştirilmektedir. Kentlerde
yerel yönetimlerin faydalanabildiği bu finansal programların geliştirilmesinde çoğu zaman
uluslararası şehir networkleri aracı olmaktadırlar. İstanbul, hem C40 hem de Global Covenant
of Mayors for Climate and Energy (GCoM) üyesi olarak aşağıda üç tanesi örneklenen
kaynaklardan yararlanma konusunu değerlendirecektir :
•

Green Cities Climate Finance Accelerator: 2017 yılı sonunda GCoM üyesi kentlerin iklim
dostu projeleri için EBRD tarafından 1,5 milyar dolar hacminde yatırımın desteklenmesi
hedefiyle 500 milyon dolarlık bir finansman ayrılmıştır. Bu programla EBRD, en fazla 60
kentin iklim dostu yatırımlarını fonlamayı hedeflemektedir. Türkiye, hem EBRD’nin faaliyet
gösterdiği bölgede yer alması hem de İBB ve diğer birçok belediyenin GCoM üyesi olması
sebebiyle bu fonlara başvurabilecektir[43].

•

C40 Cities Finance Facility: İstanbul’un da üyesi olduğu C40, üyelerinin gerçekleştirileceği
düşük karbon yatırımlarına maddi destek sağlamak üzere 2015 yılında bir finansman
programı geliştirmiştir. Çeşitli uluslararası donörlerin katkısıyla yürütülen programda
kentlerin iklim değişikliği eylem planlarına sürdürülebilir finansman sağlanması,
belediyelerde kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve
diğer kentlerle tecrübe ve kazanımların paylaşılması hedeflenmektedir. Program, özellikle
kent ölçeğinde yapılacak yenilenebilir enerji (çatılarda güneş paneli uygulamaları, atıktan
enerji üretimi), enerji verimliliği (belediye binalarında enerji tasarrufu uygulamaları, düşük
tüketimli sokak aydınlatması) ve ulaştırma (metrobüs, hafif raylı sistemler ve elektrikli toplu
taşıma) gibi yatırımlara odaklanmaktadır[44].

•

IKI (Uluslararası İklim İnisiyatifi): Almanya tarafından finanse edilen program, 2008
yılından beri gelişmekte olan ve sanayileşen ülkelerde iklimsel direnç ve düşük emisyonlu
kalkınma konularında ulusal veya yerel, küçük boyutlu projeler için finansal destek
sağlamaktadır[45].

Belirtilen kaynaklar dışında, kurumsal kapasite geliştirme gibi somut fiziksel yatırım içermeyen
daha dar kapsamlı ve küçük bütçeli projeler için farklı finansal destek mekanizmaları da
bulunmaktadır. İBB; iklim değişikliği bağlantılı projelerini hayata geçirmek için coğrafi,
kurumsal ve tematik şartları uygun olan kaynakları takip etmektedir.
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ULUSAL ÇERÇEVE
Türkiye’de iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasından Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı sorumludur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin BMİDÇS odak noktasıdır.
Ancak, Türkiye BMİDÇS’ye henüz taraf olmadan önce kurumsal yapılanmaya gidilerek 2001/2
sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturulmuştur.
İDKK, 2013 yılında yeniden yapılandırılarak İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon
Kurulu (İDHYKK) adını almıştır. Kurul, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği
sözleşmesi ve bu sözleşmelere bağlı protokoller ile iç mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar
çerçevesinde, iklim değişikliği ile mücadele ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli
tedbirlerin alınması ve bu konuda Türkiye’nin yerel şartları dikkate alınarak uygun iç ve dış
politikaların belirlenmesi çalışmalarını koordine etmekle görevlidir. İDHYKK üye yapısı şu
şekildedir:
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Koordinatör)
• Avrupa Birliği Bakanlığı
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Dışişleri Bakanlığı
• Ekonomi Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• İçişleri Bakanlığı
• Kalkınma Bakanlığı
• Maliye Bakanlığı
• Milli Eğitim Bakanlığı
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı
• Sağlık Bakanlığı
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
• Hazine Müsteşarlığı
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
• Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
• Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
• Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında, sektörlere odaklanmak amacı
ile oluşturulan Çalışma Grupları ise şunlardır:
• Sera Gazı Emisyon Azaltımı Çalışma Grubu
• İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Çalışma Grubu
• Sera Gazı Emisyon Envanteri Çalışma Grubu
• Finansman Çalışma Grubu
• Teknoloji Geliştirme ve Transferi Çalışma Grubu
• Eğitim, Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu
• Hava Yönetimi Çalışma Grubu
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Stratejik Planlar
Türkiye’nin iklim değişikliğiyle ilgili ulusal politikasını çerçeveleyen üç temel stratejik belge
bulunmaktadır. Türkiye’nin iklim politikasının temel yapıtaşlarını oluşturan aşağıdaki stratejiler
ve eylem planları, hem ulusal hem yerel düzeydeki aktörlerin iklim politikası iradesi, vizyonu ve
hedeflerini ortaya koyması bakımından kritik önem taşımaktadır.
•

Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi (2010–2020)[12]
Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki vizyonunu tanımlamaktadır:
“Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu, iklim değişikliği
politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş, enerji verimliliğini
yaygınlaştırmış, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış, iklim
değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek
yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen
bir ülke olmaktır”.
Bu bağlamda, ulusal hedefler belirlenmektedir. Buna ek olarak, enerji, ulaştırma, sanayi,
atık ve arazi kullanımı, tarım ve ormancılık sektörlerinde, iklim değişikliğine uyumda,
konuyla ilgili teknoloji transferi, finansman ve kapasite geliştirme alanlarında kısa, orta ve
uzun vadeli stratejiler belirlenmiştir.

•

Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı (2011–2023)[13]
Enerji, bina, sanayi, ulaştırma, atık, tarım ve arazi kullanımı ve ormancılık sektörlerinde ve
sektörleri yatay kesen konularda sera gazı azaltımı için amaç ve hedefler tanımlanmıştır. Bu
hedeflere ulaşmak için sorumlu kurumları, süreleri, yan faydaları, çıktıları ve performans
göstergeleri belirli olan eylemler oluşturulmuştur. Azaltım eylemlerinin yanı sıra uyumla
ilgili su kaynakları yönetimi ve gıda güvenliği gibi konular için de amaç, hedef ve eylemler
sıralanmaktadır.

•

Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2011–2023)[14]
Su kaynakları yönetimi, tarım sektörü ve gıda güvencesi, ekosistem hizmetleri, biyolojik
çeşitlilik ve ormancılık, doğal afet risk yönetimi, insan sağlığı alanlarında ve iklim
değişikliğine uyum bağlamında yatay kesen ortak konular için amaç, hedef ve eylemler
tanımlanmıştır. Eylemler için sorumlu kurumlar, süreler, çıktılar ve performans göstergeleri
belirlenmiştir.

Ulusal strateji ve eylem planları, bakanlıkların stratejik planları ve bakanlıklarca geliştirilen
tematik stratejiler, eylem planları ve programlarla desteklenmektedir. Bunlardan bazılarını
sıralamak gerekirse:
•

10. Kalkınma Planı (2014-2018)

•

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

•

Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)

•

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2023)

•

Sanayi Stratejisi (2015-2018)

•

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)

•

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ve Eylem Planı (2014-2023)

•

Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2023)
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İklim Değişikliği Stratejisi

İklim Değişikliği

İklim Değişikliği Eylem Planı
İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Afet Risk

AFAD SP
Kuraklık Yönetimi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı

Ekosistem

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ve Eylem Planı
Havza Koruma Eylem Planları (11 havza için)
Çölleşme ile Mücadele
Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı
İskan ve Çevre ve Çevre ve
Bayındırlık Şehircilik Şehircilik
B. SP
B. SP
B. SP

Sektörel

Çevre ve
Şehircilik
B. SP

Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı
Çevre ve
Orman B. SP

Orman ve Su
İşleri B. SP

DSİ SP

Orman ve Su
İşleri B. SP

DSİ SP

MGM SP

DSİ SP

MGM SP

OGM SP

MGM SP

OGM SP

OGM SP

Tarım ve
Gıda, Tarım ve
Köyişl. B. SP Hayvancılık B. SP
ETKB SP

ETKB SP
Enerji Verimliliği Stratejisi
Enerji Verimliliği Eylem Planı

Sanayi ve
Ticaret B. SP

Bilim, Sanayi ve
Ticaret B. SP

San. Strateji
Belgesi
Sağlık B. SP

San. Strateji
Belgesi

Sağlık B. SP

Ulaştırma B.SP
Kültür ve Turizm
Bakanlığı SP

UHDB SP

UHDB SP

Kültür ve Turizm
Bakanlığı SP
Bilgi Toplumu
Stratejisi ve
Eylem Planı

Kalkınma

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
Kalkınma Bölge Planları (23 bölge için)

1. - 7. Kalkınma Planları

1960

2000

8. Kalkınma Planı

2005

9. Kalkınma Planı

2010

10. Kalkınma Planı

2015

2020

2025

Ulusal İklim değişikliği strateji ve eylem
planlarına atıf yapan stratejik belgeler
Şekil 19. İklim Değişikliği Bağlamında Ulusal Stratejiler
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İİDEP, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018-2022 Stratejik Planı doğrultusunda
hazırlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018-2022 Stratejik Planı’nda[46] belirtildiği gibi
“Plan dönemi sonuna kadar hava kirliliği önlenerek hava kalitesi iyileştirilecek ve çevresel
gürültü kirliliği azaltılacak, iklim değişikliği ile mücadele edilecek, iklim değişikliğinin etkilerine
uyum sağlanması için tedbirler alınacak, uluslararası yükümlülükler yerine getirilecek ve ozon
tabakası korunacaktır”. Bu hedef doğrultusunda, 2022 yılına kadar 30 büyükşehir belediyesinin
iklim değişikliği eylem planları hazırlamasını öngörmektedir. İBB, İİDEP’i hazırlayarak bu
doğrultuda etkin ve çok önemli bir rol üstlenmektedir.

Mevzuat
Türkiye’de dolaylı olarak iklim değişikliğiyle ilişkili iki kanun vardır. Bunlar yenilenebilir
enerji (18.05.2005/25819) ve enerji verimliliği kanunlarıdır (18.04.2007/26510)[47]. İklim
değişikliğiyle doğrudan ilişkili kanunlar yalnızca uluslararası sözleşme ve protokollerin
onaylanmasıyla ilgilidir.
İklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili mevzuat; yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler
düzeyindedir[48]. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmaktadır:
•

Sera Gazı Emisyonlarının
25.04.2012/28274)

•

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ (22.07.2014/29068)

•

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu
Hakkında Tebliğ (02.12.2017/30258, 02.04.215/29314)

•

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (12.10.2011/28082)

•

Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği (09.10.2013/28790)

•

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği (23.12.2017/30279)

•

Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair
Yönetmelik (08.12.2014/29199)

•

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (07.12.2010/27778)

•

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (05.12.2008/27075)

•

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
(27.10.2011/28097)

•

Enerji Verimliliği Eğitim
(18.09.2012/28415)

•

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum Ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi
Hakkında Tebliğ (25.07.2012/28364)
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Takibi

ve

Hakkında

Sertifikalandırma

Yönetmelik

Faaliyetleri

(17.05.2014/29003,

Hakkında

Tebliğ

Turkuaz Şehirler[49,50]
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında “Sürdürülebilir Şehircilik Projesi” adı altında ulusal
bir proje hazırlanmaktadır. Turkuaz Şehirler Projesi olarak da bilinen bu çalışma ile ulusal
İklim Değişikliği Eylem Planı’nın uygulanmasında yerel yönetimlere verilecek görevlerin
daha net belirlenmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında şu çalışmalar öngörülmektedir;
• Belediyelerin teknik ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi (eğitimler düzenlenmesi)
• Yerel iklim eylem planları için kılavuzların hazırlanması
• Sera gazı izleme, raporlama ve onaylama için teknik kılavuzların hazırlanması
• Sürdürülebilir kentler için gösterge ve parametrelerin belirlenmesi ve kılavuzların

hazırlanması · Yerel ve bölgesel iklim değişikliği bilgi ve teknoloji ağının oluşturulması

• Ulusal iklim değişikliği mevzuat çalışmalarının yürütülmesi
• Ulusal “Turkuaz Sertifikasyon Sistemi”nin oluşturulması

Sürdürülebilir Şehircilik Projesi, Türkiye’yi temsil eden bir şehircilik anlayışını oluşturma
vizyonuyla tasarlanmıştır. Turkuaz şehirler, çevreye önem vererek ve iklim duyarlı şehircilik
anlayışını kent yönetimlerine tanıtmayı hedefleyerek ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir. ICLEI,
European Green Capital, C40, Citta Slow gibi sürdürülebilir kent konseptleri incelenerek
oluşturulan proje ile seçilen belediyelerin iklim dostu kent haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
Yerel yönetimlerce “çevre dostu şehircilik” anlayışı doğrultusunda hazırlanacak eylem
planlarında, aşağıda örnekleri verilen iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik somut
planlara yer verilecektir. Turkuaz Şehirler kapsamında hazırlanacak eylem planlarında
öngörülen çalışmalar şöyledir:
• İmar planlarının iklime duyarlı hazırlanması
• Atıkların ayrı toplanması ve güvenilir şekilde bertaraf edilmesi
• Atıklardan enerji elde edilmesine yönelik çalışmalar yapılması
• Kentin tamamında akıllı ve sürdürülebilir ulaşım seçeneklerinin sunulması
• Bisiklet yollarının yapılması
• Araç filolarında düşük karbon emisyonuna sahip araçlara yer verilmesi
• Yeşil alan miktarının arttırılması

Proje, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere 14 ilde pilot olarak başlatılacak, daha
sonra tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde genişletilecektir. Seçilen iller şunlardır: İstanbul,
Sakarya, Bursa, Çanakkale, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Adana, Hatay,
Lefkoşa, Kocaeli ve Antalya.
İklim değişikliğinin olası etkilerine karşı hazırlıklı, risk yönetimi yaklaşımıyla hareket eden,
belediye hizmetlerinde (enerji, ulaşım, imar planlama, atık yönetimi vb.) iklim değişikliğini
dikkate alan bir anlayışın yerleştirilmesi ile bütüncül bir şehir yönetimi oluşturulacaktır.
Böylece enerji ve doğal kaynaklardan tasarrufu ön planda tutan, çevre dostu teknolojilerin
tercih edildiği, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edildiği bir belediyecilik yaklaşımı
ortaya konacaktır.
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Türkiye’de İklim Finansmanı
Türkiye, uluslararası iklim finansmanı imkanlarından daha fazla yararlanabilir. Şekil 20’de
özetlendiği üzere Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ndeki özel durumu not edilmiştir. Ancak Paris
Anlaşması sonrası kurgulanan yeni küresel iklim finansmanı rejimiyle birlikte henüz uluslararası
fonlardan yararlanma talebi uluslararası müzakerelerde genel kabul görmemiştir. COP21 ve
22’den sonra 2017 yılında Bonn’da organize edilen COP23’te de bu konuda olumlu bir sonuç
alınamadığı için Türkiye Yeşil İklim Fonu’ndan (GCF) henüz yararlanamamaktadır. Türkiye’nin
Küresel Çevre Fonu’ndan (GEF) yararlanması 2020’ye kadar mümkün olmakla birlikte 2020
sonrasında faydalanabileceği henüz net değildir. Türkiye, 2020 sonrası bu kaynaklara erişimini
güvence altına almak amacıyla Paris Anlaşması’nı TBMM’den geçirmeyi bu finans kaynaklarına
erişim şartına bağlamıştır. Doğrudan iklim finansmanı için Birleşmiş Milletler çatısı altında
oluşturulmuş bahsi geçen bu kaynaklara erişimi sınırlı da olsa, Türkiye, iklimle bağlantılı diğer
birçok finans mekanizmasından yararlanabilmektedir.

2010

Türkiye’nin özel şartlarının tanınması

2011

2015’de yeni bir küresel anlaşmaya geçilmesi konusunda uzlaşılması (COP17)

2012

Annex II ülkelerinin 2020’ye kadar Türkiye’ye destek sağlamaya çağrılması (COP18)

2015

Teknik ve finansal ihtiyaçları vurgulayan INDC’nin (ulusal katkı beyanı) sunulması.

2016

Türkiye’nin GCF’den yararlanma talebinin yeterli ilgi görmemesi (COP22)

Şekil 20. Türkiye’nin iklim finansmanı konusunda yürüttüğü uluslararası müzakereler [51]

Türkiye’de özellikle azaltım odaklı kamu ve özel sektöre yönelik finansman imkanları
bulunmaktadır. 2016 yılında Türkiye’ye yaklaşık 2 milyar dolar iklim finansmanı sağlanmıştır.
Bu finansman; Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım
Bankası (EIB), Fransız Kalkınma Ajansı ve Alman Kalkınma Bankası gibi kalkınma bankalarından
özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları için temin edilmiştir. Bunun yanı
sıra yerel ölçekte proje uygulama, strateji geliştirme ve farkındalık yaratma çalışmaları için de
Avrupa Birliği ve GEF kaynaklı hibelere erişilebilmektedir. Son yıllardaki en önemli finansman
kaynaklarından biri Dünya Bankası tarafından ülkelerin iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik
yatırımlarının finansmanı için kurulan, İklim Yatırım Fonları’nın (CIF) alt programı olan Temiz
Teknoloji Fonu (CTF) olmuştur. Tablo 4, CTF kapsamında Türkiye’de desteklenen 13 projenin
güncel bilgilerini sunmaktadır.
İBB iklim fonlarından aktif olarak yararlanmış ve yararlanmaya devam edecektir. Bu
finansman kaynakları arasında Odayeri ve Kömürcüoda’da toplanan çöp gazından enerji
üretiminin Gold Standard ile sertifikalandırılması ve yakın tarihte, 2016 yılında, metro yatırımları
için alınmış olan 265 milyon dolar tutarındaki kredi sayılabilir. Bunun yanı sıra AB’nin IPA
ve Ufuk2020 hibe programlarıyla farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. İBB, bu finansman
kaynaklarını takip etmektedir.

50

Tablo 4.Türkiye’nin Temiz Teknoloji Fonu (CTF) kapsamında yararlandığı proje bazlı finansman[52]

Tematik Odak

Sektör

Kalkınma
Kurumu

Miktar
(milyon dolar)

Eş-finansman
(milyon dolar)

Private Sector Sustainable
Energy Financing Facility
(TurSEFF)

Enerji
Verimliliği

Özel

EBRD

43.3

426

Financial Innovation for
Renewable Energy (FIRE)

Yenilenebilir
Enerji

Kamu

IFC

17.8

76.9

DPSP I: Geothermal
Development Project Part
of: Dedicated Private
Sector Programs

Jeotermal

Kamu

IBRD

40.0

377.0

DPSP I: Geothermal
Development Lending
Facility (GeoDELF) Part of:
Dedicated Private Sector
Programs

Jeotermal

Özel

EBRD

25.0

300.0

Rüzgar

Kamu

IBRD

50.0

400.0

Residential Energy
Efficiency Finance Facility
(TuREEFF)

Enerji
Verimliliği

Özel

EBRD

39.0

397.0

Residential Energy
Efficiency Finance Facility
(TuREEFF)

Enerji
Verimliliği

Özel

EBRD

31.0

397.0

Turkish Private Sector
Sustainable Energy
Financing Facility (TurSEFF)

Enerji
Verimliliği

Özel

EBRD

43.3

256.3

Turkish Private Sector
Sustainable Energy
Financing Facility (TurSEFF)

Enerji
Verimliliği

Özel

EBRD

6.8

33.3

Commercializing
Sustainable Energy Finance
Phase II (CSEF II)

Enerji
Verimliliği

Özel

IFC

31.0

477.0

Commercializing
Sustainable Energy Finance
Program

Enerji
Verimliliği

Özel

IFC

21.7

40.0

Impact Assessment of
Clean Technology Fund
in Renewable Energy and
Energy Efficiency Market
in Turkey

Yenilenebilir
Enerji ve Enerji
Verimliliği

KamuÖzel

IBRD

0.1

0.0

Private Sector Renewable
Energy and Energy
Efficiency Project

Yenilenebilir
Enerji ve Enerji
Verimliliği

Kamu

IBRD

100.0

1359.6

Proje Adı

Renewable Energy
Integration Project

51

İSTANBUL ÇERÇEVESİ
ÇERÇEVESI
İBB’nin Stratejisi ve Öncelikleri
İİDEP’in hazırlanması İBB’nin 2015-2019 Stratejik Planı’nda belirtilen eylemler arasındadır.
Bu stratejik planda[53] İBB’nin misyonu “Açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak hizmetleri,
21. yüzyılın yerel yönetim anlayışına uygun şekilde sunmak, belediye hizmetlerini kurumsal bir
anlayışla mükemmelleştirirken şehrin kültürel kimliğini yaşatmak”, vizyonu ise “Sürdürülebilir
ve yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran, şehircilik ve medeniyet adına küresel değer üreten
marka kentin yerel yönetimi” olarak belirlenmiştir. Stratejik Plan, doğrudan ve dolaylı azaltım
ve uyum faaliyetlerini kapsamakta, İİDEP’in hazırlanmasını “Çevre Koruma Uygulamalarını
Yaygınlaştırmak” stratejik hedefinin izleme göstergesi olarak tanımlamaktadır.
İBB ve iştiraklerinin geliştirdikleri kente özgün stratejiler, İİDEP’e yön vermektedir. İİDEP
hazırlanırken İBB’nin faaliyet raporlarında paylaşılan çalışmalarıyla uyum gözetilmiştir. Bunun
yanı sıra, İİDEP’in İBB iştiraklerinin stratejik planları ve faaliyetleriyle paralel olmasına önem
verilmiştir.
İklim değişikliği gündemi, İBB’nin “sürdürülebilir akıllı şehir” hedefiyle paraleldir. İstanbul’un
küresel bir çekim merkezi olma iddiası ve sürdürülebilir, düşük karbonlu kalkınma yoluyla önde
gelen metropol konumunu güçlendirme vizyonu, kentte yeşil iş imkanlarının artması ile yenilikçi,
katma değeri yüksek ekonomik değer yaratılabilme potansiyeli ile birlikte düşünüldüğünde İİDEP,
İBB’nin sürdürülebilir akıllı şehir hedefleriyle aynı doğrultuda konumlandırılmıştır. İstanbul’da
altyapı yatırımlarının hızla devam ediyor olması, yerel yönetim ve diğer aktörlerin planlama,
insan kaynağı ve finansal açıdan güçlü olmasını sağlamakta ve gerekli görülen iyileştirmelerin
hayata geçirilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu durum bir fırsat olarak görülmektedir.
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İBB Faaliyetleri
İBB birim ve iştirakleri ile İBB’ye bağlı kurumlar bünyesinde hâlihazırda gerçekleştirilen
veya planlanan azaltım ve uyum çalışmaları bulunmaktadır. 2016 yılı Faaliyet Raporu’nda[54]
verilen bazı çalışmalar aşağıda örneklenmektedir:
•

Toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılması ve kullanımlarının teşvik edilmesi İstanbul’un
ulaşım kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmaktadır. Bu çalışmalara örnek olarak raylı
sistemlerin geliştirilmesi, ve otobüs, minibüs ve şehir hatları gibi toplu taşıma hatlarının
“Park Et & Devam Et” gibi programlarla desteklenmesi verilebilir.

•

Enerji Yönetim Sistemleri ile İBB kendi çalışmaları ve binalarında enerji verimliliğini gözeten
azaltım çalışmaları yapmaktadır.

•

Çöp gazından enerji üretimi (44,8 MW’lık Odayeri ve 19,6 MW’lık Kömürcüoda Düzenli
Depolama Sahaları) ve İBB binalarına yenilenebilir enerji sistemlerini entegre ederek (örn.
Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’ndeki 650 adet fotovoltaik panel) fosil yakıt bazlı enerji
kaynaklı sera gazı salımları azaltılmaktadır.

•

İBB’nin yeşil alanları çoğaltma ve ağaçlandırma çalışmaları da karbon yutaklarının
artırılması ve iklim değişikliği kaynaklı ısınmayı pekiştiren kent ısı adası etkisinin azaltılması
açısından uyum bağlamında önem kazanmaktadır.

•

Somut uygulamalarının yanı sıra İBB iklim değişikliği ve enerji verimliliği gibi konularda
farkındalık yaratma çalışmaları yapmakta ve farklı paydaşlar için eğitimler düzenlemektedir.
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EMISYON ENVANTERİ
EMİSYON
ENVANTERI
İSTANBUL SERA GAZI SALIMLARI
MEVCUT DURUMU
Türkiye’nin ekonomik ve kültürel açılardan en önemli kenti konumunda olan
İstanbul, aynı zamanda Avrupa’nın nüfus açısından en yoğun kentidir. Türkiye
nüfusunun yaklaşık %18’ini[6], GSYİH’sinin ise yaklaşık %17’sini[55] oluşturan
İstanbul, nüfus yoğunluğunun yanı sıra, ekonomik faaliyetlerin de en yoğun olduğu
il konumundadır.
İstanbul’un sera gazı envanteri 2015 yılı için hesaplanmış ve İİDEP kapsamında
raporlanmıştır[6]. İlk olarak 2010 yılı için, GPC (Topluluk Ölçekli Sera Gazı
Salım Envanterleri için Küresel Protokol’ün - Global Protocol for Community)
standardı esas alınarak hesaplanan İstanbul Sera Gazı Envanteri, 2017 yılında
güncellenerek 2015 yılı için GPC Basic kapsamında bir sera gazı envanteri
hazırlanmıştır. Envantere göre elektrik tüketimi, doğalgaz, ulaştırma, atıklar ve
diğer yakıtlar özelinde sera gazı salımlarının toplam emisyon içerisindeki dağılımı
sonraki sayfada sunulmaktadır.
İstanbul’un 2015 yılı için GPC Basic yaklaşımına göre hesaplanan toplam karbon
ayak izi 47.340.725 tCO2e olmuştur. Kapsam dahilindeki salımların %61’i
“Kapsam 1-Doğrudan Salımlar”, %39’u ise “Kapsam 2-Dolaylı Salımlar”dan
kaynaklanmaktadır.
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SABİT KAYNAKLAR
Karbon Ayak İzi (tCO2e)
31.373.145

TAŞITLAR
Karbon Ayak İzi (tCO2e)
13.342.655

ATIK
Karbon Ayak İzi (tCO2e)
2.624.926

%66

%6
%28

İSTANBUL’UN TOPLAM SERA GAZI EMİSYON MİKTARI

47.340.725 tCO2e
KİŞİ BAŞI SERA GAZI EMİSYON MİKTARI

3,23 tCO2e
%37
%25
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ATIK

DOĞALGAZ

ULAŞTIRMA

ELEKTRİK

%6

%4
DİĞER
YAKITLAR

%28

SERA GAZI SALIM PROJEKSIYONU
PROJEKSİYONU
Sera gazı salımlarının tahmini, emisyon yoğun noktaların belirlenmesi ve buna yönelik
politikaların geliştirilmesi için önemli bir altlık oluşturmaktadır. Sera gazı salımlarının
tahmininde en çok kullanılan yöntem, Kaya Özdeşliği (Kaya Identity- KI) olarak bilinen ve Japon
enerji ekonomisti Yoichi Kaya tarafından geliştirilmiş olan eşitliktir. IPCC ve C40 tarafından
da kullanılan KI, sera gazı salımlarının 4 ana faktör ile (Nüfus, GSYİH, Ekonominin Enerji
Yoğunluğu ve Enerjinin Karbon Yoğunluğu) doğru orantılı olarak değiştiğini kabul etmektedir.

CO2
CO2
Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla
Enerji
= Nüfus x
x
x
emisyonları
Enerji
Nüfus
Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla

İstanbul için sera gazı salım projeksiyonu, GPC Basic standardında 2015 yılı için hesaplanan
salımların, KI kullanılarak 2050 yılına kadar öngörülmesiyle elde edilmiştir. Bu kapsamda
yapılan temel varsayımlar şunlardır;
•

Baz yıl (2015) için GPC Basic standardına göre hesaplanan salımlar (yaklaşık 47,3 milyon
tCO2 ) kullanılmıştır.

•

İstanbul nüfus projeksiyonu için,
• 2023 yılına kadar TÜİK tarafından hesaplanmış olan rakamlar doğrudan
kullanılmıştır[56].
• 2023 sonrası nüfus projeksiyonu, TÜİK tarafından Türkiye için 2050 yılına kadar
öngörülen nüfus artış hızının, İstanbul nüfus artış hızına oranlanmasıyla hesaplanmıştır.
Bu projeksiyona göre, Türkiye nüfusu 2050 yılına kadar artmaya devam edip,
sonrasında azalmaya başlayacaktır.
• İstanbul nüfus artış hızının Türkiye artış hızından yüksek olduğu görülmüş olup,
İstanbul için hesaplamada dâhil edilen nüfus artış hızının, Türkiye nüfus artış hızı ile
aynı oranda azalacağı kabul edilmiştir.

•

İstanbul için kişi başı GSYİH, 2014 yılı il bazında verilen TÜİK verileri temel alınarak ve
Türkiye’nin GSYİH artışı dikkate alınarak hesaplanmıştır[57].
• İstanbul için kişi başı GSYİH artışının, Türkiye ile aynı oranda gerçekleşeceği
varsayılmıştır.
• Türkiye için kişi başı GSYİH tahmininde, OECD raporlarından faydalanılmıştır[58]. Söz
konusu rapora göre, kişi başı GSİYH 2011-2030 dönemi için %3,60, 2030-2050
dönemi için ise %1,80 olarak belirtilmiştir.

•

Ekonominin enerji yoğunluğu, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan
raporlar esas alınarak ve 2000-2015 yılları arasında sağlanan enerji yoğunluğundaki
azalmanın aynı şekilde devam edeceği varsayılarak (~ -1,4%/yıl) hesaplanmıştır[59].

