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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

İklim değişikliği, günümüzde ulusal boyutun yanı sıra yerel yönetimlerin de dikkate 
alması gereken bir konu haline gelmektedir. Küresel ısınma sonucunda kentlerin 
çevresel, toplumsal ve ekonomik anlamda etkilenmesi beklenmektedir. İklim 
değişikliğinin getirebileceği risk ve fırsatları mümkün olduğunca erken belirleyerek 
gerekli tedbirleri almak, kentlerin daha sürdürülebilir, değişen iklime karşı daha 
dirençli ve güçlü şekilde gelişebilmesini sağlayacaktır. Bu noktada belediyelere de 
önemli görevler düşmektedir.

İklim değişikliği konusunda belediyelerin alabileceği tedbirler, küresel ısınmaya 
sebebiyet veren sera gazı emisyonlarının azaltılması (“azaltım”) ve kentin değişen 
iklimden daha az etkilenmesi için uyum önlemleri (“uyum”) alması olmak üzere iki 
temel boyutta değerlendirilir. Kentler bir taraftan dünyanın ısınmasını yavaşlatmak 
için daha az enerji tüketerek karbon emisyonlarını azaltırken, diğer taraftan iklim 
değişikliğinin önlenemeyecek yerel etkilerine karşı altyapılarını bugünden hazır 
hale getirmelidir. Çalışmalar göstermektedir ki, önlemlerin imkânlar elverdiğince 
erken alınması sadece çevresel ve toplumsal fayda yaratmakla kalmayacak, aynı 
zamanda ileride doğacak ekonomik zararları da ciddi oranda düşürecektir.

İklim değişikliği konusunda Türkiye Cumhuriyeti, emisyonların azaltılması 
konusunda yakın zamanda gönüllü bir taahhütte bulunmuştur. Bu taahhütlerin 
gerçekleştirilebilmesi için ulaştırma, atık, enerji gibi farklı sektörlerde önlemler 
alınacaktır. Bu tedbirlerin bazıları belediyelerin sorumluluk alanına girmektedir. 
Azaltım planlarının yanı sıra, yine ulusal düzeyde bir iklim değişikliğine uyum 
eylem planı yayınlanmıştır. Altyapı hizmetleri, su temini, tarım ve ormancılık gibi 
konularda atılacak ulusal düzeydeki adımlar, bu plan ile belirlenmiştir. Yine bu 
uyum planına göre yapılacak çalışmaların bir kısmı belediyelerin sorumluluğunda 
yürütülecektir. Zira “Turkuaz Şehirler” programı da bu hedefler doğrultusunda 
öncelikle büyük şehirler olmak üzere kentleri sürece dahil edecektir.

Bu plan, İstanbul’un uzun vadede iklimsel kırılganlıklarını, somut olarak nasıl 
azaltılabileceğini ve kentin emisyonlarını nasıl indirebileceğini ayrıntılı olarak 
araştıracaktır.

Söz konusu 7 iş paketinin 3. İş Paketi olan bu çalışma, İstanbul’u gelecekte nasıl 
bir iklimin beklediğini bilimsel olarak incelemektedir. Raporun birinci kısmı, 
genel çerçeveyi çizmekte ve eylem planının nasıl en doğru ve etkin şekilde 
kurgulanabileceğini ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Raporun ikinci kısmı ise, bu 
kurgunun temeli olarak nitelendirilebilecek iklim değişikliği projeksiyonlarını, farklı 
senaryolar ışığında önümüzdeki on yıllar için vermektedir.

YÖNETİCİ ÖZETİ
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GIRIŞGİRİŞ
Son yıllarda küresel ısınmayla mücadelenin nasıl yapılacağına dair yürütülen 
görüşmelerin yönü değişmektedir. Giderek kentlerin küresel ölçekte sorun 
çözücü, iklim değişikliği gibi herkesi ilgilendiren konularda mücadele gücüne 
sahip olduğu görüşü yaygınlaşmaktadır. Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen 
iklim müzakerelerinde konuşulan konular, iklim krizinin kentlerle yakından ilişkili 
olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyanın genelinde gerçekleşen hızlı kentleşme 
ile birlikte mevcut 3,5 milyar kentli nüfusa 2050 yılına kadar 2,5 milyar kişinin 
daha eklenmesi beklenmektedir[1]. Ancak kentlerin öne çıkan özelliği, barındırdığı 
nüfusun ötesinde kentli nüfusa ekonomik refah ve sağlıklı bir çevre anlamında 
sunduğu katkılar olarak görülmeye başlanmıştır. Günümüzde ülkelerde üretilen 
ekonomik değerin yüzde 85’i kentlerde bulunmaktadır[2]. Ekonomik büyüme 
ve değer yaratma rolünün yanı sıra kentler, hızla artan nüfusa erişilebilir ve 
sürdürülebilir hizmetler götürmek durumundadır.
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İstanbul ve diğer küresel metropoller, yalnızca temel belediye hizmetlerinin halka ulaştırılması 
için değil, aynı zamanda kent ortamlarını bir çalışma, yatırım ve üretim merkezi haline 
getirmek için rekabet halindeler. İklim değişikliği ile mücadele, bu ağır sorumluluklara bir 
yenisini eklemektedir. İklim değişikliği söz konusu olduğunda çözüm kaynağı olarak merkezi 
hükümetlerin yerini giderek yerel yönetimler almaktadır. Bu eğilimle uyumlu şekilde megakentler, 
küresel iklim müzakerelerinde daha fazla yer almaktadır. 21. ve 22. Taraflar Konferansları 
(COP21 ve COP22) bunun güzel bir örneğini göstermiştir. Birleşmiş Milletler zirvelerine paralel 
olarak gönüllü olan şehirler her 5 yılda bir kendi iklim eylem sorumluluklarını yerine getirmek 
üzere taahhütlerde bulunmaktadır. Bu taahhütlerin başarıyla yerine getirilmesi, iklim politikası 
platformlarında belediyeleri en önemli aktörlerden biri haline getirecektir[3].

Kentler ve yerel yönetim liderleri, dünyanın 2°C’lik sıcaklık artışı karşısında toplumun uyum 
sağlayabilmesi için yürütülen iklim müzakerelerinde temel aktörler haline gelmekte ve değişimin 
temsilcisi olarak görülmeye başlanmaktadır. Bugün yerel değerleri göz önünde bulunduran, 
ekonomik kalkınmaya olduğu kadar çevreye de önem veren yerel yönetimlere ihtiyaç 
bulunmaktadır. Kentler, iklim değişikliği ile mücadele ve önlenemeyecek iklimsel değişimlere 
uyum sağlama kapasitesi açısından öne çıkmaktadır. Bu nedenle kentler, aynı zamanda 
hükümetler ve vatandaşlar adına öğrenme ve deneyim kazanma imkânı da sunmaktadır.

Yeni ve sistematik olarak planlanan iklim stratejileri ile sera gazlarının yerel ölçekte azaltılması, 
yerel hava ve yaşam kalitesinin artırılması ve gelecekte oluşacak iklimsel tehditlere hazırlık 
yapılması mümkün olmaktadır. Eylem planları bilimsel, yerel ihtiyaçlara yönelik, uluslararası 
kabul gören metodolojilerle oluşturulmalı ve kentsel kalkınma planlarıyla uyumlu olmalıdır. 
Bu eylemler ve stratejiler, belediye hizmetlerinin ve belediye tarafından kontrol edilebilen 
emisyon kaynaklarının yanı sıra sanayi ve ticari faaliyetler yürüten özel sektör tarafından 
da sahiplenilmelidir. Halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi temel bir amaç olarak 
benimsenmeli ve kent halkının desteği sağlanmalıdır. 

Bu çerçevede kentler, iklim değişikliğine etkilerini azaltmak ve kaçınılmaz değişikliklere 
daha hazırlıklı olmak amacıyla harekete geçmektedir. Bu çalışmaları desteklemek ve yerel 
yönetimlere yol göstermek amacıyla azaltım ve/veya uyum konusunda odaklı çeşitli gönüllü 
programlar oluşturulmuştur.

Bu raporda öncelikle uluslararası gönüllü iklim programları kısaca incelenecektir. Ardından 
yeni iklim rejimi, Türkiye, iklim finansmanı ve kentler hakkında ayrıntılı bir analiz yer alacaktır. 
Son olarak bundan sonraki İş Paketleri’ne yol göstermek adına İİDEP’te kullanılabilecek örnek 
bir metodoloji tanıtılacaktır.
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GÖNÜLLÜ İKLIM PROGRAMLARIGÖNÜLLÜ İKLİM PROGRAMLARI

Kentler, iklim değişikliği konusunda ortak ancak farklı kırılganlıklara sahiptir. Kentin 
bulunduğu coğrafya, nüfus, ekolojik hassasiyet, ekonomik aktivite, altyapı gibi 
faktörler, iklim değişikliğinin ticaret, sanayi, halk sağlığı, çevre, belediye hizmetleri 
gibi konularda ne gibi etkilere yol açabileceğine yönelik ipuçları vermektedir.

Küresel iklim değişikliği ve yok edici sonuçlarını azaltmak amacıyla yürütülen 
uluslararası müzakerelerin ve yapılan antlaşmaların istenen sonuçlara 
ulaşamaması, sera gazı emisyonlarının azaltılabilmesi için alternatif çözümlerin 
aranmasına yol açmaktadır. Özellikle son yıllarda sera gazlarının azaltılması 
için sürdürülebilir enerji politikalarının yanı sıra “akıllı kent” ve “sürdürülebilir 
kent” kavramları tartışılmaya başlanmıştır. Bunun bir sebebi de dünyada nüfusun 
büyük bir bölümünün kentlerde yaşaması ve enerjinin büyük miktarda kentlerde 
tüketilmesidir.

İklim değişikliği, kentler için yeni bir tehdit olduğu için yerel yönetimler bu konuda 
nasıl hareket etmeleri gerektiği ve hangi önlemlere ihtiyaç olduğunda dair farklı 
bilgi, deneyim ve görüşlere sahip olabilir. Ancak küresel ısınmanın sebep ve 
sonuçları yerel olmadığı için kentleri, yalnızca kendi sınırları içinde değerlendirmek 
doğru olmayacaktır. Bunun yanında, kentlerin kendi bilgi ve deneyimlerini birbiriyle 
paylaşması, daha etkin ve verimli sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeplerle kentlerin 
bilgi alışverişini kolaylaştırmak, deneyimlerini paylaşması için uygun ortamlar 
sağlamak ve belediyelere ihtiyaç duydukları yaklaşımları sunmak amacıyla farklı 
gönüllü inisiyatifler ortaya çıkmıştır. Bu programlar, kentlerin ortak bir yaklaşımla 
kendi iklimsel risk ve fırsatlarını belirlemelerine ve gereken tedbirleri almalarını 
kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, C40 ve Compact of Mayors örneğinde olduğu 
gibi bazı iklim programlarına ve sözleşmelerine taraftır. Bu programlar; belli 
bir standart oluşturma, teknik bilgi kazanma ve çalışmalar için gereken araç 
ve kılavuzları sağlama gibi avantajlar sunmaktadır. Bu programlar tamamen 
gönüllülük esasına dayalı olduğu için yerel yönetimler için farklı imkânlar söz 
konusu olabilmektedir. Önde gelen sürdürülebilir kent programları aşağıda 
özetlenmiştir. Bunlar dışında, yine sürdürülebilir, iklime dirençli ve düşük karbonlu 
kentlere yönelik başka inisiyatifler de bulunmaktadır. Bunlar arasında “Making 
my City Resilient” (UNISDR), “European Green Leaf” (AB Programı), “No Regrets 
Charter”[4] ve “100 Resilient Cities” sayılabilir.
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COVENANT OF MAYORS

GLOBAL COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & 
ENERGY (İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi)

(Belediye Başkanları Sözleşmesi)

Paris İklim Sözleşmesi’ni takip eden süreçte 
‘Covenant of Mayors’ (Belediye Başkanları 
Sözleşmesi) ve ‘Compact of Mayors’ (Belediye 
Başkanları İklim Sözleşmesi) küresel bir 
ortaklığa giderek 2016 itibarıyla tek bir 
isim altında dünya kentlerine iklim ve enerji 
stratejileri konusunda yol gösterici olma 
kararı almıştır. Bu iki programa dair bilgiler 
aşağıda verilmektedir. Bu iki kentsel iklim 
programının tek bir çatı altında birleşmesiyle 
birlikte 119 ülkeden 7000’dan fazla kentin 
dahil olduğu bir iklim koalisyonu oluşturulmuş 
bulunmaktadır. Kentlerin ve yerel yönetimlerin 
iklim değişikliğiyle mücadelesinde benzer 
rollere sahip bu iki inisiyatifin bir araya 
gelmesiyle 600 milyon kişinin yaşadığı üye 
kentler, iklim konusunda iletişim kurma, 
raporlama ve harekete geçme konularında 
işbirliği imkanına sahip olmaktadır.

GCMCE’nin önemli bir bileşeni olan Belediye 
Başkanları Sözleşmesi” (“CoM”) programı 
2006 yılında Avrupa’daki belediyelere odaklı 
olarak başlatılmıştır[5]. Bu gönüllü inisiyatif 
ile kent düzeyinde halkın iklim değişikliği 
tehdidi hakkında farkındalığının ve yaşam 
şeklinde değişiklikler yapabilme kapasitesinin 
artırılması ve kentlerden kaynaklanan sera 
gazı emisyonlarının kontrol altına alınması 
hedeflenmiştir.

Global Covenant of Mayors for Climate & 
Energy -kısaca GCMCE- (İklim ve Enerji için 
Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi), 
dünyada önde gelen diğer programların da 
desteğini almıştır. Destek verenler arasında 
C40, ICLEI, UCLG, Climate Alliance, Energy 
Cities ve Eurocities bulunmaktadır. Bu açıdan 
GCMCE kentler için güçlü ve standart bir iklim 
ve enerji programı olarak öne çıkmaktadır. 
Koalisyona yeni katılan yerel yönetimler, 
2030 yılına kadar en az %40 emisyon 
azaltımı taahhüdü vermekte, azaltımın yanı 
sıra aynı zamanda uyum çalışmaları da 
planlamaktadır.

Bu raporun hazırlandığı dönemde (2017 
ilk çeyrek) GCMCE işler hale getirilmeye 
çalışılmaktadır. Merkez ofisi Brüksel (Belçika) 
kentinde olup, yeni bölge ofisleri açılmakta 
ve yeni ekipler oluşturulmaktadır. CoM ve 
ComM üzerinden kazanılan tecrübeyle 
birlikte GCMCE’nin kentler için etkin ve güçlü 
bir iklim ve enerji program yapısı sunacağı 
beklenebilir.

CoM’a katılım sağlayan belediyeler, 
kendi sorumluluklarındaki bölgeler için 
ilk olarak karbon ayak izlerini çıkartarak 
işe başlamışlardır. Bu çerçevede yerel 
yönetimlerin, 2020 yılına kadar 2008 yılını 
baz alarak karbon emisyonları en az %20 
azaltması hedeflenmiştir. Birçok belediye 
bu rakamın üzerinde taahhütler vermiş 

bulunmaktadır. Avrupa odaklı olsa da 
günümüzde 54 ülkeden 7000’i aşkın küçük 
ve büyük kentin yerel yönetimi Belediye 
Başkanları Sözleşmesi inisiyatifine imza 
atmıştır. CoM’a imza atan belediyeler 
220 milyondan fazla insana ev sahipliği 
yapmaktadır. Yoluna GCMCE adı altında 
daha geniş bir kapsamla devam etmektedir.
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Program sekreteryası, üye olan yerel yönetimlerin gerçekçi hedefler koymasını ve periyodik 
olarak bu hedeflere ne kadar yaklaştığını raporlamasını istemektedir. Sistemde büyük ve küçük 
belediyeler bir arada yer almaktadır. Temel adımlar, bir sera gazı envanteri oluşturmak, bir 
azaltım hedefi belirlemek ve bu hedefe yönelik yapılacak eylemleri geliştirmektir. Ülkemizden 
de 9 il veya ilçe belediyesi envanterini ve eylem planını CoM’a sunmuştur.

2015 yılında CoM, önemli bir adım atarak emisyon azaltımının yanı sıra, iklim değişikliğine 
uyum konusunu da kapsamı altına almıştır. Kentleri düşük karbonlu ve iklime dirençli kılma 
vizyonuyla genişletilen kapsam dahilinde yerel yönetimler, 2030’a kadar hayata geçirecekleri 
azaltım ve uyum çalışmalarını hazırlayacakları “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Plan”ları ile 
CoM’a sunmaktadır. Bu planların 3 temel hedefi bulunmaktadır[6];

AZALTIM UYUM SÜRDÜRLEBİLİR 
ENERJİ

Enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji

İklim değişikliğinin 
kaçınılmaz 

etkilerine uyum 
kapasitesini 

artırmak

Bölgede düşük 
karbona geçişi 
hızlandırmak 
kapasitesini 

artırmak

Yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği önlemleri ile 2030’a 
kadar CO2 emisyonlarını en az 
%40 azaltmak.

Küresel ısınmanın getireceği 
değişimlere hazırlıklı olmak ve 
dirençli bir yapı oluşturmak.

Güvenilir ve makul fiyatlı 
enerjiye erişim için bölgedeki 
diğer yerel yönetimlerle işbirliği 
geliştirmek.

Toplu ulaşımın ve elektrikli araç ile bisiklet kullanımının teşvik edilmesi

Araçtan arındırılmış alanların artırılması

Binaların ısı yalıtımlarının sağlanması

Binalarda güneş ve rüzgârdan faydalanarak enerji üretiminin teşvik edilmesi

Fosil yakıt kullanımının kademeli olarak azaltılması veya tamamen terk edilmesi

Kentlerin elektrik gereksinimleri için yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmesi

Mevcut sanayi tesislerinin enerji tüketimlerinin gözden geçirilmesi

Yeni kurulacak sanayi işletmelerinde enerji verimliliğinin göz önüne alınması

Katı atık yönetiminin iyileştirilmesi

Tablo 1. CoM kapsamında çeşitli belediyelerin emisyonları azaltmak için aldığı örnek tedbirler

Tablo 2. CoM’a imza atan belediyeler (Aralık 2016)

Belediye İl Üyelik Tarihi

Maltepe İstanbul 2016

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir 2016

Nilüfer Bursa 2016

Kadıköy İstanbul 2015

Tepebaşı Eskişehir 2014

Seferihisar İzmir 2013

Bornova İzmir 2013

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya 2013

Karşıyaka İzmir 2012
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Kayıt 

Yerel yönetim, Sözleşme’ye 
kaydolarak niyetini 
beyan eder. Bu beyan, 
cCR sicil sistemi veya 
CDP Cities programı 
üzerinden yapılabileceği 
gibi, bir e-posta ile de 
olabilmektedir.

Sera Gazı Envanteri

İmzası olan yerel yönetim, 
öncelikle 1 yıl  içerisinde 
kentin sera gazı envanterini 
GPC standardı ile oluşturur. 
Ayrıca iklimsel riskleri 
belirler. İlgili raporlamasını 
cCR veya CDP platformları 
üzerinden yapar.

İklim Hedefi

Kent yönetimi, 2 yıl içinde 
sera gazı envanterini 
günceller. Emisyonlarını 
azaltmak için hedef 
koyar.İklimsel kırılganlık 
değerlendirmesini yapar. 
Raporlarını ilgili platformlar 
üzerinden sunar.

Eylem planı

Kent yönetimi, 3 yıl içinde 
iklim değişikliği için stratejik 
bir eylem planı hazırlar. Bu 
plan, emisyon hedeflerine 
nasıl ulaşacağını açıklar. 
Aynı zamanda iklim 
değişikliğine uyum 
önlemlerini içerir.

COMPACT OF MAYORS
(Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi)

Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi (“ComM”) üye şehirleri ortak bir platformda iklim eylem 
sorumlulukları için bir araya getirmektedir.

Dünya üzerinde 600’den fazla kent, ComM’a katılmış olup, iklim etkisini azaltma ve uyum 
çalışmalarını taahhüt etmiştir. 470 milyondan fazla insanın yaşadığı bu üye kentlerin 
yönetimleri, emisyonlarını azaltacaklarını ve iklime daha dirençli kent yapıları oluşturacaklarını 
belirtmektedir.

2006’da kurulan CoM Avrupa’ya yönelik bir kapsama sahipken, ComM küresel bir kapsama 
sahiptir. Bu iki gönüllü ve benzer hedeflere sahip inisiyatif, 2014 yılında iş birliğine giderek 
kentleri iklim eylemleri konusunda birlikte destekleme kararı almıştır. Bu açıdan iki koalisyon, 
birbirlerinin alternatifi rakip platform olmaktan ziyade, birbirlerini tamamlayıcı olarak 
görülmektedir. CoM ile birleşerek 2017 itibarıyla GCMCE olarak küresel bir koalisyon 
oluşturmuştur.

ComM; yerel sera gazı emisyonlarını azaltmayı, küresel ısınmaya karşı kentlerin direncini 
artırmayı ve ilerlemeyi şeffaf bir şekilde takip etmeyi amaçlayan bir küresel sözleşmedir. Eylül 
2014’te BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve BM Şehirler ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi 
Michael R. Bloomberg tarafından küresel şehir ağlarının da desteğiyle duyurulmuştur. ComM; 
C40 İklim Liderliği Grubu (C40), Kalkınma İçin Yerel Yönetimler (ICLEI), UCLG (Birleşmiş Kentler 
ve Yerel Yönetimler) ve BM’nin kentlerle ilgili konulardaki öncü temsilcisi Habitat’ın desteğiyle 
hayata geçirilmiştir. Bu açıdan küresel, iddialı ve itibarlı bir platform olarak öne çıkmaktadır[7]. 
Ülkemizden de 4 il veya ilçe belediyesi envanterini ve eylem planını ComM’a sunmuştur.