•

Enerjinin salım yoğunluğunun son yıllarda fazla değişmediği gözlemlenmiş olup,
projeksiyonlarda sabit kalacağı varsayımına göre hareket edilmiştir.
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2015 yılında nüfusunun 14.612.976 kişi olduğu bilinen ve sera gazı envanteri çalışmaları
sonucu toplam karbon ayak izi 47.340.725 tCO2e olarak hesaplanan İstanbul’un 2030 ve
2050 projeksiyonları sonucu nüfusu sırasıyla 17.890.479 ve 21.306.933 kişi olarak tahmin
edilmiştir. Nüfus projeksiyonuna bağlı olarak, 2015-2050 yılları arasında herhangi bir enerji
verimliliği çalışması/sera gazı salımı azaltımı önlemi alınmadığı varsayıldığında 2030 ve 2050
yıllarındaki sera gazı salımı sırasıyla 84.731.024 ve 117.923.638 tCO2e olarak hesaplanmıştır
(Şekil 21).
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Şekil 21. İstanbul 2015-2050 yılı sera gazı projeksiyonu

AZALTIM EYLEMLERİ
EYLEMLERI
SEKTÖREL AZALTIM ANALİZLERİ
ANALIZLERI
İstanbul sera gazı azaltım projeksiyonu, 11 Temmuz 2017 tarihinde uzmanlarla
gerçekleştirilen ve sektörel eylemlerin belirlendiği çalıştay sonuçları temelinde ele
alınmıştır. Söz konusu çalıştayda, 10 sektör için eylemler tanımlanmıştır. Çalıştayda
belirlenen bazı eylemlerin sağlayacağı katkılar sayısal olarak, bazı eylemler ise
sadece önlem ve öneri olarak verilmiştir. İİDEP kapsamında, çalıştayda belirlenen
eylemlere ek olarak, ulusal politikalar, ulusal eylem planları ve bunların İstanbul
sera gazı azaltım çalışmalarına yansımaları da dikkate alınmıştır. Sektörel azaltım
potansiyeline yönelik ek vaka analizi çalışmaları yürütülecektir.
Atık, bina, ulaştırma, enerji, sanayi başta olmak üzere sağlık, altyapı, su yönetimi ve
kültür turizm sektörlerine yönelik eylemlerin uzmanlar tarafından değerlendirildiği
çalıştayda belirlenen eylemlerin sera gazı azaltımına etkisi değerlendirilmiş olup,
çakışan eylemler ve henüz planlaması yapılmamış olan öneriler azaltım miktarının
hesaplanmasında dikkate alınmamıştır. Bu çerçevede yapılan değerlendirme
sonucunda atık, ulaştırma, sabit kaynaklar (binalar ve belediye tarafından
yapılacak güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji üretim seçenekleri dahil olacak
şekilde) ve imalat sanayii uygulama potansiyeli olan ve sera gazı salımına
doğrudan katkı sağlayacak kategoriler olarak ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda,
öngörülen eylemlerin gerçekleşmesi durumunda, 2030 yılında referans senaryoya
göre yaklaşık 27,6 milyon tCO2e azaltım yapılabileceği belirlenmiştir (Şekil 22).
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Şekil 22. İstanbul sera gazı salımları, referans senaryo (BAU) ve azaltım senaryosu karşılaştırması
(2030-2050 projeksiyonu)
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Binalar

Ulaşım

Atıklar

İmalat Sanayi
ve İnşaat

%58,8

%29,9

%10,9 %0,4

%62,1

%27,5

%10,1 %0,3

Şekil 23. Öngörülen sera gazı salım azaltımının kategori bazında dağılımı (2030 ve 2050)

Binalar
Konutlar, Ticari Binalar ve Kamu Binaları
Binalar enerji kaynaklarının yaklaşık %40’ının, su kaynaklarının yaklaşık %25’inin tüketiminden
ve dünya sera gazı salımının yaklaşık üçte birinden sorumlu olması sebebiyle öncelikli olarak
ele alınması gereken alanların başında yer almaktadır[60]. Bu bağlamda, Türkiye’de binalarda
enerji verimliliğinin artırılması ve dolayısıyla sera gazı salımlarının düşürülmesine dair ulusal ve
uluslararası çalışmalar yapılmıştır. Yeni çalışmalar ile süreç devam ettirilmektedir.
Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi ile birlikte yürütücülüğünü
üstlendiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının paydaşları arasında yer
aldığı “Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” kapsamında “Bütünleşik
Bina Tasarımı Yaklaşımı” çerçevesinde çalışmalar yapılarak uyarlama raporları, uygulama
kılavuzu ve performans ve önceliklendirme çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu proje çalışmaları
sonucunda binalarda tasarruf potansiyelinin %35-40 arasında gerçekleşebileceği ifade
edilmiştir.
Diğer yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile hazırlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 20122023”te[61] “enerji verimliliği yüksek binaların enerji taleplerini ve sera gazı salımlarını azaltmak
ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak”
bir amaç olarak gösterilmiştir. Aynı belgede 2023’te Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji
miktarının (enerji yoğunluğu) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedeflenmektedir.
Bu hedef doğrultusunda belirlenen yedi stratejik amaçtan biri doğrudan binaları kapsamakta
ve bu azaltımın yeni binalarda sağlanması için Bütünleşik Bina Tasarım Yaklaşımı’nın
özendirilmesine atıf yapılmaktadır. Çalışmanın hedefleri arasında binalarda 2023 yılı itibari ile
%20 enerji verimliliği sağlanması bulunmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen çalışmalar göz önünde bulundurularak binalardan kaynaklı enerji
tüketiminin ve sera gazı salımlarının 2023 itibari ile %20 azalacağı kabul edilerek hesaplama
yapılmıştır. 2023-2050 arası sera gazı azaltım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla “Türkiye’de
Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi’ kapsamında belirlenen %35-40 arası enerji
verimliliği hedefi baz alınmıştır. 2023 yılından itibaren her yıl %1 iyileşme ile, 2043 yılında %40
azaltım hedefine ulaşacağı öngörülmüştür.
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Hesaplamaların tamamında 2015 yılı sera gazı salımları temel yıl olarak alınmıştır. Binalardan
kaynaklanan salımların ortalama nüfus artışı ile aynı oranda olacağı varsayılmıştır. Yeni
yapılacak binaların, temel yıla göre daha verimli olacağı varsayılarak enerji tüketimleri ve
emisyon yoğunlukları hedefler oranında azaltılmıştır.
Diğer yandan, atıklar kategorisi üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan;
•

3000 ton kapasiteli iki adet atık yakma tesisi

•

70 MW gücünde Seymenler mevkiine kurulacak yeni çöp gazı tesisi

•

Hasdal mevkiine yapılması planlanan 5 MW kapasiteli güneş enerjisi tesisi

tarafından üretilecek elektriğin, GPC Kapsam 2 emisyonlarına etkisi kategorilere ağırlıkları
oranında paylaştırılmıştır.
Şekil 24’te belirtildiği gibi bu tesisler devreye girdikten sonra GPC Kapsam 2 emisyonlarından
sağlanacak azaltımın büyük ölçüde binalar kategorisinde olacağı öngörülmüştür.
İmalat Sanayi ve İnşaat
7.092.051 MWh

%21

%0,11

Ticari ve Kamu Binaları
15.608.199 MWh

Tarımsal Faaliyetler
3.475 MWh

%0,89 Demiryolu Ulaşımı

%46

302.160 MWh

%1

Sokak Aydınlatması
438.515 MWh

%31
Konutlar
10.530.585 MWh

Şekil 24. İstanbul 2015 yılı Sera Gazı Envanterine göre Kategori Bazında Elektrik Enerjisi Tüketimi

Kayıp/Kaçak Elektrik
BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında 2018 yılı için EPDK kararları
kapsamında öngörülen kayıp/kaçak oranları sırasıyla yıllık %7,98 (2015 yılı envanteri
kapsamında, EPDK Raporları kaynaklı, dikkate alınan değeri %9,44) ve %7,5 (2015 yılı envanteri
kapsamında EPDK Raporları kaynaklı, dikkate alınan değeri %7) olarak hesaplamalara
alınmıştır[62].
2018 yılı sonrası için ise Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) istatistiklerine göre[63] dünyanın
çeşitli ülkelerindeki 2014 yılı dağıtım kayıp yüzdelerindeki en düşük değer (%2) Türkiye’nin
ve dolayısıyla İstanbul’un 2050 projeksiyonunda gelecek hedefi olarak varsayılmıştır: 2018
yılından 2050 yılına kadar %7,98 ve %7,5 olan kayıp kaçak değerleri kademeli olarak %2
değerine kadar düşürülmüştür. “Kayıp/ Kaçak Elektrik Kategorisi”nden kaynaklı sera gazı
salımı projeksiyonu “Konutlar Kategorisi” içerisinde değerlendirmeye alınmıştır.
Binalar kategorisinin sayısal özet ifadesi olarak Şekil 25 aşağıda gösterilmektedir. Şekilde
“Konutlar Kategorisi”nde kaynak temelli azaltım potansiyellerinin hem kategori hem de genel
sera gazı salımı azaltımı toplamı içerisindeki payı ifade edilmiştir. Benzer şekilde, “Ticari/Kamu
Binaları Kategorisi”nde alınacak doğalgaz ve elektrik tüketimi azaltımı önlemleri sonucunda
sera gazı azaltımının hem kategori hem de genel toplam sera gazı salım azaltımı içerisindeki
payı vurgulanmaktadır.
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Konutlar Kategorisinde Azaltım Potansiyeli
Doğalgaz

%44

4.500.252 tCO2e

Elektrik

%32

3.316.050 tCO2e

Elektrik Kayıp/Kaçak

%11

1.103.427 tCO2e

İthal Kömür

%7

701.206 tCO2e

LPG
361.151 tCO2e

Yerli Kömür
200.821 tCO2e

Fuel Oil
96.883 tCO2e

Odun
27.330 tCO2e

(genel azaltım içi %)

%4
%2
%1

(%16)

(%12)

(%4)

(%3)

(%1)

(%1)

(%0,4)

%0,3

(%0,1)

Ticari ve Kamu Binaları Kategorisinde Azaltım Potansiyeli
Doğalgaz
876.450 tCO2e

%15

(genel azaltım içi %)

(%3)

Elektrik
5.052.041 tCO2e

%85

(%18)

Şekil 25. 2030 yılında konutlarda ve ticari ve kamu binalarında öngörülen potansiyel sera gazı azaltımının kaynaklar bazında dağılımı

İmalat Sanayi ve İnşaat
Atıklar kategorisinde gerçekleştirilmesi planlanan;
•

3000 ton/gün kapasiteli (her biri 70 MW gücünde olan ve yılda ortalama 8000 saat
çalışarak elektrik enerjisi üretecekleri varsayılan) iki adet atık yakma tesisi (birincisi 2021,
ikincisi 2025’de devreye girecektir),

•

70 MW gücünde Seymenler mevkiine kurulacak yeni çöp gaz tesisi (2023 yılında devreye
gireceği ve yılda 8000 saat çalışacağı varsayılmıştır),

•

Hasdal mevkiine yapılması planlanan 5 MW kapasiteli güneş enerjisi tesisi (kısa vadeli
plan olarak gösterildiği için 2021 yılında devreye gireceği ve yılda ortalama 8000 saat
çalışacağı varsayılmıştır)

projelerinin üreteceği elektrik enerjisinin, elektrik tüketimi yapan diğer kategorilerde 2015 yılı
tüketimleri oranında kullanılacağı varsayılmıştır. Söz konusu santrallerde üretilecek elektrik
enerjisi fosil yakıt tüketilmeden üretilerek tüketim kategorilerine dağılacağı için potansiyel sera
gazı azaltımı olarak değerlendirilmiştir. İmalat sanayi ve inşaat kategorisi 2015 envanterinde
elektrik tüketiminin %21’inden sorumludur. Dolayısıyla, binalar kategorisindeki yaklaşım ile
benzer şekilde, yukarıda listelenen santrallerin üreteceği elektrik enerjisinin %21’i imalat sanayi
ve inşaat kategorisinin 2030 ve 2050 projeksiyonunda potansiyel sera gazı azaltımı olarak
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak imalat sanayi ve inşaat kategorisinin potansiyel sera gazı
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azaltım hesaplamalarının sonuçlarına göre 2030 yılı içerisindeki sera gazı azaltımına katkısı
120.506 tCO2e olarak öngörülmüştür.
İBB’nin faaliyet alanının dışında olması nedeniyle, sera gazı azaltım potansiyelinin
belirlenmesinde, sanayi sektörü için GPC Kapsam 2 salımları dışında bir azaltım dahil
edilmemiştir. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda[64] ifade edilen eylemler neticesinde, çeşitli
eylemler sonucunda enerji yoğunluğu bazında % 10 tasarrufta bulunulmasının mümkün olduğu
ifade edilmektedir. Gerek hedefin yoğunluk olarak verilmesi, gerekse İstanbul için sanayide
enerji tüketiminin projeksiyonuna dair bir veri olmaması nedeniyle, bu enerji yoğunluğundaki
iyileşmenin sera gazı salım azaltımına katkısı projeksiyonlara dahil edilmemiştir.

Ulaşım
“Türkiye’de Karayolu Taşımacılığı Sektörü Kaynaklı Emisyonların Azaltılmasına Yönelik
Politikalar” başlıklı IPC-Mercator Politika Raporu’na[65] göre, karbondioksit emisyonunu temel
alan bir araç vergilendirme sistemi ve geliştirilmiş emisyon testlerinin uygulanması durumunda,
2030 yılına kadar karayolu ile ulaşım faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı salımlarının %36’ya
kadar azaltılabileceği öngörülmektedir. Sera gazı azaltım potansiyelinin belirlenmesinde, söz
konusu potansiyelin karayolu ile ulaşımın geneline uygulanabileceği varsayılmıştır. 2030 yılları
ile 2050 yılları arasında ise çeşitli parametrelerin değiştirilmesinden kaynaklı bir şekilde ilave
salım azaltımı olmadığı varsayılmıştır.
Diğer yandan, İBB’nin 2015 yılı itibari ile yaklaşık 100 km olan raylı sistem hatları uzunluğunun
aşamalı bir şekilde 1.100 km toplam hat uzunluğuna çıkarılmasına dair projeleri de ulaşım
kategorisinde sera gazı salım azaltımının önemli bir temeli olarak hesaplamalara ve
değerlendirmelere dahil edilmiştir. Söz konusu hatlara dair yapılan fizibilite çalışmalarında
hatların devreye girmesi sonucu azaltılacak yıllık minibüs ve otobüs seferleri ve dolayısıyla yıl
bazında kat edecekleri mesafe bilgisi ve km başına CO2 salım azaltımı (hem minibüs hem
de otobüslerin km başına CO2 salım azaltımına dair kullanılan referans değerler raylı sistem
hatlarının fizibilite çalışmalarından alınmıştır) bilgileri paylaşılmaktadır. Bazı hatlar özelinde,
fizibilite dokümanları içerisinde, yukarıda listelenen bilgiler otomobiller için de değerlendirmeye
alınmıştır. Dolayısıyla raylı sistem hatlarına dair hem fizibilite raporları hem de güncellenmekte
olan projelere dair paylaşılan bilgiler kullanılarak raylı sistem hatlarının 2030 projeksiyonunda
ne kadar sera gazı salım azaltımı sağlayacağı hesaplanmıştır (Şekil 27).

tCO2e
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Şekil 26. Raylı sistem hatlarının devreye girmesi sonucu 2030 projeksiyonunda potansiyel olarak değerlendirilen sera gazı azaltımı
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Mercator Politika Raporu kapsamında genel düzeyde hesaplanan azaltım potansiyelinin,
raylı sistem hatları ile sağlanacak azaltımları kapsadığı varsayılmıştır. Şekil 26’da raylı sistem
yatırımlarına bağlı azaltımlar verilmiştir.
Ulaşım kategorisinin sera gazı salım azaltımı açısından 2030 projeksiyonuna dair özeti
niteliğindeki sayısal ifadeler Şekil 27’de ifade edilmektedir. Şekilde hem kategori hem de genel
toplam sera gazı azaltımı açısından yakıt bazında karşılaştırmalar gösterilmektedir.

Karayolu ile Ulaşım Kategorisinde Azaltım Potansiyeli
Dizel

%62

5.130.891 tCO2e

Raylı Sistemler

%24

1.948.587 tCO2e

Benzin

%10

789.987 tCO2e

LPG

383.369 tCO2e

(genel azaltım içi %)

%5

(%19)

(%7)

(%3)

(%1)

Şekil 27. 2030 yılında karayolu ile ulaşımda yakıt bazında ve raylı sistemler üzerinden sera gazı salım azaltımının dağılımı

Atıklar
Atıklar kategorisinde sera gazı salım azaltımı projeksiyonu yapılırken İİDEP Çalıştay çıktılarının
atıklar kategorisinde yer alan:
•

I. 3000 ton/gün atık yakma tesisi (2021’de devreye girmesi planlanmaktadır),

•

II. 3000 ton/gün atık yakma tesisi (2025’te devreye girmesi planlanmaktadır) ,

•

150 ton/gün kapasiteyle tehlikeli atık bertaraftı sağlayacak döner fırın tesisi (2021’de
devreye girmesi planlanmaktadır) ve

•

70 MW gücünde çöp gaz tesisinin (Seymen mevkiinde 2023’te devreye gireceği
varsayılmıştır)

faaliyetleri sonucu atık depolama alanlarında sağlamış olacağı potansiyel sera gazı salım
azaltım miktarları her bir tesisin devreye gireceği tarih temel alınarak hesaplamalara eklenmiş
ve hem 2030 hem de 2050 yılına kadar bir başka tesisin devreye girmeyeceği varsayılmıştır.
Atıklar kategorisinin 2015-2030 projeksiyonunda özeti niteliğinde olan sayısal ifadeler Şekil
28’de gösterilmektedir.

Atıklar Kategorisinde Azaltım Potansiyeli
Diğer Kategoriler Toplamı

%89

24.617.460 tCO2e

Evsel Atık Bertarafı
3.008.781 tCO2e

%11

Şekil 28. 2030 yılında evsel atık bertarafından kaynaklı azaltımın toplam azaltım içerisindeki yüzdesi (2030 yılı)
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AZALTIM EYLEM LİSTESİ
LISTESI
Aşağıda projelendirilmese de teknik olarak mümkün görülen eylemler sıralanmış, hâlihazırda
projelendirilmiş eylemler ise “öncelik” olarak işaretlenmiştir.

EYLEM

ALT-EYLEM

Halk Sağlığı

1

Sağlık kurumlarının
sera gazı emisyonlarının
azaltılması

1.1

Hastanelerin ısıtma, soğutma ve elektrik tüketiminin
azaltılması

Arazi Kullanımı, Ormancılık, Biyoçeşitlilik
ve Tarım

1

2

Tarım uygulamalarının
sera gazı emisyonlarının
azaltılması

Hassas ekosistemlerin
korunması

1.1

Toprakta organik karbon tutumunu artıracak
uygulamaların yaygınlaştırılması, sulamada yenilenebilir
enerji kullanımının artırılması, tarım ve hayvancılık
atıklarının değerlendirilmesi (örn. biyogaz)

1.2

Tarım alanlarının kenarlarında ağaçlandırma yapılması
ve tarımda enerji verimliliği gibi uygulamalara yönelik bir
eğitim programı tasarlanması ve düzenlenmesi

2.1

Kıyı bölgeleri, kuzey ormanları gibi biyoçeşitlilik açısından
zengin ve hassas bölgelerinde yerleşimin sınırlandırılması

2.2

Artan sıcaklıklarla beraber yükselen orman yangını
riskinin azaltılması

2.3

Orman içi rekreasyon alanlarının koruma-kullanma
dengesine göre kullanımı ve orman alanlarının daha az
zarar verecek metodlarla yönetilmesi

Atık Yönetimi

1

2

"Sıfır karbon" atık yönetimi

1.1

Atık yönetimi ile ilgili faaliyetlerin karbon ayak izinin her
yıl güncellenmesi ve Gold Standard sertifikalarıyla telafi
edilmesi. (Örn: İlçe atık toplama ve İSTAÇ atık transfer
araçlarının yakıt tüketimi, flare emisyonları, yönetim
binaları enerji tüketimi vb.)

2.1

Atık konteynerlerinin konumlarının gözden geçirilmesi,
atık tipine göre ayrıştırma, geri kazanım, farklı atık
tiplerini toplama sıklığının yeniden düzenlenmesi, geri
kazanım stratejilerinin ve atık azaltım seçeneklerinin
belirlenmesi, veri toplama, sıfır atık yaklaşımıyla doğal
kaynakların korunması

2.2

Lojistik optimizasyon, yeni planlamaya uygun çöp
toplama araçları tedarik edilmesi gibi önlemler yardımıyla
atık toplama hizmetlerinin yakıt tüketiminin azaltılmasına
yönelik optimizasyon çalışması yürütülmesi

Atık toplama hizmetlerinin
optimizasyonu
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EYLEM

3

4

5

8

Bertaraf tesisleri için uygun
yer seçimi

Yeni bertaraf teknolojilerinin
hayata geçirilmesi

Temiz enerji kaynaklarının
kullanımının
yaygınlaştırılması

Kurumsal kapasite ve
farkındalığı artırıcı etkinlikler

ALT-EYLEM

3.1

Planlanacak aktarma merkezleri, yeni düzenli depolama
tesisleri, biyolojik işlem ve geri kazanım tesisleri gibi
yapıların yerleşim bölgelerine uzak, çevresel hassasiyeti
ve maliyeti düşük, atık transfer araçlarının yakıt tüketimini
asgari düzeyde tutacak şekilde konumlandırılması

3.2

Seymen atık sahasına demiryolu veya denizyolu (örn.
Halkalı-Silivri veya Ömerli-Silivri) ile atık taşınarak transfer
araçlarının yaratacağı trafik ve emisyonların azaltılmasına
yönelik bir emisyon tasarrufu hesaplaması yapılması

3.3

Seymen düzenli depolama tesisi'ne atık taşınmasında
optimizasyon amacıyla uygun bir lokasyona (örn.
Başakşehir) yeni aktarma istasyonlarının kurulması

4.1

Birinci atık yakma tesisinin (3000 t/gün) 2021 yılına kadar
devreye alınması

4.2

İkinci atık yakma tesisinin (3000 t/gün) 2025'e kadar
devreye alınması

4.3

150 ton/gün kapasiteyle tehlikeli atık bertarafı sağlayacak
döner fırın tesisinin 2021'e kadar devreye alınması

4.4

Biyometanizasyon tesisinin 2020 yılına kadar devreye
alınması

5.1

Atık transferi için yeni alınacak atık transfer araçlarının
(rotapress) OEM CNG motorlu ve düşük sürücü konumlu
olarak temin edilmesi

5.2

İSTAÇ'a yeni alınacak binek araçlarında 2 adet elektrikli/
hibrid otomobil tercih edilmesi

5.3

Hasdal çöp dolgu arazisinde dolgu sonrası güneş enerji
sistemi kurularak yenilenebilir enerji üretilmesi

5.4

Çöp gazından enerji üretimi

8.2

İstanbul halkının bilinç ve farkındalığının artırılması

Enerji Üretimi ve Dağıtımı

1

2
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1.1

Ambarlı termik santralinin atık ısısından yararlanılması:
Santralin atık ısısının ve santral yenileme çalışmalarında
ortaya çıkan atıkların bölgedeki konut ve işyerlerinin
ısıtmasında kullanılması amacıyla bölgesel ısıtma sistemi
kurulması

1.2

Ambarlı fuel oil 1-2-3 ünitelerinin çift yakıtlı
(doğalgaz+motorin) kombine çevrim santralına
dönüştürülmesi ve kapasite artışı projesinin
tamamlanması

2.1

Belirlenecek çeşitli paydaş gruplarının (ticaret,
konut, küçük sanayi vb.) enerji verimliliği konusunda
bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması için eğitim
ve yayın çalışmaları yapılması

2.2

Elektrik şebeke kayıplarının düşürülmesi

Termik santrallerin daha
verimli ve etkin işletilmesi

Kent ölçeğinde enerji
verimliliği çalışmaları

EYLEM

3

4

5

6

Binalarda kojenerasyonun
ve yenilenebilir enerji
üretiminin özendirilmesi

ALT-EYLEM
3.1

Farkındalık yaratmak amacıyla şarj istasyonlu kent
mobilyaları model çalışması ve parklardaki banklarda
güneş paneli kullanılması

3.2

İBB içinde enerji yönetim sistemlerinin geliştirilmesi

4.1

Hasdal 5 MW güneş enerji santralinin 2021'de hayata
geçirilmesi

4.2

Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece barajları üzerinde 2023
sonuna kadar toplam 30 MW kapasiteli yüzer Güneş
Enerji Sistemi kurulması

4.3

Terfi istasyonları ve baraj göllerine GES kurulumu
yapılması ve enerji tüketiminin azaltılması

4.5

İBB bina çatılarına 2023 yılına kadar 15 MW güneş enerji
santrali kurulması

5.1

Terkos rüzgar enerji santralinin 2021 sonuna kadar
hayata geçirilmesi

5.2

Muhtelif rüzgar enerji santrallerinin 2023 sonuna kadar
gerçekleştirilmesi

6.1

Melen HES projesinin 2019 sonuna kadar devreye
alınması

6.2

Seymen Çöp Gazı projesinin 2020’de devreye alınması

6.3

Atık su arıtma çamurundan biyogaz üretimi olmayan atık
su arıtma tesislerine bu sistemlerin kurularak yenilenebilir
enerji üretimlerinin artırılması

Güneş enerjisinden elektrik
üretiminin artırılması

Rüzgar enerjisinden elektrik
üretiminin artırılması

Hidroelektrik, çöp gazı
ve biyogaz üretiminin
artırılması

Ulaştırma ve Lojistik

1

1.1

Park Et ve Devam Et projesi ile özellikle iskeleler,
metrobüs, tramvay ve metro istasyonları gibi toplu
taşıma bağlantı noktalarında toplam 700 bisiklet
kapasiteli korunaklı, ücretsiz ve güvenli bisiklet park alanı
oluşturulması

1.2

AVM ve katlı otopark gibi tüm otoparklı yapıların ruhsat
başvurularında vaziyet planları içinde merkezi noktalarda
en az %1'lik bisikletlik park yeri bulundurması

1.3

Bisiklet park alanlarının sayısının 148'den 2020'de
300'e ve kapasitesinin 982'den 2000'e çıkarılması;
pilot proje olarak 2019 sonuna kadar merkezi bisiklet
park alanlarına elektrikli bisikletlere yönelik şarj amaçlı
prizlerin konması

1.4

Elektrikli araçlar için şarj ünitesi sayısının merkezi
otoparklarda 2019'a kadar 13'ten 122'ye çıkarılması ve
otopark alanlarının en az %4'ünde elektrikli şarj donanımı
olması

Bisiklet ve elektrikli araçların
park ve şarj imkanlarının
artırılması
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EYLEM

2

3

4

5

68

Mevcut yolların bisikletere
uygun hale getrilmesi

Ulaşım amaçlı yeni bisiklet
altyapısının oluşturulması

Yaya ulaşımının
özendirilmesi yoluyla
karayolu emisyonlarının
azaltılması

Belediyenin elektrikli
ve hibrid araçlara ve
güneş enerjisine geçişinin
sağlanması

ALT-EYLEM
2.1

2023'a kadar 800 km cadde ve sokağın kent içi bisikletli
ulaşıma uygun hale getirilmesi

2.2

Üniversitelere kampüs içi bisiklet yolları çizilmesi ve İs-Bike
(Bisiklet Paylaşım Sistemi) üniteleri konması (örn. YTÜ, İTÜ
vb.)

2.3

Ulaşımda bisikletin payını %2'ye yükseltmek için gereken
çalışmaları planlamak amacıyla kapsamlı bir Bisiklet Ana
Planı'nın 2019 sonuna kadar hazırlanması

3.1

İBB sorumluluğundaki mevcut 114 km’lik bisiklet yolunun
2019'a kadar 302 km, 2023'e kadar 1053 km'ye
çıkarılması

3.2

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemleri Projesi ile bisiklet
paylaşım noktalarının 2019'da 300 noktaya ve 3000
bisiklete, 2020'de 3500, 2023'te 5000 bisiklete
çıkarılması

3.3

Bisiklet kullanımının yayalar ve sürücülerce güvenilir bir
ulaşım aracı olarak kabul görmesi için her yıl STK'larla
birlikte İstanbul ölçeğinde bisiklet etkinliği düzenlenmesi
(örn. Avrupa Hareketlilik Haftası içinde)

4.1

Kısa mesafe ulaşımda vasıta yerine yürümenin teşvik
edilmesi ve kaldırımların engellilere uygun hale getirilmesi

4.2

Yaya trafiği yoğun olan, turistik niteliğe sahip, aşırı trafik
sıkışıklığı veya hava kirliliği yaşayan belirli bölgelerin (örn.
tarihi yarımada, Üsküdar meydanı, Beşiktaş çarşı vb.)
tamamen veya belirli saatlerde araç trafiğine kapatılması
için sıkışıklık ücretlendirmesine geçilmesi

4.3

Belirlenecek bölgelerin kademeli olarak karayolu trafiğine
kapatılarak yayalaştırılması

4.4

Kaldırımların ve otoparklarda engelli/elektrikli araç
yerlerinin işgalinin önlenmesi için Park EDS sisteminin
yaygınlaştırılması amacıyla 2019 sonuna kadar 150 yeni
Park EDS sistemi alımının gerçekleştirilmesi

4.5

Kaldırımlar yenilenirken ihalelerde kaldırım altyapısında
daha sonra döşenecek altyapı için hazırlık yapılması

4.6

Okullarda park etme kültürüne yönelik faaliyetler
yürütülmesi (tiyatro oyunu, afiş vb.)

5.1

İBB binek araçlarının 2020 yılına kadar %15'inin, 2023'e
kadar %30'unun, 2030'a kadar %50'sinin elektrikli ve
hibrid araçlarla değiştirilmesi ve araçların farkındalık
amacıyla giydirilmesi

5.2

Dönüşüme İBB'nin önayak olması için önde gelen 3 büyük
ve 1 küçük (örn. Kartal) belediye hizmet binasına elektrikli
otomobil şarj ünitesi yerleştirilmesi ve mümkünse binadaki
güneş panelleriyle desteklenerek şarj edilmesi

5.3

2019 yılına kadar Şehir Hatları'nın güneş panelleriyle
desteklenen en az 1 elektrikli tekneyi işletmeye alması

EYLEM

6

7

8

9

ALT-EYLEM
6.1

Park yerlerine yönelik hazırlanan Tasarım Rehberi
doğrultusunda projelendirilen park araç yerlerinin imalatı

6.2

Parkomat sisteminin geliştirilmesi

6.3

Kullanıcıların yeni parklanma düzenine alışması
ve benimsemesi için el broşürü, poster ve afişler
tasarlanması, animasyonlar, kamu spotu şeklinde bir kısa
film çekimi ve web sayfası tasarımı çalışmaları yapılması

6.4

Duraklara en fazla 500 m mesafede Park Et ve Devam
Et (P+D) projesi ile parklanma yeri sayısının 2019'da
100.000 kapasiteye çıkarılması; Kent içinde toplam 100
bin yeni otopark araç park yeri geliştirilmesi

6.5

Kent genelinde mevcut 710 bin araçlık parklanma
ihtiyacının 173 bininin 2019 sonrasında kapatılması için
otopark yönetiminde gelir odaklı yaklaşımdan arz ve talep
yönetimi odaklı yaklaşımlara geçilmesi

7.1

Kaldırımlara ve trafiği engelleyici biçimde sokaklara hatalı
park eden araçların plaka ve lokasyon bilgilerinin ilgili
trafik birimlerine sürekli ve etkin olarak aktarılabilmesi
için emniyet ile işbirliği içinde gerekli teknik çalışmaların
planlanması, yürütülmesi veya desteklenmesi

7.2

Belirlenecek pilot mahallelerde bölge esnafı ve
yaşayanlara zon içinde "park etme izin belgesi" verilmesi
ve diğer bölgelere uyarlanabilecek bir parklanma modeli
geliştirilmesi

8.1

Toplu ulaşım araçlarına ücretsiz bisiklet kabulü, özellikle
sahil hattı gibi temel bisiklet güzergahlarında çalışan
otobüslerin tamamına bisiklet asma/kilitleme aksamı
takılması.