ComM, kentlere 2020 yılına kadar emisyonlarını azaltmak için bir yol haritası sunmaktadır. Bu 
yol haritası dört aşamadan oluşmaktadır:

TAAHHÜT ENVANTER HEDEF PLAN

Tablo 3. Compact of Mayors’a üye belediyeler (Aralık 2016)

Belediye İl Aşama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Sera Gazı Envanteri

Beşiktaş İstanbul Kayıt

Eskişehir Eskişehir Kayıt

Seferihisar İzmir Kayıt, Hedef, Plan
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C40 İKLİM LİDERLİK GRUBU

Sözleşme, kentlere 2020’ye kadar küresel sera gazı emisyonlarının yarısını azaltma imkânı 
tanımaktadır. Bu iddialı potansiyele ulaşmak için kentlerin elinde çok çeşitli imkânlar 
bulunmaktadır. Potansiyel olarak 2030 yılına gelindiğinde kentlerin yıllık olarak toplam 3,7 
GtCO2e gibi oldukça önemli miktarda sera gazı azaltımı yapabileceği ortaya konmuştur[8]. Bu 
azaltım miktarı, küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlandırma hedefi için gereken azaltımların 
yaklaşık dörtte birine karşılık gelmektedir.

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, COP21’de üzerinde uzlaşılan küresel 
sıcaklık artışı hedeflerine ulaşılabilmesi için 
2020 yılından önce şehirlerin önlem almalarını 
teşvik edici çalışmalarda bulunan uluslararası 
gönüllü bir platformdur. Bu yerel yönetimler 
arasında Türkiye’den İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi de yer almaktadır. C40, kentlerin 
iklim değişikliği konusundaki çalışmalarını 7 
temel alanda değerlendirmektedir[9]:

• Uyum ve su kaynaklarının yönetimi 

• Enerji

• Finansman ve ekonomik kalkınma 

• Ölçüm ve planlama

• Katı atık yönetimi

• Ulaşım

• Bölgesel planlama ve kalkınma

C40 İKLIM LIDERLIK GRUBU

Şekil 1. C40’a üye kentlerden bazıları

Yerel yönetimlerin, özellikle megakentlerin 
belediye başkanlarının sürdürülebilir kentlerin 
oluşturulmasında büyük rolleri bulunmaktadır. 
C40 üyesi kentler, bu çerçevede teknik 
ve üst düzey işbirliği ağları kurarak hep 
birlikte kentlerin daha yeşil hale gelmesi için 
çalışmaktadır.

C40’a üye kentler, son 5 yıl içerisinde iklim 
değişikliğine sebep olan karbon emisyonlarını 
azaltıcı veya iklim değişikliğinin kaçınılmaz 
etkilerine karşı daha direnç artırıcı 10 binden 
fazla eylemi hayata geçirmiştir.

Tablo 4. C40 kapsamında kentlerin yararlanabildiği program ve 
platformlar

Program Platform

İş, ekonomi ve 
inovasyon

Kent Çözümleri Platformu

Diplomasi C40 Kent Diplomasisi

Finans

Kentler Finans Programı

Sürdürülebilir Kent 

Finansmanı İnisiyatifi

Kent Aklı Kent Aklı

Doğrudan Destek Kent Danışmanları

Ölçme ve 
Planlama

Belediye Başkanları İklim 

Sözleşmesi

GPC Protokolü

CIRIS Sistemi

CURB Aracı

İklim Risk Uyum Çerçevesi

C40 kapsamında farklı programlar 
yer almaktadır. Bu programlar, kentleri 
finansman, diğer kentlerle iletişim, sera gazı 
emisyonlarını izleme ve raporlama, iklim 
eylem planları hazırlama gibi konularda 
desteklemektedir.
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TURKUAZ ŞEHIRLER
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında “Sürdürülebilir Şehircilik Projesi” adı altında yeni bir 
ulusal 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[10];

• Belediyelerin teknik ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi (eğitimler düzenlenmesi)

• Yerel İklim 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 veren, 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:

• 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.

Yerel ölçekte belirlenecek politikaların ve hazırlanacak eylem planlarının iki temel boyutu 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki azaltım boyutu olup, kent ölçeğinde sera gazı emisyonlarının 
hesaplanması ve azaltılmasını hedeflemektedir. Diğeri ise uyum boyutu olup, iklim değişikliği 
kaynaklı riskleri belirlemeyi ve daha iyi yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde iklim 
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.

TURKUAZ ŞEHİRLER
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İSTANBUL’UN İKLIM DEĞIŞIKLIĞINE SERA 
GAZI EMISYONLARI YÖNÜNDEN KATKISININ 
DEĞERLENDIRILMESI
Bu bilgilerden görüldüğü gibi, Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilir kentleşme için birçok farklı 
inisiyatif vardır. Bu platformların bir amacı da kentlerin sera gazı emisyonlarını azaltmaktır. 
Bunun ilk adımı, emisyonların kaynaklarıyla beraber hesaplanmasından geçer.

İstanbul genelinde sera gazı emisyonlarının etki derecelerinin değerlendirilmesi, ancak doğru 
göstergelerin oluşturulması ve bu göstergelerin yıllara göre nasıl değiştiğinin incelenmesiyle 
mümkün olabilir. Ayrıca emisyonların diğer kentlerle karşılaştırılması ve göstergelerin diğer 
ulusal ve uluslararası benzerleriyle mukayese edilmesi de önemli bir perspektif sağlayacaktır.

Buradan elde edilecek çıkarımlar, geçmiş yıllarda belediyenin yaptığı yatırımlar, İstanbul’daki 
nüfus artışı, altyapı çalışmaları gibi faktörler ışığında değerlendirilmelidir. 

Farklı iklim değişikliği senaryoları kapsamında gelecek projeksiyonları tartışılarak, uluslararası 
iklim müzakereleri ve taahhütleri de düşünülmelidir. İstanbul’un mevcut sera gazı envanteri 
de temelde gözden geçirilerek daha sonraki aşamalarda azaltım eylemleri tavsiye edilmelidir.

İSTANBUL’UN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE SERA 
GAZI EMİSYONLARI YÖNÜNDEN KATKISININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye’nin ekonomik ve kültürel açılardan en önemli kenti konumunda olan İstanbul, yaklaşık 
15 milyon kişiye ev sahipliği yapan kıtalararası bir metropoldür. Avrupa’nın nüfus açısından en 
yoğun kentlerinden birisi olan İstanbul, Türkiye nüfusunun yaklaşık %18’ini[11], GSYH’sinin ise 
yaklaşık %17’sini[12] oluşturmaktadır. 2015 yılında en çok ihracat yapan ilk 1000 şirketin 439’u 
İstanbul merkezli şirketler olurken[13] 2016 yılında toplam dış ticaretin %58’ini İstanbul iline 
kayıtlı şirketler gerçekleştirmiştir[14]. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti sıfatı kazanan İstanbul 
aynı yıl 7 milyon turist ziyareti ile dünyada en çok ziyaret edilen ilk 10 şehir arasında ismini 
yazdırmış olup, 2016’da ziyaretçi sayısı 11,95 milyonu geçmiştir[15]. İstanbul’a ilginin ve turist 
sayısının önümüzdeki yıllarda giderek artacağı öngörülmektedir.

İlk defa 2010 yılı için hazırlanan İstanbul Sera Gazı Envanteri, 2015 yılı için de hesaplanmıştır. 
Sera gazı envanteri, Topluluk Ölçekli Sera Gazı Emisyon Envanterleri için Küresel Protokol’ün 
-Global Protocol for Community (GPC) - Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories 2014 
yılında yayınlanan güncel sürümüne uygun olarak hazırlanmıştır. Envanter hazırlanırken GPC 
2014 Basic ve GPC Basic 2014+’ta belirtilen salım kaynakları kullanılmıştır. “GPC BASIC 
+” salım kaynakları, GPC Basic’e ek olarak şehirlerarası/uluslararası havacılık ve denizcilik 
faaliyetlerinden kaynaklanan salımları, endüstriyel prosesler ve tüketilen ürünlerin salımlarını 
ve bazı kapsam 3 salımlarını da kapsamaktadır. Envanter çalışmaları kapsamında GPC 
Basic kapsamındaki kaynaklara ek olarak, veriye ulaşılabildiği kapsam 3 salım kaynakları, 
endüstriyel prosesler ve ürün kullanımı (IPPU) ve diğer ulaştırma kaynaklı sera gazı salımları da 
dahil edilmiştir. Envanter çalışmaları kapsamında, karbondioksitin yanısıra, metan ve azot oksit 
salımları da hesaplanmış ve karbondioksit eşdeğeri cinsinden hesaplamalara dâhil edilmiştir.

Bu çerçevede yapılan hesaplamalara göre, İstanbul’un 2015 yılı için GPC 2014 BASIC 
yaklaşımına göre hesaplanan sera gazı salımları yaklaşık 48 milyon  tCO2e olarak 
hesaplanmıştır. 

GPC Basic+ 2014 yaklaşımı kapsamında göre dahil edilen endüstriyel proseslerden ve 
havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan salım dahil edildiğinde bu rakam yaklaşık 50,2 milyon 
tCO2e olmaktadır. Şekil 2’de gösterildiği üzere GPC Basic + salımlarının %63’ü “Kapsam 1- 
Doğrudan Salımlar”, %37’si ise “Kapsam 2-Dolaylı Salımlar”dan oluşmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 2015 Sera Gazı Envanteri
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%62%38

Kapsam 1 Kapsam 2

18.065.288 tCO2e 29.912.230 tCO2e

Şekil 2. İstanbul 2015 Sera Gazı 
Salımlarının GPC Basic Yaklaşımına 
Göre Dağılımı

2015 sera gazı envanteri kapsamında GPC Basic+ yaklaşımına göre tespit edilen ve hesaplanan 
salımların önemli kısmı sabit kaynaklar tarafından oluşturulmakta olup, bu çerçevede salımların 
yaklaşık %65’i sabit kaynaklardaki (konutlar, üretim tesisleri vb) enerji tüketiminden, %27’si 
ise taşıtlardan kaynaklanan salımlar olup, atıklardan kaynaklanan salımların da önemli payı 
vardır. 

2015 yılı envanteri kapsamında elde edilen sonuçlar, 2010 yılı envanteri ile karşılaştırıldığında, 
GPC Basic yaklaşımına göre, İstanbul sera gazı salımlarının yaklaşık %18 arttığı görülmektedir. 
Aynı dönem içinde resmi rakamlara göre İstanbul nüfusunun yaklaşık %10,6 artmasından 
dolayı, kişi başı salımlara bakıldığında ise artışın çok daha az olduğu görülmektedir (Tablo 
5). GPC Basic, yaklaşımı kapsamında miktarsal olarak en önemli artışa sabit kaynakların 
neden olduğu, oransal olarak bakıldığında ise ulaşım sektöründen kaynaklanan salımların söz 
konusu salım artışından sorumlu olduğu görülmektedir.

Şekil 3. İstanbul 2015 Sera 
Gazı Salımlarının GPC Basic+ 
Yaklaşımına Göre Sektörel Dağılımı

Tablo 5: İstanbul Sera Gazı Salımlarının 2010-2015 Yılları Arasındaki Değişimi

BASIC BASIC+ BASIC/kişi başı BASIC+/kişi başı Nüfus

2010 40.665.239 44.023.555 3,07 3,32 13.255.685

2015 47.977.517 50.193.996 3,27 3,42 14.657.434

A r t ı ş 
(tCO2e)

7.312.278 6.170.441 0,21 0,10 1.401.779

% Artış %18 %14 %7 %3 %10,6

%27

%65

Sabit Kaynaklar

Taşıtlar

%6

%2

Atıklar

Endüstriyel Proseslerden ve 
Ürün Kullanımından 
Kaynaklanan Salımlar
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ULUSLARARASI GELIŞMELER VE 
TÜRKIYE’NIN İKLIM DEĞIŞIKLIĞI 
POLITIKALARI

ULUSLARARASI GELİŞMELER VE 
TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
POLİTİKALARI
Kentler tarafından iklim değişikliğine yönelik alınacak azaltım ve uyum tedbirleri, 
ulusal iklim politikalarıyla uyumlu ve eşgüdümlü olmalıdır. Bu noktadan hareketle 
yerel yönetimler, uluslararası iklim müzakerelerini yakından takip etmektedir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır her yıl farklı bir ülkede organize 
edilmekte olan Birleşmiş Milletler COP toplantılarına katılım sağlamaktadır. 
Müzakerelerin gelişimini anlamak, belediyelerin doğru ve etkin iklim eylemleri 
planlamasına yardımcı olacaktır.

Günümüzde iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca gelişmiş ülkelerin tek yönlü 
çalışmasıyla kazanılamayacağı anlaşılmıştır. Son zamanlarda “Yeni İklim Rejimi” 
olarak da adlandırılan ve geniş katılımlı ve etkin iş birliği öngören bir uluslararası 
anlayış gelişmeye başlamıştır. İklim rejimi, 2015 öncesi ve sonrası olarak kısaca 
aşağıda incelenmektedir.

İnsan faaliyetleri kaynaklı sera gazı salımlarının neden olduğu küresel iklim 
değişikliği problemi etkisini artırarak dünya üzerindeki yaşamı ve refahı tehdit 
etmeye; göç, açlık, salgın hastalıklar, sosyal adaletsizlikler gibi süregelen diğer 
küresel problemleri daha da şiddetlendirmeye devam etmektedir. İnsanoğlunun 
bu krize verdiği ve vermekte olduğu yanıtın kökenleri her ne kadar 1970’lere 
dayanmaktaysa da (örneğin 1972 Stockholm Uluslararası İnsan Çevresi 
Konferansı) bu raporda özellikle 1990’lı yıllarda atılmaya başlanan somut 
adımlara ve günümüze dek gelen sürecin özeti dikkate sunulmaktadır.

Bilindiği üzere uluslararası düzeyde iklim krizi ile mücadele noktasında özellikle 
1992 yılından bu yana süregelen ortak bir çalışma çatısı bulunmaktadır. Bu çatı, 
1992 yılında 194 taraf ülke ve Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen ve 
1994 yılında resmen devreye giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (BMİDÇS) olmuştur. 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 (COP) her yıl toplanarak 
sözleşmenin uygulanmasını değerlendirmekte ve sözleşme kurallarını daha ileriye 
taşıyacak kararlar almaktadır. Bunlara destek olan pek çok yardımcı organ 
bulunmakla beraber COP’lar iklim müzakerelerinin merkezinde yer almaktadır.

PARIS ANLAŞMASI VE YENI İKLIM 
REJIMINE BAKIŞ
PARİS ANLAŞMASI VE YENİ İKLİM 
REJİMİNE BAKIŞ

İklim Rejimi Tarihi: Paris Anlaşması’na Giden Yol 
(1992-2015)
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Tablo 6: BMİDÇS temel ilkeleri [16]

İlke Açıklama

Eşitlik ve Hakkaniyet; 
ortak fakat 
farklılaştırılmış 
sorumluluklar

İklim değişikliği küresel bir sorundur ve böyle ele alınması gerekir.Ancak, 
sanayileşmiş ülkeler tarihsel olarak hem bu sorunun ortaya çıkmasında daha 
fazla pay sahibidirler, hem de karşı önlemleri alabilecek kaynakları ellerinde 
bulundurmaktadırlar. Buna karşılık gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliğinin 
olumsuz sonuçlarından daha ağır biçimde etkilenmektedirler ve karşı önlem 
alma kapasiteleri de göreceli olarak sınırlıdır.

İhtiyatlılık ilkesi İklim değişikliği konusunda henüz belirsizlik taşıyan birçok nokta bulunmasına 
rağmen; harekete geçmek ya da önlem almak için bilimsel kesinlik beklemek, en 
kötü etkilerle karşılaşıldığında çok geç kalınması gibi bir risk de içerir. Sözleşme 
bu bağlamda şöyle demektedir: “Ciddi ya da telafisi mümkün olmayan tehditler 
söz konusu olduğunda, tam bir bilimsel kesinliğin olmaması, gerekli önlemleri 
ertelemenin gerekçesi olamaz.”

Kalkınma ve iklim 
değişikliğinin ilişkisi

Sözleşme, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmayı, iklim değişikliği 
sorununun üstesinden gelecek başarılı politikaların bir parçası olarak 
görmektedir. Sözleşme, iklim değişikliğiyle ilgili politika ve önlemlerin maliyet 
etkin olması, başka deyişle mümkün olan en fazla küresel yararı en düşük 
maliyet karşılığı sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır.

BMİDÇS’nin genel ilkeleri “eşitlik ve 
hakkaniyet, ortak fakat farklılaştırılmış 
sorumluluklar, ihtiyatlılık, sürdürülebilir 
kalkınma ve iklim değişikliği ilişkisi olarak 
özetlenmektedir (Tablo 6). Bunlara ek olarak 
sözleşme kapsamındaki atıflardan tarihsel 
sorumluluğa, piyasa mekanizmalarına ve 
serbest ticarete yapılan vurgular dikkat 
çekicidir.

BMİDÇS kapsamında taraf ülkelere yüklenen 
sorumluluklar üçe ayrılmıştır;

• Tüm taraflar için geçerli olan 
sorumluluklar,

• Sözleşme Ek-I’de ve Ek-II’de tanımlanan 
gelişmiş ülkeler için geçerli olan 
sorumluluklar,

• Sözleşme Ek-I dışı ülkeler olarak 
tanımlanan gelişmekte olan ülkeler için 
geçerli olan sorumluluklar.

Tüm taraflar için geçerli olan sorumluluklar 
sera gazı salımları bağlamında bilgi 
toplamak ve paylaşmak; azaltım ve uyum 
tedbirlerini içeren ulusal strateji ve eylem 
planlarını geliştirmek ve paylaşmak; bu 
konulara dair ilerlemeleri raporlamak olarak 
özetlenebilir. Ek-I’de ve Ek-II’de yer alan ve 
“gelişmiş” olarak nitelendirilen ülkelerin özel 
sorumlulukları arasında sera gazı salımlarını 
azaltmak (niceliksel hedef tanımlanmıştır) 
ve yutak alanları iyileştirmekle ilgili tedbirler 
geliştirmek bulunmaktadır. Ek-I Dışı listede 

yer alan ve “gelişmekte” olarak nitelendirilen 
ülkeler içinse azaltım zorunluluğu olmamakla 
beraber sözleşmeden doğan azaltım ve 
uyumla ilgili tedbirler geliştirmek sorumluluk 
dâhilindedir. Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte 
olan ülkelere, sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek 
olmak için finansal ve teknolojik yardımlarda 
bulunulması Ek-I ve Ek-II ülkeleri için 
tanımlanan ek sorumluluklar arasında yer 
almaktadır.

Çerçeve sözleşmenin devreye girdiği günden 
günümüze insan kaynaklı iklim değişikliği 
ile mücadelenin küresel zemindeki daha 
detaylı yol haritası ise sözleşmeye ek olarak 
imzaya açılan Kyoto Protokolü’dür. Kyoto 
Protokolü 1997 yılında taraflarca 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, özellikle sera 
gazı salımı bağlamında tarihsel sorumluluğu 
belirgin şekilde fazla olan gelişmiş ülkelerin 
niceliksel olarak protokolde tanımlanmış 
sera gazı azaltım hedefleri ile sorumlulukları 
belirlenmiştir. Buna ek olarak piyasa 
ekonomisi ilkelerine göre geliştirilen tedbirler 
(esneklik mekanizmaları ve yaptırımlar 
sistemi) Kyoto Protokolü’nü diğer uluslararası 
çevre sözleşmelerinden farklı kılan en 
önemli özellikler arasında sayılmaktadır. 
Kyoto Protokolü’nde BMİDÇS kapsamındaki 
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BMİDÇS Kapsamında Ülke Grupları

EK-I Gelişmiş/Sanayileşmiş Ülkeler (AB, 1990 tarihli OECD üyeleri, AB dışında kalan Rusya ve 
Ukrayna): Sera gazı salımlarını sınırlandırmak, sera gazı yutaklarını korumak ve geliştirmekle beraber 
ulusal iklim politikalarını BMİDÇS Sekretaryasına bildirmekle yükümlüdür (Tarihsel Sorumluluk). Bu 
ülkeler; Almanya, ABD, AB, Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, 
İtalya, İzlanda, Japonya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Kanada, Macaristan, Monako, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Yeni 
Zelanda’dır.

EK-II Gelişmiş/Zengin Ülkeler: EK-I grubunun yükümlülüklerine ilaveten, gelişmekte olan ülkelere 
iklim değişikliği ve ilgili sorunlarla mücadele konularında teknoloji transferi ve finansal destek sağlama 
yükümlülüğü, OECD ülkelerini ve AB’yi kapsamaktadır (Mali Destek Sorumluluğu). Bu ülkeler; Almanya, 
ABD, AB, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, 
İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Lüksemburg, Kanada, Norveç, Portekiz, Yeni Zelanda 
ve Yunanistan’dır.

EK-I Dışı Ülkeler: Bu grupta, EK-I ve EK-II dışındaki tüm ülkeler yer alır. Bu ülkeler, başta Meksika ve 
Güney Kore gibi OECD ülkeleri olmak üzere GKRY, Malta, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve 
Singapur gibi gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı 150 ülkedir.

Kyoto Protokolü Kapsamındaki Ülke Grupları

EK-B: Kyoto Protokolü’nün ilk yükümlülük döneminde (2008-2012) 1990 yılına göre yüzdesi alınan 
sera gazı salımlarını azaltma ya da sınırlama yükümlülüğü olan ülkelerdir. Türkiye ve Belarus dışındaki 
BMİDÇS EK-I Ülkeleri, bu kapsamdadır.

Tablo 7: BMİDÇS ve Kyoto Protokolü kapsamındaki ekler ve bu eklerde yer alan ülkeler

gruplandırmaya sadık kalınmış, sera gazı 
azaltım kapsamına alınan sektörler ve azaltım 
yükümlülükleri temelde bu gruplandırma 
üzerinden tanımlanmıştır (Tablo 7).

Kyoto Protokolü en az 55 ülkenin resmen 
taraf olması ve tarafların sera gazı 
salımlarının küresel sera gazı salımlarının en 
az %55’ine ulaşması ile beraber 2005 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin 26 Ağustos 
2009’da taraf olduğu protokol kapsamında 
2008-2012 (1. Dönem) için ilgili ülkelere 
somut sera gazı azaltım yükümlülükleri 
tanımlanmıştır. Kyoto Protokolü’nün I. 
Döneminde sera gazı salımlarını azaltma 
ya da sınırlama yükümlülüğü olan ülkeler 
protokolün EK-B listesinde tanımlanmıştır. 
Kyoto Protokolü kapsamındaki azaltım 
hedeflerine ulaşılabilmesi açısından taraf 
ülkelere salım ticareti (ET), temiz kalkınma 
mekanizması (CDM) ve ortak yürütme (JI) 
gibi esneklik mekanizmaları sunulmuştur. Bu 
kavramların dünyada yaygınlaşması için bu 
bir milat olarak görülmektedir.

Kyoto Protokolü’nün bağlayıcı dönemi 2012 
yılında sona ermiştir. Protokolün 2012 
sonrası iklim rejimini oluşturacak bir yol 
haritası olarak geniş çaplı kabul görmediği 
gözlemlenmektedir. Bazı ülkeler 2012 

yılındaki Doha görüşmelerinden başlayarak 
protokol kapsamındaki yükümlülüklerini 
2013-2020 sürecinde (yani Kyoto Protokolü 
2. Döneminde) sürdürmeyi kabul etmiş 
olsalar da, uluslararası çabaların iklim krizine 
yanıt verme konusunda yaşadığı sıkıntılar 
2009 yılında Kopenhag’da zirveye ulaşmıştır.

2012 sonrası sürecin yeniden oluşturulması ve 
nihayetinde 2020 sonrası küresel iklim rejimi 
için yeni bir yol haritası ortaya koyulması 
için taraf ülkeler harekete geçmişlerdir. 
Paris Anlaşması’na giden yolun taşlarını 
oluşturan kritik gelişmelerden birisi 2011 
yılında Durban’daki Taraflar Konferansında 
(COP17) 2015 yılında imzalanıp 2020 
yılında yürürlüğe girmesi amaçlanan yeni bir 
uluslararası anlaşma taslağının hazırlanması 
iradesi olmuştur. Durban’da hayata geçirilen 
“Daha Etkin Tedbirler için Durban Platformu 
Geçici Çalışma Grubu” (Durban Platformu 
- ADP) 2020 yılından itibaren uygulanacak 
2015 yılına kadar tüm ülkelerin içinde yer 
aldığı ve uygulanabilir nitelikte yeni bir yasal 
anlaşma metninin oluşturulması görevini 
yürütmüştür.

Paris Anlaşması’na giden yolun bir 
diğer mihenk taşı, 2013’te Varşova’da 
gerçekleştirilen Taraflar Konferansı (COP19) 
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Şekil 4. BMİDÇS ve Paris Anlaşması’na giden yol [16]

BMİDÇS MÜZAKERELERİNİ ANLAMAK
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS) TARİHÇESİ

BMİDÇS

Yeni Küresel
İklim Anlaşması

Kyoto
Protokolü

2020 VE SONRASI

BAŞLANGIÇ

1988             
IPCC KURULDU

1990 IPCC         
1. RAPORU(FAR)

BMİDÇS 
İMZALANDI

1994 BMİDÇS 
YÜRÜRLÜĞE 
GİRDİ

KYOTO 
PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

2005 KYOTO 
PROTOKOLÜ 
YÜRÜRLÜĞE 
GİRDİ

1998-2001 KYOTO 
PROTOKOLÜ 
KURALLARI MARAKEŞ 
ANLAŞMASININ 
OLGUNLAŞMASINA 
YOL AÇAR

1992 VE SONRASI 
BMİDÇS SÜRECİ

1990-1992            
İLK MÜZAKERELER

2006-2012
KYOTO PROTOKOLÜ SONRASI

KOPENHAG 
UZLAŞISI

GOP20 LİMA

PARİS’TE YENİ KÜRESEL 
ANLAŞMA ONAYLANIR

2020 YENİ KÜRESEL 
ANLAŞMANIN 

YÜRÜRLÜĞE 
GİRMESİ 

BEKLENİYOR

2020 
SONRASI YENİ 
KÜRESEL İKLİM 

ANLAŞMASI/ 
BMİDÇS ALTINDA 

PROTOKOL

2020 SONRASI KYOTO PROTOKOL 
3. YÜKÜMLÜLÜK PERİYODU?

2007-2012 
BMİDÇS UZUN 

DÖNEM 
İŞBİRLİĞİ EYLEM 
MÜZAKERELERİ

2008-2012 KYOTO 
PROTOKOLÜ İLK 

YÜKÜMLÜLÜK 
PERİYODU

2013-2020                 
KYOTO PROTOKOLÜ             

2. YÜKÜMLÜLÜK 
PERİYODU

YAŞANILABİLİR BİR GEZEGEN 
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tarafından alınan Varşova Kararı’dır (1/
CP.19). Buna göre BMİDÇS’ye taraf tüm 
ülkelerin 2020 sonrasına yönelik ulusal olarak 
belirlenmiş niyet beyanlarını (INDC) 2015 
yılındaki 21. Taraflar Konferansı öncesi (1 
Ekim 2015’e dek) sunmaları gerekmekteydi.

Varşova ve sonraki Taraflar Konferansı’nın 
gerçekleştiği Lima’da alınan diğer 
kararlarda ise yeni anlaşma metninin yine 
COP21’e varıldığında oluşturulmuş olması 
planlanmıştır.

İklim değişikliği ile küresel mücadelenin tarihi 
ve Paris Anlaşması’na giden yol şüphesiz 
ki yukarıdaki özetten çok daha ayrıntılı 
ele alınabilir. Ancak buradaki asıl amaç 
BMİDÇS’nin imzalanmasından günümüze 
kadar geçen süreçte gelinen noktada iklim 
rejiminin geçirdiği temel dönüşüme dair şu 
mesajları vermektir:

• İklim değişikliğinin büyük bir problem 
haline gelmesinde insan faaliyetleri 
sonucunda ortaya çıkan sera gazı 

salımlarının rolünün ve iklim krizinin 
günümüzdeki ve gelecekteki olumsuz 
etkilerinin bilimsel bir gerçeklik olarak 
uluslararası politikaya yansıması uzun 
zaman almıştır.

• Bu uzun süreçte ilk olarak Kyoto Protokolü 
gibi yukarıdan aşağıya tabir edilen dikte 
edici bir yaklaşım benimsenmiştir. Ancak 
sosyo-ekonomik olarak dönüşen ve 
gelişen dünyada bu seçimin iklim krizine 
etkili ve kolektif bir çözüm üretilmesi 
önünde bir engel teşkil ettiği anlaşılmıştır.

• Küresel düzeydeki bu algı ve farkındalık 
artışı devletlerin aşağıdan yukarıya bir 
yaklaşım benimsemesine ve devlet dışı 
aktörlerin çabalarının önemini kabul 
etmesine yol açmıştır.

• Paris Anlaşması’na giden yol bu 
bağlamda müzakerelerin 20 yılı aşkın 
deneyimi ve iklim biliminin işaret ettiği 
aciliyet dâhilinde tamamen yeniden 
şekillendirilmiştir.
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Paris Anlaşması ve Yeni İklim Rejimi (2015 - ...)
2015 yılının aralık ayında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansı’na 
(COP21) gelinirken anlaşma metninin taslağı hazırlanmıştır. Türkiye dâhil olmak üzere pek çok 
ülke yükümlülüklerini yerine getirmiş ve 1 Ekim 2015 itibari ile gönüllü ulusal niyet beyanı olan 
INDC’sini BMİDÇS Sekretaryası ile paylaşmış bulunmaktadır. Uluslararası kamuoyunun, devlet 
ve devlet dışı tüm aktörlerin dikkatinin yöneldiği zirvenin kritik önemi sadece diplomasiden 
değil, iklim biliminin işaret ettiği acil durumdan da kaynaklanmıştır. Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC) değerlendirme raporlarındaki son bulgular, ülkelerin iklim krizine 
çözüm üretmek için fazla zamanı kalmadığının altını çizerek Paris Anlaşması’na olan ihtiyacın 
önemini de vurgulamış oldu.

Bu şartlar altında masa etrafında toplanan tarafların uzun bir müzakere süreci sonucunda 
(neredeyse tüm taraflarca) kabul edilen Paris Anlaşması, iklim diplomasisi açısından büyük 
bir başarı olarak addedilmektedir. Anlaşma, 22 Nisan 2016’da New York’ta imzaya açılmış 
ve yürürlüğe girmesi için gereken “küresel sera gazı salımlarının en az %55’ini temsil eden 
en az 55 taraf devlet tarafından resmen kabul edilme” şartı Avrupa Birliği’nin de anlaşmayı 
resmen onaylamasının ardından 21 Eylül 2016 itibarıyla sağlanmıştır. Küresel iklim değişikliği 
mücadelesinin çerçevesini yeniden düzenleyen Paris Anlaşması, 4 Kasım 2016’dan itibaren 
hukuken yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) 
taraf olan 197 üyeden 116’sı (bu raporun hazırlandığı Aralık 2016 itibarıyla) Paris Anlaşması’nı 
resmen onaylamıştır. Bu 116 ülkenin güncel küresel sera gazı salımlarının yaklaşık %80’ini 
temsil etmekte olduğu söylenebilir.

Paris Anlaşması kapsamında 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 koyma hedefi benimsenmemiştir. 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. Paris Anlaşması’nın 
kapsamı ve üzerinde uzlaşılan hedefler Şekil 5’de özetlenmektedir. 

Özetle anlaşma kapsamında şunlar üzerinde uzlaşı sağlanmıştır;

• Küresel sıcaklık ortalamasındaki artışın yüzyılın sonunda 2°C’nin olabildiğince altında, 
hatta mümkünse 1,5°C’de sınırlayabilme hedefinin kabulü,

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

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

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

Paris Anlaşması kabul edildikten sonraki süreçte ekonomilerin ve piyasaların buna verdiği 
tepkilerden anlaşmanın her şeyden önce küresel ekonominin, endüstrilerin, sektörlerin artık 
geri dönülmez bir şekilde dönüşeceğine dair güçlü bir sinyal olarak algılandığı anlaşılmaktadır. 
Devlet ve devlet dışı aktörlerin düşük karbon ekonomisine geçişine dair aldıkları tedbirlerin 
gittikçe arttığı bilinmektedir. İklim değişikliği ve buna bağlı ilgili mevzuat, iklim müzakerelerinin 
seyrine paralel olarak artmaktadır. Yatırımcıların ve finansman kuruluşlarının iklim bağlantılı 
riskleri bir maliyet ve fırsat unsuru olarak değerlendirmeye başladıkları bilinmektedir.

Düşük karbon ekonomisine geçiş, Paris Anlaşması’nın getirdiği ivme ile iklim değişikliği ile 
mücadele gösteren ülkelere ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ve piyasa avantajları 
yaratabileceği fırsatlar getirmektedir. Örneğin yalnızca Birleşik Krallık’ta 250 bin istihdam ve 
46,2 milyar £’lık bir ekonomi yaratılmış olduğunun altı çizilebilir. Özel sektörün yanı sıra yerel 
yönetimlerin bu anlamda etkinliği hızla artmaktadır. 
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Paris Anlaşması 
22 Nisan 
2016’da 
imzaya açıldı.

Taraflar 2035 ufkuna sahip yeni 
katkılarını (NDSc) gönderecek.

Uyumla ilgili 
kurumların gözden 

geçirilmesi

Azaltım ve Finansman 
konularında kolaylaştırıcı 

dialog

Tarafların 
katkıları 5 
yıllık döngüde 
izlenecek ve 
güncellenecek.

Paris Anlaşması’nı resmen 
yürürlüğe sokacak şartlar 21 
Eylül 2016 itibariyle sağlandı.

Paris Anlaşması  4 Kasım 2016’da resmen 
yürürlüğe girecek ancak teknik detayların 
müzakeresi uygulanmasını 2018’e öteleyebilir.

COP31
2025

COP30
2024

COP23
2017

COP22
2016

Şekil 5. Paris Anlaşması ne öngörüyor? [17]

Küresel sıcaklık artışının 2100 yılı itibariyle 2 derecenin mümkün olduğu 
kadar altında ve dahi 1.5 dereceye olabildiğince yakın şekilde limitlenmesi 
amaçlanıyor.

Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere finansal yardım sağlamak 
zorunda olacak. Gelişmekte olan ve imkana sahip ülkeler de gönüllü 
olarak katkı sunabilecek.

Gelişmiş ülkelerin 2020 yılı itibari ile yılda 100 milyar dolar iklim 
finansmanını gelişmekte olan ülkere aktarması hedeflenmekte.

İlki 2023 itibari ile olmak üzere ulusal katkılar (NDC’ler) her 5 yılda bir 
revize edilecek. Her ülke hedeflerini arttırmak durumunda olacak.

Gelişmiş ülkelerin sera gazı azaltımında liderlik yapmak yükümlülüğü olacak. 
Gelişmekte olan ülkelerse çabalarını arttırmaları yönünde teşvik edilecek.

İklim değişiklikliğine kırılgan ülkelerin bundan doğan kayıp ve zararları 
anlaşmada tanınıyor ancak bir tazmin mekanizması yok.

Sera gazı salımlarının olabildiğince çabuk zirve yapıp  azalış trendine 
geçmesi hedefleniyor. 2050’den sonra insan kaynaklı salımların 
dengelenmesi öngörülmekte.

Türkiye masaya iddialı bir hedef koymadığı ve gelişmiş ülke sayıldığı halde 
iklim finansmanından yararlanmak istedi ve bu isteği kabul görmedi.  
Durumu bir sonraki zirvede netleşecek.

Sıcaklık

Çaba Paylaşımı

Değerlendirme

Kayıp ve Zarar

Türkiye

Finans

Farklılaşma

Sera Gazları

Şekil 6. Paris Anlaşması sonrası yol haritası [17]
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Küresel Sera Gazı Envanteri -Global 
Stocktaking- yapılacak ve azaltım, 
uyum ve destek mekanizmalarındaki 

ilerlemeler değerlendirilecek.

Taraflar 2030 ufkuna sahip 
güncellenmiş katkılarını 

gönderecek (NDCs)

Kapasite geliştirme 
komitesinin gözden 

geçirilmesi

Kamu finansmanı için 
mahsup modalitelerinin 

hayata geçirilmesi

Türkiye 
COP26’ya ev 
sahipliği için 

aday olduğunu 
duyurdu.

COP29
2023

COP28
2022

COP27
2021

COP26
2020

COP25
2019

COP24
2018

Lima-Paris Eylem Gündemi kapsamında şimdiye dek 2364 şehir, 167 bölgesel idare, 2090 
şirket, 448 yatırımcı ve 236 sivil toplum örgütünün iklim tedbirlerini kamuoyu ile paylaştığı 
görülebilir. Paris Anlaşması sonrası iklim değişikliği ile etkin mücadele yeni “olağan durum 
senaryosu” haline gelmiştir.

Ne var ki bazı gelişmeler, Paris Anlaşması’nın iklim krizine etkin bir çözüm olup olamayacağı 
konusunda şüpheler doğurmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalardaki bulgular ortalama 
sıcaklıkların geçtiğimiz 115 bin yıldaki en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekerken, iklim 
değişikliğinin dünyanın hemen her bölgesinde olumsuz etkilerini daha şimdiden gösterdiğini 
söylemek mümkündür. “Gönüllülüğün ve esnekliğin norm haline geldiği” Paris Anlaşması ile 
çerçevesi çizilecek yeni rejimin iklim krizine etkin bir yanıt olamayabileceği görüşünü destekleyen 
bir diğer bilimsel bulgu, INDC’lerde ortaya koyulan taahhütlere dair yapılan çalışmalarda 
kendini göstermektedir. Bilim insanlarına göre ulusal katkı niyetlerinin mevcut haliyle küresel 
ortalama yüzey sıcaklıkları (iyimser tahminlere göre) sanayi öncesi döneme göre 2,7 °C ila 
3,5 °C artacaktır. Bu durum, ciddi olumsuz etkilere sebep olacağından INDC’lerin yenilenmesi 
ve daha iddialı taahhütler verilmesi gerektiği görülmektedir. Paris Anlaşması şu anki yapısı ile 
2023 öncesi bu tarz bir yenileme sürecini zorunlu kılamamaktadır.

Paris Anlaşması’nın resmen yürürlüğe girdiği 5 Kasım 2016 sonrasındaki süreçte Fas’ın 
Marakeş şehrinde gerçekleştirilen 22. Taraflar Konferansı (COP22), Paris Anlaşması 
kapsamındaki başlıkların içinin doldurulması ve anlaşmanın kural kitabının yazılabilmesine 
yönelik süreç ve içerik müzakerelerine sahne olmuştur. İklim finansmanı, zarar ve kayıpların 
belirlenebilmesi, teknoloji transferi gibi konularda ilerlemeler gözlemlenmiştir. Paris Anlaşması 
sonrası uluslararası müzakerelerin yol haritası Şekil 6’daki gibi özetlenebilir.
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TÜRKIYE’NIN İKLIM MÜZAKERELERINDEKI VE 
YENI REJIMDEKI POZISYONU

Türkiye, küresel iklim değişikliği müzakerelerine 80’li yılların sonundan itibaren katılım 
sağlamıştır. BMİDÇS ve Kyoto Protokolü’ne 12’şer yıl sonra 2004 ve 2009 yıllarında taraf 
olan Türkiye, Paris Anlaşması’na kadar gelinen süreçte herhangi bir sera gazı azaltım hedefi 
üstlenmemiştir. BMİDÇS eklerinde üyesi olduğu OECD ülkeleri ile beraber listelenen Türkiye 
daha sonra buradan doğan yükümlülükleri yerine getirmesinin mümkün olmadığını belirterek 
“özel koşullarını” taraf ülkelere kabul ettirme mücadelesi vermiştir. Türkiye’nin “özel koşullarının 
dayanak noktalarını hem kümülatif, hem de kişi başına düşen sera gazı salım miktarının 
gelişmiş pek çok ülkenin altında olması; ekonomik ve sosyal indikatörlerinin diğer gelişmiş 
ülkelerden daha farklı olması oluşturmaktadır. 1/CP.16 sayılı COP kararı Türkiye’nin bu özel 
şartlarını tanımış ve Türkiye’ye BMİDÇS Ek 1’de yer alan diğer ülkelerden farklı bir konum 
sağlamıştır. Türkiye çerçeve sözleşmesine ve protokole geç taraf olmuşsa da Avrupa Birliği’ne 
üyelik perspektifi ile beraber iklim değişikliği politikalarının oluşturulması bağlamında önemli 
ve etkili adımlar atmıştır. Yenilenebilir Enerji Kanunu, Enerji Verimliliği Strateji Dokümanı, 
Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı, BMİDÇS Sekretaryasına 
sunulan Ulusal Bildirimler, Sera Gazlarını İzleme Yönetmeliği ve diğer ilgili yasal mevzuatlar bu 
bağlamdaki gelişmelere örnek olarak verilebilir. Türkiye, Paris Anlaşması’na 22 Nisan 2016’da 
imza atmıştır. Henüz (bu raporun hazırlandığı Aralık 2016 itibarıyla) anlaşmaya resmen taraf 
olmamıştır.

Türkiye’nin TÜİK tarafından yayımlanan en güncel sera gazı salım envanterine bakıldığında 
2014 yılı toplam salımının (1990 yılına kıyasla %125 artış göstererek) 467,6 milyon tCO2e 
olduğu görülmektedir. Buna ek olarak 1990 yılında kişi başına düşen salım değeri 3,77 tCO2e 
olarak hesaplanan Türkiye’de bu değer 2014 yılında 6,08 tCO2 eşdeğerine çıkmıştır (Şekil 7).

Türkiye’nin 2014 yılı sera gazı salımlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı salımlar alırken 
(%72,5), bunu endüstriyel prosesler ve ürün kullanımı (%13,4), tarımsal faaliyetler (%10,6) 
ve atık (%3,5) takip etmiştir. Bu envanter; enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, 
tarımsal faaliyetler ve atık sektörlerinden kaynaklanan karbondioksit (CO2), metan (CH4), 
diazotmonoksit (N2O) ve F-gazları ile azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler 
(NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) salımlarını da kapsamaktadır.

Şekil 7. Türkiye’de kişi başı sera gazı salımları 1990-2014 [18]
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Türkiye, Paris Anlaşması yolunda en kritik sorumluluğu olan INDC’sini zamanında teslim eden 
ülkeler arasında yer almaktadır. Böylece tarihinde ilk kez bir azaltım hedefi dile getiren Türkiye 
buna göre 2030 yılında (referans senaryoda öngörülen artıştan) %21 azaltım yapacağını 
belirtmektedir. Türkiye’nin INDC’deki referans senaryoya göre 2030 yılında 1.175 MtCO2e 
salım yapacağı öngörülürken çeşitli sektörlerde alacağı emisyon azaltım tedbirleriyle bunu 929 
MtCO2e’ye çekeceği öngörülmektedir (Tablo 8).

Sunduğu INDC’ye göre Türkiye’nin 2030 yılı itibarıyla sera gazı salım miktarını yaklaşık olarak 
ikiye katlayacağı öngörülmektedir. INDC’de yer alan nitel ve nicel hedefleri; sektörler altında 
sıralanan tedbirlerin çoğunluğu resmi strateji belgelerinde daha önce yer verdiği hedeflerden 
oluşmaktadır (Tablo 8).

Ana hedef Referans Senaryoya (BAU) göre sera gazı salımlarında 2030 yılında %21 
oranına kadar azaltım.”

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. Türkiye, 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.