8.2

Toplu taşıma araçlarının engelli ve yaşlıların rahat
kullanımına uygun hale getirilmesi

9.1

Kent içi ulaşımın veri temelli hale getirilmesi ve bilgi
paylaşımının artırılması amacıyla İBB Navi ve İspark mobil
uygulamalarının geliştirilmesi

9.2

Trafik bilgilerini anlık olarak ileten Değişken Mesaj
Panoları (DMP) ve Yarı Dinamik Sistem'in (YDS)
yaygınlaştırılması, Kavşak ve ışıklarda toplam bekleme
süresini anlık optimize edecek Tam Adaptif Trafik Yönetim
Sistemi (ATAK) kullanılan kavşak sayısının 70 noktadan
2019 yılı sonuna kadar 100'e çıkarılması

9.3

2020 itibariyle metro, tramvay ve metrobüs istasyonlarına
yakın İspark otoparklarında İstanbul Kart ile ödeme
yapanlara yakındaki ilk toplu taşıma kullanımında ücretsiz
geçiş sağlanması ve sistemin daha sonra otobüs, vapur
vb. genişletilmesi

9.4

2019 sonuna kadar İstanbulkart ile İSBİKE sistemini
kullananlara toplu taşıma aktarma noktalarında indirim
uygulanması

Kent içi araç park yerlerinin
artırılması ve etkin kullanımı

Park ihlallerinin denetimini
güçlendirecek teknik işbirliği
mekanizmaları geliştirilmesi

Toplu taşıma araçlarındaki
bisiklet taşıma ve engelli
kullanım imkanlarının
geliştirilmesi

Akıllı ulaşım sistemlerinin
yaygınlaştırılması
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EYLEM

10

11

70

ALT-EYLEM
10.1

Yollarda dur-kalk sebebiyle artan yakıt tüketimini
düşürmek için akıllı trafik sinyalizasyon sistemlerine ve hız
koridorlarına geçişin sağlanması

10.2

Ulaşım Ana Planı'nın 2019 sonuna kadar tamamlanması
ve esnek mesai saatlerine geçilmesi için toplu taşıma,
ruhsat vb. konularında özendirici ve caydırıcı önlemlerin
tanımlanması

10.3

Lojistik Ana Planı'nın 2019 sonuna tamamlanması ve bu
çerçevede lojistik faaliyetlerinin düzenlenmesi

10.4

Uygulama ve etüt aşamasındaki toplam 143,4 km
uzunluğundaki karayolu tünellerinin 2023 sonuna kadar
hayata geçirilmesi.

11.1

Toplu ulaşım modelinin güncellenmesi

11.2

Deniz, minibüs ve dolmuş taşımacılığının iyileştirilmesi

11.3

Toplu taşıma araçlarının etkinliğinin artırılması için 2023'e
kadar transfer merkezi olarak işlev görecek en az 3
aktarma istasyonunun (örn. Edirnekapı, Maltepe) hayata
geçirilmesi

11.4

Toplu taşıma çalışma saatlerinin hava sıcaklığına
uyarlanması; otogarlar ve havaalanları gibi lokasyonlara
toplu taşıma imkanlarının artırılması

11.5

2020'ye kadar 1000 araçlık bir Araç Paylaşımı Sistemi'nin
hayata geçirilmesi; DRT ve MAAS (mobility as a service)
temelli araç çağırma hizmetlerinin desteklenmesi

11.6

Taksilerin etkinliğini artırmak üzere iTaksi, Akıllı Taksi
Projesi (ortak taksi çağrı merkezi), Turkuaz Taksi vb
uygulamalarla artırılması

11.7

İETT'ye 2020 yılında öncelikle tarihi yarımadada
çalıştırılmak üzere 200 elektrikli otobüs alınması

11.8

Metrobüs hattının elektrikli araçlara dönüştürülmesi

11.9

Toplu ulaşım yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi ve
kapasitenin daha etkin kullanımı

11.10

İBB içinde sürüş paylaşımı portalının etkinliğinin
artırılması (örn. kullanımını özendirecek mekanizmalar
kurulması, cep telefonu uygulaması hazırlanması vb.);
İBB personelinin görev yerine bisikletle gidip gelmesi için
altyapı ve teşvik oluşturulması; İBB hizmet binalarının
video konferans altyapısının güçlendirilerek personelin
toplantılara uzaktan katılımının özendirilmesi; İBB
personeli için servis güzergah optimizasyonu yapılması.

Yol kalitesinin ve etkin
kullanımının artırılması

Toplu taşımanın
etkinleştirilmesi

EYLEM

12

ALT-EYLEM

12.1

Metro sistemlerinin yaygınlaştırılması: 2019 sonu itibariyle
metro hattı hedefi olan toplam 441,09 km uzunluk
hedefine ulaşılması: Başakşehir-Kayaşehir metro hattı (6
km), Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekme -Halkalı metro hattı
(9.7 km), Kaynarca-Pendik Tuzla metro hattı (12 km),
Çekmeköy-Sultanbeyli & Çekmeköy-Taşdelen metro
hattı (17.8 km), Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı
(13 km), Eminönü-Eyüp-Alibeyköy Tramvayı (10.1 km),
Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray (15 km) projelerinin
hayata geçirilmesi

12.2

Metrobüs sistemlerinin yaygınlaştırılması: BahçeşehirSeyrantepe, Kayaşehir–Fenertepe-Mahmutbey, O3
(İstoç-Aksaray), Hadımköy-TÜYAP, Kozyatağı-Seyrantepe,
Silivri-Tüyap metrobüs hatlarının km olarak %50'sinin
2021 sonuna kadar, %100'ünün 2023 sonuna kadar
işletmeye alınması.

Metro ve metrobüs
hatlarının yaygınlaştırılması

13

Ulaşım hatlarının
ağaçlandırılarak yutak
alanlara dönüştürülmesi

13.1

Ulaşım hatlarının (örn. otoyol) kenarlarındaki arazilerin
(orta refüj hariç) çok su tüketen ve odunsu olmayan
bitkiler yerine, karbondioksit hapsedebilen yutak alan
olarak (iğne yapraklı olmayan türlerle) ağaçlandırılması;
tünellerin üzerlerinin ekolojik geçiş yolları olarak
korunması

14

Havalimanlarının yeşil
uygulama olarak sera gazı
emisyonlarını güncellemesi
ve telafi etmesi

14.1

İGA, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarının
sera gazı emisyonlarını her yıl güncellemesi ve bu karbon
ayakizlerini emisyon azaltım sertifikalarıyla telafi ederek
"sıfır karbon" havalimanı olarak işletilmesi

15

Ulaşımda “0” Emisyon
Projesi

15.1

Akaryakıt İstasyonları ile anlaşmalı gönüllü bir yakıt
CO2 telafi sistemi kurulması (sisteme kayıt olanlara İBB
hizmetlerinde indirim ve kolaylıklar sağlanması)

Kamu Altyapısı

1

Doğalgaz kullanımının ve
verimliliğinin artırılması

1.1

Doğalgaz şebekesinin İstanbul'un %100'üne ulaştırılması
ve kayıpların düşürülmesi

1.2

Düşük karbonlu diğer gaz yakıtların (örn. Biyogaz)
şebekeye eklenmesinin fizibilitesinin değerlendirilmesi

1.3

Merkezi sisteme geçiş, yoğuşmalı kazan kullanımı,
ısınma konforu gibi konularda bilgilendirme çalışmaları
yürütülmesi
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EYLEM

2

Sokak aydınlatmasının
verimliliğinin artırılması

ALT-EYLEM
2.1

Aydınlatması İBB sorumluluğundaki yaklaşık 20.000
sokak, park, mimari cephe, ibadethane, tünel, sosyal tesis
vb. lambasının 2027'ye kadar %100 LED'e dönüşümü ve
uzaktan kontrolü

2.2

Ana arterlerdeki ve sokaklardaki 80.000 sokak
aydınlatma lambasının 2023'e kadar kademeli
olarak LED'e dönüştürülmesi (bu envanterin LED oranı
bilinmemektedir), hâlihazırda %34 olan yanmama
oranının 2023'e kadar %10 altına düşürülmesi, hava
kararmadan yanmasının önüne geçilmesi, dimleme
ve uzaktan kontrol ile düşük maliyetli ve etkin bakım
sağlanması

2.3

3.000 adet otobüs durağı için LED aydınlatma sisteminin
2019 içinde montajının tamamlanması

Binalar

1

2

3

4
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İBB binalarından
kaynaklanan sera gazı
emisyonların azaltılması

Binalarda enerji
verimliliğinin artırıcı
önlemlerin özendirilmesi

Binalarda enerji tasarrufu
konusunda kapasitenin
güçlendirilmesi

Belediyece yapılan
inşaat projelerinin enerji
verimliliğinin artırılması

1.1

Belediye binaları için enerji verimliliğini artırıcı projeler
(VAP) geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi

1.2

İBB hizmet binalarına yerleştirilecek güneş paneli
sistemlerinin 530'dan 2020'de 800'e, toplam
kapasitesinin 5 MW'a yükseltilmesi

1.3

İBB içinde atık, kalite, enerji ve çevre yönetimi
konularındaki kapasite ve iyi uygulamaların geliştirilmesi

2.1

Yeni inşaatlar için izin ve ruhsat başvurularında düşük
enerji tüketen inşaat projelerine çeşitli ücretlerde (örn.
ruhsat, su vb.) indirim uygulanması veya teşvikler
geliştirilmesi

2.2

Serbest tüketici olmayan mevcut doğalgaz aboneleri
(konut ve ticari) için tasarrufu teşvik edici mekanizmalar
geliştirilmesi

2.3

Mevcut binalarda Enerji Kimlik Belgesi alan abonelere
teşvik mekanizmaları geliştirilmesi

2.4

Çatısına güneş paneli koyacak binalarda maliyetin İBB
tarafından desteklenmesi

3.1

Teknik eğitim: İstanbul'daki meslek odalarıyla ortaklaşa
bütünleşik bina tasarımı ve iyi uygulama örneklerinin
anlatıldığı teknik eğitim programları düzenlenmesi

3.2

Araç geliştirilmesi: Binasına güneş paneli koymak
isteyenlere yönelik harita (CBS) temelli, kullanımı kolay bir
teknik tasarım ve planlama yazılım geliştirilmesi

4.1

İBB tarafından yapılacak inşaat ve kiralama ihalelerinin
teknik şartnamelerinde, yeşil bina sertifikaları ve enerji
verimliliği gereksinimlerinin standart hale getirilmesi

4.2

KİPTAŞ ve BİMTAŞ tarafından planlanan projelerde
yenilenebilir enerji üretimi, enerji ve su tasarrufuna
yönelik ek önlemler alınması

EYLEM

ALT-EYLEM

Turizm, Ticaret ve Sosyo-Kültürel Yapı

1

1.1

Kültürel, ticari, sosyal ve turistik alanlar ve yapılarda
düşük enerji tüketimli aydınlatma sistemlerine geçilmesi.

1.2

Turist güzergahlarında (örn. Tarihi Yarımada) toplu taşıma
ve araç paylaşımının, turistik tesislerde enerji verimliliğinin
teşvik edilmesi

1.3

Otellerden organik atıkların ayrıca toplanarak biyogaz
tesislerinde enerjiye çevrilmesi

1.4

AVM'ler ve akaryakıt istasyonları için yeni bir karbon-nötr
sertifikası geliştirilmesi

Düşük karbonlu kent ticaret,
kültür ve turizm faaliyetleri

Sanayi

1

2

Sanayide sera gazı
emisyonlarının belirlenmesi

1.1

Sera gazı emisyonlarının takibi hakkında yönetmeliğe tabi
olmayan işletmelerin kendi karbon envanterlerini gönüllü
olarak hesaplamaları için yönlendirilmesi

2.1

Sanayi tesislerinin hayata geçirdiği sera gazı emisyonu
azaltıcı faaliyetlerin takip edilmesi ve raporlanması

2.2

Sanayi kaynaklı yük taşımacılığının emisyonlarının
azaltılması

Sanayide sera gazı
emisyonlarının azaltılması
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UYUM KARNESİ
KARNESI
İBB, UAST yönteminde önerilen kendini değerlendirme sistemi ile çalışmalarını
değerlendirmiştir. Bu sistem, UAST yönteminin altı adımı için (bk. Plan Yöntemi)
tanımlanmış olan somut eylemleri uygulanma aşamasına göre notlandırmaktadır[32].
İklim değişikliği uyum stratejisi hazırlayan kurum her bir eylem için kendini A
ve D arasında bir not ile değerlendirmektedir. Notlandırma sistemi Tablo 5’te
verilmektedir.
Tablo 5. UAST’ın Uyum Değerlendirme Sistemi

Durum Değerlendirmesi

Durum

Tamamlama aşaması

D

Başlamadı veya yeni başladı

%0 - 25

C

Uygulanma aşamasında

%25 - 50

B

Bitmek üzere

%50 - 75

A

Tamamlandı

%75 - 100

İBB’nin kendini değerlendirmesinde ortaya çıkan tablo, kenti iklime dirençli
kılmak için birçok faaliyetin yapıldığını ancak kurumsal düzenlemelere yeni
başlandığını göstermektedir. Bu değerlendirme, İBB’nin kentin ihtiyaçlarına hızlı
bir şekilde cevap vermekte olduğunu yansıtmaktadır. Ancak İBB’nin kurumsal
yapısı, Avrupa’daki belediyelerin iş yapma şeklinden ve UAST yönteminde önerilen
yaklaşımlardan farklıdır. Bu nedenle, söz konusu düzenlemeler için farklı çözümlere
gidilmektedir. Düzenli aralıklarla güncellenecek ve kurumsal yapılanmadaki
gelişmelerin takibi için temel oluşturacak olan ilk değerlendirme Şekil 29’da ve
detayları da Tablo 6’da sunulmaktadır.
Adım 1
Uyum için temel hazırlık

A
B
C
D

Adım 6
İzleme ve değerlendirme

Adım 5
Uygulama

Adım 2
Risk ve kırılganlıkların analizi

Adım 3 ve 4
Uyum eylemlerinin tanımlanması, analizi ve seçimi

Şekil 29. İBB Uyum Karnesi
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Tablo 6. İBB’nin Uyum Değerlendirme Detayları Tablosu

UAST Adımı

1. Uyum için temel
hazırlık

2. İklimsel risk
ve kırılganlıkların
analizi

3 ve 4. Uyum
eylemlerinin
tanımlanması,
analizi ve seçimi

5. Uygulama

6. İzleme ve
değerlendirme
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Eylem

Değerlendirme

Yerel iklim stratejisine uyum hedefleri tanımlandı/dahil edildi.

A

Gerekli olan insan, teknik ve finansal kaynaklar belirlendi.

C

Belediye yönetimi içinde uyumdan sorumlu bir ekip (kişi)
görevlendirildi ve sorumlulukları tanımlandı.

D

Yatay (birimler arası) koordinasyon mekanizmaları devreye
sokuldu.

C

Dikey (yönetim seviyeleri arası) koordinasyon mekanizmaları
devreye sokuldu.

C

Uyum sürecinde çok paydaşlı katılımı pekiştirmek için istişare
ve katılımcı mekanizmaları kuruldu.

C

Sürekli iletişim süreçleri devreye sokuldu (farklı hedef kitlelerin
katılımı için).

D

Risk ve Kırılganlık Analizi için farklı metot ve veri kaynakları
saptandı.

A

İklim risk ve kırılganlık değerlendirmeleri yapıldı.

A

Olası eylemlerin sektörleri tespit edildi ve önceliklendirildi.

A

Mevcut bilgi periyodik olarak gözden geçirildi ve yeni bulgular
entegre edildi.

D

Tüm uyum seçenekleri toplandı, kaydedildi ve değerlendirildi.

B

Mevcut strateji ve planlarda uyum yaklaşımının entegre edilme
olasılıkları değerlendirildi, olası sinerji ve uyuşmazlıklar (örn.
azaltım eylemleri ile) tanımlandı.

C

Uyum eylemleri geliştirildi ve benimsendi (İklim Eylem Planı
veya diğer planlama dokümanlarında).

A

Uygulama çerçevesi net aşamalarla kurgulandı.

B

İklim Eylem Planı veya diğer planlama dokümanlarında
belirtildiği gibi uyum eylemleri uygulandı ve (uygun olduğu
durumlarda) genelgeçer hale getirildi.

B

Azaltım ve uyum eylemleri arasında koordinasyon sağlandı.

C

Uyum eylemleri için izleme sistemi devreye sokuldu.

C

Uygun izleme ve değerlendirme indikatörleri belirlendi.

C

İlerleme düzenli olarak izlenerek ilgili karar vericilere
raporlandı.

D

Uyum stratejisi ve/veya eylem planı izleme ve değerlendirme
bulgularına göre güncellendi.

D

RISK VE KIRILGANLIKLAR
RİSK
METODOLOJI
METODOLOJİ
İİDEP’in uyum stratejisi, sektör bazında yapılan risk ve kırılganlık analizlerine
dayanmaktadır. Risk değerlendirmesi için AB kentlerine yönelik geliştirilen UAST
yöntemi temel alınmaktadır. Ayrıca, AB kentlerinin ve üniversitelerinin işbirliğiyle
geliştirilen RESIN projesinin[66] yaklaşımından da faydalanılmıştır. Bu yaklaşımın üç
temel dayanağı bulunmaktadır:
•

Sektör bazında inceleme: İklim değişikliğinin İstanbul’a yönelik etkilerini daha
geniş bir perspektiften incelemek için farklı sektörlere olan yansımalar detaylı
şekilde göz önüne alınmıştır. Plan Yöntemi bölümünde de aktarıldığı gibi,
incelenen 10 sektörün belirlenmesinde Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı
(2011-2023)[13] ve İBB’nin 2015-2019 Stratejik Planı[53] ile uyum gözetilmiştir.

•

Kritik altyapılar odaklı analiz: Sektör özelinde çalışırken AB stratejisinde
kullanılan sistem yaklaşımını uygulamak ve sektörler arasında bağımlılıkları
göz önüne almak için RESIN projesinin[66] yaklaşımı uygulanmış ve kritik
altyapılara odaklı bir risk değerlendirmesi yapılmıştır. İstanbul, üretim ve ticaret
zincirleri ve sosyal hizmetlerdeki merkezi konumu ile ülke için önemli bir role
sahiptir. İstanbul’un karşılaşacağı doğrudan ve dolaylı etkiler sadece kentin
altyapısını ve ekonomik faaliyetlerini etkilemekle kalmayıp, Marmara bölgesi
ve ülke ekonomisini de etkileyecektir. Bu açıdan iklim risk değerlendirmesi
öncelikli olarak kritik altyapılarda dayanıklılığın arttırılmasına yönelik
geliştirilmiştir.

Kritik Altyapı; “meydana gelebilecek kısmi veya toptan fonksiyon kayıplarının çevre,
toplum düzeni ve kamu hizmetleri üzerindeki olumsuz etkileri dolayısı ile vatandaşların
sağlık, güvenlik ve ekonomisi üzerinde ciddi etkilerinin olabileceği ağlar, varlıklar,
sistemler ve yapılar veya bunların kombinasyonları[67]” olarak tanımlanmaktadır.

İstanbul özelinde incelenen 10 sektörde toplam 75 kritik altyapı belirlenmiştir.
İstanbul için uygulanan yöntemin çalışma kapsamının mevcut imkan ve veriden
kaynaklı bazı kısıtlamaları bulunmaktadır: (1) kritik altyapı özellikle varlıklar ve
yapılar üzerine yoğunlaşmıştır ve kapsamlı bir tablo çizmemektedir, (2) kritik
altyapıların tespiti sektörel uzman görüşüne dayalıdır (4. İş Paketi) ve (3) belirlenen
kritik altyapıların bağımlılıkları nicel olarak hesaplanmamış, ilişkiler mümkün
olduğunca nitel olarak betimlenmiştir. Dolayısıyla bu yöntem İstanbul için çok
faydalı olmakla birlikte, tam etkili kullanılabilmesi için daha detaylı çalışmalar
gerektirmektedir. Mevcut çalışmada kritik altyapılar belirlenirken dikkat edilen
hususlar şunlardır:
•

Kritik altyapıda meydana gelen hasarların hizmetler üzerindeki etkisi ve
yaratabileceği kesintiler,

•

Önemli hizmetlerdeki kayıp ve kesintilerin ekonomik etkilerinin genel
kapsamda tahmin edilmesi,

•

Etkilerin coğrafi kapsamı (bölgesel, ulusal veya uluslararası etkileri),

•

Kritik altyapıda meydana gelen hasarın ve yaşanan kesintilerin zincirleme ve
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“katlanan etkileri”nin başka dolaylı etkilere yol açıp açmadığı.
•

Risk değerlendirmesi ve önceliklendirme: İklim değişikliği projeksiyonlarına dayanarak her
sektörün iklimsel tehditlere duyarlılığı tespit edilmiştir. Ardından kritik altyapıların kırılganlık
analizi yapılmıştır. Bu analiz doğrultusunda her kritik altyapının değişik iklimsel tehditlerle
ilişkili riski belirlenmiştir. Risk değerlendirme kapsamında sektörler arasında tutarlılık
sağlamak amacıyla bulgular için önce sektör uzmanlarına danışılmış, sonra da sektörel
paydaşlara yönelik bir çalıştay düzenlenerek belirlenen riskler katılımcılık esasına dayalı
olarak değerlendirilmiştir. Buna göre riskler “yüksek-orta-düşük” şeklinde bir notlandırma
sistemi kullanılarak belirlenmiştir.

Önceliklendirmeyi hem sektörler arasında hem de sektörlerin içinde yapmak mümkündür.
Buna göre sektörler arasındaki öncelikler üç eksende kategorize edilmiştir: (1) insan sağlığı ve
ekosistem hizmetleri, (2) altyapılar ve (3) sosyo-ekonomik sistemler. Sektörlerin içinde yapılan
önceliklendirmenin detayları Sektörel Kırılganlık Analizleri’nde sunulmaktadır.
İklim değişikliğinden kaynaklı risklerin İstanbul’un sürdürülebilir kalkınma planlarını
etkileyeceği öngörülmektedir. İklim değişikliği sistemik bir şok olduğu için kentin çevresel,
sosyal ve ekonomik dinamiklerine etki etmektedir. Son yıllarda yaşanan sel, fırtına, kar gibi
olayların gündelik hayatı ve pek çok sektörü nasıl etkilediği açıktır (bk. Güncel Olaylar). Ancak,
kapsamlı hasar tespitleri ve durum değerlendirme çalışmaları yapılmadığı için bu aşırı iklimsel
olaylar ve gündeme düşmese de kenti etkileyen başka olayların tam etkisi bilinmemektedir. Bu
yüzden etki hesaplamaları Avrupa’da yaşanan benzer olaylara bakılarak ve bazı varsayımlara
dayanarak yapılmaktadır. Etki hesaplamalarının başka bir boyutu ise ardışık etkilerin
hesaplanmasıdır. İstanbul gibi tüm ülke için ekonomik ve toplumsal değeri yüksek kentlerde
yaşanan etkiler bölgesel, ülkesel ve sınır ötesi etkiler yaratabilmektedir. Fakat bu etkileri tam
değerlendirebilmek için eldeki veriler kısıtlıdır.
Bilimsel tahminlere göre İstanbul Avrupa’daki en yüksek riskli liman kenti durumundadır.
2016’da İspanya’da bulunan Basque Center for Climate Change’in yaptığı bir araştırmaya
göre Avrupa’daki liman kentleri arasındaki risk sıralamasında İstanbul 1., İzmir ise 3. sırada
yer almaktadır[1] (Tablo 7). İklim değişikliğine uyum sağlamak için, yerel yönetimlerin risk temelli
bir yaklaşım edinerek sektör bazlı etki değerlendirmeleri, sektörler arası bağımlılık analizleri ve
kent metabolizmasına uygun çözümler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu süreçler karmaşık gibi
görünse de önlem alınmaması, kentleri altından kalkılamayacak derecede yüksek risklerle karşı
karşıya bırakacaktır. Bu sebeple, İstanbul’a benzer birçok kentte bu tür analizlerin yapılmaya
başlandığı görülmektedir. Bunlardan bazıları:
•

İngiltere’de 2007 selleri sonrası ‘Pitt Report,’[68]

•

New York’ta 2012 Sandy Kasırgası sonrası ‘Dirençli Sanayi’ raporu,[69]

•

Paris’te 2014 selleri sonrası OECD raporu’dur[70].

İstanbul’da bu konuda birkaç girişim ve araştırma mevcuttur. İstanbul İklim Araştırma Merkezi
tarafından yayınlanan raporların yanı sıra, halen sürmekte olan ve İstanbul Sanayi Odası
tarafından yürütülen “Sanayiye Yönelik Temel Altyapı İş Sürekliliği” araştırması gibi sektör
temelli çalışmalar bulunmaktadır.
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Tablo 7. Avrupa’daki liman kentlerinde beklenen yıllık ortalama ekonomik zarar (milyon ABD doları)

Şehirler

2030

2050

2070

2100

İstanbul

2.001

1.400

3.837

9.806

Odessa

116

836

2.432

6.577

İzmir

132

915

2.442

5.746

Rotterdam

237

1.219

2.716

5.511

St. Petersburg

106

577

1.435

3.274

Lizbon

65

354

862

1.891

Glasgow

30

218

631

1.558

Dublin

48

272

681

1.504

Marsilya

13

101

318

810

Barselona

18

124

339

797

Hamburg

68

221

422

775

Londra

56

190

375

702

Amsterdam

39

137

275

523

Porto

19

87

210

460

Kopenhag

22

81

176

368

Napoli

10

52

128

290

Stockholm

-

0.6

5

91

Atina

-

0.5

3

86

Helsinki

3

8

19

53

1.181

8.842

19.376

42.024

Toplam

İklimsel Tehditler bölümünde, İstanbul’un iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği ele
alınarak uyum için öncelikli sektörler ve bu sektörler özelinde öncelikler sunulmaktadır.
Risk değerlendirmesi bulguları kolay anlaşılması için birkaç alt başlığa bölünmüştür. Bölümün
devamında İstanbul için yapılan projeksiyonlar doğrultusunda ortaya çıkan önemli iklimsel
tehditler ve ardından sektör bazında yapılan durum, kırılganlık analizi ve risk değerlendirmeleri
sunulmaktadır.
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İKLIMSEL TEHDİTLER
İKLİMSEL
TEHDITLER
İstanbul için öne çıkan iklimsel tehditler sıcaklık ve yağış değişimi, kuraklık, deniz
seviyesindeki yükselme ve bunları yatay kesen kent ısı adası ve hava kalitesidir. 1.2.3.
İstanbul için İklim Değişikliği Senaryoları bölümünde detaylı olarak aktarılan iklim değişikliği
projeksiyonlarına göre İstanbul’un ilerleyen yıllarda daha belirgin olarak Akdeniz iklimine
kayması beklenmektedir.
Detaylı sektör risk değerlendirmesi 10 sektör ve 75 kritik altyapı için iklim projeksiyonlarında
kullanılan parametreler hesaba katılarak yapılmıştır. Sonuçlar ve ortak değerlendirme 16
hidrometeorolojik parametre arasından bazı iklimsel tehditlerin ön plana çıktığını ve bunların
kent için en ciddi iklimsel tehditleri oluşturduklarını göstermektedir. Şekil 30’da İstanbul için ön
plana çıkan ve risk değerlendirmesinin temelini oluşturan 8 iklimsel tehdit hatırlatılmaktadır.
Şekil 30. İstanbul’da öne çıkan iklimsel tehditler

Sıcaklık Değişimi (Mevsimsel ve Aşırı)
İstanbul’un yıllık sıcaklık ortalamalarının 1 - 4.5°C artması beklenmektedir.
Sıcak günler sayıca artacak, soğuk günler azalacaktır. En sıcak gün 40°C
üzerine çıkabilecektir. 0°C altına düşen sıcaklıklar çok nadir olacaktır. Yaz
günlerindeki ortalama sıcaklıklar kış ortalamalarına göre 1.5 kat daha fazla
artış gösterecektir. Donlu ve buzlu gün sayıları önemli ölçüde azalacaktır.
Yağış Değişimi (Mevsimsel ve Aşırı)

Tehditler ve 2100 yılında Beklenen Etkileri

Kuraklık

Yatay Kesen Tehditler

İstanbul’da yıllık toplam yağış en fazla %12 azalırken, yağış olayları daha
kısa sürelerde ve en fazla %9 daha şiddetli geçecektir. Çok yağışlı günler en
fazla %20 aşırı yağışlı günler en fazla %59 artacaktır. Bu da taşkın ve
sellerin daha yoğun yaşanmasına neden olacaktır.

Kent Isı Adası

Kurak dönemin en fazla 23 gün uzaması, İstanbul’un kalabalık nüfusu ve
ekonomik faaliyetlerine su sağlamasını zorlaştıracaktır.

Deniz Seviyesinin Yükselmesi
En kötü iklim değişikliği senaryolarının gerçekleşmesi İstanbul’da su
seviyesinin 45-70 cm arası yükselmesine neden olabilir.

İstanbul’daki yoğun kentleşme nedeniyle yıllık ortalama sıcaklıklar 1 - 2°C
daha yükselecektir.

Hava Kalitesi
Doğu-Batı ekseninde oluşan yapılaşmanın İstanbul’a hakim Kuzey-Güney
rüzgarlarını etkilemesi nedeniyle düşen hava kalitesinin iklimsel tehditleri
daha da kötüleşmesine neden olacaktır.
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SEKTÖREL KIRILGANLIK ANALIZLERI
ANALİZLERİ
Halk Sağlığı
İnsan
sağlığı
incelenirken
nüfus,
sağlık kuruluşları ve sağlık personeli
değerlendirilmiştir.
İstanbul’un
2015
yılı
verilerine
göre
toplam
nüfusu
14.567.434’tür. Bunun %99,9’unu kentsel
nüfus oluşturmaktadır. Türkiye’de yaşayan
nüfusun %8,2’sini 65 yaş üstü bireyler
oluştururken İstanbul’da bu oran %6,2’dir.
Türkiye’de yaşayan nüfusun %24’ünü 0-14
yaş arası çocuklar oluştururken İstanbul’da
bu oran %22,5’tur[71]. İstanbul’un nüfusunun
2023 yılında 16,6 milyona, nüfus artış hızı
korunduğunda 2030 yılında 17,9 milyona
ve 2050 yılında ise 21,3 milyona ulaşacağı
öngörülmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
2015 verilerine göre İstanbul’da 6 devlet
üniversitesi hastanesi, 9 vakıf üniversitesi
hastanesi, 14 eğitim ve araştırma hastanesi,
12 özel dal eğitim ve araştırma hastanesi,
31 2. basamak devlet hastanesi ve 160 özel
hastane olmak üzere toplam 232 hastane
vardır[75]. Yine T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
2015 sağlık istatistik yıllığı verilerine göre
İstanbul’daki toplam hekim sayısı 28.797’dir.
Bunların 5.918’ini pratisyen hekimler,
5.591’ini asistan hekimler ve 17.288’ini
uzman hekimler oluşturmaktadır. İstanbul’da

27.420 hemşire, 5.755 ebe bulunurken diğer
sağlık personelinin sayısı ise 18.416’dır[72].
Sıcak hava dalgaları, iklim değişikliğinin
halk sağlığına en önemli doğrudan etkisidir.
Sıcak havanın zararları için örnek olarak
güneş yanığı, ısı krampı, sıcak yorgunluğu,
sıcak veya güneş çarpması verilebilir. Bir
başka önemli risk faktörü iklim değişikliğinden
dolayı artacak olan hava kirliliğidir. Hava
kirliliği, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü
Hava Kalitesi Laboratuvarı tarafından 21
istasyondan izlenmekte ve WHO (Dünya
Sağlık Teşkilatı), AB (Avrupa Birliği) ve ulusal
mevzuatın öngördüğü limitler çerçevesinde
değerlendirilmektedir. Aeroallerjenler, alerjik
astımı olanlar, hâlihazırda KOAH, akciğer
kanseri veya diğer solunum sorunları olanlar
için risk kaynağıdır. Alerjik astımı olan bireyler
için, yüksek polen veya küf sayımlı günler,
dışarıya çıkmayı veya normal faaliyetlerde
bulunmayı zorlaştırabilir. Birçok bulaşıcı
hastalık ve patojenin, iklimdeki değişikliklerin
bu hastalıklarda ve patojenlerde meydana
getirdiği değişiklikler açısından izlenmesi
gerekmektedir. Detaylı sonuçlar Tablo 8’de
sunulmaktadır.