Tablo 8 : Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkısı (INDC) [19]
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Türkiye’nin sunmuş olduğu INDC’sinde ana sektörlere dair belirlenen hedefler ise şu şekildedir:

• 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 yaygınlaştırılarak 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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Şartların ve sorumlulukların hızla değiştiği dünyada düşük karbonlu ekonomiye geçişte 
Türkiye’nin pozisyonu bu şekilde belirginleşirken sosyo-ekonomik ve çevresel parametreler de 
değişmektedir. Türkiye’de kişi başına düşen salım miktarının 2030’ta pek çok dev ekonomiyi 
geride bırakacağı öngörüleri müzakerelerde “özel şartların” ötesine geçilmesi konusundaki 
baskıyı artırmaktadır. Hem OECD ve G20 üyesi hem de Avrupa Birliği aday ülkesi olarak 
Türkiye’den emisyon azaltımı konusunda daha fazla sorumluluk alması konusunda talepler 
söz konusudur.

Türkiye’nin, COP21 resmi raporu verilerine göre %1,24’lük payla dünyada en fazla sera gazı 
üreten 17. ekonomi olduğu görülmektedir. 

Türkiye, Paris Anlaşması’nın kabul edildiği COP21 ve 2016 yılında COP22 ile devam eden 
müzakere sürecinde “özel şartlar” pozisyonunu korumaya özen göstermiştir. Türkiye’nin 
gelişmekte olan ülkelere sağlanacak iklim finansmanına erişim talep etmesi, diğer taraf 
ülkelerce şimdiye dek benimsenmemiş olup müzakere sürecinde daha fazla emisyon azaltımı 
yapması konusunda üzerindeki baskıları artırabilecektir. Türkiye’nin iklim finansmanına erişim 
talebine dair açık uçlu istişareler 2015 yılındaki COP21 ve 2016 yılındaki COP22 arasında 
devam etmiş, Kasım 2016’da Fas’ta gerçekleştirilen COP22 süresince çözüm bulunamadığı için 
bu istişarelerin devamına karar verilmiştir. Türkiye’nin Paris Anlaşması ile başlayan yeni iklim 
rejiminde iklim politikaları açısından geçmişe oranla görece daha aktif rol almaya başladığı 
net olarak görülmektedir. Özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum gibi devlet dışı aktörlerin 
de gittikçe artan şekilde iklim değişikliği ile mücadelede rol almaya başladığı görülmektedir. 
Bu durum Paris Anlaşması’nın ruhuna uygun ve beklenen bir gelişmedir. 2020 yılındaki iklim 
zirvesine ev sahipliği yapmaya aday olan ülkemizin, önümüzdeki dönemde bu konularda 
önemli adımlar atması beklenmektedir.
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İKLIM FINANSMANI OLANAKLARI VE 
KENTLER
İKLİM FİNANSMANI OLANAKLARI VE
KENTLER
Kentler, dünya nüfusunun önemli bir kısmına ev sahipliği yapmaktadır. Değişen 
iklimle beraber belediye hizmetlerine yönelik yatırımlardaki belirgin değişimler 
gözlemlemek mümkün olacaktır. Bu yatırımlara ve çeşitli çalışmalara yönelik 
olarak farklı finans mekanizmaları bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalar küresel iklim finansmanının 2014 yılında bir önceki yıla 
nazaran %18 artarak 392 milyar dolar seviyesine ulaştığına işaret etmektedir. Bu 
rakamın 2011 yılında 364 milyar, 2012 yılında 359 milyar ve 2013 yılında 342 
milyar olduğu hesaplanmaktadır. Böylelikle dünya tarihinde ilk kez düşük karbon 
ekonomisi ve iklime dayanıklı büyüme için bu denli çok kaynak ayrıldığı bulgusu 
raporlarda yer bulmuştur. Coğrafi açıdan iklim değişikliğinin en olumsuz etkilerini 
daha şimdiden yaşayan Pasifik ve Doğu Asya ülkeleri iklim finansmanının 2013 
yılında %24’ünden, 2014’e gelindiğinde ise %30’dan yararlanmıştır. Gelişmekte 
olan ülkelerin 2014 yılında gelişmiş ülkelerden %11 daha fazla iklim finansmanı 
kullandığı bilinmektedir. 2014 yılında kullanılan 392 milyar dolarlık iklim 
finansmanının yaklaşık %39’unun (151 milyar dolar) kamu kaynağı, %61’inin (241 
milyar dolar) ise özel sektör kaynağı olduğu belirtilmektedir. Kamu kaynaklarını 
kullandıran kuruluşların dağılımına bakıldığında bu kaynakların henüz sadece 
%1’inin iklim fonları aracılığıyla, %9’unun devlet ve/veya devlete bağlı ajanslar 
aracılığıyla ve büyük oranda (%89) kalkınma finansmanı kurumları tarafından 
kullandırıldığı görülmekte. Özel sektör kaynaklarının ise %19’unun ticari finansal 
kuruluşlar, %24’ünün kurumsal aktörler, %17’sinin haneler, %1’e yakın oranının 
kurumsal yatırımcılar, özel ve risk sermayesi şirketleri ve altyapı fonları, %38’lik 
büyük kısmının ise proje geliştiricileri tarafından kullandırıldığı belirtilmektedir.

İklim finansmanı kaynakları arasında kamunun katkısı belirgin şekilde artmasına 
rağmen bu miktar halen fosil yakıt tüketimine sağlanan teşviklerin 1/3’ünden 
daha azdır. Dünyanın hemen her yerindeki ülkeler iklim eylem ve tedbirlerine 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunmak, uyum sağlamak için yatırım 
yapmaktadır. İklim finansmanı kaynaklarının çoğu bu kaynakların oluşturulduğu 
ülkelerde harcanmaktadır. 2014 yılında toplam iklim finansmanı kaynaklarının 
%74’ü, özel finansman kaynaklarının %91’i oluşturulduğu ülkede harcanmıştır. 
Bu bağlamda kaynak yaratılması ve doğru kullanımı açısından ulusal ve yerel 
iklim değişikliği politikalarının önemi vurgulanmalıdır. 392 milyar dolarlık kaynak 
kulağa çok gibi gelse de sadece Paris Anlaşması kapsamındaki niyet beyanlarında 
belirtilen iklim eylemlerinin finansmanı için önümüzdeki 15 yılda 13,5 trilyon dolar 
gerektiği göz önüne alındığında bu rakamın yetersizliği görülmektedir. Bu niyet 
beyanlarının Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşabilmesi için daha da iddialı hale 
getirilmesi durumunda (küresel sıcaklık ortalamasındaki artışı 2 oC’nin altında 
dizginleyebilmek için gereken tedbirleri finanse edebilmek için) önümüzdeki 15 
yılda 16,5 trilyon dolara ihtiyaç duyulacağı belirtilmektedir.

İKLIM FINANSMANI KONUSUNDAKI 
ULUSLARARASI GELIŞMELER
İKLİM FİNANSMANI KONUSUNDAKİ 
ULUSLARARASI GELİŞMELER
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Bu gelişmelerin yanında, iklim finansmanı kavramının farklı aktörler tarafından farklı 
yorumlandığı da vurgulanmalıdır. Yukarıdaki hesaplamaların yapılan farklı çalışmalara göre 
farklı sonuçlar verebilmekte olduğunun bilinmesi önemlidir. 

Bu kavramla ilgili rakamlar ve çıkarımlar incelenirken mutlaka kavramla ne kast edildiği ve 
kapsamın da incelenmesi gerekmektedir. Örneğin, iklim finansmanını takip eden Climate 
Policy Initiative (İklim Politikaları İnisiyatifi, “CPI”); iklim finansmanı kavramına özel sektörün 
yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımları, kamunun ve kalkınma finansmanı kurumlarının 
yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaştırma, arazi kullanımı, uyum ve diğer bazı alt 
sektörlerdeki yatırımları dâhil etmektedir. Hâlihazırda ulusal ve yerel bütçelerde yer alan 
iklim eylem finansman kalemleri CPI’nin analizlerine dâhil değildir. Bu bakımdan yapılan 
her çalışmanın eksikleri olabileceği bir ön koşul olarak kabul edilmelidir. Öte yandan, CPI 
gibi izleme yapan kurumların iklim finansmanını doğru haritalayabilmek için izlemelerindeki 
boşlukları her geçen yıl doldurdukları bilinmektedir. Kalkınma finansmanı sağlayan Çok 
taraflı Kalkınma Bankaları (MDB’ler) da kendi iklim finansmanı portföylerini yaklaşık 5 yıldır 
düzenli olarak raporlamaktadır. Bu durum, küresel iklim rejiminin gidişatı ile doğrudan 
ilişkilidir. Aşağıda belirtilen MDB’lerin oluşturduğu konsorsiyum MDB’lerin iklim finansmanına 
katkılarının kapsamlı şekilde gözlemlenmesine olanak tanımaktadır:

• Afrika Kalkınma Bankası (AfDB)

• Asya Kalkınma Bankası (ADB)

• Avrupa Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

• Avrupa Yatırım Bankası (EIB)

• Inter-Amerikan Kalkınma Bankası Grubu (IADBG)

• Dünya Bankası Grubu (WBG)

Tablo 9: MDB’ler tarafından iklim eylemlerini desteklemeye yönelik hedefler[20]

MDB Açıklanan Hedefler

ADB
İklim finansmanına ayrılan yıllık kaynak 2020 yılı itibarıyla ikiye katlayarak 6 milyar dolar/
yıl seviyesine çıkarılacaktır. Bu miktarın 4 milyar doları azaltıma, 2 milyar doları uyuma 
ayrılacaktır.

AfDB 2020 yılı itibarıyla iklim finansmanına ayrılan kaynak 3’e katlanarak toplam yatırımların 
%40’ı seviyesine çıkarılacaktır.

EBRD 2020 yılı itibari ile EBRD’nin yıllık yatırımlarının %40’ı iklim finansmanına ayrılacaktır.

EIB Verilen tüm kredilerin en az %25’i, 2020 itibarıyla gelişmekte olan ülkelerdeki tüm kredilerin 
%35’i iklim finansmanına ayrılacaktır.

IDBG

İklim finansmanı payı ikiye katlanacak; 2020 yılı itibarıyla (yılda ortalama 4 milyar dolar 
olmak üzere) toplam operasyonel destek onaylarının %30’u seviyesine çıkarılacaktır. Ek 
olarak iklim risklerinin değerlendirilmesi ve uyum/dayanıklılık alanlarındaki fırsatların 
tanımlanması süreçleri iyileştirilecektir.

WBG
2020 yılı itibarıyla iklim finansmanının payı %21’den %28’e çıkarılacaktır. 2020 yılı itibarıyla 
yılda 16 milyar dolar anlamına gelecek bu kaynağın eş-finansmanla yılda 13 milyar dolar 
daha artırılması ve toplamda 29 milyar dolar/yıl seviyesine ulaşması amaçlanmaktadır.
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MDB’lerin sağladığı iklim finansmanının nasıl dağıtıldığı ise kullanılan enstrümanlara bakılarak 
anlaşılabilmektedir (Şekil 8):

Tablo 10: MDB’lerin 2015 yılında sağladığı iklim finansmanı ve dağılımı – milyon dolar[20]

Şekil 8. MDB’lerin 2015 yılında sağladığı iklim finansmanının enstrümanlara göre dağılımı[20]

Yatırım Kredisi
%75

Hibe
%6

Teminat
%6

Öz Sermaye
%3

Diğer Enstrümanlar
%1

Çerçeve Kredisi
%4

%5
Politika Temelli Kredi/Bütçe Desteği

MDB Uyum Finansmanı Azaltım Finansmanı MDB Toplam İklim Finansmanı

ADB 356 2.561 2.917

AfDB 396 963 1.359

EBRD 244 2.973 3.217

EIB 365 4.772 5.137

IDBG 270 1.474 1.744

WBG 3.393 7.329 10.722

Toplam 5.024 20.072 25.096

Kolektif olarak bu bankaların 2015 yılında iklim finansmanı kapsamında yaptıkları katkı 
25 milyar doları geçmektedir. 2011 yılından bu yana aynı bankaların gelişmekte olan ülke 
ve hızlı gelişen ekonomilerde toplam 131 milyar dolar iklim finansmanı katkısı olmuştur. 
Bunun yanı sıra sağlanan eş-finansman miktarı 55 milyar doları aşmaktadır. MDB’lerin iklim 
finansmanının mobilizasyonu bağlamında kolaylaştırıcı ve kritik bir rolü olduğu belirtilmektedir. 
Paris Anlaşması’nda tanımlanan düşük karbonlu ekonomiye geçişi ve sürdürülebilir kalkınmayı 
finanse edilmesi için finansman akışının kolaylaştırılması rolü, doğal olarak MDB’lerin 
sorumluluk alanına girmektedir. Bu kurumların son yıllarda bu sorumluluğu üstlenmek yönünde 
yeni planlar ve stratejiler geliştirdiği görülmektedir (Tablo 9).

Bu bankaların 2015 yılında sağladıkları iklim finansmanı miktarı ve bu finansmanın azaltım/
uyum bağlamındaki dağılımı Tablo 10’da verilmiştir. 2015 yılı için MDB’lerden gelen iklim 
finansmanında azaltımın payı %80, uyumun payı ise %20 civarında olmuştur.

Bu bilgilerin yanı sıra iklim finansmanını BMİDÇS perspektifinden izlemekle sorumlu bir 
yardımcı organ bulunmaktadır. BMİDÇS Finans Daimi Komitesi (SCF), çerçeve sözleşme 
kapsamındaki gelişmekte olan ülkelere sağlanan iklim finansmanının ölçülmesi, raporlanması 
ve doğrulanması konularında COP’a destek olmaktan sorumludur. COP, SCF’den her iki yılda 
bir iklim finansmanı akışlarını ve bu akışların tematik dağılımını raporlamasını istemiştir. SCF 
bu raporlamaları ve derlemelerini şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır[21].
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Fon 
Kategorisi

Fonun Ortak 
Alanı Fon Miktar 

(milyon dolar)

İki taraflı Birden çok alan Almanya Uluslararası İklim İnisiyatifi 1.082

İki taraflı Birden çok alan Birleşik Krallık Uluslararası İklim Fonu 6.002

İki taraflı REDD+ Avustralya Uluslararası Orman Karbonu İnisiyatifi 216

İki taraflı REDD+ Norveç Uluslararası İklim ve Orman İnisiyatifi 3.480

Çok taraflı Uyum Milenyum Kalkınma Hedeflerine Ulaşma Fonu 90

Çok taraflı Azaltım - Genel Küresel Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Fonu 170

Çok taraflı Birden çok alan Küresel İklim Değişikliği İttifakı 326

Bölgesel çok 
donörlü

REDD+ Kongo Havzası Orman Fonu 186

Çok taraflı Uyum Uyum Fonu 569

Bölgesel çok 
donörlü

REDD+ Amazon Fonu 1.747

Bölgesel çok 
donörlü

Birden çok alan Endonezya İklim Değişikliği Vakıf Fonu 26

Çok taraflı Uyum Küçük Çiftçiler için Uyum Programı 366

Çok taraflı Azaltım - Genel Piyasaya Hazırlık Ortaklığı 127

Çok taraflı REDD+ Birleşmiş Milletler-REDD 282

Çok taraflı Uyum En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu 1.250

Çok taraflı Uyum İklim Dayanıklılığı için Pilot Program 1.117

Çok taraflı Uyum Özel İklim Değişikliği Fonu 367

Çok taraflı Azaltım - Genel Temiz Teknoloji Fonu 5.472

Çok taraflı Azaltım - Genel Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme Programı 745

Çok taraflı Birden çok alan GEF Vakıf Fonu (GEF 6) 1.101

Çok taraflı Birden çok alan Yeşil İklim Fonu 10.255

Çok taraflı REDD+ Biyo-karbon Fonu 354

Çok taraflı REDD+ Orman Yatırım Programı 744

Çok taraflı Azaltım - Genel GEF Vakıf Fonu (GEF 5) 1.350

Çok taraflı Azaltım - Genel GEF Vakıf Fonu (GEF 4) 1.083

Çok taraflı REDD+ Orman Karbon Ortaklığı Mekanizması Karbon Fonu 1.119

Tablo 11. İklim Fonları Güncellemeleri’nin izlediği iki ve çok taraflı iklim finansmanı fon miktarları

SCF’nin en güncel raporuna göre:

• Gelişmiş ülkelerin iki yıllık raporlarına göre bu ülkelerden gelişmekte olan ülkelere 
aktarılan iklim finansmanı: 2013-2014 yıllarındaki iklim finansmanı miktarı 2013 yılı için 
25,4 milyar dolar, 2014 yılı içinse 23,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rapora göre 
kamu finansmanı miktarı 2011-2012 dönemine göre yaklaşık %50 artmış durumdadır.

• Çok taraflı iklim fonları: BMİDÇS ve çok taraflı iklim fonları aracılığı ile 2013 yılında 1,9 
milyar dolar, 2014 yılında ise 2,5 milyar dolar iklim finansmanı aktarımı gerçekleştirildiği 
hesaplanmaktadır.
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Marakeş’te gerçekleştirilen en son Taraflar Konferansında (COP22) 
iklim finansmanı konusunda ele alınan gündem maddeleri arasında 
uzun dönemli iklim finansmanı, Finansman Daimi Komitesi (SCF) 
güncellemesi, Yeşil İklim Fonu ve Küresel Çevre Fonu güncellemeleri, 
Finansal Mekanizma’nın 6. Değerlendirmesi, Uyum Fonu’nun 
geleceği, iklim finansmanı konusunda şeffaflık çerçevesi ve 
modaliteler gibi konular yer almışsa da ilerleme sınırlı olmuştur[22].

Marakeş’teki zirvede bundan böyle iklim finansmanının temel direği olacak Yeşil İklim 
Fonu’nda (GCF) (https:// www.greenclimate.fund) yapılan güncellemeye göre COP21 - 
COP22 arasındaki 12 aylık süreçte 1,17 milyar dolarlık iklim finansmanı 39 ülkedeki 27 ayrı 
projeye tahsis edilmiş; 57 ülkede Yeşil İklim Fonu’na Hazırlık ve Hazırlık Destek Programı için 
16 milyon dolar aktarılmıştır. Fon kapsamında KOBİ’lerin doğrudan başvuru yapabileceği 100 
milyon dolarlık yeni bir kaynak oluşturulmuştur. Bu fona doğrudan erişim için ayrılan kaynak 
miktarı artırılacak; proje başvuru süreci sadeleştirilecek; özel sektörün aktiviteleri özellikle en az 
gelişmiş ülkeler ve ada devletleri başta olmak üzere daha fazla desteklenecektir. BMİDÇS’deki 
statüsünden dolayı Türkiye’nin GCF’den yararlanma şansı şu andaki konumu değişmediği 
takdirde bulunmamaktadır.

• MDB’lerden gelen iklim finansmanı: SCF hesaplamalarına göre MDB’lerden gelişmekte 
olan ülkelere aktarılan iklim finansmanı kaynağı 2013 yılında 20,8 milyar dolar, 2014 
yılında ise 25,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

• Özel sektör iklim finansmanı: Proje temelli veriye göre gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan 
ülkelere 2013 yılında yenilenebilir enerji finansmanı için 1,8 milyar dolar, 2014’te ise 2,1 
milyar dolar sağladığı hesaplanmaktadır. Bu alandaki FDI miktarı ise 2013 yılı için 26,4 
milyar dolar 2014 yılı için 21,6 milyar dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Bu verinin oldukça 
muhafazakâr olduğu belirtilmektedir.

• Küresel iklim finansmanı akışı: SCF verisine göre toplam küresel iklim finansmanı akışı 
hacminin 2014 yılında 741 milyar doları bulduğu görülmektedir. Bu rakam CPI verisinden 
ayrışmaktadır.

BMİDÇS kapsamındaki Konvansiyonun Finansal Mekanizmasının izlenebileceği bir diğer 
bilgi kaynağı da İklim Finansmanı Veri Portalı’dır (http://unfccc.int/climatefinance?home). Bu 
adresten Ulusal Bildirim’lerdeki finansman verilerine, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından 
yönetilen fonların bilgilerine, Uyum Fonu detayları gibi iklim finansmanı bilgilerine erişmek 
mümkündür. Bunların yanı sıra Overseas Development Institute (ODI) ve Heinrich Böll Stiftung 
(HBF) ortaklığında yürütülen “İklim Fonları Güncellemeleri” (http://www.climatefundsupdate.
org/) bir dizi çok taraflı ve iki taraflı iklim finans kaynağını düzenli şekilde izlemekte ve 
bulgularını raporlamaktadır (Tablo 11).

İklim değişikliği ile mücadelede ülkelerin kapasiteleri birbirlerine göre farklılıklar göstermekte 
olduğundan BMİDÇS ve Kyoto Protokolü süreçlerinde daha fazla kaynağı ve kapasitesi olan 
tarafların daha az olanlara destek vermesi temel bir prensip olarak benimsenmiştir. EK-II 
ülkelerinin gelişmekte olan taraf ülkelere finansal yardım sunması sorumluluğu konvansiyon 
tarafından kurulan Finansal Mekanizma üzerinden yürütülmektedir. Bu mekanizmanın 
operasyonu kısmen GEF, yeni iklim rejiminde ise büyük oranda Yeşil İklim Fonu (GCF) tarafından 
sağlanmaktadır. Bunlar kendi başlarına fon kaynağı olmakla beraber bunlar dışında BMİDÇS 
ve Kyoto Protokolü bünyesinde tanımlanmış şu fonlar da mevcuttur: Özel İklim Değişikliği Fonu 
(SCCF) ve En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu (LDCF) ve Uyum Fonu (AF).