Hava Kalitesi
(Aşırı)

Kent Isı Adası
(Mevsimsel)

Kuraklık

Aşırı

Yağış
Mevsimsel

Aşırı

Halk Sağlığı için belirlenen
Kritik Altyapılar:

Mevsimsel

Sıcaklık

Deniz Seviyesi

Tablo 8. Halk Sağlığı Kritik Altyapılarının İklimsel Kırılganlıkları

Sağlık kuruluşları
Sağlık çalışanları
Hastalar
Yaşlılar
Gebeler
Çocuklar
Özel gruplar (engelliler, riskli iş kollarında
çalışanlar vb.)
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Arazi Kullanımı, Ormancılık, Biyoçeşitlilik ve Tarım
İstanbul’un ekosistemleri orman, önemli
doğal alanlar, flora ve fauna’dan
oluşmaktadır. Toplam orman alanı 2012
yılı verilerine göre 237.413 ha kadardır.
Bu orman alanlarının önemli bir bölümü
kentin kuzeyinde yer almaktadır. İstanbul’da
ormanlara ek olarak kıyı kumulları (Şile,
Ağaçlı, Kilyos, Terkos), su havzaları ve
doğal
göller
(Terkos,
Büyükçekmece,
Küçükçekmece, Ömerli, Alibey) ve bunlara ek
önemli doğa alanları (Boğaziçi, Pendik Vadisi,
Batı İstanbul Meraları, Adalar) doğallıklarını
nispeten koruyabilmiş ve İstanbul’un flora
ve faunasına habitat oluşturan önemli
alanlardır. İstanbul’un florasında doğal
olarak 2.206 türe ait 2.512 taksonun yaşadığı
belirtilmektedir[73]. Bu bitkilerden 40’ı Türkiye
için, 23 tanesi ise İstanbul ve yakın çevresi için
endemiktir. İstanbul’un yoğun yerleşimlerden
uzak
Silivri,
Çatalca,
Büyükçekmece,
Arnavutköy ve Şile’de tarımsal faaliyetler
halen önemlidir. İl genelinde ekilen tarım

alanı 1996 yılında 180 bin ha iken 2016
yılı itibarıyla 73 bin ha’a kadar gerilemiştir.
Ekili tarım alanlarının yarısından fazlası Silivri
ilçesinde yer almaktadır. Tarım alanlarının
yaklaşık 68 bin ha’ında tahıl ekilmektedir[74].
İstanbul’da çok sayıda fauna elemanı
yaşamakta ve kentin Batı Palearktik
bölgesinin
en
önemli
göç
yolları
üzerinde yer almasından dolayı kuşlar
Terkos,
öne
çıkmaktadır[75]. Özellikle
Büyükçekmece,
Küçükçekmece
gölleri
ile baraj havzaları su kuşlarının önemli
konaklama alanlarıdır. İki yarımadada yer
alan ve Karadeniz ile Marmara Denizi’ne
kıyısı olan İstanbul aynı zamanda balık göç
yolları üzerinde bulunmaktadır. İstanbul’daki
balık türlerinin sayısının 300’ün üzerinde
olduğu belirtilmektedir. İğneada–Karaburun
arası, balıkçılık ve tür çeşitliliği bakımından
son derece önemli bir bölgedi[76]. Balıkçılık
faaliyetleri İstanbul için ekonomik anlamda
oldukça önemli olup, 2014 yılı itibarıyla 36

Ormanlar ve Ağaçlandırmalar
Terkos-Kasatura ve SahilköyŞile kıyıları
Kilyos, Ağaçlı ve Şile kumulları
Flora

Ömerli Havzası
Kuzey Boğaziçi
Alibeyköy Meraları

Fauna

Terkos, Büyükçekmece,
Küçükçekmece gölleri, Ömerli
Barajı ve havzaları
Belgrad, Beykoz ve Şile
ormanları
Alibeyköy ve Ömerli
Havzasındaki meralar
Çilingoz-Şile arası Karadeniz
kıyıları
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Tablo 9. Arazi Kullanımı, Ormancılık, Biyoçeşitlilik ve Tarım Kritik Altyapılarının İklimsel Kırılganlıkları

bin ton deniz balığı ve 10 bin ton kadar da
diğer deniz ürünü avlanmıştır[77]. İstanbul’un
faunası sadece kuşlar ve balıklar açısından
değil diğer canlılar açısından da zengindir.
Örneğin Türkiye’de bulunan 169 memeli
türünden 38’inin İstanbul’da yaşadığı
bilinmektedir[78]. Türkiye’deki kelebek türleri
ile kurbağa ve sürüngenlerin yaklaşık yarısı
da İstanbul faunasında yer almaktadır.
Ekosistem
hizmetleri
ve
biyoçeşitlilik
genel olarak yüksek risk taşımaktadır.
İstanbul, çok değerli bir ekolojik çeşitliliğe
ve arazi özelliklerine sahiptir. Bu açıdan;
arazi kullanımı, ormanlar, biyolojik çeşitlilik
ve tarım anlamında bir takım önemli
kırılganlıklar tespit edilmiştir. Zira, İstanbul
iklim projeksiyonlarında öngörülen sıcaklık

artışları, yağış azalması, kuraklık, büyüme
döneminin uzaması, sıcak hava dalgaları
ve fırtınalar gibi olaylar canlı toplumlarını
doğrudan etkilemektedir. Ormanlar, çeşitli
fauna ve flora açısından hassas bölgeler,
toprak, tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri,
korunan alanlar, park ve bahçeler ve
adalar incelenmiş ve bu yaklaşımla kırılgan
doğal varlıklar belirlenmiştir. Özellikle
ağaçlandırmalar, göller ve diğer su yüzeyleri,
kumullar, kıyılar, ormanlar ve fundalıklar gibi
flora ve fauna açısından önemli alanların
kırılganlık açısından oldukça hassas olduğu,
kentsel baskının bu kırılganlıkları arttırdığı
ve gelecekte bu baskının daha da artacağı
öngörülmektedir. Detaylı sonuçlar Tablo 9’da
sunulmaktadır.

Atık Yönetimi
Atık yönetimi; toplama ve transfer,
depolama ve işleme faaliyetlerinden (geri
kazanım, geri dönüşüm veya düzenli
depolama) oluşmaktadır. İstanbul’da günde
yaklaşık 19.200 ton Kentsel Katı Atık (KKA)
oluşmaktadır[79]. Oluşan atıkların büyük
çoğunluğu düzenli depolama tesislerinde
(DDT) bertaraf edilmektedir. Şehrin Avrupa
yakasında 2, Anadolu Yakasında ise 1 adet
DDT bulunmaktadır. KKA’nın geri kazanımı
ve değerlendirilmesi için İstanbul’un her iki

yakasında birer adet tesis hizmet vermektedir.
Tehlikeli atık bertarafı için ise bir adet tehlikeli
atık depolama sahası bulunmaktadır.
Atık sektöründeki en yüksek iklimsel risklerin
(özellikle sel, taşkın ve fırtınaya yönelik),
atık toplama ve transfer hizmetleri ve kentsel
katı atık düzenli depolama tesislerine ait
olduğu düşünülmektedir. Bu unsurlar, hem
doğrudan maruz kaldıkları etki hem de
ulaşım sektörüne olan bağımlılıklarından
dolayı uyum eylemlerinde öncelikli olarak
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Tablo 10. Atık Sektörü Kritik Altyapılarının İklimsel Kırılganlıkları

Atık Toplama ve Transfer Hizmetleri
Kentsel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri
Kentsel Katı Atık Biyolojik İşlem ve Geri
Kazanım Tesisleri
Ambalaj Atıkları Toplama, Ayırma ve Geri
Dönüşüm Tesisleri
Şile-Kömürcüoda Tehlikeli Atık Depolama
Tesisi
Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri
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ele alınmalıdır. Sel ve taşkınların neden
olduğu diğer bir çevre felaketi de heyelan
ve toprak kaymalarıdır. Bu iki çevresel
sonuçta atık hizmetleri gibi diğer kamu
hizmetlerinin etkin bir biçimde verilmesini
güçleştirecektir[80]. Özellikle yapılaşmanın sık
ve düzensiz olduğu bölgelerde sel ve taşkınlar
ile toprak kaymalarından kaynaklanan
olumsuz etkilerin daha gözle görülür
olması beklenmektedir. Ancak risklerin tam

anlaşılması için tesis bazında yapılacak
detaylı incelemeler gerekmektedir. Sıcaklık
artışı, sıcak hava dalgası, büyüme dönemi,
nem, su mevcudiyeti, deniz seviyesindeki
değişim, kıyı erozyonu, yangın, hava kalitesi,
kent ısı adası ve kuraklık gibi etkilerin atık
sektörü üzerinde önemli bir etkisi olduğu
öngörülmediğinden bu etkiler için düşük risk
değerlendirmesi yapılmıştır. Detaylı sonuçlar
Tablo 10’da sunulmaktadır.

Enerji Üretimi ve Dağıtımı
İstanbul’un
Türkiye’nin
en
kalabalık
nüfusuna sahip ili olması, enerjiye olan
talebine de yansımaktadır. 2016 yılında
36,9 TWh ile İstanbul, ülkenin en büyük
elektrik tüketimine sahip olup bu oran ülkenin
toplam elektrik tüketiminin %17’sine denk
gelmektedir. Bu durum elektrik şebekesinin
büyüklüğünü de beraberinde getirmektedir.
İstanbul, Türkiye’deki en büyük trafo
kapasitesine sahip il konumunda olup
toplam 56.240 km uzunluğunda elektrik
dağıtım hattına sahiptir. Doğalgaz tüketimi
için de benzer bir durum söz konusudur:
2016 yılında 7,371 milyon m3 olan toplam
ülke doğalgaz tüketiminin %16’sı İstanbul’da
gerçekleşmiştir. Doğalgaz dağıtım şebekesi
uzunluğunda yine İstanbul ili, Türkiye’de
birinci sırada yer almaktadır[81]: 15.572 km
çelik boru hattı ve 1.839 km polietilen boru

hattı mevcuttur. İstanbul ili elektrik konusunda
daha çok tüketim tarafıyla ön plana çıksa
da Türkiye’nin elektrik üretiminin %3’ü
İstanbul’da gerçekleşmektedir[82]. İstanbul’un
ürettiğinden fazla elektrik tüketmesi, enerji
verimliliği açısından büyük potansiyel
vadetmektedir.
Enerji sektöründeki her bir kritik altyapı,
iklim
değişikliğinin
olumsuz
etkileri
açısından yüksek risk taşımaktadır. Kritik
altyapının yüksek risk taşıması, enerji
sektörünü de yüksek riskli yapmaktadır.
İstanbul özelinde enerji sektörü için özellikle
yaz sıcaklık artışları, sıcak hava dalgaları,
şiddetli yağışlar, sel ve taşkın, fırtınalar
ve yangınlar yüksek risk taşımaktadır. Yaz
sıcaklık artışı ve sıcak hava dalgaları özellikle
elektrik tüketimini artırması sebebiyle elektrik
şebekesine ve dolayısıyla santrallere ek yük

Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali
Elektrik İletim ve Dağıtım Şebekesi
Odayeri Çöp Gazı Santrali
Kömürcüoda LFG Tesisi
Çataltepe RES
Doğalgaz Dağıtım Şebekesi
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Tablo 11. Enerji Sektörü Kritik Altyapılarının İklimsel Kırılganlıkları

getirecek ve yüksek risk oluşturacaktır. Şiddetli
yağışlar, sel, taşkın, fırtınalar ve yangın
ise enerji iletim ve dağıtımına verebileceği
olası hasarlarla son kullanıcıya enerjinin
ulaştırılmasında sıkıntılara neden olabilecektir.
Benzer şekilde bahsi geçen olaylar üretim
santrallerinde elektrik üretiminin aksamasına
neden olabilecek hasarlara sebebiyet
verebileceğinden dolayı yüksek risk olarak
değerlendirilmiştir.
Ortalama sıcaklık artışı, yağış değişimi, su
mevcudiyeti, deniz seviyesi değişimi, kıyı
erozyonu ve kuraklık enerji sektörü için

genellikle orta derece risk taşıyan faktörler
olmuştur. Özellikle deniz seviyesi değişimi
ve kıyı erozyonu gibi faktörlerin Ambarlı
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali gibi kıyı
şeridinde yer alan santrallere ve yine kıyı
şeridindeki doğalgaz boru hatlarına yönelik
olası zararları göz önünde bulundurulmuştur.
Ortalama sıcaklık ise, her ne kadar yaz sıcaklık
artışı kadar elektrik şebekesine gelecek yük
anlamında diğer etkilere nispeten daha az
etkisi olabilse de enerji üretim, tüketim ve
dağıtımına olan etkisi sebebiyle orta risk
olarak değerlendirilmiştir. Detaylı sonuçlar
Tablo 11’de sunulmaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik
İstanbul’un
Türkiye’nin
en
kalabalık
şehri
olması,
ulaştırma
hizmetlerine
olan talebi de artırmaktadır. İstanbul’un
sahip olduğu konum, kenti önemli ulaşım
yolları
bağlantılarının
merkezi
haline
getirmektedir. Bu kritik konum ve kalabalık
nüfus, İstanbul’un ulaştırma açısından
gelişmiş ve yoğun bir sisteme sahip olmasını
gerektirmektedir. İstanbul’daki şehir içi ulaşım
sistemi incelendiğinde, karayolu ulaşımının
en yüksek paya sahiptir ve toplu ulaşım
sisteminde Metrobüs ve İETT otobüslerinin
payı en büyüktür. 2016 yılında kent içi

toplu ulaşımda karayolu ulaşımının payı
%78’dir. Bunu %17,6 oranla raylı ulaşım
ve %4,4’lük bir oranla da deniz ulaşımı
takip etmektedir[83]. İstanbul’da bir günde
toplu taşımada geçirilen vakit ortalama 91
dk’dır[84]. Toplu taşımada geçirilen bu uzun
süre düşünüldüğünde, hâlihazırda yüksek
kapasiteyle çalışan toplu ulaşım sistemlerinin
aşırı hava olaylarından olumsuz etkileneceği
görülmektedir. Coğrafi konumu, kenti
gelişmiş lojistik ağları ve havayolu rotalarının
kesişim noktası haline getirmiştir. 2016 TÜİK
verilerine göre Türkiye genelindeki karayolu
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Tablo 12. Ulaşım ve Lojistik Sektörü Kritik Altyapılarının İklimsel Kırılganlıkları

Yol, Köprü ve Tüneller (Bakım Dahil)
Tren rayları ve kaldırımlar
Havaalanları
Hava taşımacılığı
Limanlar
Deniz taşımacılığı
Tren taşımacılığı
Karayolu taşımacılığı
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uzunluğunun yaklaşık %27’si İstanbul’da
yer almaktadır. Havayolu taşımacılığında
ise Atatürk Havalimanı 2016 yılında 60,1
milyon[85], Sabiha Gökçen Havalimanı ise
29,7 milyon yolcu tarafından kullanılmıştır[86].
Bu yüksek rakamlar, 3. havalimanının da
devreye girmesiyle havalimanlarının da iklim
değişikliğine karşı direnç konusundaki kritik
önemini göstermektedir[86]. İstanbul’da toplu
ulaşımın önemli bir bileşeni de deniz yoludur.
İstanbul Boğazı’nı kullanarak KaradenizMarmara Denizi hattında yük taşımacılığı
yapan gemiler, belirli akıntı ve rüzgâr
şartlarında bekletilmektedir. Bu tip gemiler,
belirli bir öncelik sırasıyla geçirildiği için
aşırı hava olayları bu trafiği olumsuz yönde
etkileyebilir. Boğaz hattında İBB Şehir Hatları
ve özel firmalarca yapılan tekne ile yolcu
taşımacılığı da benzer şekilde iklime bağlıdır.
Ulaşım ve taşımacılık sektörü, iklim
değişikliğinin hem başlıca sebeplerinden biri
hem de en çok etkilenecek sektörlerindendir.

Ulaştırmanın bir özelliği; sanayi, ticaret ve
turizm gibi birçok diğer sektörü de yakından
ilgilendirmesidir. Bir başka özelliği ise, sera gazı
kaynaklarının yoğun olduğu bir sektör olduğu
kadar, iklim değişikliğinden etkilenecek kritik
altyapılara da sahip olmasıdır. Bu açıdan hem
azaltım hem uyum konularında potansiyel
kazanımlar vadetmektedir. Ulaştırmada hava,
deniz, raylı sistem ve karayolu yolcu ve yük
taşımacılığı incelenmiş ve çeşitli riskli noktalar
belirlenmiştir. Belirlenen kritik altyapılar
ve etki senaryoları göz önüne alındığında,
genellikle şiddetli yağışların ve fırtınaların
belirlenen tüm kritik altyapılar için yüksek
risk oluşturduğu görülmektedir. Bu yağış ve
fırtınaların ulaştırma altyapısında kalıcı ve
geçici fonksiyonel aksamalara yol açması ve
maddi zarara sebep olması beklenmektedir.
Sıcaklık artışları ise, ulaştırma sektörünün
işleyişinde problemlere yol açmakta ve yine
bu değişim de ekonomik kayıplara neden
olmaktadır. Detaylı sonuçlar Tablo 12’de
sunulmaktadır.

Su Kaynakları Yönetimi
İstanbul’da tüketilen su miktarı mevsimsel
olarak
farklılık
göstermekle
birlikte
ortalama 2,5 - 3 milyon m3/gün arasında
değişmektedir. İstanbul’un toplam su
ihtiyacının 2020, 2030 ve 2040 yılları
için sırasıyla yaklaşık 1.100, 1.400 ve
1.700 milyon m3/yıl’a yükseleceği tahmin
edilmektedir. Hızlı nüfus artışına bağlı
olarak su talebindeki artış da su kaynakları
üzerindeki baskıyı artıran diğer bir önemli
faktör olarak tanımlanmaktadır. İstanbul’da
yeraltı suyu rezervleri (akifer alanları)
çok sınırlı olduğu için su ihtiyacının %95’i
yüzeysel
kaynaklardan
sağlanmaktadır.
İstanbul’un bilinen akiferlerinin statik su
seviyeleri, yakın zamandaki aşırı endüstriyel
su çekimleri sonucu büyük ölçüde düşmüş
ve kısmi tuzlanma gerçekleşmiştir. Kentin su
kaynakları çoğunlukla il sınırları ötesindeki
yüzeysel sulardır. Su, doğuda Sakarya ve
Düzce’den, batıda ise Kırklareli’nden taşınır.
1994’deki şiddetli kuraklığın ardından, su
kaynaklarının geliştirilmesine önem verilerek
toplam kapasite 1994’deki 590 milyon m3/
yıl’dan 2014 itibariyle 2.128 milyon m3/yıl’a
yükseltilmiştir. İstanbul’a içme suyu temini
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amacıyla kullanılan barajların toplam su
tutma kapasitesi yaklaşık 870 milyon m3’tür.
Geriye kalan su kaynağı potansiyelinin büyük
bölümünü ise Trakya ve Sakarya bölgesindeki
regülatörler oluşturmaktadır. Büyük Melen ve
Yeşilçay regülatörleri bunların en büyükleridir.
Büyük Melen regülatöründen alınan sular ilk
olarak Cumhuriyet Su Arıtma Tesisi’ne isale
edilmekte, sonrasında ise Boğaziçi Tüneli ile
İstanbul’un Avrupa yakasına iletilmektedir.
Bu dağıtım vazgeçilmezdir; çünkü İstanbul’un
Avrupa ve Asya yakalarındaki nüfusu ile su
kaynakları arasında asimetrik bir dağılım
söz konusudur. Nüfusun yaklaşık %35’inin
yaşadığı Asya yakası, B. Melen dahil olmak
üzere toplam su potansiyelinin yaklaşık
%77’sine sahiptir. İstanbul’a temiz içme suyu
sağlayan mevcut su arıtma tesislerinin toplam
kapasitesi ise yaklaşık 4,4 milyon m3/gün
civarındadır.
Su kaynakları yönetimine yönelik yapılan risk
değerlendirmesinde su havzaları ve barajlar
ile yeraltı suları en yüksek riskli öğeler
olarak tespit edilmiştir. Sektör için belirlenen
tüm kritik altyapıların (iklim değişikliği
sonucunda oluşan ortalama sıcaklık artışı, yaz

sıcaklık artışı, sıcak hava dalgası, nem, yağış
değişimi, sel ve taşkın, su mevcudiyeti, fırtına,
kent ısı adası, yangın ve kuraklık) risk altında
olabileceği öngörülmektedir. Su havzaları ve
barajlar ile yeraltı suları; yaz sıcaklık artışı,
sıcak hava dalgası, su mevcudiyeti, yangın ve
kuraklığa karşı yüksek risk altındadır. Diğer
bir kritik altyapı olan su arıtma tesisleri için

ise toplam risk orta seviyede belirtilmiştir. Su
kaynakları sektörü için tanımlanan sektörel
toplam risk ise su havzaları ve barajlar ile
yeraltı suları kritik altyapılarındaki toplam risk
yüksek seviyede olduğu için yüksek olarak
belirlenmiştir. Detaylı sonuçlar Tablo 13’te
sunulmaktadır.
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Tablo 13. Su Kaynakları Yönetimi Kritik Altyapılarının İklimsel Kırılganlıklarıanlıkları

Ömerli Barajı
Darlık Barajı
Terkos Barajı
Alibeyköy Barajı
Büyükçekmece Barajı
Sazlıdere Barajı
Pabuçdere Barajı
Kazandere Barajı
Elmalı Barajı
Istırancalar (Düzdere, Kuzuludere,
Büyükdere, Sultanbahçedere, Elmalıdere)
Yeşilçay Regülatörü
Büyük Melen Regülatörü
Yeraltı Suları
Ömerli Su Arıtma Tesisleri
Cumhuriyet Su Arıtma Tesisi
Taşoluk Su Arıtma Tesisi
Kağıthane Su Arıtma Tesisleri
İkitelli Su Arıtma Tesisleri
Büyükçekmece Su Arıtma Tesisi

87

Kamu Altyapısı
İstanbul’a su temini için kullanılan isale
hatlarının toplam uzunluğu yaklaşık 2.500
km’dir. Kent için oldukça büyük bir önem arz
eden Melen suyu, yaklaşık 190 km mesafeden
Boğaziçi Su Tüneli ile Avrupa yakasına
taşınmaktadır. İstanbul’da içme suyu iletim
ve dağıtım hattı uzunluğu yaklaşık 20.670
km’dir. Atık su kanal uzunluğu yaklaşık
15.565 km, yağmur suyu kanal uzunluğu
ise 3.812 km civarındadır. İstanbul’da büyük
kapasiteli (>100.000 m3/gün) 12 adet Atık
su Arıtma Tesisi (AAT) (ön arıtmalar dâhil)
bulunmaktadır[87].
İstanbul
genelindeki
telekomünikasyon şebekesi oldukça yaygın
bir ağa sahip olup ulaşılmayan bölge hemen
hemen bulunmamaktadır.
Özellikle kanalizasyon şebekesi ile yağmur
suyu drenaj sistemi için şiddetli yağışlar, sel
ve taşkın ile deniz seviyesindeki değişimden
kaynaklanan riskler yüksektir. Şiddetli
yağışlar ile şiddetli yağışlar sonucunda
karşılaşılacak sel ve taşkınların AAT’ler üzerine
olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir[88]. Bu
durumun özellikle atık su kanal sisteminin

eski olduğu bölgelerde daha etkili olabileceği
öngörülebilir. Su seviyesindeki yükselmenin ise
kanal sistemine daha fazla tuzlu su girişimine
neden olacağı bildirilmektedir[89]. İstanbul’un
deniz kenarında yer alan bir şehir olması
nedeniyle bu durumun göz ardı edilmemesi
gerekir. Diğer kritik altyapılar için toplam risk
ise orta seviye olarak belirlenmiştir. Sektör ile
ilgili toplam riskin azaltılması ve yönetilmesi
için
başlıca
önlemlerin
İstanbul’daki
kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj sistemi
üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. Telefon/
internet altyapısının aşırı yağış ve selden
etkilenmeyecek şekilde güçlendirilmesinde
fayda vardır. Ömrünü doldurmuş ve/veya fiziki
hasarlara maruz kalmış kanal sistemlerinin
yenilenmesi ve anlık şebeke izleme ve kontrol
sistemlerinin yaygın kullanımı öncelikli olarak
ele alınmalıdır. Sıcaklık artışı, sıcak hava
dalgası, büyüme dönemi, nem, yangın, hava
kalitesi ve kent ısı adası gibi etkilerin kamu
hizmetleri üzerinde sektörel olarak önemli
bir etkisi olmadığı öngörülmüştür. Detaylı
sonuçlar Tablo 14’de sunulmaktadır.

İçme suyu isale hatları ve dağıtım şebekesi
Kanalizasyon şebekesi
Yağmur suyu drenaj sistemi
Atık Su Arıtma Tesisleri
Doğalgaz şebekesi
Telekomünikasyon altyapısı
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Tablo 14. Kamu Hizmetleri Kritik Altyapılarının İklimsel Kırılganlıkları

Binalar
Binalar;
sanayi,
ticari
veya
konut
fonksiyonlarıyla İstanbul’un coğrafyasının
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Kentin
yapı stoğu envanteri incelendiğinde çoğu
yapıda kusura ve hasara rastlanmaktadır.
Genel olarak ortaya çıkan en önemli sorun
betonarme yapılarda kullanılan betonun
ve donatının yetersizliğidir. Bununla birlikte
projesine uygun olmayan, yetersiz işçilik ve
yapım hatalarının olduğu imalatlar da yüksek
oranda görülmektedir. Çoğu eski binada
herhangi bir yalıtıma rastlanmamaktadır.
Buna
bağlı
olarak
taşıyıcı
eleman
donatılarında yüksek oranda korozyon
oluştuğu gözlenmektedir. Ayrıca yetersiz
ve hatalı proje çizimleri ve projeye aykırı
uygulamalar da sıkça karşılaşılan kusurlardır.
Yığma yapılarda karşılaşılan en önemli
sorun, yapıların gelişigüzel yapılmasıdır.
Bu
yapılarda
mevcut
yönetmeliklerle
uyumsuzluklar söz konusu olabilmektedir.
Güçlendirme yöntemlerinin pahalı olması ve
yapının güçlendirilmesi esnasında kullanım
dışı kalması gibi sebeplerle kusurlu ve hasarlı
binalar aktif olarak konut ve diğer amaçlarla
kullanılmaya devam edilmektedir[90]. Kentsel
dönüşüm projeleriyle meydana çıkan yeni
yapı stoğu, bu problemlerin çoğunu çözmekte,
ancak yenilenmeyen yapılar için yüksek enerji
tüketimi (ve dolayısıyla sera gazı emisyonları)
ve iklimsel riskler geçerliliğini sürdürmektedir.

İklim değişikliğinin mevcut bina stoğuna ve
yeni inşaatların tasarım ve uygulamasına
ciddi etkileri olması beklenmektedir. Kıyılar,
hem karasal hem de boğaz taraflarındaki
iklim değişikliği etkilerine maruz kalmaktadır.
Genel olarak daha yüksek deniz seviyeleri,
özellikle taşkın ve erozyondan gelen iç
değişimlerle birleştiğinde altyapı bozulmasına
neden
olacaktır.
Bu
durum
altyapı
güncellemeleri, yeniden tasarım veya yer
değiştirme gereksinimi doğuracaktır. Dolaylı
olarak da bölgesel ekonomiler üzerindeki
hissedilecektir.
Kıyı
tehlikeleri;
maddi
hasar, yaşam kaybı ve çevresel bozulma ile
sonuçlanabilir. En önemli tehlikeler şunlardır:
•

Erozyon: Rüzgârlar, dalgalar ve kıyı
akımları, genellikle fırtına sırasında kıyı
bölgelerinden tortuları değiştirmek için
harekete geçer. Çoğu yerde, bu kısa
vadeli bir süreç olup kıyı yavaş yavaş
tortuyu geri kazanır.

•

Sızma: Bir fırtına sırasında düşük
atmosferik basınç ve kara rüzgarları
sahil boyunca fırtına dalgalanmasına ve
aşırı dalga yüksekliklerine neden olabilir.
Bunlar yüksek gelgit ile çakışabilir.

•

Arazi hareketliliği (kum tepeleri ve nehir
ağzı girişi): Araçlardan veya yayalardan
kaynaklanan stres (bitki örtüsüne hasar
yoluyla), kıyı erozyonu, kuraklık, orman
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Tablo 15. Bina Sektörü Kritik Altyapılarının İklimsel Kırılganlıkları

Sahil kenarındaki tüm yapılar
Pendik Tersanesi
40 yaş üstü binalar
30 yaş üstü alışveriş ve ticaret merkezleri
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yangınları ve insan yapımı faaliyetler,
kum tepeleri ve liman girişlerinde
bozulmalar ve değişiklikler beklenebilir.
Aşırı sıcaklık sonucu soğutma ve dolayısıyla
enerji ihtiyacının artması, daha düşük su
tüketimi sağlayan armatür, yağmur suyu
hasadı, pasif veya düşük enerji ihtiyacı

sunan izolasyon gibi konular daha fazla
gündemde olacaktır. Belirli sıcak bölgelerde
imar değeri kaybı, sel ve fırtına sebebiyle
binalarda su basması, çatı ve panjur uçması,
cam kaplama binalarda aşırı enerji tüketimi
gibi kırılganlıklar söz konusu olabilir. Detaylı
sonuçlar Tablo 15’te sunulmaktadır.

Turizm, Ticaret ve Sosyo-Kültürel Yapı
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden
biri olan İstanbul, doğal, kültürel ve tarihi
özellikleri ve varlıkları ile oldukça yüksek bir
turizm potansiyeline sahiptir. İstanbul’a gelen
yabancı turist sayısı 2000 yılından bu yana
2010 ve 2016 yılları hariç sürekli artmıştır.
Avrupa’nın belli başlı turist çeken büyük
kentleri ile karşılaştırıldığında, İstanbul’un
Londra ve Paris’ten sonra en fazla turist çeken
üçüncü kent olduğu görülmektedir. Gezilmesigörülmesi tavsiye edilen, kültürel faaliyetlerin
düzenlendiği öncelikli bölgeler sırasıyla
Tarihi Yarımada ve Boğaz bölgesi, ardından
Beyoğlu Şişhane, Galata bölgesi ve yeni
cazibe merkezi haline gelen Karaköy, Beşiktaş
ve Kadıköy’dür. Turizm faaliyetlerini geliştiren
ve destekleyen değerler aynı zamanda kritik
unsurlardır:
•

Doğal Değerler: İstanbul Boğazı, Haliç,
Adalar, kıyılar, kumsallar, göller, Belgrad
Ormanı, Tuzla İçmeleri, Çamlıca Tepesi,
Aydos Dağı vb.

•

Tarihsel ve Arkeolojik Değerler:
Kaleler, kuleler, surlar, saraylar, kasırlar,
dini yapılar, anıtlar, han ve hamamlar,
çarşılar, eski kent dokuları vb.

•

Kültürel Değerler: Müzeler, yerel
festivaller, uluslararası festivaller vb.

•

Ekonomik Değerler: Fuarlar, spor
alanları, eğlence merkezleri, alışveriş
merkezleri, kongre merkezleri vb.[91].