Paris Anlaşması’nin 9. Maddesi gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan taraflara azalım ve uyum 
konularında finansman sağlamasını zorunlu kılmaktadır. Diğer taraflarsa gönüllü olarak 
katkı sağlamaya teşvik edilmektedirler. Anlaşmanın hedefleri arasında bu zorunlu finansman 
miktarının 2020 yılından itibaren her yıl en az 100 milyar dolar olarak gerçekleştirilmesi vardır.
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Türkiye’nin BMİDÇS kapsamındaki yükümlülükleri dâhilinde sunduğu 6. Ulusal Bildirim 
dokümanında finansmanla ilgili olarak dile getirdiği görüşler şu şekildedir[23]:

“1. ve 5. Ulusal Bildirim’lerde de bahsedildiği üzere, BMİDÇS’nin Ek-II listesinde 
yer almayan Türkiye’nin, Sözleşme’nin 4.3, 4.4 ve 4.5 no’lu maddeleri ile 
Kyoto Protokolü’nün 11. Maddesi kapsamında gelişmekte olan ülkelere destek 
sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türkiye, BMİDÇS kapsamında Ek-I 
listesinde yer almasına rağmen, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu 
sınıflandırmalarına göre gelişmekte olan bir ülke olarak kabul edilmektedir. Bu 
doğrultuda, gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele 
amacıyla ikili ve çok taraflı kalkınma bankaları ve uluslararası fonlar tarafından 
sağlanan kaynaklara erişim sağlayabilmektedir. Türkiye’nin özel şartlara 
sahip bir Ek-I ülkesi olarak iklim değişikliği ile mücadele yolunda finansman 
kaynaklarına erişim ihtiyacı olduğu Taraflar Konferansı’nca kabul edilmektedir. 
Ulusal olarak belirlenmiş azaltım katkısını gerçekleştirebilmesi, yenilenebilir 
enerji kullanım oranının arttırılması gibi iddialı hedeflerine ulaşabilmesi ve 
yüksek azaltım potansiyelini hayata geçirebilmesi için, Türkiye’nin hâlihazırda 
erişebildiği kaynaklara ilaveten diğer finansal kaynaklara da erişiminin 
sağlanması büyük önem arz etmektedir.”

Türkiye’nin yeni iklim rejimine giden yolda ve Paris Anlaşması’nın devreye girişi ile başlayan 
bu yeni süreçte pozisyonunu ve argümanlarını koruduğu görülmektedir. Türkiye’nin iklim 
müzakerelerinde özellikle son iki zirvede (COP21 ve COP22) talep ettiği Yeşil İklim Fonu’na 
erişim isteği taraflar nezdinde henüz kabul görmüş olmamakla beraber konu açık uçlu bir 
istişare süreci ile müzakere edilecek ve Bonn’da gerçekleştirilecek COP23’e taşınacaktır. 

Türkiye’nin 6. Ulusal Bildirimi’nde[23] ifade edildiği üzere dünyada iklim değişikliğiyle mücadele 
amacıyla azaltım ve uyum yatırımları planlayan aktörler, Avrupa Birliği yapısal fonları, kalkınma 
bankaları fonları, Küresel Çevre Fonu (GEF), İklim Yatırım Fonları (CIF), ikili ve çok taraflı fonlar 
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başta olmak üzere çok çeşitli finansman 
kaynaklarından yararlanabilmektedir. Genel 
kanının aksine, Türkiye’de iklim değişikliği 
ile ilgili politika ve tedbirlerin finans 
ihtiyacı ulusal kaynaklarla olduğu kadar 
dışarıdan gelen uluslararası kaynaklarla da 
karşılanmaktadır. Bunların yanı sıra gönüllü 
karbon piyasalarından belirgin bir pay alan 
Türkiye için karbon kredilerinin ticareti de 
düşük karbon ekonomisine geçiş yolundaki 
projelerin finansmanını kolaylaştırıcı 
kaynaklar arasında sayılabilir. Türkiye’nin 
gönüllü piyasalarda sadece 2015 yılında 3,2 
milyon tCO2e ticaret yaptığı ve 4 milyon doları 
aşkın gelir elde edildiği bilinmektedir.

Türkiye; Dünya Bankası, EBRD (Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası), EIB (Avrupa 
Yatırım Bankası), Fransız Kalkınma Ajansı 
ve Alman Kalkınma Bankası gibi kalkınma 
bankalarından özellikle yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği yatırımları için 
iklim finansmanı temin etmektedir. Ayrıca, 
Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan 
ülkelerin iklim değişikliği ile mücadeleye 
yönelik yatırımları için uygun koşullu 
finansman imkânları yaratılması amacıyla 
kurulan İklim Yatırım Fonları’ndan (CIF) ilk 
yararlanan ülkelerden birisi Türkiye olmuştur. 
Türkiye, Dünya Bankası’ndan kredi ve 
UNDP’den teknik destek sağlayabilen bir 

ülke olarak, BMİDÇS’nin resmi finansman 
mekanizmasının yürütücü kuruluşlarından 
biri konumundaki GEF’ten de iklim değişikliği 
ile mücadeleye yönelik yatırımları için hibe 
temin etmektedir. Bu uluslararası kaynak 
kullanımıyla Türkiye, gelişmekte olan ülkeler 
arasında çok taraflı iklim finansmanına erişim 
açısından 7. Sırada bulunmaktadır (Şekil 
9). Ülkemiz, erişim sağladığı bu finansal 
destekler aracılığı ile iklim değişikliği ile ilgili 
politikalar geliştirmekte ve ulusal kapasitesini 
artırmaktadır. 

Türkiye’nin GEF özelinde bugüne değin 
59 proje için 332,5 milyon dolar iklim 
finansmanına erişim sağladığı ve bu 
finansmanın üzerine 1,3 milyar doları aşkın 
eş-finansman koyabildiği bilinmektedir. 
Türkiye’nin CIF (İklim Yatırım Fonları) özelinde 
ise özellikle Temiz Teknoloji Fonu (CTF) 
kapsamında desteklenen 13 projenin bilgileri 
ve finansman miktarları ise Tablo 12’de 
sunulmuştur.

Türkiye son yıllarda özellikle EBRD’nin ilgi 
odağında olan bir ülke olmuştur. 2009 
yılından bu yana 207 farklı projeye yaklaşık 
8,5 milyar avroluk destek sağlayan EBRD’nin 
Türkiye’deki portföyünün önemli kısmını iklim 
finansmanı kapsamında değerlendirilebilecek 
projeler oluşturmaktadır.

Şekil 10. 2014 yılında kentlere sağlanan iklim finansmanının genel toplamdaki payı[24]
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Tablo 12. Türkiye’nin CIF altında yer alan CTF kapsamında yararlandığı proje bazlı finansman (CTF, 2016)

Proje Adı 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

Renewable Energy 
Integration Project

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

Kamu- 
Özel

IBRD 0.1 0.0

Private Sector Renewable 
Energy and Energy 
Efficiency Project

Yenilenebilir 
Enerji ve Enerji 

Verimliliği
Kamu IBRD 100.0 1359.6
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Şekil 11. Şehirlerdeki projelere ayrılan iklim finansmanının payı (milyon dolar, 2014; koyu yeşiller kentlerin payını göstermektedir)[24]
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En fazla hangi tip sektörlerin iklim finansmanı aldığına bakıldığında ise ulaştırma ve telekom 
(%40,1), enerji (%19,9), su ve atık (%16,6) sektörlerinin ağırlığı görülebilmektedir (Şekil 12). Bu 
sektörel kırılımın alt kalemleri Tablo 13’te sunulmuştur.
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Şekil 12. Kentlere yönelik iklim finansmanının 2014 yılı sektörel dağılımı[24]

Dünyada kentler ve iklim değişikliği ile mücadele konusu özelinde dünyadaki iklim finansmanı 
olanakları benzer bir seyir izlemektedir. Yapılan kapsamlı değerlendirmelere göre özellikle 
kalkınma bankaları ve ajansları tarafından 2014 yılında kentlere sağlanan iklim finansmanı, 
toplam iklim finansmanının yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır (Şekil 10). Bu yatırımlar özellikle 
EIB ve Dünya Bankası üzerinden aktarılmaktadır (Şekil 11).
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Sektör Yatırım Konusu

Enerji Yenilenebilir enerji
Düşük karbon ve enerji verimli elektrik üretimi
Enerji verimliliği
Enerji verimli bina tasarımı ve teknikleri
Elektrik iletim ve dağıtım
Enerji ve binalara ilişkin uyum tedbirleri

Ulaşım ve Telekom Sürdürülebilir ulaşım
Eski araçların modernizasyonu
Toplu taşıma çözümleri
Raylı taşıma sistemleri
Altyapıya ilişkin uyum tedbirleri

Su ve Atık Atık ve atık su yönetimi
Su verimliliği
Su geri dönüşümü
Genek atık toplama ve ulaştırma

Doğal Kaynakların 
Korunması

Tarımsal ve doğal kaynaklara dayalı uyum
Çevre koruma
Doğal kaynak koruma

Kentsel Gelişim Kentsel gelişim
Sürdürülebilir kentsel dönüşüm

Politika Demokratik süreçler, sivil toplum ve kamu idaresi
Uyum politikaları için yerel, sektörel veya ulusal bütçelendirme
Yerel idareler, yönetişim

Diğer Yatay kesen konular
Finans sektörü
Afet risk azaltım
Eğitim, kapasite geliştirme

Tablo 13. Şehir ölçeğinde iklim finansmanı analizindeki sektör gruplandırması[24]

Bu bilgiler ışığında Türkiye’deki devlet ve devlet dışı aktörlerin yararlanabilecekleri iklim 
finansmanı olanaklarına dair genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, öncelikle uluslararası 
ve ulusal kaynak çeşitliliği ve iklim finansmanının çok katmanlı yapısı gözden kaçırılmamalıdır 
(Tablo 14). Bu finansman imkânlarının Türkiye özelinde kullanılıp kullanılamayacağı ve yerel 
yönetimlerin doğrudan erişimine açık olup olmadığı gibi konular yeni iklim rejimi ile beraber 
şekillenmekte olan alanlardır.

Yerel yönetimlerin iklim finansmanına hangi amaçla erişmek istedikleri, hangi tip kaynağa 
yönelmeleri gerektiğine dair ipuçları içerecektir. Finansman ihtiyacının boyutu, varsa proje tipi, 
kapsamı iklim finansmanı sağlayan hangi kurumla iletişime geçilmesi gerektiğini belirleyen 
faktörlerdir. Örneğin ulusal kaynaklarla finanse edilemeyen büyük çaplı bir ulaştırma projesi 
için ikili yatırım fonları yerine EBRD gibi çok taraflı kalkınma bankaları ve/veya yeşil tahvil 
yoluyla finansman sağlanması gibi seçeneklere yönelmek faydalı olacaktır. Benzer şekilde 
belediye içinde kapasite geliştirme için AB’nin, kalkınma ajanslarının veya elçiliklerin hibe 
programları daha uygun seçeneklerdir.

Genel olarak aşağıdaki soru çerçevesi kullanılarak seçenekler daraltılarak en uygun iklim 
finansmanı imkânlarına yönelim sağlanabilir:

• Aranan iklim finansmanı hangi ölçekte (uluslararası, ulusal, yerel)?

Yararlanılabilecek İklim Finansmanı Olanakları
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Ulusal / Yerel Uluslararası

• Vergiler

• Ücretler

• Yeşil tahvil gibi yenilikçi 
finansman araçları

• Kitle fonlama

• Teşvikler

• Ulusal ve yerel fon 
mekanizmaları (TÜBİTAK, 
Türkiye Kalkınma Bankası, 
İller Bankası, bölgesel 
kalkınma ajansları)

• Finans kurumları (birçok 
büyük banka)

• PPP (kamu-özel ortaklıkları)

Uluslararası iklim fonları

• Yeşil İklim Fonu (GCF)

• Uyum Fonu

• Küresel Çevre Fonu (GEF)

• İklim Yatırım Fonlar (CIF)

Çok taraflı Kalkınma Bankaları (MDB’ler)

• Dünya Bankası Grubu (WBG)

• EBRD

• EIB

• Fransız Kalkınma Ajansı

• Japon Kalkınma Ajansı

• Alman Kalkınma Ajansı

Avrupa Birliği yapısal fonları ve teknik yardım hibeleri

Uluslararası hayırseverlik fonları

Diğer tematik destek mekanizmaları

• Birleşik Krallık Refah Fonu

• Dayanıklı Şehirler Programı (Dünya Bankası)

Sera gazı salım ticareti mekanizmaları (gönüllü piyasalar da 
dâhil)

Tablo 14. Potansiyel iklim finansmanı kaynakları

• Hangi amaç için finansman aranıyor (Proje yatırımı, politika tedbiri, kapasite geliştirme, 
farkındalık yaratma vb.)?

• İklim finansmanı aranan çalışma, hangi fon veya kurumların güncel öncelik alanlarına 
giriyor?

• Türkiye’ye ve yerel yönetimlere açık olan iklim finansmanı imkânları hangileri?

• Kaynağın tipi ne olmalı (hibe, eş-finansman, risk sermayesi, kredi vb.)? Bu tip finansmanı 
kim sunabilir?

• Finansman kısa vadeli mi, uzun vadeli mi aranıyor? Bu tip finansmanı kim sunabilir?

• Daraltılan seçenekler arasında başka idari, finansal ve yönetişimsel kısıtlar var mı?

Yerel yönetimlerin özellikle iklim değişikliği ile mücadeleyi sahiplenerek ve paydaşları ile teması 
güçlendirerek çok farklı alanlardaki iklim finansmanı imkânlarına erişmeleri mümkündür. 
Örneğin, kalkınma ajansları, üniversiteler ve özel sektörle daha yakın işbirlikleri ile kent 
ölçeğinde bilimsel çalışmalar, pilot uygulamalar, fizibilite çalışmaları yapılabilir. Miktar olarak 
sınırlı olduğu ve belediyenin kendi maddi gücünün bu tip çalışmalara fazlasıyla yeterli 
olabileceği vurgulanmakla beraber, Türkiye’deki bazı elçilikler kapasite geliştirme çalışmalarını 
finanse edebilmektedir. Ayrıca CoM, ComM gibi uluslararası ağlara dâhil olmak, finansmana 
erişimi kolaylaştırabilmektedir.

Birtakım AB projelerine, Türkiye’den yerel yönetimler de dâhil olabilmektedir. Zaman zaman 
uluslararası kalkınma bankaları tematik proje çağrıları yapabilmektedir. Bu çağrılar takip 
edilebilir ve kent ölçeğinde bu şartlara uygun iklim eylemleri tasarlanabilir. Paris Anlaşması 
sonrasındaki süreçte yerel yönetimlerin rolü tartışmasız şekilde artmaktadır. Bu doğrultuda 
yerel yönetimlerin finansmana erişiminde olumlu gelişmeler yaşanacaktır.
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Günümüzde yerel yönetimler sürdürülebilir kentler söz konusu olduğunda birkaç 
farklı tip eylem planı hazırlamaktadır;

Bu eylem planlarından hangisinin yapılacağı, yerel yönetimlerin ihtiyaçları ve 
kaynakları doğrultusunda belirlenir. Örneğin görece olarak küçük ve sınırlı 
kaynaklara sahip birçok belediye, enerji eylem planları yapmakta ve bu doğrultuda 
bir sera gazı envanteri oluşturmaktadır. Yüksek emisyonlara sahip olmayan ancak 
iklimsel anlamda kırılgan coğrafyalarda yer alan kentler, daha çok uyum eylem 
planlarına yönelmektedir. İstanbul gibi hem yüksek emisyona sahip hem de iklimsel 
riskler barındıran bir bölgede yer alan bir kent için en uygun plan tipi, entegre bir 
azaltım ve uyum eylem planı olacaktır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 
HAZIRLANMASI
İKLIM DEĞIŞIKLIĞI EYLEM PLANI 
HAZIRLANMASI

Eylem Planı Tipi Açıklama

Sürdürülebilir 
enerji eylem 
planı

Bu tip eylem planları, kent içinde ısınma, ulaştırma, belediye hizmetleri 
gibi amaçlarla tüketilen fosil yakıt ve elektrik miktarını azaltmaya 
yönelik olarak hazırlanır.

Sera gazı emisyonları ve enerji tüketimi dışındaki emisyonlar göz 
ardı edilebildiği için daha sınırlı kapsama sahip olabilmektedir. Yerel 
yönetimlerce, kapsamlı bir iklim eylem planı öncesi deneyim kazanma 
amacıyla tercih edilebilmektedir.

Azaltım eylem 
planı

Azaltım eylem planları, kentlerin sera gazı envanter raporları 
temelinde hazırlanır ve emisyonları azaltmaya yönelik bir odağa 
sahiptir. Enerji tüketimleri kullanılarak emisyonlar hesaplanır. Enerji 
dışı emisyonlar (tarım, hayvancılık, atık yönetimi, ormansızlaştırma, 
arazi kullanımındaki değişimler, belirli sanayi faaliyetleri vb.) da 
kapsama dâhil edilebilir. Emisyonlar için sıcak noktalar tespit edilerek 
emisyon azaltıcı tedbirler geliştirilir.

Uyum eylem 
planı

Uyum eylem planları, iklim değişikliği ile ilintili tarihsel veriler ve 
geleceğe yönelik projeksiyonlar temelinde hazırlanır. Kentin iklim 
değişikliğiyle ilgili kırılganlıkları belirlenir, riskler tanımlanır ve bu 
risklerin azaltılmasına yönelik çeşitli eylemler bir zaman planına 
oturtularak eylem planı haline getirilir. Bu tip kalitatif çalışmaların 
başarısı, iklim kırılganlıklarının ne kadar iyi değerlendirildiği, 
kullanılan risk değerlendirme metodolojisi ve eylem planlarının nasıl 
önceliklendirildiğine göre değişebilmektedir.

Entegre azaltım 
ve uyum eylem 
planı

Entegre azaltım ve uyum eylem planları, en kapsamlı çalışma tipini 
oluşturmaktadır. Bu tip eylem planları, bir taraftan emisyonları azaltıcı 
önlemler tanımlarken, diğer taraftan değişen iklime kenti hazırlayacak 
tedbirleri de belirlerler. Bu çalışmaların azaltım ve uyuma yönelik 
eylem planlarını bir arada değerlendirerek kendi aralarındaki çelişki 
ve sinerji potansiyellerini ortaya koyması, farklı kurumlarca yürütülecek 
farklı eylemlerin kendi aralarında uyumlu ve bütünleştirici olmasını 
sağlaması gerekmektedir. Somut eylemlerin öncelik sıralaması da 
yapılmalıdır.
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ENTEGRE İKLIM DEĞIŞIKLIĞI EYLEM PLANI
İklim eylem planları, enerji gibi yalnızca tek bir boyuta 
indirgenmemelidir. Ayrıca yalnızca emisyon azaltımına 
odaklı eylem planları, iklim değişikliğine uyum boyutunu 
göz ardı edeceği için yetersiz kapsama sahip olacaktır. Bu 
açıdan yerel yönetimin kaynakları el verdiğince “entegre” 
iklim değişikliği eylem planı geliştirilmesinde fayda olacaktır. 
Kentler için entegre bir iklim planı, stratejik olarak 3 boyutlu 
düşünülmelidir.
1. Yatay entegrasyon: Kent içindeki farklı sektörlerde iklim eylemlerinin kendi arasındaki 
uyumluluğu;

2. Dikey entegrasyon: İklim eylemlerinin farklı boyutlarının kendi arasındaki uyumluluğu;

3. Azaltım-Uyum entegrasyonu: Kente yönelik azaltım ve uyum faaliyetlerinin birbirlerini 
tamamlaması olarak tanımlanabilir.

Bu üç boyut, aşağıda açıklanmaktadır.

Yatay Entegrasyon: İklim eylem planında tanımlanan somut eylemler, yerel yönetimin farklı 
tematik departmanları tarafından bilinmeli, verimli ve etkili sonuç alabilmek için iş birliği içinde 
yürütülmelidir.

Örneğin belediyenin su tedariği, atık su arıtma, katı atık, ulaşım, enerji gibi farklı konularda 
faaliyet gösteren birimleri, birbirlerinin iklim değişikliği konusunda yürüttüğü çalışmalardan 
haberdar olmalı ve mümkün oldukça işbirliğine gitmelidir.

Dikey Entegrasyon: İklim eylem planında tanımlanan somut eylemler, yerel yönetimin farklı 
fonksiyonel ve stratejik planlarıyla uyumlu olmalıdır. Belediyenin stratejik öncelikleri arasında 
çelişki olmamalı, iklim değişikliği her aşamada göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin afet 
yönetimi konusunda dikey entegrasyona bakıldığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
2015-2019 Stratejik Planı, İstanbul Deprem Master Planı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırım programının iklim değişikliği konusunda birbiriyle uyumlu hedef ve planlara sahip 
olması gerekmektedir.

Azaltım Boyutu

Yatay Entegrasyon

Uyum Boyutu

Dikey
Entegrasyon
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İklim Değişikliği

İmar Planı Atık Yönetimi Toplu Taşıma
Su ve Atık Su 

Şebekesi
...

Şekil 13. İİDEP için tematik yatay entegrasyon

Şekil 14. İİDEP için dikey entegrasyon (örnek)

İBB 5 Yıllık Stratejik Plan
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İstanbul Deprem Master Planı

İBB Yatırım Programı

ENTEGRE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI
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İstanbul için başarılı bir entegre eylem planı oluşturmanın temel faktörleri şu şekilde özetlenebilir:

1. Stratejik Gelişim

• Yerel yönetimlerin, kendi ihtiyaçlarına uygun, özel durumları hesaba katacak bir kentsel 
entegre iklim stratejisini kendilerinin oluşturması desteklenmelidir.

• İklim değişikliğinin yerel etkilerinin, sektörler ve kurumsal yapılarla kesişen ve örtüşen yapısı 
göz önünde bulundurulmalıdır.

• Azaltım ve uyum arasında kesin bir tercih yapılmadan eşit önem verilmeli, eylemler bazında 
düşünülmelidir.

• İklim değişikliği, belediyelerin üst düzey yönetim kademesinin vizyonuna ve misyonuna 
entegre edilmeli ve destekleri alınmalıdır.

• Eylemlerin uygulanması, stratejik kalkınmanın bir parçası olarak görülmelidir.

2. İş birliği

• Paydaş analizi: Belediye içindeki tüm ilgili departman ve iştirakleri kapsayıcı bir 
yaklaşımla iklim değişikliği eylemlerine dahil edilmelidir.

• Belediye içinde ve diğer il ve ilçe belediyeleriyle iletişim kanalları açık tutulmalıdır.

• Yerel yönetimlerin kendi aralarındaki diyaloğu geliştirmeleri desteklenmelidir.

• Deneyimler paylaşılmalı ve ilgili paydaşlara duyurulmalıdır.