İstanbul’un turizm sektörünün ve turizme bağlı
ticaret ve hizmetler piyasasının ağırlıklı olarak
tarih ve kültür turizmi olduğu, doğa turizminin
kültür turizmine kıyasla ikinci planda kaldığı
söylenebilir.
İstanbul’un hâkim turizm faaliyetleri kültür,
eğlence ve gezi ağırlıklı olduğu için iklim ile
doğrudan ilişki içindedir. Sektörün en fazla
etkileneceği (yüksek risk) değişimler sıcak
hava dalgaları, şiddetli yağışlar, fırtınalar ve
seller olmaktadır. Sektör açısından açık hava
faaliyetlerinin, kapalı alanlarda gerçekleşen

Ticari Hizmetler / Alışveriş Merkezleri ve
caddeleri, Çarşılar, Perakende ve Toptancılar)
Turizm Hizmetleri / Turizm Operatörleriİşletmeleri
Tarihi ve Kültürel Miras Ögeleri / Eski EserlerAnıtsal ve Sivil Mimarlık Örnekleri
Kültürel Etkinlikler / Tiyatrolar, Sinemalar,
Müzeler, Galeriler, Kültür Merkezleri
Açık Hava Etkinlikleri / Festival Alanları,
Meydanlar, Parklar ve Rekreasyon Alanları
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Tablo 16. Turizm, Ticaret ve Sosyo-Kültürel Yapı Kritik Altyapılarının İklimsel Kırılganlıkları

faaliyetlere kıyasla daha kırılgan olması
beklenmektedir. Söz konusu iklim değişikliği
etkileri, kültür-turizm-ticaret sektörünün kritik
altyapıları açısından değerlendirildiğinde
ortaya çıkması muhtemel hasarların çeşitli
etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler temel olarak
üç grupta ele alınabilir:
•

Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin yok
olması/zarar görmesi: Tarihi ve kültürel
miras ögelerinin zarar görmesi (aşırı
yağış, fırtına, sel ve deniz yükselmesi),
deniz seviyesindeki yükselme nedeni
ile sahil kesimlerinin zarar görmesi,
su kaynaklarının azalması (yağışların
azalması ve buharlaşmada artış)

•

Ekonomik kayıplar: Fiziksel hasar
nedeniyle yaşanan değer kaybı, peyzaj
ve tasarım alanlarının bozulması,
arazi değeri, tesisin geçici/kalıcı olarak
kullanılamaması sonucunda yaşanan iş
kaybı nedeniyle ortaya çıkan zararlar,
yaşanması
muhtemel
rezervasyon
iptalleri/ertelemeleri
ve/veya
turist
sayısındaki azalma, yaz sezonundaki
turist sayısındaki düşüş.

•

Riskler nedeniyle artan maliyetler:
İklimsel konfor sunmanın maliyeti
(soğutma), sağlık üzerindeki tehditlerin
ortadan kaldırılmasına yönelik sağlık
harcamaları, artan risk nedeniyle oluşan
sigorta maliyetleri, koruma, bakım ve
onarım maliyetleridir. Bunlar kültür,
ticaret ve turizm açısından önemli
olan tesislerin zarar görmesi nedeniyle
yaşanan ekonomik kayıplar (fiziksel
hasar nedeniyle yaşanan değer kaybı,
peyzaj ve tasarım alanlarının bozulması,
sahil alanlarının zarar görmesi, arazi
değeri kaybı ile yaşanan değer kaybının
yanında, iş kaybı nedeniyle ortaya çıkan
zararlar) ve riskler nedeniyle artan
maliyetlerdir.

Tüm bu olumsuz koşullara karşın, uygun uyum
stratejileriyle İstanbul’un ikliminin Akdeniz
iklimine evrilmesi ve turizm sezonunun
kayması bir avantaja çevrilebilir. Detaylı
sonuçlar Tablo 16’da sunulmaktadır.

Sanayi
İstanbul, tek başına Türkiye’nin GSYİH’sının
yüzde 28’ini oluşturmakta ve en büyük
500 sanayi şirketinin 180’ine ev sahipliği
yapmakta olup, ülke ekonomisinin kalbi
konumundadır[92]. İstanbul, aynı zamanda
ülkenin ana ithalat-ihracat üssüdür. 2016’da
ülke ihracatının %53’ünden sorumlu olan
İstanbul, ulusal sanayi üretimi için de
stratejik konumu nedeniyle tedarik zinciri
içinde kritik bir role sahiptir (ulusal sanayi
üretiminin %34’ü İstanbul’da üretilen mal
ve hizmetler kullanmaktadır). Sanayi aynı
zamanda İstanbul’daki istihdamın yaklaşık
%36’sını temin etmektedir[93]. İstanbul sanayi
sektörünün en önemli yapısal sorununun,
sanayi tesislerinin dağınık yapıda ve konut
yerleşim alanları içerisinde kalması olduğu
değerlendirilmektedir.
Geçmiş
yıllarda
toplanan ve artık geçerli olmayan iklim
verilerine göre tasarlanan altyapı ve tesisler,
beklenen yeni iklim rejiminin gerektirdiği

koşullarda
beklenilen
dayanıklılık
ve
performansı göstermekte zorlanacaklardır.
İstanbul’da 8 Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
bulunmakta olup bunların dışında ana sanayi
ve yan sanayi firmalarının yoğunlaştığı birçok
alan mevcuttur. Bu alanlardan Hadımköy,
Kıraç-Hoşdere ve Tuzla’da bulunan sanayi
alanları, içme suyu havzalarına yakın olması
nedeniyle hassas noktalarda yer almaktadır.
İstanbul’un
1/100.000
çevre
düzeni
planında, hâlihazırda OSB veya dağınık
halde bulunan birçok sanayi alanının ıslah
edilmesi, taşınması veya çevresel etkisi düşük,
katma değeri yüksek sektörlerin yer aldığı
alanlara dönüştürülmesi öngörülmektedir[94].
İkitelli OSB bunlardan en büyüğü olup
30.000 işletme barındırmakta, 300.000
kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu veriler
göz önüne alındığında mekan değişikliğinin
zorlukları daha iyi anlaşılmaktadır.
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TAŞINACAK ENDÜSTRİYEL ALAN
GELİŞTİRİLECEK OSB

ÇORLU
ÇERKEZKÖY

SİLİVRİ

PENDİK

Şekil 31. İstanbul OSB yerleşimleri ve planlanan değişiklikleri[95]

TUZLA

İstanbul
sanayi
sektörünün
iklim
değişikliğine
yönelik
hassasiyetleri,
temelde
coğrafi
dağınıklığı,
eskiyen
kentsel altyapı ve yapılaşma yoğunluğuyla
ilintilidir. Su tüketimi yüksek olan ve dere
yatağına yakın bölgelerde kurulu tesisler
özellikle risk altındadır. Soğuk üretim ve
depolama ihtiyacı olan gıda sanayii, artan
sıcaklıklar sebebiyle artan enerji maliyetlerine
katlanmak durumunda kalabilir. Kırılganlığı
orta derece olarak değerlendirilse de,
ekonomik değeri ve Türkiye içindeki payına
bakıldığında bu kırılganlığın azaltılması ve
direncin arttırılmasının ulusal düzeyde önemli
olduğu görülmektedir. İstanbul için yapılan
iklim projeksiyonlarında, sanayi sektörünü
ilgilendiren ve gerçekleşme olasılığı en
yüksek tehlikelerin sıcaklık artışı, sıcak hava
dalgaları, sel ve taşkın tehlikeleri olduğu
belirlenmiştir. İklim değişikliğinin sanayi
üretimine etkisi doğrudan üretim faaliyetlerini

GEBZE

İZMİT

durduracak düzeyde olabilir veya maliyet
artışı, hammadde kaynaklarına ulaşımda
zorluk yaşanması şeklinde meydana gelebilir.
Söz konusu etkiler, doğrudan üretim tesisinde
oluşabileceği gibi, değer zincirinde de
oluşabilir ve aynı şekilde sanayi üretimini
zincirlemesine
etkileyebilir.
İstanbul’da
en yoğun sektörlerden olan gıda sektörü,
tedarik zincirinden etkilenebilecek sektörlerin
başında yer almaktadır. Solvent ve yanıcı
madde kullanımının yüksek olduğu tekstil
ve kimya sektöründe ise, hâlihazırda yüksek
oranda görülen yangın tehlikesi, sıcak hava
dalgalarının sıklaşması ve yaz sıcaklıklarında
artışlar neticesinde daha kırılgan hale
gelecektir. Tesislerde personel taşıma,
hammadde tedariği, enerji ve su ihtiyaçlarına
yönelik riskler de söz konusu olup bu konular,
diğer sektörlerin analizlerinde göz önünde
bulundurulmuştur. Detaylı sonuçlar Tablo
17’da sunulmaktadır.

İstanbul-Tuzla Kimya Sanayicileri OSB
İstanbul Tuzla OSB
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul İkitelli OSB
İstanbul Dudullu OSB
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Tablo 17. Sanayi Sektörü Kritik Altyapılarının İklimsel Kırılganlıklar

UYUM EYLEMLERI
EYLEMLERİ
İBB’NİN UYUM YAKLAŞIMI
İBB’NIN
İklim değişikliğine yönelik planlama yapmak, belediyelerin proaktif bir
yaklaşımla daha uygun maliyetli kararlar vermesine, öngörülemez ve ağır
sonuçlara karşı daha kolay önlem alabilmesine ve tehlikelerden daha az
etkilenecek kentler oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Bugünden önlem
almanın, yarın zararlar oluştuğunda tazmin etmekten çok daha ekonomik olduğu
konusunda genel mutabakat vardır. 7. Risk ve Kırılganlıklar bölümünde görüldüğü
gibi her sektör iklim değişikliğinden etkilenecektir. İBB’nin özellikle göz önünde
bulunduracağı unsurlar şunlardır:
•

Artan yatırım maliyetleri ve zarar görmüş altyapı

•

Koruma ve onarma kapasitesi ihtiyacı (personel, ekipman, bütçe)

•

Güvenlik ve sağlık

•

İçme suyu kalitesi ve halk sağlığı

•

Artan atık su ve yağmur suyu yönetimi ihtiyacı

•

Finansal ve hukuki yükümlülüklerde artış

•

Halk beklentilerinin değişimi (örn. sosyal yardım, ulaştırmada devamlılık vb.)

Uyum tedbirleri, uzun vadede herhangi bir aksiyon almamaktan daha ucuza
mal olacaktır. İklimsel tehditlerin tam zamanının ve şiddetinin öngörülemez olması,
uyum faaliyetlerinin çok iyi tanımlanması, planlanması ve hayata geçirilmesini
gerektirmektedir. Zira bu tedbirlerin etkinliği, her bir kentin kendi özel yapısına ve
şartlarına bağlıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde kentlerdeki iklim değişikliğine
uyum çalışmalarının en az sera gazı azaltım faaliyetleri kadar önemli olduğu ortaya
çıkmaktadır. Kentlerin hâlihazırda yürüttüğü birçok çalışmanın (örn. afet yönetimi,
altyapı yatırımları, enerji verimliği projeleri vb.) azaltım ve uyum çabalarıyla
yakın ilişkisi düşünüldüğünde yerel yönetimlerin bu tip tedbirlere oldukça aşina
olduğu, ancak bu tedbirleri başka isimler altında ve iklim değişikliği şemsiyesi
altına almadan yürüttüğü görülmektedir. Günümüzde birçok belediye yatırımı,
giderek uyum ve azaltım başlıkları altına da alınarak, aynı anda farklı fonksiyonel
amaçlara hizmet edecek şekilde tasarlanmaktadır. Planlanan yatırımlarda iklim
değişikliğinin getirdiği risk ve fırsatları ele alarak gerekli değişiklikleri yapmak,
kentlerin direncini artırarak maruz kalacakları risk seviyesini önemli ölçüde
düşürebilir.
Büyümesi yavaşlamış kentler mevcut eski ve oturmuş altyapılarını iklime uyarlama
konusunda birtakım zorluklarla karşılaşmaktadır. Hızlı büyüyen ve gelişen kentler
için ise yeni ve hâlihazırda planlanan yatırımların düşük (veya sıfır) ek maliyetle iklim
değişikliğine daha hazır şekilde hayata geçirilebilmesi çok daha kolaydır. İstanbul, bu
açıdan şanslı bir konumdadır.
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İklim değişikliğine dirençli kentler, yalnızca kent altyapısının doğru kurgulanmasına
değil, aynı zamanda ilgili kurumların bilgi ve yetkinliğinin artırılmasına, sanayi ve ticari
varlıklarının dayanıklılaştırılmasına ve halkın bilinçlendirilmesine de bağlıdır. Kentlerin
iklimsel dayanıklılığını artırmak için yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya tipte yaklaşımlar
birlikte kullanılır. Yerel yönetimler; kamu, sivil toplum ve özel sektörle işbirliği içinde uyum
eylemlerini planlayacak ve uygulayacak merkezi bir rol oynar. İBB, afet yönetimi ve iklim
değişikliğine uyum konularını birlikte ele alarak sinerji yaratacaktır.
Kırılganlığı azaltmak, doğru planlanan ve yönetilen süreçlerle mümkündür. Belediyeler,
kentteki iklim değişikliğinden etkilenecek altyapıdan sorumlu taraf olarak önemli aktörlerden
birisidir. Belediye hizmetleri, ticaret ve üretim gibi ekonomik faaliyetlerin, eğitim ve sağlık
hizmetlerine erişimin, ısınma ve su gibi temel ihtiyaçların sağlanması için vazgeçilmezdir.
Bu açıdan diğer sektörlerin doğru işlemesi, öncelikle belediye hizmetlerinin sürekliliğine ve
işlevselliğine bağlıdır. Örneğin aşırı bir hava olayında fabrikalar zarar görmese dahi, ulaşım
ve su tedariğinde aksama olması halinde endüstriyel faaliyetler duracaktır. İklim değişikliğine
uyum, bu nedenle yerel yönetimler için ayrı bir önem taşımaktadır.
İklim değişikliğine uyum, bir risk yönetimi ve iyi yönetişim meselesidir, yerel ve ihtiyaca
özeldir. Yerel yönetimler, ruhsat ve denetim, altyapı hizmetleri, eğitim ve destek gibi temel
fonksiyonlarını kullanarak ruhsatlandırma ve izin, kolaylaştırma, savunuculuk, liderlik, halkın
bilinçlendirilmesi, kamu hizmetleri, sivil toplum ve sosyal yardım gibi başlıklar altında kent
genelindeki iklim değişikliği eylemlerini yönlendirebilir, özendirebilir, artırabilir ve güçlendirebilir.
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UYUM EYLEM LİSTESİ
LISTESI
Aşağıda projelendirilmese de teknik olarak mümkün görülen eylemler sıralanmış, hâlihazırda
projelendirilmiş eylemler ise “öncelik” olarak işaretlenmiştir.

EYLEM

ALT-EYLEM

Halk Sağlığı

2

3

4

Sağlık hizmetlerinin iklim
direncinin artırılması

Hastanelere yönelik acil
eylem planları yapılması
ve hastane yönetimlerinin
iklim değişikliği konusunda
bilgilendirilmesi

Kamu bilincini artırıcı
eylemler

2.1

Sağlık kurumlarının fiziki altyapısının (kamu ve özel
sektör) yüksek sıcaklık, kuraklık, su kesintisi, fırtına, sel
gibi durumlara karşı güçlendirilmesi

2.2

Uzun süreli yüksek sıcaklık, artan nem, sel gibi etkenlerin
yol açabileceği sağlık sorunlarına yönelik olarak sağlık
personelinin ek eğitimlere tabi tutulması

2.3

Evde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi: Aşırı yağış, sıcak
ve soğuk hava dalgası gibi sebeplerle hastaneye gelmesi
riskli görülen hastaların evde sağlık hizmeti alması için
gerekecek personel ve araç ihtiyacının belirlenmesi

3.1

Aşırı sıcaklarda oluşabilecek yoğun kalp yetmezliği
dalgaları ve geniş çaplı salgın hastalıklara yönelik olarak
sağlık kuruluşların yeterliğinin değerlendirilmesi, ek
tedbirlerin belirlenmesi ve alınması (örn. Araç, gereç,
uzman hekim sayısı vb.)

4.1

Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara verilen çevre ile
ilgili eğitim modülleri ve yayınlar (örn. çevre sağlığı ve
temizliği, parazit hastalıkları ve korunma vb.) üzerinden
iklim değişikliği-sağlık ilişkisi konusunda bilgilendirilmesi

4.2

İklim değişikliğinin sağlık risklerini anlatmaya yönelik
mobil bir oyun uygulaması ve çocuklara yönelik bir
animasyon film hazırlanması

4.3

Halka yönelik ilkyardım eğitimleri düzenlenmesi

4.4

İklim ve sağlık konulu kamu spotu hazırlanması

Arazi Kullanımı, Ormancılık, Biyoçeşitlilik
ve Tarım

3

Tarım uygulamalarının iklim
değişikliğine direncinin
artırılması

3.1

Tarım alanlarında su tüketimini azaltacak sistemlerin
yaygınlaştırılması, tarla kenarlarına rüzgar perdesi,
sulama göleti ve kanalı yapılması

3.2

Kuraklığa dirençli bitkilere geçiş, bilinçli gübre kullanımı,
zirai mücadelede biyolojik ve mekanik mücadele, yeraltı
suyu kullanımının düşürülmesi gibi uygulamalara yönelik
bir eğitim programı tasarlanması ve düzenlenmesi

3.3

Gıda güvenliğinin artırılması amacıyla hallerin
rehabilitasyonu ve lojistik faaliyetlerinin iyileştirilmesi

3.4

Kentsel tarımın özendirilmesi amacıyla halka uzun
dönemli kiralanmak üzere kent dışında yeni hobi
bahçeleri oluşturulması (küçük ölçülerde ayrılmış bahçeler
ve malzeme koymak üzere hazırlanmış küçük kulübeler)
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EYLEM

4

5

Kent içi yeşil alanların iklime
direncinin arttırılması

Kent içi yeşil alanların
arttırılması

ALT-EYLEM
4.1

Kent içi yeşil alanların su tüketiminin azaltılması

4.2

Kent içi yeşil alanların arıtılmış atık sularla ve yağmur
suyuyla sulanmasının sağlanması

4.3

Kent içindeki boş arazilerin ağaçlandırılması; Bina
ruhsatlandırmada yeşil alanların korunması ve boşalan
alanların yeşillendirilmek üzere Park ve Bahçeler
Müdürlüğü'ne bırakılması; Ağaçlandırmada erozyon,
dayanıklılık, çeşitlilik gibi kriterler yanında ağaç
seçiminde karbon tutma kapasitesinin de göz önünde
bulundurulması

4.4

Kaldırımlarda bulunan ağaçların altındaki toprak
açıklıkların genişletilmesi; Yaşlı ağaçların fırtınalara karşı
desteklenmesi

5.1

Park ve bahçelerde doğal toprak zemine geçilmesi veya
yüzeylerin "Geçirimli Beton Teknik Şartnamesi"ne uygun
olarak yapılarak ani sel riskinin azaltılması; Üniversite
kampüslerini ağaçlandırma çalışmalarının İBB tarafından
desteklenmesi; Boşalan kent içi arazilerin (örn. askeri
alanlar, Atatürk havalimanı vb.) orman statüsüne
geçirilmesi ve ağaçlandırılması

5.2

Meydan ve otopark çatılarında peyzaj yerine kuraklığa
dayanıklı ve gölge özelliği olan ağaçlara yer verilmesi

5.3

Her yıl en az 1.4 milyon m2 alanın yeşil alana
dönüştürülmesi

5.4

Her yıl en az 100 bin yeni ağaç dikilmesi ve bakımının
sağlanması

Atık Yönetimi

6
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Atık tesis ve hizmetlerinin
iklim değişikliği direncinin
artırılması

6.1

Risklerin tespiti ve önlemlerin belirlenmesi

6.2

Atık Yönetimi #6.1 çalışmasında tespit edilen iyileştirme
önerileri doğrultusunda atıkla ilgili altyapıda gerekli
iyileştirmelere gidilmesi. (Örn. Sel setleri, sızıntı suyu
toplama ve depolama yapılarının kapasitelerinin
artırılması vb.)

6.3

Konteynerlerin sıcak ve yağmurdan korunaklı şekilde
(örn. yer altına) yerleştirilmesi, yağmur suyu uzaklaştırma
sistemlerinin güçlendirilmesi

6.4

Konteynerlerdeki sızıntı suyunun toplanması için gerekli
önlemlerin artırılması

6.5

Farklı tip ve boydaki konteynerlerin yaygınlaştırılması

6.6

Binalara ve sitelere atık toplama noktası yapılmasının
zorunlu hale getirilmesi konularının Marmara Belediyeler
Birliği vb. toplantılarda gündeme taşınması

EYLEM

7

8

Atık su çamuru, endüstriyel
ve deniz atıklarının uygun
bertarafı ve yönetimi

Kurumsal kapasite ve
farkındalığı artırıcı etkinlikler

ALT-EYLEM

7.1

Atık su çamurunun uygun bertarafı: Çamurun kurutularak
çimento fabrikalarına gönderilmesine devam edilmesi
ve nihai çözüm olarak yakma tesisinin 2024 yılına kadar
devreye alınması

7.2

İstanbul kıyılarından toplanan ve düzenli depolamaya
gönderilen yıllık yaklaşık 5.000 ton atık deniz yosununun
faydalı kullanımının araştırılması ve sıvı gübre,
kompost gibi bitki yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere
değerlendirilmesi

7.3

Endüstriyel atıkların azaltılması: Endüstriyel atıkların
azaltılması, daha etkin geri kazanımı ve atık statüsüne
sokulmadan girdi olarak yeniden kullanımının artırılması
için çeşitli program ve teşviklerden yararlanılması

7.4

Sanayide geri dönüşümlü malzeme kullanımının
yaygınlaştırılması ve üretim proseslerinin optimize edilerek
oluşan atık miktarının azaltılmasına ve sıfır atık temasına
yönelik bir eğitim programı düzenlenmesi

7.5

2019 yılı içinde bir "Endüstriyel Atık Yönetimi
Sempozyumu" düzenlenmesi

8.1

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

Enerji Üretimi ve Dağıtımı

7

Elektrik iletim ve dağıtım
altyapısının güçlendirilmesi

7.1

Yaz aylarında artacak soğutma ihtiyacına paralel olarak,
İkitelli transformatör merkezi, 380 ve 154 kV enerji nakil
hatlarının kapasitesinin artırılması

7.2

Fırtına ve aşırı yağışlara yönelik tedbir olarak hatların
yeraltına alınması; Yeraltı enerji dağıtım hatlarının derine
ve yangın, sel ve aşırı yağışlara korunaklı muhafaza
içinde gömülmesi

7.3

Yaz aylarında artacak soğutma ihtiyacına paralel
olarak, kent için elektrik dağıtım trafo ve nakil hatlarının
kapasitesinin artırılması

Ulaştırma ve Lojistik

16

16.1

Oto yıkamacılarda su tasarrufu sağlayacak önlemlerin
tanımlanarak en az 150 noktada %50 su tasarrufu
sağlanması

16.2

Açık otopark alanlarında yağmur suyunun birikimini
önleyecek geçirimli yüzeylerin tercih edilmesi

16.3

Karayolu altyapısına bağımlılığı ve ilgili riskleri azaltmak
için deniz yolcu ve yük taşımacılık kapasitesinin (gemi ve
hat sayısı) artırılması

16.4

Ulaşım hatlarındaki eksik yağmur suyu drenaj
sistemlerinin yapılması ve mevcutların güçlendirilmesi

Ulaştırma sisteminin iklimsel
direncinin artırılması
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EYLEM

16

17

Ulaştırma sisteminin iklimsel
direncinin artırılması
(devam)

Trafik sinyalizasyon
sistemlerinin iyileştirilmesi

ALT-EYLEM

16.5

Yolların su birikmesini önleyecek şekilde ıslah edilmesi;
Yüzeylerin "Geçirimli Beton Teknik Şartnamesi"ne
uygun olarak yapılarak ani sel riskinin azaltılması; Yol
kaplamasında su emilimini sağlayacak malzeme seçimi,
Yollardaki yamaların kalitesinin artırılması

17.1

Aşırı yağmur, sel, fırtına gibi durumlarda trafik ışıklarının
fonksiyonel kalabilmesi için 2019 sonuna kadar
2.200 sinyalize kavşakta enerji kesintilerini önceden
algılayabilen sistemin kurulması ve kesintisiz güç
kaynaklı sinyalize kavşak noktası sayısının 338'den 440'a
çıkarılması

17.2

35 gözlem istasyonuna sahip Buzlanma Erken Uyarı
Sistemi'nin (BEUS) etkinliğinin artırılması ve halkın
kullanımının özendirilmesi

17.3

Haramidere'de 1,7 km'lik metrobüs hattında denenen
sensörlü yol ve tuzlu solüsyonla buzlanmayı önleme tipi
ArGe/pilot projelerin yaygınlaştırılması

17.4

Sinyal optimizasyonu çalışmalarının artırılması (tam trafik
uyarlamalı sinyal yönetimi, adaptif sinyal yönetimi, yeşil
dalga koordinasyonu, tramvay önceliği vb.)

Su Kaynakları Yönetimi

1

Baraj göletlerinden
buharlaşmanın azaltılması
ve baraj rehabilitasyonu

1.1

Baraj göletlerindeki buharlaşma artışını azaltmaya yönelik
önlemler alınması

1.2

Kent içi su depolama kapasitesinin artırılması ve sızıntı
yoluyla işlev kaybının önlenmesi

1.3

Barajların rehabilitasyonu

2

Ham su modellemesinin
yapılması

2.1

Şebeke modellemesi ve su kaynaklarının yapılarına göre
bilimsel ham su modellemelerinin yapılması.

3

Su kullanımında talep
yönetiminin geliştirilmesi ve
risk azaltıcı önlemler

3.1

Bedelsiz verilen su miktarının ve iletim hatlarındaki kayıp
oranının azaltılması için gerekli önlemlerin alınması

4.1

Baraj havzalarında ağaç kesimi, sanayileşme ve
yapılaşmanın önlenmesi yoluyla su verim ve kalitesinin
korunması

4.2

Havzaların korunması konusunda üniversite ve sanayi ile
işbirliğinin arttırılması

4.3

Su havzalarında yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında
tür seçimi yapılırken su verimini artıracak türlere
öncelik verilmesi, yangın riski olan iğneli yapraklardan
kaçınılması, kuraklığa dayanıklı türlere ağırlık verilmesi

5.1

Su ihtiyacı yoğun işletmelerin, ticari ve kamu kurumlarının
şebeke suyuna bağımlılıklarının düşürülmesi

5.2

Yüksek su tüketimi olan işletmelere caydırıcı su fiyatlaması
yapılması; Su fiyatlamasının yaz ve kış aylarında farklı
yapılması

4

5
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Su havzalarındaki orman
ve sulak alanların korunup
geliştirilmesi

Kentin ekonomisinin su
yoğunluğunun azaltılması

EYLEM

6

Taşkınlara yönelik
önlemlerin alınması

ALT-EYLEM
6.1

Derelere kurulan akım gözlem istasyonlarının sayısının
2020'ye kadar 25 noktaya genişletilmesiyle Taşkın Erken
Uyarı Sistemi'nin güçlendirilmesi

6.2

Taşkın uyarılarının halka hızla taşkın öncesi ulaştırılması
için iletişim altyapısının kurulması (belirli bölgelerde
otomatik uyarı SMS'i gönderilmesi vb.

6.3

Derelerin ıslah edilmesi

Kamu Altyapısı

3

4

5

Yağmur drenaj sistemlerinin
rehabilitasyonu

3.1

Yağmur drenaj sisteminin kanalizasyon şebekesinden
ayrılması

3.2

Yağmur suyu drenaj kanallarının genişletilmesi ve
kapasitesinin artırılması

3.3

Yol yapısının yağmur drenajına uygun hale getirilmesi ve
mazgalların sayısının artırılması ve açık tutulması

3.4

Yağmur suyunun deniz ve derelere aktarılmasının
kolaylaştırılması ve kıyılarda deniz kabarmasına yönelik
riskli bölgelerin belirlenmesi

3.5

Su basma riski yüksek olan kritik noktaların (örn. tünel,
metro, yer altı çarşıları vb.) belirlenerek ek önlemler
tanımlanması

3.6

Ani ve şiddetli yağmurların drenaj sistemi üzerindeki
yükünü azaltmak amacıyla yer altı geciktirme hazneleri
planlanması

4.1

Yağmur suyu sisteminin tamamen ayrıştırılamaması, ani
nüfus artışı gibi durumlara yönelik olarak atık su arıtma
tesislerinde yedek kapasite oluşturulması

4.2

Atık su tesislerinin sellere ve aşırı yağmur sonucu
taşmalara karşı korunaklı hale gelmesi için ek önlemler
tanımlanması

5.1

Su tüketimi yüksek abonelere ücretsiz danışmanlık hizmeti
sağlanması

5.2

Su isale hatlarındaki kayıpların azaltılmasına yönelik
olarak çeşitli ıslah ve iyileştirme tedbirleriyle kayıp su
oranının 2020 yılında %18 seviyesine indirilmesi

5.3

İsale hatları ve içme suyu şebekesinin akıllı sistemlerle
yönetilmesi

5.4

Atık suyun geri kazanımı ve tekrar kullanımının
desteklenmesi, yağmur suyunu depolayan, kendi
kuyusunu kullanan abonelere teşvik mekanizması
tasarlanması

Atık su arıtma tesislerinin
kapasitelerinin arttırılması

Su tüketiminin ve kayıpların
azaltılması
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EYLEM

6

7

Elektrik, gaz ve
telekominikasyon
şebekelerinin iklim
direncinin artırılması

Meydanların ani yağış ve
güneşe korunaklı hale
getirilmesi

ALT-EYLEM

6.1

Telefon, KabloTV, internet gibi telekomunikasyon
altyapısının fırtına, aşırı sıcak gibi etkenlerden daha az
zarar görmesini sağlamak üzere yeraltına taşınması;
Yer seviyesindeki kutuların yükselecek su basmanına
göre daha yüksek konumlandırılması, Yeraltı iletişim
altyapısının aşırı yağmur ve sel gibi durumlardan zarar
görmemesi için suya dayanıklı ve daha derine gömülü
hale getirilmesi

6.2

Doğalgaz şebekesi ve kutularının sel gibi sıklaşması
beklenen iklimsel tehditlerden zarar görmemesi için
korunaklı hale getirilmesi

6.3

Elektrik dağıtım hatlarının yeraltına taşınması, sele karşı
korunaklı hale getirilmesi, trafo kutularının yükselecek su
basmanına göre daha yüksek konumlandırılması

7.1

Kent içi geniş alanlarda yağmur suyunun emilimini
sağlayacak geçirgen kaplama malzemeleri kullanımının
artırılarak ani sel baskını tehlikesinin azaltılması

7.2

Meydan, kaldırım ve bina çatıları gibi alanlarda güneş
ışınlarını yansıtıcı özelliğe sahip açık renkli kaplama
malzemelerinin kullanımının artırılması ve teşvik edilmesi

Binalar

5

6

100

Binaların iklimsel direncinin
artırılması

Afet yönetimi

5.1

İBB hizmet binalarında çatı eğimleri, yeşil çatı, yağmur
suyu toplama, gri su sistemleri, zemin altı katların yağmur
suyundan korunması gibi uygulamalar ile fırtına, sel, aşırı
yağış, kuraklık gibi etkilere olan dayanıklılığın artırılması

5.2

İstanbul'da 52 kritik noktada binalara yağmur suyu
girişinin engellenmesine yönelik risk odaklı bir etüt
çalışması yapılması

5.3

İBB binalarında yağmur suyu ve gri suyun sarnıçlarda
depolanması (su hasadı) pilot projesi

5.4

Mevcut yapı stoğunun iklimsel risklerinin İBB tarafından
belirlenmesi için bir konsept geliştirilmesi

5.5

Yeni binaların ruhsat süreçlerinde su tahliye yapılarının
eklenmesinin, sarnıç, bahçe ve çatıların fırtınalara ve aşırı
yağışlara karşı güçlendirilmesinin ve açık renkli çatıların
talep edilmesi

5.6

Dere yataklarına, denize sıfır kotta planlanan yapılara
ve su basman kotunun altındaki binalara (örn. bodrum
katlarına) iskan/ruhsat verilmemesi

5.7

Bilinçlendirme faaliyetleri yapılması

6.1

Aşırı yağışlarda gelecekte daha fazla ihtiyaç duyulacağı
öngörülen (binalarda su tahliyesine yönelik) pompa,
merdiven, vidanjör gibi ekipmanların satın alımının
gerçekleştirilmesi

EYLEM

ALT-EYLEM

Turizm, Ticaret ve Sosyo-Kültürel Yapı

2

3

4

Sürdürülebilir ticaret ve
turizm için iklime dirençli bir
kent planlaması

Tarihi eserlerin iklim
değişikliğinden korunması

Turizm, ticaret ve sosyokültürel düzenlemelerin
değişen iklime uyarlanması

2.1

Kuraklık ve aşırı yağıştan etkilenmeyecek ve ısı adası
etkisini azaltacak alışveriş imkanları

2.2

Korunaklı ulaşım olanakları, park ve bahçe peyzajı,
orman özellikli kent içi yeni dinlenme parkları
oluşturulması, kalıcı ve yeşil meydan düzenlemeleri

2.3

Meydanların afetlerde toplanma alanı vazifesi görecek
şekilde tasarlanması vb.

3.1

Aşırı rüzgar, yağış, sel ve asit yağmurlarına karşı tarihi
eserlerin korunması, restoratif ve iklimsel afetlere yönelik
önlemlerin alınması.

3.2

Kültürel yapıların iklimsel dayanıklılığını artırmak amacıyla
envanter ve düzenleme çalışması yapılması

3.3

Tarihi Yarımada'nın iklimsel direncinin artırılması için risk
tespiti, riskin azaltılması ve risk yönetimi çalışmalarının
yürütülmesi

4.1

Turistik aktivitelerin (festival, konser vb.) daha erkene
kayan turizm sezonuna yönelik olarak planlanması

4.2

AVM ve müze gibi yapıların yaz aylarında daha erken ve
daha geç saatlerde çalışmasına yönelik düzenlemelerin
yapılması

4.3

Gaz ve su faturalarında karbon ayak izi bilgilerinin
verilmesi; Müze biletlerinin tohumlu kağıttan yapılması

4.4

Halkın kültür ve ticari faaliyetler ile aşırı hava olayları
arasındaki ilişkileri daha iyi anlamasına yönelik genel
farkındalığının artırılması

4.5

İstanbul için 2019 sonuna kadar bir "Turizm Stratejileri
Eylem Planı" hazırlanması

Sanayi

3

Büyük sanayi kuruluşlarının
iklimsel direncinin
belirlenmesi

3.1

Sıcak hava dalgaları, aşırı yağış, sel ve fırtına gibi iklimsel
olayların sanayi üretimini etkilememesi için OSB bazında
iş sürekliliği değerlendirmeleri yapılması (örn. önde gelen
sanayi tesislerinin aşırı sıcaklık ve selle ilişkili fiziksel ve
kurumsal riskleri, alınabilecek önlemler vb.)

4

Harici eylem planlarının
hazırlanması

4.1

Sanayi kuruluşlarının, kendilerine yönelik spesifik iklimsel
risklere yönelik eylem planları hazırlaması

5

Büyük sanayi kuruluşlarının
iklimsel direncinin artırılması

5.1

Tesis bazında uyum önlemlerinin sanayi kuruluşlarınca
uygulanması

6

Sanayide kurumsal
kapasiteyi güçlendirici
faaliyetler

6.1

Sanayi tesislerinin iklim değişikliğine uyumunu
kolaylaştıracak bir eğitim programının tasarlanması ve
uygulanması
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UYUM İÇİN
IÇIN ÖNERİLEN
ÖNERILEN EK EYLEM LİSTESİ
LISTESI
Aşağıda sektörel uzmanlar tarafından önerilen teknik olarak mümkün ek eylemler sıralanmıştır.
Henüz bu eylemlerin uygunluğu ve önceliği tespit edilmemiştir. Bu fikir ve önerilerin bir sonraki
çalışmada daha detaylı incelenmesi öngörülmektedir.

EYLEM

ALT-EYLEM

Arazi Kullanımı, Ormancılık, Biyoçeşitlilik ve
Tarım
Tarım alanlarında suyun sürdürülebilir kullanımının sağlanması,
topraklarda depolanan karbon stoklarının arttırılması için ürünlerde
rotasyona geçilmesi, kuraklığa dayanıklı ırkların yetiştirilmesi, zirai ilaç
ve suni gübre kullanımının kontrol altına alınması.
Tarım uygulamalarının iklim
değişikliğine direncinin
artırılması

Çiftçilerin bilinçlendirilmesi, değişen ekim ve hasat tarihleri hakkında
bilgilendirilmeleri.
Hayvancılık faaliyetlerindeki risklerin azaltılması için meraların
korunması, bozulan meraların ıslahı, mera rotasyonu uygulamaları
yapılması.

Kent içi yeşil alanların iklime
direncinin arttırılması

Belediyeler tarafından kent içi ağaçların sağlık durumları
değerlendirilerek çeşitli zamanlarda budanmsı ya da riskli ağaçların
kesilmesi.
Kent içindeki aktif yeşil alan miktarının arttırılması, orman alanlarındaki
rekreasyon baskısının azaltılması

İklim değişikliğinin
ormancılık ve biyolojik
çeşitlilik alanlarına
etkilerinin daha ayrıntılı
değerlendirilmesi

Detaylı flora ve fauna envanteri hazırlanması ve bu canlıların
yaşadıkları ortamların sınırlarının ortaya konması.

Ağaçlandırma yerine doğal türlerden oluşan ormanların kurulması.
Önemli doğa alanlarının korunan alan olarak ilan edilmesi.
Kaçak avcılık ile mücadele edilmesi.
Ormanların uyum
kapasitesinin arttırılması

Parçalanmış habitatların rehabilitasyonu ve ekolojik koridorlarla
birbirine bağlanması.
Orman alanlarının Orman Kanunun 16., 17. ve 18. Maddeleri
kapsamında başka kullanımlara tahsis edilmesi uygulamalarından
vazgeçilmesi.
Özellikle dar habitatlara sıkışmış endemik veya nadir türlerin
korunması.

Biyoçeşitliliğin korunması
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Su kaynaklarının korunması, sulamanın planlanması, su kalitesini
iyileştirici önlemler alınması, su havzalarında yapılaşmanın önlenmesi.

EYLEM

ALT-EYLEM

Atık Yönetimi
Daha az atık oluşumunun teşvik edilmesi

Atık transfer ve depolama
tesis ve hizmetlerinin iklim
direncinin artırılması

Depolama tesislerindeki yağış sularının kontrolü için depolama yapılan
hücrelerin mümkün olduğunca küçük seçilmesi, aktif hücrelerin
üzerinin geçici örtü ile kapatılması, yüzeysel akış ile depolama sahası
dışından saha içerisine gelen yağış sularının kafa hendekleri ile sahaya
girmesinin önlenmesi.
Depolama sahası etrafının ağaçlandırılması ile dışarıdan gelecek yağış
sularının azaltılması ve erozyon kontrolü yapılması.

Atık toplama altyapısının
iklim direncinin artırılması

Atık bertaraf tesisleri ulaşım yollarında erozyon kontrolü yapılması.

Biyolojik Atık Tesislerinin
güçlendirilmesi

KKA Biyolojik İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri ile Tıbbi Atık Bertaraf
Tesisleri ile Kemerburgaz ve Şile’deki depolama sahalarında şiddetli
yağış ile sel ve taşkın kontrolü yapılması.

Atık ayırma tesislerinin
güçlendirilmesi

Ambalaj Atıkları Toplama, Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesisleri için
kurulacak yeni tesislerin taşkın sahalarından ve dere yataklarından uzak
alanlarda inşa edilmesi.

Binalar
Yeni yapılar için farklı mimari anlayışlar (örn. cam kaplama, kiremit,
pancur gibi yapıların azaltılması) geliştirilmesi.
Binaların iklimsel direncinin
artırılması

Yapılaşmanın dere yataklarından uzaklaştırılması, İstanbul’un özel
iklim koşulları dikkate alınarak özellikle kuzey-güney ekseninde
yükseltilmemesi.
Binalarda enerji verimliliğini özendirici tedbirler alınması

Enerji Üretimi ve Dağıtımı

Elektrik üretiminde
alınabilecek önlemler

Etkilerin anlaşılması için santral çıktılarının minimum, maksimum ve
ortalama günlük sıcaklık değerleri için analiz edilmesi, yıllar bazında
detaylı sıcaklık dağılımı yapılarak enerji üretiminin, santral veriminin,
yakıt kullanımının nasıl değiştiğinin gözlemlenmesi.
Su soğutmalı sistemler dışında farklı soğutma teknolojileri kullanımı,
kullanılan ısı değiştiricisinin boyutunu büyütme, soğutma suyundaki
akım hızını artırma, deşarj yapısının yeniden dizaynı gibi teknik
iyileştirme ve tasarımlar geliştirilerek gerekli tedbirler alınması.
Fırtına kaynaklı ağaç devrilme riskleri tanımlanması

Elektrik şebekesinin iklim
değişikliğine dayanıklı hale
getirilmesi

Her türlü havai iletim hattının yer altına alınması ile başta fırtına ve
şiddetli yağış gibi olaylarda söz konusu hatların olumsuz etkilerinin
azaltılması.
Dayanıklı malzemeler kullanılması ve dağıtım sistemleri için ilave
yedekleme oluşturulması.
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EYLEM

ALT-EYLEM
Enerji depolama sistemlerini içeren çatı tipi fotovoltaik uygulamalarının
yer aldığı konut veya işyerlerinin yaygınlaştırılması.

Enerji kesintilerinin etkisini
azaltmak

Doğalgaz şebekesinde yaşanabilecek problemlere maruz kalmama
adına da toprak kaynaklı ısı pompası, güneş enerjisi ve alternatif yakıtlı
ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılması
Hava tahmin tabanlı fırtına acil müdahale personeli görevlendirilmesi.
Uydu verilerinin taşkın, sel, fırtınalar gibi aşırı iklim olaylarının tahmin
edilmesi için kullanılması.

Halk Sağlığı
Morbidite, mortalite ve nedene bağlı mortalite, hastaneye ve acile
başvuru, nedene göre başvuru verilerinin düzenli ve sağlıklı toplanması
ve şeffaf olması.

İklim risklerinin daha iyi
anlaşılması

Halk sağlığı kuruluşları ve uzmanlarının mortalite ve morbiditeyi
etkileyebilecek afetler, hava kirliliği, sıcak ve soğuk dalgaları gibi
durumlarla ilişki konusunda düzenli takip ve bilgi üretmeleri teşvik
edilmesi, kurumlar arası işbirliğinin artırılması.
Risk gruplarındaki kişi sayısının, mahalleler bazında saptanması ve
riskli grupların harita üzerindeki dağılımının saptanması: bodrum
katlar, teras katlar, yalnız yaşayan yaşlılar ve risk grubundaki diğer
kişiler (evsizler gibi), uygun olmayan koşullara sahip konutlar, dere
yatağındaki mahalleler, çukurdaki mahalleler, deniz seviyesindeki
yerleşimlere göre dağılımın tespit edilmesi. Kronik hastalıkları olanların
en azından bölge bazında sayılarının belirlenmesi.

Hastanelere yönelik acil
eylem planları yapılması
ve hastane yönetimlerinin
iklim değişikliği konusunda
bilgilendirilmesi

Olağanüstü durumlarda su kalitesinin sağlanması ve sürdürülmesi,
su kaynaklarının azalması veya yer değiştirmesi sonucu oluşabilecek
yeni sağlık risklerinin belirlenmesi ve olası olumsuz etkilere yönelik
müdahale planları geliştirilmesi.

Kamu Altyapısı

Yağış sularının atık su
kanallarına girişinin
azaltılması

Mevcut ön arıtma yapan AAT’lerin kademeli olarak biyolojik arıtma
yapan tesisler haline getirilmesi yoluyla bu tesislerin çevreye etkilerinin
azaltılması
Kıyı erozyonu ile mücadele için gerekli kıyı koruma çalışmalarının
yapılması.

Su Kaynakları Yönetimi
Su havzalarındaki orman
ve sulak alanların korunup
geliştirilmesi
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Bozulmuş yeraltı akiferlerinin restorasyonunun yapılması.

EYLEM

ALT-EYLEM

Turizm, Ticaret ve Sosyo-Kültürel Yapı
Yeni yapılacak yatırımlar için dere yataklarının dışında yer seçimi, riskli
bölgelerde yer alan mevcut yapılaşma için gerekli önlemlerin alınması.
Bodrum katlarının mümkünse boşaltılması, hiçbir şekilde yaşama
mekânı veya arşiv olarak kullanılmaması, bu bölgelerde yer alan tarihi
eserler için de özel önlemler alınması.
Sürdürülebilir ticaret ve
turizm için iklime dirençli bir
kent planlaması

Açık alanların etkin kullanımı, kullanıcıların sıcaklardan etkilenmemesi
için gölgelik alanlar oluşturulması, avlulu mimarinin tercih edilmesi,
yeşil alan miktarının artırılması, ağaçlıklı yollar oluşturulması.
Sahil alanlarının yoğun ve kapatıcı kullanımlardan arındırılarak
rekreatif amaçlara ayrılması, bu alanlara kamu erişiminin sağlanması.
Kent genelinde bina ve insan yoğunluğunun azaltılması ve benzer
şekilde yeşil alanların artırılması, kent ölçeğinde rüzgâr koridorlarını
gözeten yeşil sistemin geliştirilmesi.

Ulaştırma ve Lojistik
Ulaştırma sisteminin iklimsel
direncinin artırılması

Alternatifli ulaşım araçları geliştirerek aşırı hava olaylarında mobilitenin
sağlanması.
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UYGULAMA
KURUMSAL KAPASİTE
KAPASITE
İBB’nin İİDEP’i etkin olarak uygulayabilmesi ve karar mekanizmalarına entegre
edebilmesi, kurumsal kapasitesi ve yönetimsel organizasyonuyla doğrudan
ilişkilidir. Kentler iklim değişikliği ile mücadeledeki sorumluluklarını yerine
getirmek için mevcut organizasyonel yapılarını değerlendirip bu kapsamlı işi en
etkili şekilde nasıl yönetebileceklerine karar vermektedir. İstanbul’a iklim, büyüklük
ve kırılganlıklar açısından benzeyen kentlere bakıldığında hepsi benzer sorulara
cevap aramış ve Tablo 18’de listelenen dört temel alana odaklı bir değerlendirme
yapmıştır: idari alan ve mevzuat, kurumlar arası alan, kurum içi alan, ve insan
kaynakları alanı. İstanbul için değerlendirme sonucu atılacak somut adımlar
aşağıda belirlenmiştir.

Gereksinim ve Engeller

Atılacak Adımlar

İdari alan ve mevzuat

Yönetimsel destek: Mevzuatta yerel yönetimlere
iklim değişikliği konusunda tanımlanan
sorumluluklar sınırlıdır. Belediye içinde üst
düzey yönetimin desteği elzem görülmektedir.

İklim değişikliğinin, İBB’nin
stratejik ve yönetimsel süreçlerine
en üst düzeyde entegre edilmesi
için gerekli koordinasyon ve
iletişim sağlanacaktır.

Mevzuat: İİDEP’in bir pilot çalışma olarak
ulusal mevzuat çalışmalarına yol göstermesi,
projenin kazanımlarını ve katlanan etkisini
artıracaktır.

İBB, İİDEP’e yönelik teknik bilgi
ve deneyim paylaşımı temelinde
ulusal mevzuat çalışmalarına
destek verecektir.

Kurumlar arası alan

Tablo 18. Kurumsal Kapasite Konusunda Tespit Edilen İhtiyaçlar

Boyut

İştiraklerle işbirliği: Paydaşlarla stratejik
iletişim ve diyalog, İİDEP’in uzun vadeli
başarımı için önemli ölçüde artırılmalıdır.

İBB’nin iştiraklerine yönelik
olarak
iklim
değişikliği
konusunda 2018 yılı içinde
bir eğitim faaliyeti organize
edilecektir. İBB ile iştirakleri
arasında
iklim
değişikliği
konusundaki teknik diyalog
güçlendirilecektir.

Altyapı
aktörleriyle
işbirliği:
Elektrik,
karayolları
ve
telekomunikasyon
gibi
konularda İBB dışı aktörlerle olan stratejik
iletişim ve diyalog, İİDEP’in uzun vadeli
başarımı için önemli ölçüde artırılmalıdır. İklim
değişikliğine uyum temelinde sorumluluklar
yeniden tanımlanmalı, yeni bir ortak planlama
yaklaşımı araştırılmalıdır.

Altyapı ve üstyapı planlamasında
iklim
değişikliğine
uyum
konusunun nasıl dış paydaşlarla
daha
koordineli
şekilde
süreçlere dahil edilebileceği,
ilgili İBB daire başkanlıklarıyla
yapılacak toplantılarla 2018
içinde değerlendirilecektir.

Diğer belediyelerle işbirliği: İİDEP, bölgesel ve
operasyonel işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu
konuda hâlihazırda birtakım çalışmalar vardır.
Yeni bölgesel stratejiler, ortak hedefler ve
iletişim kanalları kurulmalıdır. İlçe belediyeleri,
kurumsal kapasite olarak desteklenmelidir.
Marmara Bölgesi’ndeki diğer büyükşehir
belediyeleriyle iklim değişikliği konusundaki
diyalog artırılmalıdır.

İklim değişikliği konusunda
bölgedeki diğer belediyelerle
işbirliği ve diyaloğu artırmak
amacıyla 2018 yılı içinde
Marmara
bölgesindeki
belediyelere yönelik bir eğitim
faaliyeti organize edilecektir.
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İnsan kaynakları alanı

Kurum içi alan

Boyut
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Gereksinim ve Engeller

Atılacak Adımlar

Birimler arası koordinasyon: İBB içinde iklim değişikliği
konusundaki koordinasyon artırılmalıdır.

İBB içinde iklim değişikliği
konusunun daha çok gündeme
getirilmesi için 2018 yılı içinde
Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı
bünyesinde
bir
toplantı organize edilecektir.

Finansal kaynaklar: İklim değişikliği azaltım ve uyum
çalışmaları bütçeye eklenmelidir.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı, iklim değişikliğine
yönelik ek çalışmalar için bütçe
ayıracaktır.

Organizasyon şeması: İBB içinde iklim değişikliği konusunu
takip eden, yeni yetki ve sorumluluklara sahip bir ekip
bulunmalıdır. Bunun için aşağıdaki 4 farklı alternatiften birisi
önerilmektedir:

İİDEP’in
iki
yıl
sonra
yapılacak izleme sürecinde
hangi modelin kullanılacağı
değerlendirilecektir.

•

Model 1 – Mevcut düzen: İklim değişikliği konusunda
çalışan çekirdek kadro Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesinde yer alır
ve ilgili birimler ile işbirliğini bu ekip yürütür.

•

Model 2 – Yeni birim: İBB tarafından yeni bir
koordinasyon birimi kurularak çekirdek kadronun yeni
birim altında yer alması sağlanır.

•

Model 3 – İklim Değişikliği Sorumlusu: 100 Resilient
Cities (100 Dirençli Kent) ağında olduğu gibi, doğrudan
belediye başkanına bağlı üst düzey bir iklim değişikliği
uzmanı görev alır. Koordinasyon ve stratejiden sorumlu
olur, işin uygulamasını ilgili birimlerle yakın diyalog
içinde yapar.

•

Model 4 – Komite: Belediyede sorumlu birim yerine
bir komite kurulur. Sadece belediye, veya kamu,
özel, akademik, ve sivil üyelerden oluşan bir komite
koordinasyon ve stratejiden sorumlu olur.

personelin
Teknik beceriler: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Teknik
personelinin yeterli teknik bilgisi bulunmaktadır. Ekibin toplantılara
yurtiçi ve dışındaki önemli etkinliklere katılımı (örn. COP sağlanacaktır.
toplantıları), bu teknik kapasitenin korunması ve artması için
faydalı olacaktır. Diğer ilgili birimlere yönelik de temel iklim
değişikliği eğitimleri verilmesi büyük önem arz etmektedir.

ilgili
katılımı

Uzman sayısı: İklim değişikliği konusuna daha çok personel İklim değişikliği konusunda
uzman
personel
ayrılması gerekmektedir. Bu amaçla görev tanımları uygun yetkin
alımı veya görevlendirmesi
şekilde düzenlenmeli ve uzman sayısı artırılmalıdır.
gerçekleştirilecektir.

FARKINDALIK YARATMA
İBB’nin İİDEP’i etkin olarak uygulayabilmesi ve karar mekanizmalarına entegre edebilmesi,
kurumsal kapasitesi ve yönetimsel organizasyonuyla doğrudan ilişkilidir. Kentler iklim
değişikliği ile mücadeledeki sorumluluklarını yerine getirmek için mevcut organizasyonel
yapılarını değerlendirip bu kapsamlı işi en etkili şekilde nasıl yönetebileceklerine karar
vermektedir. İstanbul’a iklim, büyüklük ve kırılganlıklar açısından benzeyen kentlere
bakıldığında hepsi benzer sorulara cevap aramış ve Tablo 18’de listelenen dört temel alana
odaklı bir değerlendirme yapmıştır: idari alan ve mevzuat, kurumlar arası alan, kurum içi alan,
ve insan kaynakları alanı. İstanbul için değerlendirme sonucu atılacak somut adımlar aşağıda
belirlenmiştir.
Farkındalık yaratma çalışmaları, İİDEP’in uygulanmasını etkin kılmak için paydaşlarla
kurulması gereken diyalog ve işbirliğinin altyapısını oluşturacaktır. İklim değişikliği İBB’nin
kendi başına çözebileceği bir konu değildir. Kentsel direnci artırmak, belediye altyapısını
dayanıklı hale getirmenin ötesinde halk ve farklı paydaşların katılımını gerektirmektedir. Bu
nedenle, İBB kolektif bir çabayı destekleyerek yaptığı çalışmaları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
İstanbul’daki farklı hedef kitleleri (örn. halk, sektörel paydaşlar, üniversite ve STK’lar) göz
önünde bulundurularak, farkındalık yaratma çalışmaları üç eksende gerçekleştirilecektir:
•

İklim değişikliğinin İstanbul’a etkileri hakkında farkındalık: İstanbul’daki halk ve çeşitli
paydaş grupları iklim değişikliğinden farklı şekillerde etkilenecektir. Buna dair bilgi
paydaşlara özelleşmiş araç ve mesajlarla iletilecektir. Paydaşların duyarlılığını artıracak
yayınlar ve etkinlikler, genel olarak destek ve istekliliği yükseltecek, yerel bilgi ve kaynakları
harekete geçirecektir.

•

İBB’nin iklim değişikliği ile ilgili olarak yaptıkları hakkında farkındalık: İBB’nin iklim
değişikliği konusunda yaptıkları hakkında halk ve paydaşlarını bilgilendirmesi konuyla
ilgili olumlu bir çerçeve çizerek onların da harekete geçmeleri için itici güç olacaktır. Bu
nedenle, İBB’nin yaptığı çalışmalara dair haberler farklı medya kanalları kullanılarak halk
ve paydaşlara bildirilecektir.

•

Paydaşların kendilerinin yapabileceklerine dair farkındalık: Halk ve paydaşların azaltım
ve uyuma dair eylemleri hayatlarına, iş programlarına ve karar mekanizmalarına
entegre etmeleri İBB’nin iklim değişikliği eylemlerini pekiştirecektir. Bu nedenle, İBB iklim
değişikliğiyle ilgili alabilecekleri önlemlere dair hedef kitleler için özelleşmiş eylem odaklı
bilgilendirme araçları geliştirecektir.

Tablo 19. Ulusal ve Bölgesel Farkındalık Çalışmaları

Proje Adı
İklimIN (İklim Değişikliği
Alanında Ortak
Çabaların Desteklenmesi
Projesi)

İstanbul’da
İklim Değişikliği
Farkındalığının
ve Çalışmaların
Geliştirilmesi Projesi

Fonlayıcı

AB

AB

Faydalanıcı
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

İBB

Farkındalık ve Yaygınlaştırma Bileşeni
Proje ile bir “Ulusal İklim Değişikliği İletişim Planı
(NCCP)” geliştirilecektir.
İİDEP’in 7. İş Paketi’nin, bu iletişim planı ile uyum
içinde yürütülmesi için ilgili projeyle işbirliği
imkanları araştırılacaktır.
Proje ile İstanbul ve çevresindeki paydaşların
iklim değişikliği konusundaki farkındalığı ve
işbirliği imkanları artırılacaktır.
Yaygınlaştırma çalışmaları, projenin önemli bir
bileşeni olup İİDEP 7. İş Paketi ile eşgüdümde
yürütülecektir.
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İklim değişikliğinin etkileri, İBB’nin konuyla ilgili yaptıkları ve kendisinin yapabilecekleri
hakkında bilgi sahibi olan halk ve paydaşlarla işbirliği sağlamak, İİDEP’in uygulanmasını
kolaylaştıracaktır. İBB’nin iklim değişikliği iletişimine yönelik kapsamlı olarak hazırlanmış
“Yaygınlaştırma ve Farkındalık Yaratma Stratejisi Raporu”, Ek-C’de verilmektedir.
İBB’nin farkındalık yaratma çalışmaları ulusal ve bölgesel yaygınlaştırma faaliyetleriyle
eşgüdüm içinde yürütülecektir. Sözkonusu ulusal ve bölgesel faaliyetlerden bazıları aşağıdaki
Tablo 19’de verilmektedir.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDIRME
İİDEP’in ne kadar etkili şekilde uygulandığını takip etmek ve planın sürdürülebilirliğini
sağlamak amacıyla İzleme ve Değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. İzleme ve
değerlendirme, İİDEP kapsamında yürütülen azaltım ve uyum eylemlerinden elde edilen
sonuçların belli performans göstergeleri çerçevesinde takip edilmesini ve bu sonuçların eylem
planı öncesi durum ile karşılaştırılmasını sağlayacaktır.
İİDEP’te öncelikle İBB’nin mevcut performans göstergeleri ile uyum gözetilmiştir. İBB’nin
Stratejik Planı ve yıllık yayınladığı faaliyet planları için hâlihazırda belirlenmiş göstergeler ve
düzenli toplanan veriler bulunmaktadır. İİDEP’te uygun olan tüm eylem ve alt-eylemler için
bu performans göstergeleri benimsenmiş, böylece veri toplama süreçlerinin İBB’nin mevcut
kapasitesi içinde çözülebilmesi hedeflenmiştir. Daha önce gösterge tanımlanmamış eylemler
için ise yeni göstergeler önerilmektedir. İzlemenin dayandırıldığı göstergeler, eylem fişlerinde
tanımlanmaktadır. Ancak şehrin karmaşık dinamikleri içinde eylemlerden doğan yan
etkiler önceden öngörülememekte ve bazı sonuçlar kendiliğinden gelişebilmektedir. Ayrıca
uyum eylemlerinin etkisini iklimsel olaylar yaşanmadan gözlemlemek mümkün değildir. Bu
nedenle, İİDEP’in güncellemelerinde azaltım ve uyum için özelleşmiş göstergeler geliştirilmesi
değerlendirilecektir.
İİDEP kapsamındaki 2 yılda bir olacak raporlamalar ve 4 yılda bir yapılacak güncellemelerle
paydaşlar arası koordinasyon güçlendirilecektir. İstanbul’un sera gazı envanteri her
sene hesaplanacak, İİDEP kapsamında tanımlanan eylemlerin başarısı 2 yılda bir izlenerek
raporlanacaktır. İİDEP’in kendisi ise uygulamadaki başarı, kurumsal kapasite, iç ve dış
paydaşların çalışmalara verdikleri destek, kazanılan deneyim ve stratejik hedeflerdeki değişim
göz önüne alınarak 4 yıllık periyotlarla güncellenecektir. Bu raporlama ve güncellemeler,
gerekli verilerin toplanabilmesi için kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla düzenli diyalog halinde
olmayı gerektirmektedir. Yapılan değerlendirmeler İBB’nin iştirak ve paydaşlarıyla paylaşılarak
geri bildirimler toplanacak ve İİDEP’in güncelleme çalışmalarına katılım teşvik edilecektir. Bu
güçlü iletişimin farklı paydaşlarla işbirliği potansiyellerini artırması hedeflenmektedir.