3. Yönetim ve Koordinasyon

• Karar verme, koordinasyon ve iletişim yöntemleri etkin şekilde kullanılmalıdır.

• Doğru kaynak yönetimi (eylemlerin finanse edilmesi), sonuçların izlenmesi ve 
değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Şekil 15. İİDEP için azaltım ve uyum eylemlerinin entegrasyonu

Azaltım Faaliyetleri Uyum Faaliyetleri
• Küresel Fayda
• Sonuçlar hemen gözükmez
• Giderlerde azalma

• Yerel Fayda
• Sonuçlar hemen görünür

Yan faydalar arttırılmalıdır. Yanlış uygulamalardan kaçınılmalıdır

D
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l

İİDEP için Temel Başarı Faktörleri

Azaltım-Uyum Entegrasyonu: Belediyeler, iklim eylem planı adı altında hem emisyonları 
azaltıcı, hem de kenti iklim değişikliğine hazırlayıcı faaliyetler planlamakta ve yürütmektedir. Bu 
çalışmalarda önceliklendirmenin doğru yapılması kadar, azaltım ve uyum faaliyetlerinin kendi 
arasında ilişkili ve uyumlu şekilde hayata geçirilmesi de önemlidir. Özellikle hem azaltım, hem 
uyum faydası sağlayan eylemler tercih edilmelidir. Yanlış azaltım ve uyum uygulamalarından 
kaçınılması gereklidir. Uyumsuz uygulamalar, kentlerin iklim direncini kırabilir.
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Zorluklar ve Öneriler

Zorluklar: Yerel yönetimler, iklim değişikliğinin etkilerine önlem alma, kırılganlıkları azaltma 
ve değişen şartlara uyum sağlama konusunda temelde üç büyük zorlukla karşı karşıya 
kalmaktadır;

• Yetersiz veri: İklim değişikliğinin ilgili bölgeyi nasıl ve ne ölçüde etkileyeceğine dair bilgiler 
eksik olabilir. Ayrıca bu bilgiler farklı paydaşlar tarafından farklı şekillerde yorumlanabilir.

• Belirsizlik: Bilimsel iklim değişikliği öngörüleri mutlak bir kesinliğe sahip değildir. Bu 
belirsizliklere rağmen uzun vadeli yatırım planlaması belediyeler için yeni bir konudur.

• Kapasite: Kamu kurum ve kuruluşları, iklim değişikliği ve alınması gereken önlemlere 
yönelik olarak insan kaynağı ve kurumsal kapasite sınırlamalarıyla karşı karşıyadır.

Bu açıdan bakıldığında iklim değişikliğine uyum sağlama konusunda iki büyük güçlük göze 
çarpmaktadır:

• Genel “uyum” şemsiyesi altında farklı problem tiplerinin sistematik bir analizi mevcut 
değildir. Bu nedenle konuya ilişkin çalışmalar, resmin bütününü gösterememekte ve belirli 
konulara odaklı kalmaktadır. Kırılganlık, uyum kapasitesi ve iklimsel direnç gibi soyut 
kavramlar, karar vericiler için yetersiz kalmaktadır.

• Problemlere yönelik olarak geliştirilmiş olan teknik metodoloji ve araçlar sistematik olarak 
iklim değişikliği kırılganlıklarıyla ilişkilendirilmiş değildir. Bir başka deyişle, hangi problem 
için hangi metodolojinin en uygun olduğuna dair bilgiler yetersizdir.

Bu güçlüklere karşın, son yıllarda bu alandaki çalışmalar çoğalmış ve yerel yönetimlere yol 
gösterecek entegre metodolojiler geliştirilmiştir. Kentlerin iklim eylemlerini planlamaları için 
farklı metodolojiler bulunmaktadır. Bu farklı metodolojilerin ortak bir yapısından söz etmek 
mümkündür. Bu yapı aşağıda özetlenmiştir:

Görüldüğü üzere, iklim değişikliği eylem planları temelde döngüsel bir yapıya sahiptir. İklim 
konusunda atılacak adımlar, belediyelerin bir kere planlayıp uygulayacağı bir yapıda değildir.
Aksine, uyum ve azaltıma yönelik eylemler belediye hizmetlerinin bütünleşik bir parçası olup 
süreklilik göstermelidir.  

4. İşlemler

• Entegre eylem planlama metodolojileri kullanılmalıdır.

• Uyum gösteren yönetim yaklaşımları benimsenmeli ve geri besleme ile süreçler sürekli 
olarak iyileştirilmelidir.

• Sürekli adapte edilen ve iyileştirilen prosedürler yardımıyla eylemlerin daha kolay ve hızlı 
hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

5. Öğrenme ve inovasyon

• Kurumsal kapasite güçlendirilmelidir.

• Kazanımların kalıcı olması için kurumsal öğrenme (değişim yönetimi) yöntemleri 
uygulanmalıdır.

• İletişim, karşılıklı öğrenme ve öğrendiklerini paylaşma yoluyla iklim değişikliği konusunda 
edinilen bilgi ve tecrübenin ihtiyacı olanlara yayılması kolaylaştırılmalıdır.

• Hatalardan çıkarılan dersler ve görülen eksiklikler, politika yapıcılarla da paylaşılmalıdır.

• Kazanımlar geniş kitlelere de duyurulmalıdır.
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Aşama 1

Temel Çerçeve

Aşama 2
Öncelikle alan 
ve hedeflerin 
belirlenmesi

Aşama 3
Entegre eylem 

planı geliştirilmesi

Aşama 4
İzleme ve 
raporlama

Aşama 5
Gözden geçirme 

ve revizyon

Şekil 16. Eylem planı oluşturma çalışmalarının temel aşamaları

Aşama 1 Temel Çerçeve • İklim program(lar)ının seçimi / Hazırlık çalışmaları

• Mevcut ve gelecekteki iklimsel kırılganlıkların belirlenmesi

• Sera gazı envanteri hazırlanması

Aşama 2 Öncelikli alan 
ve hedeflerin 
belirlenmesi

• Emisyon azaltım hedefi belirlenmesi

• Uyum kapasitesinin değerlendirilmesi

• Uyum hedefleri belirlenmesi

• Temel risklerin ve öncelikli alanların tanımlanması

Aşama 3 Entegre eylem planı 
geliştirilmesi

• Somut eylemlerin zaman planına oturtulması

• Eylemlerin hayata geçirilmesi

• Dirençli kent yapısının kurulması

Aşama 4 İzleme ve 
raporlama

• Uyum kapasitesi ve hazırlık seviyesinin değerlendirilmesi

• Emisyon azaltımlarının değerlendirilmesi

Aşama 5 Gözden geçirme ve 
revizyon

• Mevcut eylemlerin gözden geçirilmesi

• Yeni eylemler geliştirilmesi

Bu nedenle yerel yönetimler, sürekli yeni uyum ve azaltım çalışmaları planlamalı, uygulamalı, 
sonuçlarını değerlendirmeli ve edindiği deneyimle yeni eylemler planlamalıdır. 

Eylem planları, prensip olarak bir başlangıç adımı ile tüm sürecin bir yol haritasını çıkartılması ile 
başlamaktadır. Daha sonra iklim değişikliğinin getirdiği riskler ortaya konur. Bu kırılganlıklara 
yönelik ne gibi tedbirler alınabileceği belirlenir. Sonrasında, bu tedbirlerden en uygun olanlar 
seçilir ve uygulanır. Uygulamayı takiben eylemlerin hedeflere ulaşmada ne kadar başarılı 
olduğu değerlendirilir. Bu süreçlerde mümkün olduğunca ilgili paydaşların katılımı arzulanır.

Öneriler: Çok yönlü, dikey ve yatay olarak farklı sektörleri ve yerel yönetim boyutlarını hesaba 
katan entegre bir iklim eylem planı için yerel yönetimler aşağıdaki yaklaşımları kullanabilir:

Tablo 15. İ klim eylem planı geliştirme aşamaları (azaltım ve uyum)
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İstanbul iklim değişikliği eylem planı (İİDEP), entegre bir azaltım ve uyum eylem planı olacaktır. 
Bu açıdan hem sera gazı emisyonlarını azaltıcı, hem iklimsel riskleri önleyici eylemlerin 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu tip kapsamlı eylem planları için farklı yaklaşımlar olsa da 
temelde benzer yapılara sahiptirler.

Bu raporda, mümkün olduğunca detaylı, net ve yol gösterici olması için 2 benzer uyum eylem 
planı yaklaşımına yer verilmektedir. Uyum konusu daha geniş kapsamlı bir çalışma gerektirdiği 
için aynı yaklaşım kullanılarak azaltım konusu kapsanabilir.

Uyum eylem planları: Uyum eylem planları oluşturulmasına yönelik örnek bir metodoloji, Avrupa 
Birliği’nin iklim uyum platformu tarafından sunulan Kentsel Uyum Destek Aracı’dır (“Urban 
Adaptation Support Tool” - UAST)[25]. UAST dışında başka Dünya Bankası’nın yayınlamış olduğu 
gibi başka metodolojiler de mevcut olsa da bunlar ciddi farklılıklar barındırmamaktadır[26]. Bir 
başka örnekte ICLEI’nin kılavuzunda[27], eylem planı oluşturma aşamaları sırasıyla ’Başlangıç-
-Araştırma--Planlama--Uygulama--İzleme’ olarak döngüsel verilirken, İngiltere’nin UKCIP 
metodolojisinde[28], ‘Başlangıç--Mevcut İklimsel Kırılganlık--Gelecekteki İklimsel Kırılganlık-
-Uyum Tedbirleri--İzleme ve Gözden Geçirme’ olarak, yine döngüsel şekilde verilmektedir. 
Bu farklı metodolojiler, Mayors of Adapt’ın Şekil 16’daki adımları ile karşılaştırıldığında çok 
benzer oldukları görülmektedir. Farklı metodolojilerin bir arada, entegre biçimde kullanılması 
da mümkündür.

Uyum eylem planı yaklaşımına yönelik olarak bu raporda öncelikle UKCIP metodolojisi, 
ardından UAST metodolojisi anlatılacaktır. Bu iki metodolojinin dışında, yine çok benzer yapıda 
başka yaklaşımlar olsa da, raporun kapsam ve odağını koruması açısından İİDEP için de uygun 
olmaları sebebiyle bu iki metodoloji tanıtılmaktadır. 

UKCIP[28] daha çok yerel yönetimlerin iç çalışmalarına yönelik, pragmatik bir yaklaşıma sahip 
olup belediyelere temel konularda yön gösterme amacını taşır. UAST metodolojisi, daha 
kapsamlı ve detaylı bir yapıdadır. Bu metodolojiler son derece detaylı şekilde belediyelere 
yapılması gereken çalışmalara dair yol göstermektedir.

Bu bilgiler ışığında, İİDEP Yol Haritası 4. İş Paketi olan “İklim Değişikliği Risk, Fırsat ve 
Kırılganlıklar” adım adım, herhangi bir konu atlanmadan hazırlanabilecektir. UKCIP ve UAST 
metodolojilerinde, entegre bir iklim değişikliği eylem planı için bölgesel iklim değişikliği 
projeksiyonlarının hazırlanması gerektiği belirtilmektedir. Bu projeksiyonlar, bu raporun ikinci 
kısmında ayrıntılı şekilde verilecektir.

Tablo 16. İklim eylem planları için öneriler

ENTEGRE EYLEM PLANI GELIŞTIRME

Belediyenin farklı müdürlükleri ve iştiraklerine azaltım ve uyum konularında somut sorumluluklar 
verilmelidir.

Mümkünse belediye bünyesinde bir iklim çalışma grubu oluşturularak deneyim ve bilgi paylaşımı 
kolaylaştırılmalıdır.

İklim eylemlerinin, belediyenin öncelikli gördüğü alanlarda geliştirilmesi desteklenmelidir.

İklim eylem planı ile belediyenin yatırım programının bağlantılı ve uyumlu olması sağlanmalıdır.

Farklı sektörlere yönelik iklim eylemlerinin birbiriyle bağlantılı ve uyumlu olması sağlanmalıdır.

Planlanan belediye yatırımlarının iklim değişikliği etkilerini (azaltım ve uyum) inceleyecek seçme 
mekanizmaları oluşturulmalıdır.

İklim eylem planına belediye dışındaki aktörlerin de katkı sağlamasının önü açılmalıdır.

Sorunlar ve çözümler belirlenirken belediye sınırlarının ötesinde bölgesel düşünülmelidir.

ENTEGRE EYLEM PLANI GELİŞTİRME
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İİDEP için genel yaklaşımı vermesi açısından öncelikle UKCIP metodolojisine yer verilmiştir. 
Bu yaklaşım, 5 adımdan oluşur ve yerel yönetimlerin karar verme süreçlerini adım adım 
destekleyecek bir yapıya sahiptir. Yerel yönetimler, şu durumlarda iklimsel riskler konusunda 
harekete geçmelidir:

• Meteorolojik olaylar hâlihazırda doğrudan ve dolaylı olarak kenti etkilemesi,

• İş sürekliliği ve belediye hizmetlerinin devamlılığı konusunda acil durum planları gerekmesi,

• Kent için belediye uzun vadeli plan ve projeler ele alınması,

• Kent için yeni gelişim bölgeleri tanımlanması,

• İklimdeki değişimlere karşı bölgede hassasiyet söz konusu olması.

UKCIP Metodolojisi

Tablo 17. UKCIP Metodolojisi’nin 5 adımının detaylı iş kırılımı[28]

No. Temel Sorular Açıklama Faaliyetler

1. Başlangıç

1.
1.

 Y
ap

ı t
aş

la
rı • Belediye içinde 

iklim değişikliği 
konusunda kim 
çalışıyor?

• Çalışmalar için üst 
yönetimin desteği 
mevcut mu?

• Ekip: İklim değişikliği konusunda belediye 
içinde çalışacak ekip belirlenmelidir. Eylem 
planı oluşturma sürecinin farklı aşamalarında 
farklı bilgi ve tecrübelere ihtiyaç olursa ekibe 
yeni üyeler katılmalıdır.

• Yönetimin desteği: İklim değişikliğiyle 
mücadele konusunda belediyenin üst 
yönetiminin desteği ve onayı alınmalıdır. Kurum 
içi işleyişin iyi tanımlanmasında yarar olacaktır.

• Değişim: İklim değişikliği risklerine önlem 
alınması, yerel yönetim içinde bazı temel 
değişiklikler ve yepyeni iş anlayışları 
gerektirebilir.

• Bu metodolojinin 
incelenmesi

• Ekibin belirlenmesi

• Yönetimin 
desteğinin alınması

1.
2.

 M
ot

iv
as

yo
n • İklim değişikliğinin 

gündeme 
gelmesinde temel 
etken nedir?

Belediyenin iklim değişikliğini gündemine 
almasının olası sebepleri şunlar olabilir:

• Kentin geçmiş yıllarda aşırı bir iklim olayından 
zarar görmesi,

• İklime hassas altyapı projeleri planlanması,

• Hukuki bir zorunluluk ve ulusal bir program 
taahhütü olması,

• İklim değişikliğinin getirebileceği fırsatların 
erken tespit edilmesi,

• Azaltım eylemlerinin tamamlayıcısı ve 
bir sonraki adımı olarak uyum eylemleri 
planlanması,

• Kentin itibarlı bir bölgesel çekim merkezi olarak 
yenilikçi ve öncü rolünü sürdürmesi,

• Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanmasının 
stratejik bir öncelik olarak görülmesi,

• Uzun ömürlü kentsel değerlerin korunması,

• Yerel yönetimde konuya hakim ve bilgili bir 
ekibin bulunması.

• İklim konusunun 
iç işleyişte yer 
bulmasının ana 
sebeplerinin 
tanımlanması
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No. Temel Sorular Açıklama Faaliyetler
1.

3.
 A

m
aç • Çözüm aranan 

problem nedir?

• Ne hedefleniyor?

• Çalışmanın 
kapsam ve boyutu 
nedir?

• Projenin başarısı 
hangi kriterlere 
göre belirlenecek?

• Alınacak kararlar 
hangi vadede 
uygulanacak?

• Uygun ekip mevcut 
mu?

Çözüm aranan problem tanımlanmalı ve 
başarılmak istenen sonuçlar belirlenmelidir. 
Sonuçların yeterli olup olmadığının nasıl 
değerlendirileceğine karar verilmelidir:

• Kurum içi personel ve profesyonel paydaş 
gruplarının farkındalığını artırmak 
hedefleniyorsa, kimin hangi bilgiye ve neden 
ihtiyaç duyabileceği incelenmelidir.

• Üst yönetimin tam desteğini almak için kapsamlı 
bir plan hazırlanmak isteniyorsa onayları için 
nelerin gerekli olacağı düşünülmelidir.

• Kenti iklime daha dirençli kılmak 
hedefleniyorsa, gelecekte de işe yarayacak 
doğru kararların bugünden nasıl alınabileceği 
araştırılmalıdır.

• Mevcut ekibin, çalışmaların hangi aşamalarında 
daha aktif rol alacağı, hangi faaliyetlerde ek 
ihtiyaçlar olabileceği planlanmalıdır.

• Problemin 
tanımlanması

• Hedeflenen çıktıların 
belirlenmesi

• Başarı faktörlerinin 
ortaya konması

• Zamanlamanın 
tespit edilmesi

• İlgili ekibin bilgi 
ve deneyiminin 
değerlendirilmesi

1.
4.

 Z
or

lu
kl

ar • Ne gibi olası 
zorluklar 
beklenebilir?

• Bu engeller nasıl 
aşılabilir?

• Kurum içi değişim 
nasıl başarılabilir? 

İklim değişikliğine uyum tedbirleri planlanırken 
karşılaşılabilecek muhtemel zorluklar şunlar 
olabilir:

• İklim değişikliğine yeterince ilgi gösterilmemesi,

• Kurum içinde bu tip çalışmaların destek 
görmemesi,

• İklim değişikliği ve alınabilecek önlemler 
konusunda kuşku duyulması,

• Yerel yönetim hizmetlerinde kısa vadeli bakış 
açısı,

• Teknik bilgi eksikliği,

• Kurumun iş yapış biçimi ve değişime karşı olası 
direnç.

• Olası engellerin 
ve kısıtların 
belirlenmesi

• Engelleri azaltacak 
ve desteği artıracak 
mekanizmaların 
tespit edilmesi

• Kurum içi değişimin 
yollarının aranması

2. Mevcut iklimsel kırılganlık

2.
1.

 G
eç

m
iş

 ik
lim

se
l o

la
yl

ar • Geçmişte yaşanan 
iklimsel olaylar 
kenti nasıl etkiledi?

Yakın dönemde yaşanan aşırı iklimsel olayların 
(örneğin sel, aşırı sıcak, yoğun kar yağışı, aşırı 
rüzgâr, uzun süreli don, kuraklık vb.) kenti ve 
belediyeyi nasıl etkilediği araştırılmalıdır:

• Son yıllar içinde yaşanmış olan iklimsel olaylar, 
kentin altyapısına, ekonomisine ve belediye 
hizmetlerine etkisi

• Belediye ve diğer paydaşların bu iklimsel 
olaylara nasıl tepki verdiği, müdahalenin 
yeterli ve zamanında olup olmadığı

• Belediye altyapısına önemli zararlar verilip 
verilmediği ve belediye hizmetlerini aksatıp 
aksatmadığı 

• Bu aşırı olaylar sonrasında benzer durumların 
tekrar etmemesi için ne gibi önlemlerin alındığı

• Geçmiş iklimsel 
olayların listesinin 
çıkarılması

• Bu olayların kenti 
ve belediyeyi 
nasıl etkilediğinin 
belirlenmesi
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No. Temel Sorular Açıklama Faaliyetler
2.

2.
 Y

er
el

 y
ön

et
im

in
 k

ap
as

ite
si • Belediye geçmiş 

iklimsel olaylara 
müdahalede yeterli 
miydi?

Belediyenin kentte geçmişte yaşanan aşırı 
iklimsel olaylara müdahalede ne ölçüde başarılı 
olduğu değerlendirilmelidir. Böylece, gelecekte 
ortaya çıkabilecek iklimsel kırılganlıklara 
karşı kentin ne kadar hazırlıklı olduğu daha 
iyi ortaya konabilir. Müdahale araçları ve 
mekanizmaları tanımlanmalı ve bu kapasitenin 
nasıl artırılabileceği tartışılmalıdır. Müdahaledeki 
güçlü (örneğin güçlü liderlik, etkin iş sürekliliği 
yönetimi, yetkin afet yönetimi ekibi vb.) ve zayıf 
yönler (örneğin yetersiz bütçe, eksik insan kaynağı 
vb.) belirlenmelidir.

• Listelenen geçmiş 
iklimsel olaylara 
nasıl müdahale 
edildiğinin 
belirlenmesi

• Müdahalelerin ne 
ölçüde etkin ve 
başarılı olduğunun 
belirlenmesi

• Güçlü ve zayıf 
yönlerin ortaya 
konması

2.
3.

 K
rit

ik
 e

şi
k • Kent için kritik 

eşikler var mı?
Kritik eşikler, belirli iklimsel koşullarda kentin 
tüm sisteminin temelden ve aniden değiştiği 
durumlardır. Bu kritik eşiklerin ne olduğu ve bu 
eşikler aşılırsa ne gibi kabul edilemez sonuçlar 
doğuracağı netleştirilmelidir. Değişen iklimle 
birlikte bu eşikler daha sık aşılabilir. Örnek olarak 
kuraklık durumlarında kentin su rezervuarlarının 
kaç gün yetebileceği, hangi sıcaklıktan sonra bazı 
temel makinelerin çalışmayabileceği, yağmur suyu 
sisteminin en fazla ne kadar yağışı kaldırabileceği 
verilebilir.

• Kritik eşiklerin 
belirlenmesi

2.
4.

 A
na

liz
in

 
gü

ve
ni

rli
ği • Bu 

değerlendirmenin 
çıktıları ne ölçüde 
güvenilir?

Bu metodoloji takip edilerek önerilen 
değerlendirmeler yapılırken kullanılan bilgi ve 
ulaşılan sonuçlar ne ölçüde güvenilir? Eksik 
bilgi veya yanlış değerlendirmeler olabilirse 
bu risk nasıl azaltılabilir? Çıktılar, karar verme 
süreçlerinde güvenle kullanılabilir mi?

• Kullanılan verilerin 
ve ulaşılan 
sonuçların 
zayıf yönlerinin 
belirlenmesi

3. Gelecekteki İklimsel Kırılganlık

3.
1.

 G
en

el
 ik

lim
 

ta
hm

in
le

ri • Gelecekte genel 
olarak iklimin nasıl 
değişebileceği 
tahmin ediliyor?

Sera gazı emisyonları sebebiyle iklim değişmektedir. 
Bu değişimin kentin bulunduğu bölgede ne gibi 
sonuçlar doğuracağı belirlenmelidir. Bu analiz 
hem ortalama sıcaklık ve yağış gibi genel trendi 
hem de aşırı olayları göz önünde bulundurmalıdır. 
Aşırı iklimsel olayların daha nadir görüldüğü, 
ancak meydana geldiğinde daha büyük hasara 
yol açtığı unutulmamalıdır.

• İklimsel 
projeksiyonların 
hangi detayda 
olması gerektiğinin 
belirlenmesi

• İhtiyaç duyulan 
bilgilere 
odaklanılması

3.
2.

 B
öl

ge
se

l i
kl

im
 p

ro
je

ks
iy

on
la

rı • Bölgenin ikliminin 
nasıl değişebileceği 
tahmin ediliyor?

İklim değişikliğinin kentin bulunduğu bölgede ne 
gibi sonuçlar doğuracağı belirlenmelidir. Kentin 
farklı alanları, sektörleri ve toplum kesimleri 
iklimsel parametrelerden farklı etkilenecektir. 
Örneğin kentin daha serin dış bölgeleri, kentin 
sıcak iç bölgelerine göre sıcaklık artışından daha 
az etkilenebilir. Turizm sektörü, örneğin sanayiye 
göre daha fazla etkilenebilir. Bölgede beklenen 
iklim değişikliği projeksiyonları yapılmalı ve 
geleceğe yönelik daha net bir resim ortaya 
konmalıdır.

• Hangi iklimsel 
parametrelerin kenti 
ilgilendirdiğinin 
tespiti

• Parametrelerin 
nasıl değişmesinin 
beklendiği 

• Zaman boyutu ve 
senaryoların dahil 
edilmesi

• Fırsatların ve kritik 
eşiklerin tespiti
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No. Temel Sorular Açıklama Faaliyetler
3.

3.
 D

ol
ay

lı 
ik

lim
se

l e
tk

ile
r • Göz önüne 

alınması gereken 
dolaylı iklim 
değişikliği etkileri 
neler?

Önceki aşamalarda iklim değişikliğinin bazı 
dolaylı etkileri tanımlanmış olabilir. Ancak önemli 
herhangi bir dolaylı etkinin gözden kaçırılmaması 
önemlidir. Sanayi ve piyasalardaki gelişmeler, bu 
tip dolaylı etkilere örnek gösterilebilir. Örneğin 
yüzeye yakın gömülen iletişim hatları, aşırı 
sıcaklıktan nasıl etkilenecektir? Toplu taşıma 
araçlarının klima sistemleri, gelecekte daha 
ağır yük taşıyabilecek midir? Hastaneler, aşırı 
sıcakların halk sağlığı üzerinde yaratacağı ek 
yükle baş edebilecek kapasiteye sahip midir?

• Olası dolaylı 
etkilerin 
araştırılması

• Öncelikli dolaylı 
etkilerin listelenmesi

3.
4.

 İk
lim

se
l r

is
kl

er • Gelecekte iklim 
ne gibi riskler 
getirebilir?

Bölgeye yönelik iklimsel doğrudan ve dolaylı tehdit 
ve fırsatlar belirlendikten sonra her bir potansiyel 
etkinin riski belirlenmelidir. Risk, ilgili durumun 
gerçekleşme olasılığı ile sonuçların boyutu 
kullanılarak belirlenir. Hem yüksek olasılıkla 
oluşacak, hem de ciddi hasara yol açabilecek 
durumlar yüksek risk olarak sınıflandırılmalı ve 
öncelikle ele alınmalıdır. Bu amaçla “risk matrisi” 
kullanılabilir:

• İklimsel olayların 
gerçekleşme 
ihtimallerinin düşük, 
orta ve yüksek 
olarak belirlenmesi

• Bu olayların olası 
etkilerinin düşük, 
orta ve yüksek 
olarak belirlenmesi

• Risk matrisi 
kullanılarak risklerin 
belirlenmesi

3.
5.

 K
ıy

as
la

m
a Kent, diğerlerine 

kıyasla nasıl 
etkilenecek?

Söz konusu kentin riskleri, diğer benzer kentlerin 
iklimsel riskleriyle kıyaslanarak öncelikler daha 
kolay çerçeveye oturtulabilir. Böylece risklerin 
önemi göreceli olarak ortaya çıkacaktır.

• Belirlenen 
risklerin, yakın 
bölgede bulunan, 
ekonomik aktivite 
ve nüfus olarak 
benzerlik gösteren 
diğer şehirlerle 
kıyaslanması

3.
6.

 Ö
nc

el
ik

li 
ris

kl
er Hangi riskler 

öncelikli müdahale 
gerektiriyor?

Risk matrisi yardımıyla yüksek riskli olan ve 
öncelikle ele alınması gereken riskler tespit 
edilmelidir. Alınacak uyum önlemleri, ilk önce 
belirlenen bu risklere yönelik olmalıdır.

• Yüksek risk 
kategorisindeki 
risklerin 
belirlenmesi

3.
5.

 E
k 

bi
lg

ile
r Daha fazla bilgiye 

ihtiyaç var mı?
Bu değerlendirmeler yapılırken toplanan bazı 
bilgiler ve yapılan değerlendirmeler yeterince 
güvenilir veya detaylı olmayabilir. Bu durumlarda 
gereken noktalarda daha derinlemesine veri 
toplanabilir. Özellikle belirlenen risklerin kente 
olası maliyetlerinin hesaplanması bu aşamada 
faydalı olacaktır. Bu hesaplamalar için uzman 
desteği alınabilir. 

• Olası iklim 
risklerinin detaylı 
analizi

• Risklerin olası 
maliyetlerinin 
hesabı

O
la

yı
n 

ge
rç

ek
le

şm
e 

ih
tim

al
i

Olayın etkisinin büyüklüğü

Düşük

Düşük risk
Düşük öncelik

Yüksek risk
Yüksek öncelik

Orta

D
üş

ük
O

rt
a

Yü
ks

ek
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No. Temel Sorular Açıklama Faaliyetler

4. Uyum Tedbirleri

4.
1.

 E
yl

em
 k

at
al

oğ
u Belirlenen risklere 

yönelik ne gibi olası 
tedbirler alınabilir?

Uyum yönelik çalışmalar temelde ikiye ayrılır:

• Uyum kapasitesini artırıcı eylemler: Yerel 
yönetimin iklim değişikliğine uyum kapasitesini 
artırmaya yönelik çalışmalardır. İklim 
değişikliği konusunun belediyenin iç işleyişine 
entegrasyonu, destekleyici bir kurumsal yapı 
ve bu konuya tahsis edilmiş insan kaynakları 
oluşturulmasını kapsar. Bilgi ve deneyim 
kazanılmasını hedefler ve belediyenin etkin 
önlemler geliştirme imkânını artırır.

• Uyum eylemleri: İklim risklerini azaltmak ve 
fırsatları kazanca çevirmek üzere doğrudan 
alınan tedbirleri ifade eder. Hızlı veya yavaş, 
kolay veya karmaşık, düşük veya yüksek 
maliyetli, kısa veya uzun vadeli olabilir.

• İklim değişikliğine 
uyum amacıyla 
kurum içinde ve 
dışında alınabilecek 
potansiyel 
tedbirlerin bir 
kataloğunun 
oluşturulması

• Paydaşların bilgi 
ve deneyiminden 
faydalanılması

4.
2.

 O
la

sı
 e

yl
em

le
rin

 d
eğ

er
le

nd
iri

lm
es

i • Hangi uyum 
eylemleri daha 
uygun?

• Eylemlerin emisyon 
azaltımı, toplumsal 
ve çevresel etkiler, 
sektörel öncelikler 
gibi yansımaları 
var mı?

Daha önce konmuş olan stratejik hedeflere 
ulaşmak için hangi uyum eylemlerinin daha 
yerinde olacağı belirlenir. Bu değerlendirmede 
aşağıdaki kriterlerden yararlanılabilir: 

• Etkinlik: Eylemler istenen çıktıları sağlar mı?

• Verimlilik: Faydalar, maliyeti geçer mi?

• Eşitlik: Eylemler, farklı toplum kesimlerini ve 
sektörleri benzer etkiler mi?

• Esneklik: Eylem, ihtiyaca göre adapte edilebilir 
mi? 

• Sürdürülebilirlik: Çevre ve toplumsal etkileri 
var mı? Eylemin kendisi uzun vadede devam 
ettirilir mi?

• Pratiklik: Hızlı ve kolay şekilde uygulanabilir 
mi?

• Kabul edilebilirlik: Kent halkı kolay kabul eder 
mi?

• Aciliyet: Ne kadar acil uygulanması gerekiyor?

• Maliyet: Yatırım ve işletme maliyeti ne kadar? 
Maliyet tasarrufu yaratıyor mu? Çevresel ve 
sosyal maliyetleri var mı?

• Sağlamlık: Farklı iklim senaryolarına dayanıklı 
mı?

• Sinerji: Belediyenin başka hedefleriyle 
örtüşüyor mu?

• Değerlendirme 
kriterlerinin 
belirlenmesi

• Değerlendirecek 
uzman(lar)ın 
belirlenmesi

• Değerlendirme 
tekniğinin 
belirlenmesi

• Kriterlerin önem 
derecelerinin 
belirlenmesi

• Her eylemin 
kriterler yardımıyla 
değerlendirilmesi
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No. Temel Sorular Açıklama Faaliyetler
4.

3.
 E

yl
em

le
rin

 s
eç

im
i • Uyum eylemleri 

öncelik sırasına 
konurken başka 
hangi faktörlere 
bakmalı?

Yalnızca kriterler ışığında uyum eylemlerini 
seçmek yeterli olmayacaktır. Aşağıdaki faktörler 
de göz önüne alınmalıdır:

• Zamanlama: Riskler büyükse en kısa zamanda 
harekete geçmek gerekir. Belirlenen uyum 
hedefini hızla gerçekleştirmek için yeterli 
imkân yoksa ısrar etmek yerine, eldekileri hızlı 
hayata geçirilebilecek benzer öncelikteki uyum 
eylemleri tercih edilebilir. Dış paydaşlarla olası 
proje işbirliklerinin gecikmelere yol açabileceği 
de göz önüne alınmalıdır. Uzun ömürlü 
yatırımlar planlanırken, uyum boyutu tasarım 
sürecinin sonunda değil, en başında dikkate 
alınmalıdır. 

• Eylemin ölçeği: İklim değişikliğinin hangi 
şiddette oluşacağına dair belirsizlikler vardır. Bu 
nedenle “ideal” uyum eylemi boyutlandırılırken 
bu belirsizlikler de düşünülmelidir. Burada 
makul bir denge bulunmalıdır. Hiçbir tedbir 
almayıp daha sonra oluşabilecek yüksek 
maliyetlere katlanmak veya bugünden eldeki 
tüm imkânlarla tedbir alarak gelecekteki 
kırılganlıkları azaltmak arasında ödünler 
verilerek belediye için en uygun eylemler 
belirlenmelidir.

• Fırsatlardan yararlanma: Bazı durumlarda 
belediyenin elinde sıra dışı imkânlar ve özel 
durumlar olabilir. Nadir yapılan imar bölge 
planlamalarında iklim konusunu düşünmek, 
bazı eylemleri bir ArGe veya hibe projesiyle 
birlikte geliştirmek, ulusal iklim stratejilerinde 
öncelik sahibi olan eylemleri tercih etmek gibi 
fırsatlar değerlendirilmelidir. 

• Yönetimin risk algısı: Yerel yöneticilerin risk 
algısı da, eylemlerin bir sıraya konmasını 
etkiler. Bazı yöneticiler örneğin yağış konusunu 
daha öncelikli görürken, bir diğer yönetici 
aşırı sıcak gün sayısındaki artışı daha fazla 
önemseyebilir. Belediyenin kurumsal olarak 
konuya yaklaşımı burada önemli rol oynar. 
Farklı risk algıları, teknik bilgiler ışığında ve veri 
temelli olarak ortak bir platformda tartışılmalı 
ve üzerinde anlaşılarak ilerlenmelidir. 
Gereğinden fazla uyum tedbiri kaynakların 
gereksiz kullanılmasına, gereğinden az uyum 
tedbiri ise ekonomik, toplumsal ve çevresel 
maliyetlere yol açacaktır.

• Eylemlerin makul ve 
gerçekçi bir zaman 
planına oturtulması

• Eylemlerin 
fizibilite ve maliyet 
perspektifinden de 
değerlendirilmesi

• Hâlihazırda 
planlanan 
yatırımlara uyum 
eylemlerinin 
entegrasyonu

• İklimsel risk algısı 
konusunda kurum 
içinde ortak bir 
anlayış geliştirilmesi

• Eksik veya fazla 
uyum tedbirlerinin 
olası sonuçlarının 
düşünülmesi

• İtibar, inovasyon, 
çekim merkezi, 
ekonomik canlılık, 
akıllı kent gibi 
kavramların 
göz önünde 
bulundurulması

• Eksik veri 
ışığında yapılan 
değerlendirmeler 
için gelecekte tekrar 
gözden geçirmek 
üzere not eklenmesi
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4.

4.
 U

yg
ul

am
a 

pl
an

ı • Seçilen eylemler 
nasıl hayata 
geçirilecek?

Hangi eylemin, kim tarafından, ne zaman 
uygulanacağı belirtilmelidir. Eylemleri açık 
uçlu, sorumlusu belli olmayan, somut detayları 
vermeden sadece listelemenin başarısı sınırlı 
olacaktır. Uygulamada şunlara bakılmalıdır:

• Engeller: Kurum içi veya dışında teknik, 
finansal, operasyonel, stratejik veya yönetimsel 
engeller varsa bunların azaltılması için 
çözümler üretilmelidir.

• Sorumlu: Uygulamadan tek bir sorumlu 
tanımlanmalı, bu sorumluyu (örneğin 
müdürlük veya iştirak) bilgi, finans ve zaman 
gibi kaynaklarla destekleyecek diğer paydaşlar 
da belirlenmelidir.

• İşbirliği: Benzer sorunlara sahip ve benzer 
eylemler planlayan başka paydaşlarla 
finansman, uygulama, izleme gibi konularda 
işbirliği imkânları araştırılmalıdır.

• Kırılgan gruplar: Düşük gelirli toplum kesimleri 
veya kentin belirli bölgelerinde yaşayanlar, 
diğer kesimlere göre eylemlerin sonuçlarından 
önemli ölçüde daha fazla etkilenebilir. Bu 
hassasiyetler dikkate alınmalıdır.

• Deneyimlerden yararlanma: Birçok kent 
benzeri eylemler uygularken deneyim kazanır. 
Bu deneyimlerin paylaşılması, uygulamaların 
başarısını artıracaktır.

• Kaynaklardan yararlanma: Kurumlar çeşitli 
konularda (örneğin bütçe, esneklik, hız, 
teknik bilgi vb.) özellikle güçlü olabilir. Bu 
avantajlardan yararlanacak şekilde uygulama 
planları yapılmalıdır.

• Rol ve 
sorumlulukların 
net olarak 
tanımlanması

• Her bir somut 
eylemin nasıl 
uygulanacağının 
belirlenmesi

• Benzer program, 
proje ve paydaşlarla 
işbirliği içinde ortak 
yürütme şartları,

• Gereken 
kaynakların 
belirlenmesi (bütçe, 
personel, teçhizat, 
bilgi vb.)

• Ne ölçüde paydaş 
ve halk desteğine 
ihtiyaç olduğunun 
belirlenmesi

• Çalışmaların halka 
ve diğer paydaşlara 
nasıl aktarılacağı

• Uygulamada 
karşılaşılabilecek 
olası engel ve 
risklerin ortaya 
konması

• Detaylı zaman planı

4.
5.

 E
yl

em
le

rin
 h

ay
at

a 
ge

çi
ril

m
es

i • Eylemler, 
planlandıkları 
şekilde 
gerçekleştirildiler 
mi?

Planlanan uyum eylemleri, daha önce belirlenmiş 
sorumlular tarafından tanımlanan zaman 
çizelgesine uygun şekilde hayata geçirilir ve 
devam ettirilir.

Uygulamanın ne kadar başarılı olduğu, ayrıntılı 
bir izleme prosedürü ile takip edilmelidir.

• Planlanan 
eylemlerin 
sorumlular 
tarafından 
gerçekleştirildiğinin 
sürekli olarak takip 
edilmesi
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5. İzleme ve Gözden Geçirme

5.
1.

 G
en

el
 y

ak
la

şı
m • Değerlendirilen 

ne?

• Mantık ve 
varsayımlar ne?

• Kimler dâhil 
edilmeli?

• Çıktılar nasıl 
paylaşılmalı?

İzleme ve değerlendirme çalışmaları için aşağıdaki 
sorular cevaplanarak ilerlenebilir[29]:

Boyut Temel Sorular

Amaç • Değerlendirme neyi amaçlıyor?

• Nasıl sinerji elde edilebilir?

• Birbiriyle çelişen amaçlar nasıl 
yönetilir?

• Hangi bilgiler kazanılacak?

Konu • İzlenen veya değerlendirilen ne?

• Uyum eylemleri mi, uyum kapasitesini 
artırıcı eylemler mi, ikisi birden mi 
izleniyor?

Varsayımlar • Ne varsayıldı? Varsayımlar geçerli mi?

• Ne gibi hedeflenmeyen çıktılar göz 
önüne alındı?

Engeller • Değerlendirmede hangi özel konulara 
dikkat edilmeli?

• İzleme ve değerlendirmeyi zorlaştıran 
faktörler neler?

İ l e r l emey i 
ölçmek

• Mevcut bilgi kaynaklarından yeterince 
faydalanıldı mı?

• Göstergeler, amaç ve hedefleri 
doğrudan karşılıyor mu?

• Sayısal metrikler, kalitatif bilgiyle 
destekleniyor mu?

İletişim • Değerlendirme sürecine kim, ne zaman 
ve nasıl dâhil edilmeli?

• Kimlerin sesi duyulacak?

• Çıktılar nasıl anlatılmalı?

Değerlendirmelerle temelde verimlilik, etkinlik, 
hesap verilebilirlik, çıktıların hedeflerle 
uyumluluğu, bilgi ve deneyim kazanımı gibi 
performans faktörleri ölçülür. İzleme, çalışmalar 
yürütülürken biçimlendirici değerlendirme 
(“formative evaluation”) ve/veya çalışmalar 
sonrasında toplam etkinliği ölçmek için düzey 
belirleyici değerlendirme (“summative evaluation”) 
olarak yapılabilir. İzleme ve değerlendirme 
çalışmaları yapılırken aşağıdaki konulara dikkat 
edilmelidir:

• Değerlendirmenin amacı ne? Öğrenilmek 
istenen ne?

• Amaçlar ve birbiriyle çelişen hedefler arasında 
nasıl sinerji yaratılabilir?

• Ne gibi ödünler vermek gerekebilir? 

• Kim neyi, nasıl öğrenmeli?

• İzlemenin neden 
yapıldığı sorusunun 
cevabının verilmesi

• Neyin izlendiğinin 
belirlenmesi

• Değerlendirmenin 
nasıl yapılacağının 
belirlenmesi

• Ne gibi zorluklar 
olabileceğinin 
araştırılması

• Çıktılarla ne 
yapılacağının 
belirlenmesi

• Değerlendirme 
sonuçlarının 
kimle, nasıl 
paylaşılacağının 
tespit edilmesi
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5.

2.
 Z

or
lu

kl
ar • Başarılı bir uyum 

için ne gibi 
engeller var?

• Sınırlamalar neler?

• Beklenmeyen ve 
hedeflenmeyen 
ne gibi sonuçlar 
olabilir?

Uyum eylemlerinin başarısı değerlendirilirken 
aşağıdaki olası engeller gözden kaçırılmamalıdır:

• Belirsizlikle nasıl başa çıkıldığı: Eylemin 
sonunda olduğu kadar eylem boyunca 
da sürekli izleme prosesleri planlanabilir. 
Varsayımların hangi şartlar altında yapıldığı 
incelenmelidir.

• Etkilerin uzun vadeli olması: Birçok azaltım 
eylemi uzun ömürlü olduğu için varsayımlar 
muhtemelen zaman içinde değişim 
gösterecektir. Uyum iteratif, kendini yineleyen 
ve sürekli olarak gelişimin izlendiği bir yapıda 
değerlendirilmelidir. Bu amaçla sadece sonuç 
göstergeleri değil, aynı zamanda proses 
göstergeleri (sonuçlara hangi süreçle ulaşıldığı) 
de kullanılmalıdır.

• Eylem yapılmasaydı ne olacağı (“baseline”): 
Özellikle verimlilik ve hesap verebilirlik için 
bu senaryoların başta belirlenmesi faydalı 
olacaktır.

• Eyleme kimin katkıda bulunduğu: Eylemin 
maliyetlerinin kim tarafından karşılandığı 
ve faydalarından kimin yararlandığı 
tanımlanmalıdır. 

• Uygun performans faktörleri belirlenmesi: 
Bazen faydaların ne kadar fazla olduğuna 
odaklanmak yerine, faydaların gerçekleşip 
gerçekleşmediğine yoğunlaşmak daha doğru 
olabilir. 

• Eğitim ve öğrenme: Kazanılan deneyim ve 
bilginin kurum içinde ve diğer paydaşlarla nasıl 
paylaşılabileceği düşünülmelidir. Öğrenme, 
tüm değerlendirme süreçlerinin bir amacı 
olarak görülmelidir.