110

SONUÇ VE DEĞERLENDIRME
DEĞERLENDİRME
İklim değişikliği konusunda bilimsel mutakabat bulunmaktadır. Hem azaltım hem uyum
çalışmalarında kentlerin önemi ön plana çıkmaktadır. Küresel ısınmaya sebep olan sera
gazlarının kontrol altına alınması, uluslararası müzakereler kadar ulusal katkılar ve yerel
kararlılıkla mümkün olacaktır. Bu noktada belediyelere giderek daha fazla görev ve sorumluluk
düşmektedir. Kent çalışmalarının başarılı olması için iklim değişikliğine en çok neden olan ve
ondan en çok etkilenecek özel mülkiyetin katkıları kritik önem taşımaktadır. Nitekim Paris İklim
Anlaşması da hem gerekli finansmanın hem de eylemlerin çoğunun özel sektörden geleceğine
işaret etmektedir.
Akdeniz bölgesi dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerdendir.
İstanbul, konumu dolayısıyla hem Akdeniz bölgesinin iklim özelliklerini taşıyan hem de
çevresindeki iklim bölgeleriyle etkileşim gösteren karmaşık bir iklime sahiptir. İstanbul ve bölgesi
için sıcaklık ve yağış değişimi, kuraklık, deniz seviyesinde yükselme ve bunları yatay kesen
kent ısı adası ve hava kalitesi gibi konular öne çıkmaktadır. Sıcaklıkların ortalamada İstanbul
için yüzyıl sonuna kadar artması beklenmektedir. Yaz aylarında bu artış daha yüksek olacak,
sıcaklıklar kent ısı adası etkisi ve sıcak hava dalgalarıyla hissedilir derecede yükselecektir.
Yağışlar bir miktar azalacak da olsa daha kısa sürede daha şiddetli gerçekleşeceği için su
baskını gibi riskleri artıracaktır. İklim değişikliği sebebiyle ekstrem hava olaylarının şiddeti ve
sıklığında artış olacaktır. Bunun örnekleri, İstanbul’da son yıllarda su baskınları, kuraklık ve
şiddetli dolu gibi olaylarla somut olarak yaşanmıştır.
İstanbul Avrupa’daki en yüksek riskli liman kenti konumundadır. Ancak iklim değişikliği
risklerin yanında fırsatlar da getirmektedir. Artan nüfus ve bununla beraber yoğunlaşan ticari
ve endüstriyel faaliyetler, İstanbul’un alt ve üst yapısı ve ekosistem üzerindeki yükü artırmakta,
akıllı kent vizyonunun sürdürülebilirlik prensipleriyle genişletilmesine fırsat vermektedir. Aksi
takdirde iklim değişikliği kentteki sosyo-ekonomik sistemlerde ve fiziksel altyapıda işlev
veya performans kaybına yol açacaktır. Ancak İstanbul, tarih boyunca sayısız afet yaşamış,
değişimlere hızla uyum sağlamayı ve kırılganlıklara karşı direnç kazanmayı öğrenmiştir.
Doğru planlamayla bu riskler uygun maliyetle etkin şekilde yönetilebilir. Kayan mevsimler
sebebiyle ticaret ve turizm gibi bir takım sektörlerde fırsatlar da oluşacaktır. Kentin büyüklüğü
sebebiyle toplamda büyük bir emisyon azaltım potansiyeli bulunmakla birlikte kişi başı azaltım
potansiyeli sınırlıdır. Benzer kentlere kıyasla yüksek olmayan kişi başı emisyonlar, İstanbul’un
düşük karbonlu bir ekonomiye geçişinin çok daha hızlı ve kolay olabileceğine işaret etmektedir.
İİDEP kapsamında kentin karbon ayak izi hesaplanmış, geleceğe yönelik iklim senaryoları
oluşturulmuş, sektörel kırılganlıklar belirlenmiş ve azaltım ve uyuma yönelik eylemler
tanımlanmıştır. İBB, kent genelinde sıcak emisyon noktalarını belirlemek amacıyla ulaşım, atık,
binalar ve imalat kategorileri için 2010 ve 2015 yıllarının sera gazı envanterini çıkarmıştır.
Bu yıllar için kişi başına düşen karbon ayak izi 3-3,5 tCO2e arasında olup Türkiye ve dünya
ortalamasının altında seyretmektedir. Ardından farklı bilimsel iklim modelleri yardımıyla
İstanbul’u yüzyıl sonuna kadar nasıl bir iklimin beklediğine yönelik senaryolar üretilmiştir. Bu
senaryolar temelinde İstanbul’a yönelik iklimsel tehditler, kritik altyapılar için sektörel olarak
belirlenmiştir. Bu analiz, ulusal ve yerel stratejilerdeki sektörel kırılıma paralel olarak 10
sektör için yürütülmüştür. İBB birimleriyle görüşmeler ve uzman görüşleri doğrultusunda 10
sektör için azaltım ve uyum boyutlarına yönelik toplam 70 eylem belirlenmiş, bu eylemler
altında projelendirilmiş veya teknik olarak yapılabilecek 208 faaliyet tanımlanmıştır. Bu 208
faaliyetten 41’i öncelikli tespit edilmiştir. İBB bu doğrultuda iklim değişikliği konusunu yatırım ve
hizmetlerine dahil edecek, yerel inisiyatifleri destekleyecek ve kaynaklarını harekete geçirecektir.
Azaltımla ilgili olarak, İstanbul 2030 yılında emisyonlarını temel senaryoya kıyasla %33
azaltacaktır. 2015 yılı için İstanbul’un GPC BASIC kapsamındaki sera gazı envanteri 47,3
milyon tCO2e olarak bulunmuştur. İstanbul özellikle nüfus olarak büyümeye devam ettiği için
2050 yılına kadar emisyonlarının pik yapmayacağı görülmektedir. Sonuçlara göre kentin karbon
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ayak izinin temel senaryoda 2030 yılında 84,7 milyon tCO2e, 2050 yılında ise 117,9 milyon
tCO2e olacağı tahmin edilmektedir. İİDEP’te belirtilen azaltım eylemleriyle bu rakamların 2030
yılında 57,1 milyon tCO2e, 2050 yılında ise 76,1 milyon tCO2e olacak şekilde azaltılabileceği
anlaşılmaktadır. Bu hesaplama, 2030 için 27,6 milyon tCO2e (%33) azaltıma karşılık
gelmektedir. Bu “artıştan azaltım” yaklaşımı, Türkiye’nin ulusal niyet beyanında 2030 için %21
olarak tanımladığı hedefle örtüşmekte olup, İstanbul için nüfus ve ekonominin hızlı büyüme
dinamikleri göz önüne alındığında iddialı bir azaltım hedefi olarak değerlendirilmektedir. Bu
hedefe binalarda ve sanayide enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve 1.100 km
metro hattı gibi projelerle ulaşılacaktır. Bu hedeflere ulaşılmasında İBB’nin olduğu kadar, ulusal
ve yerel diğer aktörlerin katkısı önemlidir.
İklim direncini artırmak için İstanbul 2030 yılına kadar afet risklerini ve toparlanma sürelerini
azaltacaktır. İİDEP’in uyum stratejisi sektör bazında yapılan risk ve kırılganlık analizlerine
dayanmaktadır. Kentin ekosistem, altyapı ve sosyo-ekonomik sistemlerinde belirlenen en
kırılgan öğelerini güçlendirmek için kritik altyapılar üzerinden analiz yapılmıştır. Belirlenen
öncelikler Tablo 20’de verilmektedir. Bu öncelikli eylemler sayesinde Türkiye’nin en yüksek
nüfusunu barındıran, ekolojik olarak hassas bir bölgesinde yer alan, yoğun bir kentleşme
oranına sahip olan ve ekonomik anlamda ülkenin can damarı niteliğindeki İstanbul, olası
aşırı iklim olaylarından daha az etkilenecek, yaralarını daha çabuk ve etkin saracak bir yapıya
kavuşturulacaktır.

Tablo 20. Belirlenen öncelikli kritik altyapılar

Sektör

Kritik Altyapılar

Halk Sağlığı

Çocuk, hasta, gebe ve yaşlı gruplar

Arazi Kullanımı,

Ormanlar

Ormancılık

Flora (Terkos-Kasatura kıyıları, Sahilköy-Şile kıyıları, Kilyos-Ağaçlı-Şile
kumulları, Ömerli Havzası, Kuzey Boğaziçi ve Alibeyköy Meraları)

Biyoçeşitlilik ve Tarım

Enerji Üretimi ve Dağıtımı

Fauna (Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri, Ömerli Barajı
ve Havzaları, Belgrad, Beykoz ve Şile Ormanları, Alibeyköy ve Ömerli
Havzasındaki meralar, Çilingoz-Şile arası Karadeniz Kıyıları)
Ambarlı doğalgaz kombine çevrim santrali
Elektrik iletim ve dağıtım şebekesi
Odayeri ve Kömürcüoda çöpgazı tesisleri

Ulaştırma ve Lojistik

Yol, köprü ve tüneller
Raylı sistem
Liman yapıları

Su Kaynakları Yönetimi

Ömerli, Darlık, Terkos, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Pabuçdere,
Kazandere, Elmalı barajları, Yeşilçay regülatörü ve Büyük Melen Regülatörü

Kamu Altyapısı

Kanalizasyon şebekesi
Yağmur suyu drenaj sistemi

Binalar

Sahil şeridindeki yapılar

Turizm, Ticaret ve

Açık hava ve kültürel etkinlikler

Sosyo-Kültürel Yapı

Tarihi miras öğeleri
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İBB, iklim değişikliği konusunda kurumsal kapasitesini güçlendirecektir. Yerel yönetimlerin
iklim değişikliğine yönelik rolleri giderek daha ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla İBB iklim
değişikliği konusunu stratejik planlamasına ve iç süreçlerine entegre edecek ve kurumsal
kapasitesini güçlendirecektir. Ulusal ve yerel aktörlerle iklim değişikliği odaklı diyalog ve uzun
vadeli işbirliği artırılacak, akıllı ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımları her türlü kentsel yatırımın
ve belediye hizmetinin olağan bir parçası haline getirilecektir. Bu doğrultuda iklim değişikliğinin
yönetimsel süreçlere üst düzeyde dahil edilmesi için gerekli olan stratejik kararlar alınacak,
ihtiyaç duyulan personel, bütçe ve teknik imkanlar sağlanacaktır. İBB, birimleri ve iştirakleri
için iklim değişikliği konusunda eğitim faaliyetleri organize edilecek, Marmara bölgesindeki
diğer belediyelerle teknik koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecektir.
Vatandaşa yönelik farkındalık yaratma faaliyetleri düzenlenecektir.

SONRAKI ADIMLAR
SONRAKİ
İBB, öncelikli olarak aşağıdaki çalışmaları planlayacaktır:
•

Haziran 2018 içinde İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde İİDEP
kapsamında yürütülecek çalışmaların planlanmasına yönelik bir iç koordinasyon toplantısı
yapılması.

•

Eylül 2018 içinde İBB daire başkanlıklarıyla İİDEP’in çıktılarına ve geleceğe yönelik bir
toplantı organize edilmesi.

•

2018 yılı içinde İBB iştiraklerine, Marmara’daki belediyelere, STK’lara ve diğer paydaşlara
yönelik koordinasyon odaklı bir dizi çalıştay düzenlenmesi.

•

2018 yılı içinde atık, ulaştırma ve binalarda kaynak verimliliği konularında detaylı vaka
analizi çalışmalarının tamamlanması.

•

2018 yılı içinde Avrupa Birliği’nce desteklenen “İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının
ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi”nin yürütülmesi.

•

3-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Polonya’da (Katowice kentinde) düzenlenecek COP24
toplantısına katılım sağlanması.

•

2018 içinde, 2019’da iklim değişikliğiyle ilgili olarak temin edilecek eğitim ve danışmanlık
hizmetlerinin planlanması.

•

2018 içinde, 2016 ve 2017 yılları için kentin sera gazı envanterinin oluşturulması ve
bağımsız denetime tabi tutulması.

•

2018 ve 2019 yılları içinde, İİDEP’in ilgili uluslararası, ulusal ve yerel platformlarda
tanıtılması ve deneyimlerin paylaşılması.

•

2018 ve 2019 içinde www.iklim.istanbul internet sitesi, sosyal medya hesapları ve İBB
mecraları üzerinden vatandaşa yönelik farkındalık yaratıcı faaliyetlerin yürütülmesi.

•

2020 yılı içinde İİDEP kapsamındaki 70 eylem ve 208 alt faaliyetin başarımının izlenmesi
çalışmasının ilgili birimlerin iş planına alınması.

•

2020 yılı içinde İİDEP’in İBB içinde nasıl bir organizasyonel yapıyla takip edileceğine
yönelik değerlendirme yapılması (önerilen modellerden uygun olanının seçimi) ve bu
doğrultuda gerekli kaynakların oluşturulması (örn. personel alımı vb.).

•

2022 yılı içinde İİDEP’in güncellenmesi çalışmasının ilgili birimlerin iş planına alınması.
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EKLER
EK-A: İSTANBUL’DA BEKLENEN İKLIMSEL
İKLİMSEL
DEĞİŞİKLİKLER
DEĞIŞIKLIKLER
Değişim miktarlarının/oranlarının tam olarak algılanabilmesi için referans dönem (19862005) değerleri de tabloya eklenmiştir. Referans dönem değerleri hem gözlem hem de
model çıktılarını ihtiva etmektedir. Gözlem değerleri Göztepe, Florya ve Şile istasyonlarının
ortalamalarıdır. Gözlemlere dayalı iklim indisleri değerleri S. Şensoy’dan (MGM) alınmıştır.
Tablo ağırlıklı olarak değişimleri göstermektedir, ancak “serin geceler yüzdesi”, “sıcak geceler
yüzdesi”, “serin günler yüzdesi” ve “sıcak günler yüzdesi” parametreleri için değişim yerine
gelecekteki durum verilmiştir.
Parametre
(Değişim veya Durum)

Veri / Dönem

Sıcaklık (°C)

CMIP5

2016-2035

2046-2065

2081-2100

RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5

Yıllık

0,95

1,10

1,30

2,53

1,24

4,45

Kış

0,71

0,90

1,04

2,17

1,06

3,76

İlkb.

0,84

0,98

1,20

2,32

1,12

4,07

Yaz
Sonb.
CORDEX Yıllık
Kış
İlkb.
Yaz
Sonb.
CMIP5
Yıllık
Kış
İlkb.
Yaz
Sonb.
CORDEX Yıllık
Kış
İlkb.
Yaz
Sonb.

1,23
1,00
0,74
0,50
0,67
0,95
0,83
-%1
%1
-%1
-%6
-%2
-%4
%0
-%6
-%10
-%4

1,43
1,09
0,88
0,71
0,77
1,10
0,95
-%1
%0
%1
-%6
%0
%4
%4
%0
%1
%8

1,65
1,31
0,95
0,71
0,83
1,23
1,01
-%1
%3
%2
-%7
-%4
%1
%3
%4
%2
-%2

3,07
2,55
2,02
1,77
1,76
2,39
2,14
-%5
-%3
-%4
-%11
-%7
%4
%7
%6
-%5
%1

1,59
1,22
0,93
0,74
0,96
1,22
0,81
%0
%0
%1
-%6
%1
%2
-%2
-%4
-%7
%14

5,51
4,43
3,79
3,41
3,43
4,38
3,94
-%12
-%6
-%10
-%30
-%13
%2
%6
%6
-%16
%1

CMIP5

Yıllık

3,11

3,15

4,74

11,53

3,60

22,38

En uzun yağışlı dönem (gün)

CMIP5

Yıllık

-0,05

-0,05

0,11

-0,57

-0,01

-1,44

Gözlem: 7,26 / CMIP5: 10,38
Soğuk dönem uzunluğu indisi
(gün)

CMIP5

Yıllık

-2,33

-2,68

-2,71

-3,77

-2,88

-4,12

Gözlem: 3,22 / CMIP5: 4,16
Günlük sıcaklık aralığı (°C)

CMIP5

Yıllık

0,09

0,10

0,13

0,25

0,12

0,42

Gözlem: 7,14 / CMIP5: 5,85
Donlu günler sayısı (gün)

CMIP5

Yıllık

-3,53

-4,70

-5,03

-10,21

-5,28

-14,85

Gözlem: 17,75 / CMIP5: 19,33
Büyüme dönemi uzunluğu (gün)

CMIP5

Yıllık

5,22

6,64

6,79

13,82

7,38

19,88

CMIP5

Yıllık

-0,86

-1,40

-1,12

-2,74

-1,17

-3,77

CMIP5

Yıllık

-0,02

0,00

0,00

-0,09

0,00

Yıllık Değerler (1986-2005)
Gözlem: 14,13°C
CMIP5: 14,21°C
CORDEX: 14,79 °C (median)

Yağış (%)
Yıllık Değerler (1986-2005)
Gözlem: 744 mm
CMIP5: 660 mm
CORDEX: 678 mm

En uzun kurak dönem (gün)
Gözlem: 37,7 / CMIP5: 45.5

Gözlem: 345 / CMIP5: 340
Buzlu günler sayısı (gün)
Gözlem: 0,7 / CMIP5: 4
Yağışlı günler yağışı (mm/gün)
Gözlem: - / CMIP5: 1,7

(-%1)

(-%5)

-0,22
(-%12,7)
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Parametre
(Değişim veya Durum)
Yağışın 1mm ve üzerinde
olduğu günler sayısı (gün)

Veri / Dönem

2016-2035

2046-2065

2081-2100

RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5

CMIP5

Yıllık

-2,84

-2,95

-3,46

-11,27

-3,09

-22,73

CMIP5

Yıllık

0,14

0,44

0,41

-0,23

0,43

-1,13

CMIP5

Yıllık

0,15

0,34

0,24

0,50

0,38

0,74

CMIP5

Yıllık

6,83

13,31

12,22

19,06

14,22

25,13

(%5)

(%10)

(%9)

(%15)

(%11)

(%19)

Gözlem: - / CMIP5: 112
Yağışın 10 mm ve üzerinde
olduğu günler sayısı (gün)
Gözlem: 24,9 / CMIP5: 16,22
Yağışın 20 mm ve üzerinde
olduğu günler sayısı (gün)
Gözlem: 8,95 / CMIP5: 3,25
Çok yağışlı günler yağışı (mm/
yıl)
Gözlem: 173 / CMIP5: 130
Aşırı yağışlı günler yağışı (mm/
yıl)

CMIP5

Yıllık

Gözlem: 48,71 / CMIP5: 40,18
1 günlük maksimum yağış
(mm/gün)

CMIP5

Yıllık

Gözlem: 55,6 / CMIP5: 30
5 günlük maksimum yağış
(mm/5gün)

CMIP5

Yıllık

Gözlem: 96,3 / CMIP5: 65
Basit yağış şiddet indisi (mm/
gün)

CMIP5

Yıllık

Gözlem: 8,6 / CMIP5: 5,5
Serin geceler yüzdesi

3,40

7,17

6,50

13,28

7,61

23,62

(%8)

(%18)

(%16)

(%33)

(%19)

(%59)

0,85

1,24

0,99

2,53

1,15

3,91

(%3)

(%4)

(%3)

(%8)

(%4)

(%13)

1,15

2,79

1,55

3,30

2,51

4,73

(%2)

(%4)

(%2)

(%5)

(%4)

(%7)

0,09

0,16

0,16

0,30

0,16

0,51

(%2)

(%3)

(%3)

(%5)

(%3)

(%9)

CMIP5

Yıllık

%4,2

%3,7

%3,5

%1,5

%3,4

%0,4

CMIP5

Yıllık

%31

%32

%37

%51

%37

%69

CMIP5

Yıllık

0,92

1,29

1,35

2,98

1,50

5,10

CMIP5

Yıllık

1,26

1,48

1,79

3,21

1,77

5,87

CMIP5

Yıllık

%4,4

%3,9

%3,8

%1,8

%3,6

%0,5

CMIP5

Yıllık

%28

%30

%34

%49

%34

%69

CMIP5

Yıllık

0,84

1,23

1,31

2,79

1,54

4,87

CMIP5

Yıllık

1,27

1,55

1,76

3,39

1,70

5,98

Gözlem: %9,4 / CMIP5: %7,6
Sıcak geceler yüzdesi
Gözlem: %13 / CMIP5: %16
Günlük minimum sıcaklıkların
minimumu (°C)
Gözlem: -4,21 / CMIP5: -4,48
Günlük minimum sıcaklıkların
maksimumu (°C)
Gözlem: 23,63 / CMIP5: 23,53
Serin günler yüzdesi
Gözlem: %9,34 / CMIP5:
%7,77
Serin günler yüzdesi
Gözlem: %13,22 / CMIP5:
%15,44
Günlük maksimum sıcaklıkların
minimumu (°C)
Gözlem: 0,55 / CMIP5: -0,64
Günlük maksimum sıcaklıkların
maksimumu (°C)
Gözlem: 34,65 / CMIP5: 32,22
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EK-B: 2015-2050 NÜFUS VE REFERANS SENARYO
PROJEKSIYONU İLE
PROJEKSİYONU
ILE AZALTIM POTANSİYELİNİN
POTANSIYELININ
KARŞILAŞTIRMASI
Yıl

Nüfus

Emisyon (referans değer)
(tCO2e)

Azaltım (tCO2e)

Referans değere
kıyasla % azaltım

2015

14.612.976

47.340.725

0

%0

2016

14.863.867

49.388.177

1.301.763

%3

2017

15.113.384

51.504.818

2.652.867

%5

2018

15.361.136

53.691.362

4.362.669

%8

2019

15.606.922

55.949.125

6.656.001

%12

2020

15.850.684

58.279.927

8.688.429

%16

2021

16.092.222

60.685.083

11.506.089

%20

2022

16.331.538

63.166.669

13.662.907

%23

2023

16.568.500

65.726.277

16.178.704

%26

2024

16.780.000

68.272.019

17.724.468

%27

2025

16.966.107

70.799.133

19.809.472

%29

2026

17.151.927

73.409.729

21.351.583

%30

2027

17.522.379

78.890.308

24.489.252

%33

2028

17.337.376

76.106.021

22.910.786

%29

2029

17.706.821

81.764.753

26.088.879

%34

2030

17.890.479

84.731.025

27.626.243

%34

2031

18.073.220

86.265.867

28.419.151

%34

2032

18.255.019

87.815.005

29.212.953

%34

2033

18.435.751

89.377.919

30.008.119

%34

2034

18.615.394

90.954.587

30.805.178

%34

2035

18.793.839

92.544.549

31.604.443

%35

2036

18.970.943

94.147.166

32.406.104

%35

2037

19.146.696

95.762.423

33.210.485

%35

2038

19.321.152

97.390.656

34.017.967

%36

2039

19.494.252

99.031.605

34.755.674

%36

2040

19.665.951

100.685.092

35.502.971

%36

2041

19.836.218

102.350.995

36.258.868

%36

2042

20.005.122

104.029.704

37.022.690

%36

2043

20.172.713

105.721.531

37.793.871

%36

2044

20.339.033

107.426.744

38.348.685

%36

2045

20.503.888

109.144.361

38.909.639

%36

2046

20.667.288

110.874.468

39.476.376

%36

2047

20.829.336

112.617.644

40.048.759

%36

2048

20.989.964

114.373.574

40.549.144

%36

2049

21.149.219

116.142.537

41.209.266

%36

2050

21.306.933

117.923.638

41.796.810

%36
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EK-C: YAYGINLAŞTIRMA VE FARKINDALIK
YARATMA STRATEJİSİ
STRATEJISI RAPORU
1. İklim Değişikliğini Doğru Anlatmak Neden Önemli?
İstanbul, iklimsel tehditlere maruz kalacaktır: İklim değişikliği, çağımızı tanımlayan ve
insanların günlük hayatını etkileyen temel unsurlardan biri halini almaya başlamıştır. İstanbul,
iklim kaynaklı ekonomik tehditlerden en çok etkilenecek kıyı kentleri arasındadır. Nitekim bu
tehditlere yönelik uygun önlemlerin alınması için yerel yönetimlerin ve kamunun finansal,
teknik ve insan kaynakları tek başına yeterli olmayacaktır. İklimsel riskleri daha iyi yönetebilmek
ve sürdürülebilir bir geleceği teminat altına alabilmek için farklı paydaşların birlikte hareket
etmesi gerekmektedir. Bu riskleri el birliğiyle azaltmak; bilgi temelli, hızlı, koordineli ve kararlı
aksiyonlar almayı gerektirecektir. İstanbul’un ve içindeki farklı paydaş gruplarının iklimsel
tehlikelere maruz kalacağından hareketle, kamuoyunun iklim değişikliğiyle ilgili bilgi ve
farkındalığının artırılması bir ihtiyaç olarak görülmektedir.
Şekil C.1. İklim değişikliği yaygınlaştırma stratejisinin hedefleri

Mevcut Farkındalık Düzeyi

Hedeflenen Farkındalık Düzeyi

İklim değişikliğinin sebepleri ve yapılması
gerekenlerle ilgili yetersiz bilgi.

İklim değişikliğinin sebepleri ve yapılması
gerekenlerle ilgili yeterli bilgi.

İklim değişikliğinin, kişinin gündelik hayatına
somut etkileri olmayacağı.

İklim değişikliğinin, kişinin gündelik hayatına
somut etkileri olacağı.

Karar alma süreçlerinde iklim değişikliğinin
dikkate alınacak bir kriter olmayacağı.

Karar alma süreçlerinde iklim değişikliğinin
dikkate alınacak bir kriter olduğu.

İklim değişikliğinin moral bozucu ve olumsuz
bir konu olması.

İşbirliği ve davranış değişikliğinin çözümü
getireceği.

Kamuoyunun bu tehditleri doğru anlaması önemlidir: Bilim dünyasının iklim değişikliği
konusundaki ortak fikir birliğine rağmen kamuoyunda bir takım farklı görüşler de gündeme
gelebilmektedir. Birçok kişi iklim değişikliği ve getireceği riskleri kabullenmemekte, bu
tehditlerden muaf olduğunu düşünmekte ve atılması gereken adımları başkalarından
beklemektedir. Diğer taraflar günümüzde kentler iklim değişikliğine daha dirençli ve
düşük karbonlu bir transformasyon hedeflemektedir. Bilimsel gerçeklerle toplumun bu
kritik konuyu nasıl algıladığı arasındaki kopukluğun giderilmesi bu açıdan önemlidir. İklim
değişikliğini topluma ve iş dünyasına en doğru şekilde anlatmak ve konuyu gündemde tutarak
yaygınlaştırmak, yerel yönetimler için de öncelikli bir konu haline gelmektedir. İklim değişikliği
konusunda etkili iletişim ve farkındalık yaratma çalışmaları; belediye faaliyetlerine toplumsal
destek sağlamak, paydaşları koordine ve yerel kaynakları mobilize etmek için temel bir araç
olarak görülmelidir.
“Zarar gördük. Belediye neden
gerekli önlemleri zamanında almadı?”

“Daha az zarar görmek için hangi
önlemleri birlikte planlamalı ve
gerçekleştirmeliyiz?”

Paydaşlar arası diyalog ve işbirliği güçlendirilmelidir: İklim değişikliği, yalnızca belediye
hizmetlerini ve altyapıyı değil, aynı zamanda iş dünyasını, toplumsal hayatı ve halk sağlığını
da etkileyecektir. İstanbul; nüfusu, ekonomik ve kültürel zenginliği ve yoğun altyapısıyla bir
takım kırılganlıklara sahiptir. Farklı sorumluluk alanlarını kesiştirmesinden dolayı kent için ortak
akıl oluşturmak, aynı zamanda yerel aksiyonların planlanması ve uygulanmasında işbirliği
imkanlarını artırmak elzemdir. İklim değişikliği konusunun iletişimi; yerel uygulamaların,
toplumsal normların, kültürün, toplumsal yetki ve sorumlulukların yeniden tanımlanmasını
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gerektirmektedir. İklim değişikliğine yerel uyum konusunda ortak bir anlayış ve işbirliği ortamı
oluşturulması ve bu yeni anlayışın belediyelerin süregelen faaliyetlerine entegre edilmesi şarttır.
İklimsel etkilerden en çok etkilenecek kesimler süreçlere dahil edilmeli, kentsel kırılganlıklara
yönelik en etkili ve devamlılığı olan projeler diyalog temelinde belirlenmelidir. Belediyeler, bu
tehditlere yönelik en uygun hazırlığı yapmak ve hızlı müdahale imkanları geliştirmek için geniş
bir paydaş topluluğunu muhatap almalı, kırılgan altyapı öğelerinin güçlendirilmesi yönünde
kararlar alırken farklı görüşleri süreçlere dahil etmelidir.
İletişim ve farkındalık çözümün temel öğeleri olacaktır: İklimsel zararlar toplumun birçok
kesimini derinden etkileyecektir. İklim değişikliği resmini daha geniş bir perspektiften
görmek, farklı paydaşların kendi anlayış ve davranışlarını yeni gerçeklere daha kolay adapte
edebilmesine yardım edecektir. İşbirlikçi ve iletişimi güçlü bir paydaş diyaloğu; birlikte
belirlenecek önlemlere yerel katılımı artıracak, faaliyetlerin sahiplenilmesini güçlendirecek,
toplumsal kabul edilebilirliklerini sağlayacak, eylemlerin yerel şartlara uyarlanmış ve sonuç
odaklı olmasını sağlayacak, paydaşlar arasındaki güveni artıracak, farklı paydaşların
finansal ve insan kaynaklarını ortak hedefler doğrultusunda birleştirmesini kolaylaştıracak, bu
kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına sebep olacaktır.
İBB Paydaşlardan Neler Bekliyor?
Kentin iklim vizyonu geliştirilirken yeni fikirler
Belediyenin plan ve eylemlerini destek
İklim dostu uygulamalar
İklim eylemlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinde işbirliği
Gelecekteki iklim çalışmalarında somut ortaklıklar

Yerel yönetimlerin rolü ve sorumlulukları değişecektir: Kamuoyu, iklim değişikliğinin getirdiği
tehditleri anlamayı istemek ve kendi hayatlarına sokmak konusunda direnç gösterebilir. İklim
değişikliğiyle ilgili öngörülerin teorik ve belirsiz kalması, halkın konuyu sahiplenmesini daha
da zorlaştırmaktadır. Belediyeler, burada ilgili risklerle toplumun günlük hayatı arasındaki
pragmatik bağlantıyı en etkin kurabilecek kurumlardır. Belediyeler, toplumun sosyal değerleri ve
vatandaşın beklentilerine yönelik güçlü bir anlayışa ve bilgiye sahiptir. Toplumu bilgilendirme,
ortak bir kent vizyonu tasarlama, yerel şartlara en uygun faaliyetleri planlama ve hayata
geçirme konularında belediyelerin eşsiz bir rolü ve kapasitesi bulunmaktadır.
2. Yaygınlaştırma Faaliyetleri Kime Yönelik Olmalıdır?
En etkili iletişim, hedefteki gruba göre yapılır. Bu nedenle mesajların verileceği paydaşların
doğru belirlenmesi, beklentilerinin iyi anlaşılması önemlidir. Her paydaş karar verme
süreçlerinde aynı etki ve ilgiye sahip olmayabilir. Hem kararlara etkisi hem de ilgisi yüksek olan
paydaşlar mutlaka sürece dahil edilmelidir. Diğer paydaşlardan da katılım kolaylaştırılmalı ve
devamlılığı sağlanmalıdır.
Tablo C.1. İklim değişikliği konusunda farklı paydaş tipleri

Düşük etki

Yüksek etki

Düşük ilgi

Az ilgi gösterecektir. Düşük ve etkisiz katılım
beklenir.

Söz hakkına ve karar verme süreçlerinde
etkiye sahiptir. Katılım konusunda ilgisizdir.
Diğer paydaşları yönlendirebilir.

Yüksek ilgi

Süreçlere çok ilgili ve katkı verme
konusunda isteklidir. Ancak kararlara etkisi
sınırlıdır.

Hem ilgili, hem etkilidir. Ortak kararların
planlanması ve iletişimi konusunda sürece
dahil edilmelidir.
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Sivil Toplum

Üniversiteler

İş Dünyası

Kamu Kurumları

Tablo C.2. İletişimde Hedef Kitle Doğru Seçilmelidir
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•

Karar mekanizmalarında devreye girdikleri için iklim değişikliği konusundaki
iletişimde yüksek etki ve söz hakkına sahiptir.

•

Kurum içi ve dışındaki iletişimin güçlendirilmesinde ve farkındalığın artırılmasında
anahtar role sahiptir.

•

Koordinasyonun artırılmasıyla kaynaklar (personel, bilgi, bütçe vb.) ortak çalışmalar
için daha etkin kullanılabilir.

•

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi sonuçların kalıcılığını ve sürdürülebilirliğini
olumlu etkiler.

•

Ortak önlemler planlanabilir, riskler ve ihtiyaçlar birlikte daha somut belirlenebilir.
Faaliyetler koordineli yürütülerek daha etkin, verimli ve hızlı çözümler üretilebilir.

•

Sorumluluklar tanımlanarak ve paylaşılarak özel sektör varlıkları ve operasyonları
iklime daha dirençli hale getirilebilir.

•

Direnç artırıcı faaliyetler, iş dünyası için yeni ürün ve hizmet fırsatları getirebilir,
ekonomik fayda üretilebilir.

•

Azaltım ve uyum önlemleri, özel sektörün rekabet gücünü artırır, gelecekteki olası
zararları azaltır, maliyet tasarrufu sağlar. Mesaj bu çerçevede ve somut örneklerle
oluşturulmalıdır.

•

Ödül programları, konferans ve toplantılar, yerel sertifikalandırma mekanizmaları
(örn. yeşil AVM’ler), gönüllü işbirliği inisiyatifleri geliştirilebilir.

•

Akademik kurumların ve uzmanların bilgi birikimlerinden yararlanılarak eylemlerin
planlanması, yürütülmesi ve sonuçların izlenmesi döngüsünün etkinliği artırılabilir.

•

Üniversiteler ve uzmanlarla işbirlikleri, iklim değişikliği temalı mesajların yayılması
ve anlaşılmasında güven ve itibar sağlar.

•

Kentsel eylemler, bilimsel Ar-Ge projeleriyle ve ortak projelerle desteklenerek
etkinlikleri ve başarımları artırılabilir. Akademik çalışmalar, mesajların
planlanmasında yön gösterici olabilir.

•

İşbirlikleri, süreç içerisinde elde edilen bilgi birikimi ve deneyimin kalıcı olmasını
sağlayarak iklim değişikliği konusunda kentsel hafıza oluşturur.

•

Sivil toplum kuruluşları (STK), hâlihazırda vatandaşlar, iş dünyası ve belediyelerle
ilişki kurduğu için işbirliği ve ortaklık konusunda deneyimlidir.

•

Yeterli kurumsal kapasiteye sahip STK’lar toplumun görüşlerini uygun kentsel
eylemlere dönüştürmek için muhatap alınmalı ve diyalog sürdürülmelidir.

•

STK’lar; iletişim, yaygınlaştırma ve farkındalık yaratma konularında tanınırlığa,
geçmiş tecrübeye ve çeşitli araçlara sahiptir.

•

Oluşturulacak ortak mesajları yaymak ve projeleri anlatmak için önemli fırsatlar
sunmaktadır.

Belediye Birimleri
Vatandaş

•

Belediye içinde farklı sorumluluk ve fonksiyona sahip iştirakler ve birimler, ortak
hedefler ve çözüm yolları konusunda ana paydaş olarak görülmelidir.

•

İlçe belediyeleri, diğer ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesiyle iletişimi
güçlendirmeye ve kendi eylemlerini koordinasyonlu planlamaya özen göstermelidir.

•

Paydaşlar ortak olduğu için iklim değişikliği iletişimi farklı mecralardan uyumlu bir
dille ve benzer stratejiler izlenerek yapılmalıdır.

•

Ortak eğitim ve kurumsal kapasite çalışmaları organize edilmelidir.

•

Halka yapılacak bilgilendirme ve farkındalık yaratma faaliyetleri geniş kesimlere
hitap etmelidir.

•

Kolay anlaşılır bir dil kullanmalı, görsel öğelerden yararlanmalı ve karmaşık
olmayan mesajlar vermelidir.

•

İklim değişikliğinin yeni tehditler getirdiği ve acil önlem alınması gerektiği temeline
dayandırılmalıdır.

•

Mesajlar, bilgilendirme ve ilgi çekme odaklı olabileceği gibi bireyleri sorumluluk ve
aksiyon almaya da çağırabilir.

3. Mesajın Dili Nasıl Olmalıdır?
Mesajlar kısa ve öz olmalıdır: Mesajın hedef kitlesinin değerleri, katılımı ve bilgi seviyesi
göz önünde bulundurulmalıdır. Kişiler, kısa vadede hemen yapılması gereken işleri öncelikli
görmeye meyillidir. Uzun vadeli ve başka coğraflardan verilen örnekler, düşük etkiye sahiptir.
Mesajlarda yalnızca bilimsel verilerin aktarılması, duygusal bağ kurulması ve motivasyon
sağlanmasında etkiyi düşürür. Görsel öğelerle desteklenen, bilimsel gerçeklerle örtüşen,
yerele inebilen ve duygulara da hitap eden mesajlar oluşturulmalıdır. Mesaj herkesçe
anlaşılabilir olmalı, verilen bilgiler görsel örneklerle somutlaştırılmalıdır. Birbiriyle uyumlu bir
mesajlar bütünü, önceden belirlenmiş bir plan dahilinde hedef kitleye ulaştırılmalıdır. Yenilikçi
yöntemlerden kaçınılmamalı, mesajların başarısı mümkünse izlenmelidir.
Bilgi sınırlı tutulmalıdır: İklim değişikliği konusunda yaygınlaştırma ve farkındalık yaratma
çalışmalarının tek amacı, kamuoyunun iklim değişikliği konusundaki bilgi seviyesini artırmak
değildir. Mesaj, aynı zamanda harekete geçirmeyi de amaçlamalıdır. Zira iklim değişikliğinin
bilimsel temeli, karmaşık olabilmekte ve belirsizlikler içermektedir. İletişim stratejisi, detaylı veriyi
kolay anlaşılır şekilde vermelidir. Somut ve basit bir dil kullanılmalıdır. Bilginin görselleştirilmesi
algılamayı kolaylaştıracaktır. Renkli görseller, infografik, video animasyon, metaforlar ve kişisel
anılar, gerçek hayattan örnekler ve somut karşılaştırmalara başvurulabilir. Bilimsel çalışmaların
içerdiği belirsizlik, mesajların güvenilirliği ve itibarına zarar vermeyecek şekilde açıklanmalıdır
(örn. belirsizlik yerine güven seviyesinden bahsedilmesi).
Tablo C.3. Mesajın amacı nedir?

Mesajın Amacı
Kent sakinlerinin bilgilendirilmesi
Davranış biçimi değişikliği
Harekete geçmeye teşvik
Paydaşlarla diyaloğun güçlendirilmesi
Kapasite geliştirme ve eğitim
Sorumluluk alma ve birliktelik bilincini destekleme
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Önyargıların aşılması: Herkes mesajları aynı şekilde algılamayacaktır. Mesajlar, farklı
bakış şekillerine yönelik olarak şekillendirilmelidir. Bu konuda temelde 3 farklı algı tipinden
bahsedilebilir. Kuşkucu; iklimin değiştiğine yönelik mesajları reddeder, bilim insanları arasında
kesin bir fikir birliği olmadığını ileri sürer. Değişimin kendilerini ve toplumu somut olarak
nasıl etkileyeceğine dair fikir yürütmez. Bu konudaki eylemleri gereksiz olarak görür. Yargıcı;
konunun acil olduğunu düşünmez. İklimin değiştiğini, fakat coğrafi olarak yaşadığı kenti
etkilemeyeceğini düşünür. Yalnızca ek maliyeti olmayan ve somut yerel faydası olacak eylemleri
destekler. İnanan; iklimin insan faaliyetleri sebebiyle değiştiğini ve derhal önlem alınması
gerektiğini düşünür. İklim bilimine ve sıcaklık, yağış gibi konulardaki projeksiyonlara güvenir.
Yerel yönetimlerin bu konuda adım atması gerektiğini düşünür.
Tablo C.4. Önyargılar nasıl aşılabilir?

Önyargı tipi

Öneri

Kişisel: İnsanlar, kendi düşüncelerinden farklı Mesajı ileten kişinin kamuoyunda yüksek itibarlı olması.
olan mesajları göz ardı etmeye meyilli olabilir.
Değiştirilmek istenen önyargılara spesifik vurgu
yapılmaması.
Medya: İnsanlar, tanıdıkları bilgi kaynaklarını
diğerlerine tercih ediyor ve güveniyor olabilir.

Tek bir medya yerine farklı kaynakların (TV, gazete,
sosyal medya vb.) birlikte kullanılması.

Mesajı ileten: İnsanlar, kişisel görüşlerine Mesajı ileten kişinin kamuoyunun genelinde kabul
daha yakın olan bir kampanya yüzünü gören bir profile sahip olması.
dinlemeye daha yatkın olabilir.
Zaman: İnsanlar, geçmişte yaşadıkları
olayların gelecekte de benzer şekilde tekerrür
edeceğini düşünüyor olabilir.

Değişimi vurgulamak için, yakın zamanda bölgede
gerçekleşmiş iklimsel olaylardan bahsedilmesi.

İnanış: İnsanlar, olayların hemen her zaman Mesajların objektif ve bilimsel gerçeklere dayalı şekilde
iyi (veya kötü) yönde gelişeceğine inanıyor formüle edilmesi.
olabilir.

Kampanya yüzü doğru seçilmelidir: İletişimin etkinliği, mesajı ileten kişinin itibarı ve
güvenilirliğiyle yakından ilgilidir. Bu kişilerin mutlaka iklim değişikliği konusunda uzman veya
bilgili olması gerekmez. Mesajın algılanması, mesajı ileten kişinin inandırıcılığı kadar toplum
genelinde saygı ve kabul görmesine de bağlıdır.
Mesaj duygulara da hitap etmelidir: Bir iletişim stratejisi, bir tartışmayı kazanmaktan ziyade
ilişki kurmayı ve diyaloğu güçlendirmeyi hedeflemeli, karmaşık konuları tanımlamalı, bilgi
ve deneyimi paylaşmalı ve güven tesis etmelidir. İnsanlarda motivasyon sağlamak için soyut
konular, detaylı bilgiler ve küresel problemler yeterince etkili olmayabilir. Kişiler, mesajda
kendilerini şahsen ilgilendiren, duyguları harekete geçirecek öğeler hissetmelidir. İklim
değişikliği iletişiminde temelde bilgilendirme ve farkındalık yaratmayı amaçlayan bir bilgi
hedefi ve bireyleri harekete geçmeye motive eden bir tutum değişikliği hedefi olmak üzere iki
farklı hedefleme birarada kurgulanmalıdır.
Problemlere değil çözümlere odaklanılmalıdır: İletişimin en başta olumlu bir dille başlatılması
önemlidir. Mesajlar, klişeler ve korkutucu öngörülerden ziyade çözümlere odaklı kalmalıdır.
Umutsuzluk, kadercilik ve çaresizlik içeren mesajlar, algılamada direnç oluşturabilir. Felaketlerin
kaçınılmaz olduğunun vurgulanması, hem bugün hem de gelecekte benzer konularda ilgi ve
motivasyonu düşürebilir. İklim değişikliği ve harekete geçmenin aciliyeti somut ve dengeli bir
dille anlatılmalı ve temel mesaj, gerçekçi çözümler üzerinden verilmelidir. Mesajlar, sadece
kişilerin neye önem vermesi gerektiğini anlatmak yerine, hâlihazırda yapılanlardan bahsetmeli
ve bireylerin nasıl somut katkı sunabileceğine yönelik olmalıdır.
Zamanlama: İletişim, tek seferlik olmamalı ve belirli bir süreye yayılmalıdır. Mesajlar belirli
aralıkta tekrarlanarak pekiştirilmeli, ancak ilgiyi azaltacak kadar tekrar edilmemelidir. Yanlış
bir zamanda (örn. şiddetli kış şartları) verilen mesajlar düşük etki yapacaktır. Bir sıcak hava
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Tablo C.5. İletişim stratejinin temel unsurları

Strateji

Zaman

Yer

Bağlantı

Sahiplenme

Sağlık

Risk

Özel
Sektör

Kamu
Finansmanı

İklim değişikliğinin yakın gelecekteki etkileri
daha kolay anlaşılır.
Kısa, orta ve uzun vadeli mesajlar dengeli
olmalıdır.
Küresel değişimlerle yerelde görülen etkiler
bağlantılandırılmalıdır.
Kentte görülmüş ekstrem hava olaylarından
bahsedilebilir.
İklim değişikliği ile, belediyenin mevcut
misyon ve vizyonu bağdaştırılmalıdır.
Altyapı, sosyal hizmetler ve ekonominin
etkilenebilirliği dikkate alınmalıdır.

Hitap
edilen kitle
Yargıcı
İnanan

Kuşkucu
Yargıcı
İnanan

Aşina olunan belediye
faaliyetlerinin iklim
değişikliğine göre
uyarlanması.
Uzun dönemli bakış açısı.

Değişen iklimin insan sağlığı üzerindeki
etkilerine değinilmelidir.

Kuşkucu
Yargıcı
İnanan

Belediyeler, çevrenin ve yapıların korunması
ve olası zararların azaltılmasına aşinadır.
İklim değişikliği, bu risk yönetimine yeni bir
katman eklemektedir.

Kuşkucu
Yargıcı
İnanan

Kamunun sınırlı kaynakları, gelecekte
oluşabilecek kentsel zararları etkin şekilde
azaltmakta yetersiz kalabilir.
Bugünden önlem alınması, gelecekteki
kırılganlığı azaltabilir.

Daha uzun vadede sıcak
ve kurak yaz ayları.
Sivil toplum için bölgesel,
kent sakinleri için mahalle,
belediye birimleri için
kentsel.

İnanan

Özel sektör varlıkların korunması ve önlem
alınmasında aktif rol üstlenmelidir.

Kısa vadede fırtına ve ani
yağışlar.

Kuşkucu
Yargıcı
İnanan

Çevrenin korunmasına ve ortak toplumsal
sorumluluğa odaklanılmalıdır.

Sanayi ve ticari işletmelerin yararlandığı kent
altyapısının zarar görmesi, iş faaliyetlerini
aksatabilir.

Örnek odak

Kuşkucu
Yargıcı
İnanan

Kuşkucu
Yargıcı
İnanan

Gelecek kuşaklara ve
dünyaya karşı sorumluluk.
Astım, salgın hastalıklar,
kalp yetmezliği gibi sağlık
problemleri.
Bu problemlerin ne gibi
önlemlerle azaltılabileceği.
Aşırı hava olaylarının
sıklığı ve şiddetinde
beklenen artış.
Yatırımların ihtiyacı olan
altyapının korunması.
Ortaya çıkacak fırsatlardan
yararlanma.
Gelecekteki yüksek
maliyetleri azaltma.

Maliyet ve tasarrufun
birlikte değerlendirilmesi.

dalgası veya kentte yakın zamanda yaşanmış olan bir sel felaketi ise mesajın daha fazla
etkide bulunmasına sebep olacaktır. Bu gibi aşırı iklim olayları, kişisel ilgiyi artırarak iklim
değişikliğiyle ilgili bilgi arayışını hızlandıracağı için mesajların bu gibi dönemlerde verilmesinde
fayda olacaktır. Aynı dönemde medyanın ilgisi de aynı yönde artacak, amaçlanan davranış
değişimlerine daha kolay ulaşılabilmesini sağlayacaktır. Ancak felaketlerden zarar görenler
olabileceği göz önüne alınarak mesajlar uygun bir dille formüle edilmelidir. Doğru zamanda
mesajları yaymak üzere hazırlıklı olunmalı, ancak mesajların “raf ömrü”ne dikkat edilmelidir.
İletişim Kanalları: Mümkün olduğunca görsel öğelerden (video, fotoğraf, diyagram, harita,
infografik, şema vb.) yararlanılmalı, sözel anlatımlar asgari düzeyde kullanılmalıdır. Doğrudan
mesajla ilgili ve farklı yorumlara yer vermeyecek görsel materyaller seçilmelidir. Harita
kullanılacaksa bölgeye yönelik olması ve mesajın renkler üzerinden verilmesi etkisini artıracaktır.
Devamlılığı sağlamak için internet sitesi, sosyal medya, billboard, belediye ekranları, broşür,
kitapçık ve e-mail gibi araçlar birarada kullanılabilir.
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EK-D: YOL HARİTASİ
HARITASI (UYGULAMA PLANI)
Sektör

Eylem

Alt-Eylem

Durum

Arazi
Kullanımı,
Ormancılık,
Biyoçeşitlilik
ve Tarım

3

Tarım
uygulamalarının
iklim değişikliğine
direncinin
artırılması

1

Tarım alanlarında su tüketimini azaltacak
sistemlerin yaygınlaştırılması, tarla kenarlarına
rüzgar perdesi, sulama göleti ve kanalı
yapılması

P

Arazi
Kullanımı,
Ormancılık,
Biyoçeşitlilik
ve Tarım

4

Kent içi yeşil
alanların iklime
direncinin
arttırılması

1

Kent içi yeşil alanların su tüketiminin azaltılması

P

Arazi
Kullanımı,
Ormancılık,
Biyoçeşitlilik
ve Tarım

4

Kent içi yeşil
alanların iklime
direncinin
arttırılması

2

Kent içi yeşil alanların arıtılmış atık sularla ve
yağmur suyuyla sulanmasının sağlanması

P

Kamu
Altyapısı

6

Elektrik, gaz ve
telekominikasyon
şebekelerinin
iklim direncinin
artırılması

2

Doğalgaz şebekesi ve kutularının sel gibi
sıklaşması beklenen iklimsel tehditlerden zarar
görmemesi için korunaklı hale getirilmesi

P

Ulaştırma
ve Lojistik

4

Yaya ulaşımının
özendirilmesi
yoluyla karayolu
emisyonlarının
azaltılması

2

Yaya trafiği yoğun olan, turistik niteliğe sahip,
aşırı trafik sıkışıklığı veya hava kirliliği yaşayan
belirli bölgelerin (örn. tarihi yarımada, Üsküdar
meydanı, Beşiktaş çarşı vb.) tamamen veya
belirli saatlerde araç trafiğine kapatılması için
sıkışıklık ücretlendirmesine geçilmesi

P

Ulaştırma
ve Lojistik

4

Yaya ulaşımının
özendirilmesi
yoluyla karayolu
emisyonlarının
azaltılması

3

Belirlenecek bölgelerin kademeli olarak karayolu
trafiğine kapatılarak yayalaştırılması

P

Arazi
Kullanımı,
Ormancılık,
Biyoçeşitlilik
ve Tarım

2

Hassas
ekosistemlerin
korunması

2

Artan sıcaklıklarla beraber yükselen orman
yangını riskinin azaltılması

P

Arazi
Kullanımı,
Ormancılık,
Biyoçeşitlilik
ve Tarım

2

Hassas
ekosistemlerin
korunması

3

Orman içi rekreasyon alanlarının korumakullanma dengesine göre kullanımı ve orman
alanlarının daha az zarar verecek metodlarla
yönetilmesi

P

Arazi
Kullanımı,
Ormancılık,
Biyoçeşitlilik
ve Tarım

5

Kent içi yeşil
alanların
arttırılması

1

Park ve bahçelerde doğal toprak zemine
geçilmesi veya yüzeylerin "Geçirimli Beton Teknik
Şartnamesi"ne uygun olarak yapılarak ani sel
riskinin azaltılması; Üniversite kampüslerini
ağaçlandırma çalışmalarının İBB tarafından
desteklenmesi; Boşalan kent içi arazilerin (örn.
askeri alanlar, Atatürk havalimanı vb.) orman
statüsüne geçirilmesi ve ağaçlandırılması

P
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Azaltım

Ulaşım Planlama
Müdürlüğü

Kısa

Azaltım

Ulaşım Planlama
Müdürlüğü

Orta

Azaltım

İstanbul
Orman İşletme
Müdürlüğü

Orta

Azaltım

İstanbul
Orman İşletme
Müdürlüğü

2022

Orta

Uyum

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü,
Orman İşletme
Müdürlüğü, İlçe
Belediyeleri,
Projeler
Müdürlüğü

2030

Kısa

2029

İGDAŞ

2028

Uyum

2027

Kısa

2026

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

2025

Uyum

2024

Kısa

2023

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

2022

Uyum

2021

Kısa

2020

İSKİ, Tarım ve
Su Ürünleri
Müdürlüğü

2019

Uyum

2018

Kısa

2022

2019
2019
2019
2019
2022

Sorumlu

2019 Hedef

Tip

2019

Vade
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Sektör

Eylem

Alt-Eylem

Durum

Arazi
Kullanımı,
Ormancılık,
Biyoçeşitlilik
ve Tarım

5

Kent içi yeşil
alanların
arttırılması

2

Meydan ve otopark çatılarında peyzaj yerine
kuraklığa dayanıklı ve gölge özelliği olan
ağaçlara yer verilmesi

P

Atık
Yönetimi

7

Atık su çamuru,
endüstriyel ve
deniz atıklarının
uygun bertarafı
ve yönetimi

1

Atık su çamurunun uygun bertarafı:
Çamurun kurutularak çimento fabrikalarına
gönderilmesine devam edilmesi ve nihai çözüm
olarak yakma tesisinin 2024 yılına kadar
devreye alınması

P

Binalar

3

Binalarda
enerji tasarrufu
konusunda
kapasitenin
güçlendirilmesi

2

Araç geliştirilmesi: Binasına güneş paneli
koymak isteyenlere yönelik harita (CBS) temelli,
kullanımı kolay bir teknik tasarım ve planlama
yazılım geliştirilmesi

P

Binalar

5

Binaların iklimsel
direncinin
artırılması

2

İstanbul'da 52 kritik noktada binalara yağmur
suyu girişinin engellenmesine yönelik risk odaklı
bir etüt çalışması yapılması

P

Enerji
Üretimi ve
Dağıtımı

2

Kent ölçeğinde
enerji verimliliği
çalışmaları

1

Belirlenecek çeşitli paydaş gruplarının (ticaret,
konut, küçük sanayi vb.) enerji verimliliği
konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalığının
artırılması için eğitim ve yayın çalışmaları
yapılması

P

Enerji
Üretimi ve
Dağıtımı

3

Binalarda
kojenerasyonun
ve yenilenebilir
enerji üretiminin
özendirilmesi

2

İBB içinde enerji yönetim sistemlerinin
geliştirilmesi

P

Enerji
Üretimi ve
Dağıtımı

4

Güneş
enerjisinden
elektrik üretiminin
artırılması

1

Hasdal 5 MW güneş enerji santralinin 2021'de
hayata geçirilmesi

P

Enerji
Üretimi ve
Dağıtımı

4

Güneş
enerjisinden
elektrik üretiminin
artırılması

3

Terfi istasyonları ve baraj göllerine GES
kurulumu yapılması ve enerji tüketiminin
azaltılması

P

Enerji
Üretimi ve
Dağıtımı

5

Rüzgar
enerjisinden
elektrik üretiminin
artırılması

1

Terkos rüzgar enerji santralinin 2021 sonuna
kadar hayata geçirilmesi

P

Enerji
Üretimi ve
Dağıtımı

6

Hidroelektrik, çöp
gazı ve biyogaz
üretiminin
artırılması

1

Melen HES projesinin 2019 sonuna kadar
devreye alınması

P

Halk Sağlığı

2

Sağlık
hizmetlerinin
iklim direncinin
artırılması

3

Evde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi:
Aşırı yağış, sıcak ve soğuk hava dalgası gibi
sebeplerle hastaneye gelmesi riskli görülen
hastaların evde sağlık hizmeti alması için
gerekecek personel ve araç ihtiyacının
belirlenmesi

P
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UGETAM AŞ,
Enerji Yönetimi
ve Aydınlatma
Müdürlüğü

Orta

Azaltım

Enerji Yönetimi
ve Aydınlatma
Müdürlüğü

Orta

Azaltım

Enerji Yönetimi
ve Aydınlatma
Müdürlüğü

Orta

Azaltım

İSKİ

Orta

Azaltım

İSKİ

Orta

Azaltım

İSKİ

2022

Orta

Uyum

İBB Sağlık
Hizmetleri

2030

Azaltım

2029

Orta

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Kurumsal Projeler
Müdürlüğü,
BİMTAŞ

2028

Uyum

2027

Orta

BİMTAŞ

2026

Azaltım

2025

Orta

2024

İSKİ

2023

Uyum

2022

Orta

2021

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

2020

Uyum

2019

Orta

2018

Sorumlu

2022

2022 Hedef

Tip

2022

Vade
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Sektör

Eylem

Alt-Eylem

Durum

Halk Sağlığı

4

Kamu bilincini
artırıcı eylemler

1

Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara verilen
çevre ile ilgili eğitim modülleri ve yayınlar (örn.
çevre sağlığı ve temizliği, parazit hastalıkları ve
korunma vb.) üzerinden iklim değişikliği-sağlık
ilişkisi konusunda bilgilendirilmesi

P

Kamu
Altyapısı

1

Doğalgaz
kullanımının ve
verimliliğinin
artırılması

1

Doğalgaz şebekesinin İstanbul'un %100'üne
ulaştırılması ve kayıpların düşürülmesi

P

Kamu
Altyapısı

3

Yağmur drenaj
sistemlerinin
rehabilitasyonu

1

Yağmur drenaj sisteminin kanalizasyon
şebekesinden ayrılması

P

Kamu
Altyapısı

4

Atık su arıtma
tesislerinin
kapasitelerinin
arttırılması

1

Yağmur suyu sisteminin tamamen
ayrıştırılamaması, ani nüfus artışı gibi durumlara
yönelik olarak atık su arıtma tesislerinde yedek
kapasite oluşturulması

P

Kamu
Altyapısı

5

Su tüketiminin
ve kayıpların
azaltılması

2

Su isale hatlarındaki kayıpların azaltılmasına
yönelik olarak çeşitli ıslah ve iyileştirme
tedbirleriyle kayıp su oranının 2020 yılında %18
seviyesine indirilmesi

P

Kamu
Altyapısı

5

Su tüketiminin
ve kayıpların
azaltılması

3

İsale hatları ve içme suyu şebekesinin akıllı
sistemlerle yönetilmesi

P

Turizm,
Ticaret ve
SosyoKültürel
Yapı

4

Turizm, ticaret
ve sosyo-kültürel
düzenlemelerin
değişen iklime
uyarlanması

3

Gaz ve su faturalarında karbon ayak izi
bilgilerinin verilmesi; Müze biletlerinin tohumlu
kağıttan yapılması

P

Su
Kaynakları
Yönetimi

1

Baraj
göletlerinden
buharlaşmanın
azaltılması
ve baraj
rehabilitasyonu

1

Baraj göletlerindeki buharlaşma artışını
azaltmaya yönelik önlemler alınması

P

Su
Kaynakları
Yönetimi

2

Ham su
modellemesinin
yapılması

1

Şebeke modellemesi ve su kaynaklarının
yapılarına göre bilimsel ham su
modellemelerinin yapılması.

P

Su
Kaynakları
Yönetimi

3

Su kullanımında
talep yönetiminin
geliştirilmesi
ve risk azaltıcı
önlemler

1

Bedelsiz verilen su miktarının ve iletim
hatlarındaki kayıp oranının azaltılması için
gerekli önlemlerin alınması

P

Su
Kaynakları
Yönetimi

4

Su havzalarındaki
orman ve
sulak alanların
korunup
geliştirilmesi

1

Baraj havzalarında ağaç kesimi, sanayileşme
ve yapılaşmanın önlenmesi yoluyla su verim ve
kalitesinin korunması

P

Su
Kaynakları
Yönetimi

6

Taşkınlara yönelik
önlemlerin
alınması

3

Derelerin ıslah edilmesi

P
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Orta

Uyum

İSKi

Orta

Uyum

İSKİ, İGDAŞ,
Park ve Bahçeler
Müd., İstanbul İl
Kültür ve Turizm
Müd., İstanbul İl
Milli Eğitim Müd.

Orta

Uyum

İSKİ

Orta

Uyum

İSKİ

Orta

Uyum

İSKİ

Orta

Uyum

İstanbul
Orman İşletme
Müdürlüğü

2022

Orta

Uyum

Etüd ve Projeler
Dairesi

2030

İSKi

2029

Uyum

2028

Orta

2027

İSKİ

2026

Uyum

2025

Orta

2024

İSKİ, İlçe
belediyeleri

2023

Uyum

2022

Orta

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

İGDAŞ

2021

Azaltım

2020

Orta

İBB Sağlık
Hizmetleri

2019

Uyum

2018

Orta

2022

Sorumlu

2022 Hedef

Tip

2022

Vade
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Sektör

Eylem

Alt-Eylem

Durum

Ulaştırma
ve Lojistik

10

Yol kalitesinin ve
etkin kullanımının
artırılması

3

Lojistik Ana Planı'nın 2019 sonuna
tamamlanması ve bu çerçevede lojistik
faaliyetlerinin düzenlenmesi

P

Ulaştırma
ve Lojistik

2

Mevcut yolların
bisikletere uygun
hale getrilmesi

2

Üniversitelere kampüs içi bisiklet yolları çizilmesi
ve İs-Bike (Bisiklet Paylaşım Sistemi) üniteleri
konması (örn. YTÜ, İTÜ vb.)

P

Ulaştırma
ve Lojistik

2

Mevcut yolların
bisikletere uygun
hale getrilmesi

3

Ulaşımda bisikletin payını %2'ye yükseltmek
için gereken çalışmaları planlamak amacıyla
kapsamlı bir Bisiklet Ana Planı'nın 2019 sonuna
kadar hazırlanması

P

Ulaştırma
ve Lojistik

3

Ulaşım amaçlı
yeni bisiklet
altyapısının
oluşturulması

1

İBB sorumluluğundaki mevcut 114 km’lik bisiklet
yolunun 2019'a kadar 302 km, 2023'e kadar
1053 km'ye çıkarılması

P

Ulaştırma
ve Lojistik

3

Ulaşım amaçlı
yeni bisiklet
altyapısının
oluşturulması

3

Bisiklet kullanımının yayalar ve sürücülerce
güvenilir bir ulaşım aracı olarak kabul görmesi
için her yıl STK'larla birlikte İstanbul ölçeğinde
bisiklet etkinliği düzenlenmesi (örn. Avrupa
Hareketlilik Haftası içinde)

P

Ulaştırma
ve Lojistik

4

Yaya ulaşımının
özendirilmesi
yoluyla karayolu
emisyonlarının
azaltılması

6

Okullarda park etme kültürüne yönelik
faaliyetler yürütülmesi (tiyatro oyunu, afiş vb.)

P

Ulaştırma
ve Lojistik

6

Kent içi araç
park yerlerinin
artırılması ve
etkin kullanımı

1

Park yerlerine yönelik hazırlanan Tasarım
Rehberi doğrultusunda projelendirilen park araç
yerlerinin imalatı

P

Ulaştırma
ve Lojistik

6

Kent içi araç
park yerlerinin
artırılması ve
etkin kullanımı

2

Parkomat sisteminin geliştirilmesi

P

Atık
Yönetimi

3

Bertaraf tesisleri
için uygun yer
seçimi

1

Planlanacak aktarma merkezleri, yeni düzenli
depolama tesisleri, biyolojik işlem ve geri
kazanım tesisleri gibi yapıların yerleşim
bölgelerine uzak, çevresel hassasiyeti ve
maliyeti düşük, atık transfer araçlarının yakıt
tüketimini asgari düzeyde tutacak şekilde
konumlandırılması

P
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Orta

Azaltım

Ulaşım
Koordinasyon
Müdürlüğü

Orta

Azaltım

İspark

Orta

Azaltım

İspark, İSBAK,
Ulaşım Planlama
Müdürlüğü

Orta

Azaltım

İSBAK, İspark,
Ulaşım Planlama
Müdürlüğü

2022

Uzun

Azaltım

Atık Yönetimi
Müdürlüğü

2030

Ulaşım
Koordinasyon
Müdürlüğü

2029

Azaltım

2028

Orta

2027

İspark

2026

Azaltım

2025

Orta

2024

Toplu Ulaşım
Hizmetleri
Müdürlüğü

2023

Azaltım

2022

Orta

2021

Ulaşım Ana Planı
Ekibi

2020

Azaltım

2019

Orta

2018

Sorumlu

2024

2022 Hedef

Tip

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Vade
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Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Çevre Koruma Müdürlüğü
İBB Beyoğlu Ek Hizmet Binası
Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad.
Yeni Yol Zarif Sok. No: 22, 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0212 449 94 33 Faks: 0212 449 51 94
E-posta: cevrekoruma@ibb.gov.tr
Web: http://cevrekoruma.ibb.gov.tr

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Paşa Mah. Piyalepaşa Blv. No: 74
34379 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 230 60 41 Faks: 0212 231 76 14
E-posta: istac@istac.istanbul
Web: http://www.istac.istanbul