• Olası zorlukların 
masaya yatırılması

• Başarılı sonuç 
almayı zorlaştıracak 
engelleri azaltmak 
için gereken 
önlemlerin 
belirlenmesi
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5.

3.
 P

er
fo

rm
an

s 
öl

çü
m

ü • Hangi kriterlerle 
performans 
ölçülmeli?

• Performans 
ölçümü için nasıl 
bir yaklaşım 
gerekiyor?

Performansın değerlendirmesi yapılırken temel 
ilkelerden yararlanılabilir:

• Performans, eylemle ulaşmak istenilen hedefe 
ne kadar yaklaşıldığına bakılarak ölçülmelidir.

• “İyi” uyum temelinde değerlendirme 
yapılmalıdır. İyi uyumla kasıt, eylemlerin 
sürdürülebilir, dengeli, entegre, iş birliğine 
açık, eşitlikçi, etkin ve verimli olmasıdır.

• Performans, temel senaryoya (“baseline”) göre 
ölçülmelidir.

Göstergeler, süreçlere veya çıktılara yönelik olmak 
üzere ikiye ayrılır:

• Süreç göstergeleri, çıktılara ulaşmak 
için yürütülen proseslerin tamamlanıp 
tamamlanmadığına (örneğin bir eğitimin 
alınması, toplantı organize edilmesi, personel 
istihdam edilmesi vb.)

• Çıktı göstergeleri, uyum eylemi ile hedeflenen 
nihai sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığına 
odaklanır.

Performans, göstergeler yardımıyla ölçülür. 
Böylece belirli bir şartın yerine getirildiği, net bir 
sonucun elde edildiği veya bir başarı sınırının 
aşıldığı belirlenebilir. Göstergeler, (mümkünse 
bir Uyum Mantık Modeli yardımıyla) eylemin 
hedeflerin uygun şekilde tanımlanmalıdır. 
Göstergeler ile amaç arasında net ve doğrudan 
bir ilişki olmalıdır. Gerekirse birden fazla gösterge 
kullanılabilir. Sayısal metrikler tercih ediliyorsa, 
izleme zamanında ihtiyaç duyulan sayısal 
verilere erişilebilmesi gerekecektir. Kalitatif ve 
sayısal göstergeler birlikte kullanılarak daha 
geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılabilir. 
Göstergelerin tek bir paydaşın bakış açısını 
yansıtmamasına dikkat edilmelidir.

• Performans 
ölçümünün temel 
alacağı sayısal ve 
sözel göstergelerin 
belirlenmesi

• Performans için 
iyi sonuçların 
tanımlanması

• Her gösterge için 
temel senaryonun 
belirlenmesi

UAST Metodolojisi
İİDEP için hangi metodolojinin kullanılacağı ileriki aşamalarda belirlenecektir. Farklı 
metodolojiler ihtiyaçlara yönelik olarak birlikte kullanılabilir veya gerekli değişiklikler de 
yapılabilir. Burada verilen metodolojilerin önemli konuların gözden kaçırılmaması amacıyla 
tanıtıldığının altı çizilmelidir.

Metodolojiler arasındaki benzerlikten dolayı bu aşamada genel bilgi amacıyla örnek UAST 
metodolojisi tanıtılmaktadır. Her ne kadar UAST, entegre bir azaltım ve uyum eylem planı olan 
İİDEP’e göre daha dar bir kapsama (yalnızca uyum boyutu) sahip olsa da, bu metodoloji uyum 
eylemlerinin belirlenmesi sürecini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Aynı metodolojinin yalnız 
uyum için değil, azaltım için de kullanılabileceğinin altı çizilmelidir. Bu temel uyum adımlarının 
ayrıntılı açıklaması daha aşağıda yer almaktadır. Öncelikle temel adımlar anlatılmaktadır. 
Genel olarak bu adımlarda sorulan soruların her birinin cevapları somut, net ve eksiksiz 
verilerek bir kent için uyum eylem planı oluşturulabilmektedir.
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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.

Tablo 18. UAST Metodolojisinin Temel Adımları[25]



54

0. Başlangıç: Kullanılacak metodolojinin temel çerçevesinin çizilmesi

0.1. Bu metodoloji nasıl kullanılmalı?

Uyum eylemlerinin belirlenmesi için farklı detay 
ve yaklaşımlara sahip çeşitli metodolojiler 
bulunmaktadır. 6 adımdan oluşan UAST bunlardan 
biridir. UAST, günümüzde CoM’a dâhil edilmiş 
bulunan Avrupa Birliği “Mayors Adapt” projesi 
dâhilinde geliştirilmiştir. Avrupa kentleri, uyum 
eylemlerini bu yaklaşımla belirlemektedir.

Bu metodoloji, kentlere eylem planlarını 
oluştururken kullanabilecekleri veri, kılavuzluk, 
araç ve bilgiyi bir arada sağlamaktadır. Eylem 
planı oluşturulurken, bu adımların altındaki 
sorulara cevap aranması önemlidir. Böylece tüm 
temel konuların eksiksiz ve bütünsel bir yaklaşımla 
değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

0.2. İklim nasıl değişiyor? Kentleri nasıl 
etkileyecek?

İklim değişikliğinin varlığı konusunda bilimsel 
görüş birliği mevcuttur. Akdeniz bölgesi de dâhil 
olmak üzere dünyanın iklimi hızla değişmektedir. 
Dünyadaki tüm sera gazı emisyonları bugün sıfıra 
indirilse dahi, küresel ısınmanın etkileri görülmeye 
devam edecektir. Bu etkiler, farklı bölgelerde farklı 
şekillerde ve şiddette görülecektir.

İklimin ne ölçüde değişeceği, önümüzdeki 
dönemde dünyada ne kadar sera gazı azaltımı 
yapılacağına bağlıdır. Bu konuda farklı senaryolar 
vardır. Sıcaklık ve yağış dışında dünyada sel, 
kuraklık, aşırı yağış, fırtına, sıcak ve soğuk hava 
dalgaları, uzun kar yağışları, don ve buzlanma, 
deniz seviyelerinde artış, okyanuslarda asitlenme 
gibi etkiler beklenmektedir.

Kentler de bu değişimlerden önemli ölçüde 
etkilenecektir. Nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin 
yoğun olduğu kentler, aynı zamanda ekonomik 
varlıkları, sağladığı istihdam, kritik altyapısı ve 
elzem hizmetlerin verildiği merkezler olarak tehdit 
altındadır. Kentlerde somut olarak hangi etkilerin 
beklendiği, öncelikle ayrıntılı uzman çalışmalarıyla 
bölgesel olarak belirlenmelidir. Genel olarak aşırı 
sıcak hava dalgalarının halk sağlığına etkileri, 
sınırlı içme suyu kaynakları için bölgesel rekabet, 
kent ısı adası etkisi ve ekosistem üzerinde artan 
baskılar beklenebilir.

0.3. İklim değişikliğine uyum nedir? Kent için 
neden önemli?

Kentler iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı 
kırılgan yapılara sahiptir. Küresel etkilerin yanı sıra, 

kent ısı adası gibi etkilerden dolayı kendilerine özel 
şartlara da sahiptir. Birbirine iç içe geçmiş kentsel 
sistemler ve ağların birbirine derinden bağımlı 
olması, farklı amaçlarla kullanılabilecek arazinin 
sınırlı oluşu, mevcut yapılaşma sebebiyle kentin alt ve 
üst yapısında büyük değişiklikler yapmanın zorluğu, 
nüfus yoğunluğu sebebiyle iklimden etkilenebilecek 
kişi sayısının yüksekliği, hızlı kentleşme gibi 
etkenler, bu kırılganlığı artırmaktadır. Kırılganlıklar, 
potansiyel olarak afet risklerinin artması, finansal 
ve fiziksel zararların yükselmesi, halk sağlığı ve 
yaşam kalitesinde düşüş gibi sonuçlara yol açabilir. 
Bu nedenle uyum çalışmaları, yerel yönetimlerin 
dikkate alması gereken bir konudur.

Uyum, mevcut iklimsel değişimlere ek olarak 
gelecekte beklenen etkilere hazırlıklı olmayı da 
içerir. Aşırı nüfus, eskiyen altyapı, artan trafik ve 
hizmetler için artan talep gibi etkenler; kentin 
sınırlarını aşan toplumsal sorunlara, artan 
işsizliğe ve çevre kirliliğine yol açabilmektedir. 
Yerel yönetimler, artan bu tehditleri göz önünde 
bulundurarak sorumlulukları dâhilindeki kentlerin 
geleceğini planlamalıdır.

0.4. Uyumun temel ilkeleri nelerdir?

Uyum, karar süreçlerinin her aşamasında, birçok 
sektörde ve çevredeki bölgelerde göz önüne 
alınmalıdır. Uyum planlaması; sektörler arası, 
çok seviyeli, coğrafi sınırları aşan, geniş paydaş 
katılımını temel alan bir yapıya sahip olmalıdır. 
Uyum, her zaman “daha fazlasını” yapmaktan 
ziyade iklimsel riskler, tehditler, karmaşıklık ve 
belirsizliklerle ilgili yeni bir yaklaşıma sahip olmayı 
gerektirir. Bu nedenle, mevcut kırılganlıkları tespit 
ederek dirençli bir kent yapısı geliştirmenin yolu 
yeni yatırım planlarından değil, öncelikle kurumsal 
bilgi, anlayış ve kapasiteyi artırmaktan geçmektedir. 
Uyum prensipleri şu şekilde özetlenebilir:

• Güçlü liderlik: İklim gündeminin sürdürülebilir 
bir şekilde başarıya ulaşması, en üst düzey 
yönetim kademelerinin konuya ilgi ve desteğiyle 
mümkündür. 

• Uzun vadeli hedefler: Uyum hedefleri, seçimle 
iş başına gelen yerel yönetimlerin görevde 
kaldığı sürelerden daha uzun vadeli planlanmalı 
ve bir sonraki yönetimin sahiplenebileceği 
yapıda olmalıdır.

• Koordinasyon: Azaltım ve uyum faaliyetleri, 
birbirleri pahasına veya birbirlerine rağmen değil, 
biri diğerini güçlendirecek ve sinerji yaratacak 
şekilde koordineli olarak uygulanmalıdır.

• Farklı alanlar: Uyum; bütünsel, farklı sektörlere 
yönelik ve disiplinler arası bir yaklaşım gerektirir. 
Örneğin bir belediye, bir yandan eski ve 

Tablo 19. UAST metodolojisinin detaylı kırılımı [25]
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yeni binalar için iklime dirençli imar planları 
geliştirirken, diğer yandan ulaştırma, su ve atık 
su altyapılarını uygun şekilde güçlendirmeli, 
sel ve sıcak hava dalgası risklerine önlemler 
almalıdır.

• Paydaş katılımı: İklime karşı alınacak önlemlerin 
hayata geçirilebilmesi için paydaşların desteği 
önemlidir. Kent halkında farkındalık yaratmak, 
akademik uzmanların desteğiyle mevcut 
bilgiyi artırmak, diğer uygulayıcılarla alınacak 
ortak önlemler geliştirmek, özel sektörle 
teknolojik imkânları ve finansal mekanizmaları 
güçlendirmek, bu çalışmalara örnek olarak 
gösterilebilir.

• Ulusal politikalara uygunluk: Ulusal iklim 
değişikliği uyum stratejileri, hukuki düzenlemeler 
ve diğer programlar yerel yönetimler için yol 
gösterici olmalıdır. Ulusal iklim politikalarına 
hizmet edecek ve uygulamayı güçlendirecek 
bir uyum eylem planı, politik destek bulacak ve 
çalışmaların uzun vadede sahiplenilmesini de 
güvence altına alacaktır.

• Hızlı harekete geçmek (low-regret): Yerel 
yönetimlerin daha sonra yapmış olmaktan 
pişman olmayacağı, somut yan faydaları 
olan uyum önlemleri geliştirmeleri süreci 
hızlandıracaktır. Örneğin uyum önlemlerinin 
aynı zamanda yeni istihdam yaratması, daha 
yaşanılır ve çekici bir kente katkıda bulunması 
veya enerji tüketimini azaltması belediyeler için 
tercih sebebi olacaktır.

• Düşük maliyet (no-regret): Yüksek maliyeti 
olmayan, iklim öngörüleri gerçekleşmese dahi 
belediyelerin pişmanlık duymayacağı, zaman 
içerisinde ihtiyaçlara göre değiştirilebilecek 
esnekliğe sahip eylemler geliştirilmelidir.

• Finansman: İklim uyum eylemlerine bir masraf 
değil, geleceğe yönelik bir yatırım olarak 
bakılması doğru olacaktır. Bugün alınacak 
önlemlerin, gelecekte önlem almaktan daha 
az maliyetli olduğu unutulmamalıdır. Eylemlerin 
paylaşılan ortak faydaları düşünülerek başka 
paydaşlarla ortak finanse edilebileceği yeni 
bütçeleme mekanizmaları araştırılmalıdır.

• Sürekli izleme: Eylemlerin plana ne kadar 
uygun gerçekleştirildiği ve öngörülen faydaları 
ne ölçüde sağladığı sürekli olarak izlenmelidir. 
Başarı oranı göz önüne alınarak daha sonraki 
eylemler gerekirse revize edilmelidir. Net izleme 
prosedürleri geliştirilmeli, risk ve kırılganlıklara 
dair yeni verilerin nasıl toplanacağı belirlenmeli, 
deneyim kazanılması ve paylaşılması için 
mekanizmalar oluşturulmalıdır.

0.5. Azaltım ve uyum birlikte değerlendirilirken 
ortak faydalar ve ilişkiler nasıl belirlenmelidir?

Azaltım ve uyum çalışmaları, birbirinden 
ayrılamayacak bir bütünün parçaları olarak 
görülmelidir. Önem olarak biri diğerinden 
daha önde olmadığı için kaynakların en verimli 

kullanılması amaçlanarak hareket edilmelidir. 
Azaltım ve uyum eylemleri bu açıdan birbirini 
tamamlayan, güçlendiren ve üzerine koyan bir 
anlayışla planlanmalıdır. Somut azaltım ve uyum 
projeleri arasında ne gibi ortak faydalar olabileceği 
araştırılmalı ve bu olumlu etkileri gösteren projeler 
tercih edilmelidir. Birbirine zarar veren azaltım ve 
uyum eylemlerinden kaçınılmalıdır.

Azaltım ve uyum önlemleri, doğaları itibarıyla 
belediyelerin farklı departmanlarınca ele alınıyor 
olabilir. Bu durumda aradaki koordinasyonu 
düzenli olarak sağlamak önem kazanır. Azaltım ve 
uyum arasında şu tip etkileşimler olabilir:

• Uyum önlemlerinin azaltım hedeflerini olumsuz 
etkilemesi: Örneğin yüksek enerji tüketimine 
sahip olan uyum tedbirleri, azaltım planlarına 
olumsuz etkide bulunabilir. Bu tip etkiler için yeni 
önlemler geliştirilmelidir (örn. yenilenebilir enerji 
kullanımı gibi).

• Azaltım önlemlerinin uyum hedeflerini olumsuz 
etkilemesi: Örneğin karbon tutarak emisyonları 
azaltması için yapılan yoğun ağaçlandırma 
çalışmaları, kentin su ihtiyacını ve dolayısıyla 
olası bir kuraklıkta kırılganlığı artırabilir. Bu 
nedenle en uygun “orta yol”un bulunması için 
koordineli çalışmalar yapılmalıdır.

• Azaltım ve uyum hedeflerini birlikte olumsuz 
etkileyen faktörler: Örneğin su havzalarına 
yönelik düzenlemeler, afet yönetimi, bütçe 
kısıtlamaları gibi stratejik kararlar, hem azaltım, 
hem de uyum çalışmalarını olumsuz etkileyebilir. 
Bu nedenlerle iklim değişikliği anlayışının 
stratejik karar mekanizmalarına kadar entegre 
edilmesi gerekmektedir.

• Azaltım ve uyum hedeflerini birlikte veya 
aralarındaki ilişkileri etkileyen faktörler: 
Örneğin akarsularda bırakılacak can suyu 
miktarına ilişkin bir düzenleme, tarımsal üretim 
ve temiz enerji üretimi arasında bir seçim ve 
ödün (trade-off) anlamına gelebilir. Alınacak 
tedbirlerin azaltım ve uyum boyutlarını, 
aralarındaki neden-sonuç ilişkilerini de göz 
önüne alarak değerlendirmek önemlidir.

0.6. Uyum planlaması ile ilgili daha fazla bilgiye 
nasıl ulaşabilirim?

Yerel yönetimler, bazı spesifik konularda tüm uyum 
çalışmalarını tanımlayacak, önceliklendirecek, 
uygulayacak ve izleyecek bilgi ve kurumsal 
kapasiteye sahip olmayabilir. Bu çalışmalar 
sırasında belediyelerin spesifik teknik ve yönetimsel 
soruları olabilir. Bu çalışmalarda şu kaynaklardan 
bilgi desteği temin edilebilir:

• Bu konu için hazırlanmış olan kılavuzlar (örneğin 
UAST metodolojisi),

• Profesyonel deneyimli danışmanlar ve akademik 
uzmanlar,

• Ulusal ve bilimsel programlar ve katılım 
sağlanan ilgili projeler,
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• İklim eylem planı deneyimi olan yerel 
yönetimlerin ilgili birimleri,

• Uluslararası programların sağladığı raporlar, 
eğitimler, araçlar ve uzmanlar (örneğin 
Covenant of Mayors, Mayors Adapt, Compact of 
Mayors, C40, CDP Cities programları).

1.1. Üst düzey yönetimin desteği nasıl sağlanır?

Uyum tedbirlerinin sağlıklı ve başarılı bir şekilde 
hayata geçirilebilmesi, belediyelerin üst düzey 
yönetimlerinin stratejik desteğini gerektirmektedir. 
Daha acil görülen kentsel ihtiyaçlar ve risk 
kavramının olumsuz algısı sebebiyle sürecin 
en başında yerel yönetimlerin öncelikleri farklı 
olabilir. Bir diğer önemli konu, yöneticilerin 
değişmesi durumunda dahi bu desteğin uzun 
vadeli sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Üst düzey 
yönetimin desteğinin uzun vadede sağlanması için 
farklı yaklaşımlar söz konusudur:

• Üst yönetime ayrıntılı bilgi verilerek uyum 
eylemlerinin temel belediye hizmetlerinin bir 
parçası olduğunun anlatılması,

• Ulusal ve uluslararası gönüllü programlar 
(örneğin Covenant of Mayors, Compact of 
Mayors, C40 vb.),

• Ulusal programlar ve kanuni düzenlemeler,

• Belediyenin gönüllü olarak katılım sağladığı 
AB projeleri, ArGe projeleri, diğer belediyelerle 
ortak çalışmalar.

1.2. Belediye içinde uyum süreçlerine nasıl 
başlanabilir?

İklim değişikliği, kentin tamamını ve birçok paydaşı 
birlikte farklı açılardan etkileyecektir. Birçok sektör 
(örneğin konut, ulaşım, su ve atık su şebekesi vb.), 
birçok yönden, birçok aşamada etkilenecektir. 
Uyum çalışmalarının başarısı, devamlılığı ve 
tutarlılığı, belediye içinde doğru bir kurgu ve 
yapının oluşturulmuş olmasına bağlıdır. Kurumca 
sahiplenilen, takip edilen ve sürekli gündemde 
tutulan bir eylem planı, hazırlık süreci kadar 
uygulama ve izleme süreçlerini de kapsamalıdır.

• Çekirdek ekip: İklim uyum eylemlerini planlayan, 
belediye içinde bu sürecin ilk kurulmasından 
sorumlu çekirdek bir ekip oluşturulmalı ve 
görevlendirilmelidir. Bu ekip, belediye içindeki 
diğer tüm departmanlarla sürekli iletişim içinde 
olmalıdır. Ekibin sorumlulukları yerel yönetimin 
özel şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. 
Görevleri arasında iklim uyum planlaması 
sürecini belediye içinde yürütmek, belediye içinde 
kullanılacak dokümanları hazırlamak, kurum 
için koordinasyonu sağlamak, kurum dışındaki 
paydaşlarla iletişim kurmak sayılabilir. Çekirdek 
ekibin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken 
hususlar şunlardır:

• Ekip üyeleri çevre yönetimi ve belediye 
çalışmaları konularında tecrübeli olmalıdır,

• Ekibin sorumlulukları ilk başta net olarak 
tanımlanmalı, hedef ve kilometre taşları 
belirlenmelidir,

• Özellikle farklı müdürlüklerden üyeler varsa 
çalışma şekli üzerinde uzlaşılmalıdır (örneğin 
toplantı sıklığı, iletişimin nasıl sağlanacağı, 
işbirliği esasları vb.),

• Gereken raporlama ve dokümantasyon 
çalışmaları belirlenmelidir.

• İşbirliği: Belediyenin ilgili departmanları 
ve iştirakleri, uyum eylemleri konusunda 
bilgilendirilmeli ve destekleri talep edilmelidir. 
Ulaşım, enerji, atık, imar, afet koordinasyon, 
sosyal hizmetler gibi farklı alanlarda işbirliği 
imkânları araştırılmalı ve ilgili kişiler mümkün 
olduğunca sürece dâhil edilmelidir. Bu kişiler 
iklim değişikliği, uyum tedbirleri ve işbirliği 
konularında bilgilendirilmeli, etkin ve verimli bir 
şekilde ortak çalışma imkânı yaratılmalıdır.

• Paydaşlarla iletişim: İlgili paydaşlar (kamu 
kurumları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri 
vb.) sürecin başında belirlenmeli ve temas 
kurulmalıdır. Bunun için varsa mevcut iletişim 
mekanizmaları kullanılmalı, yoksa iletişim 
sağlayacak platformlar kurulmalıdır. Bu iletişimin 
yapısı, eylem planı süresince değişkenlik 
gösterebilir. Örneğin sürecin farklı aşamalarında 
farklı paydaşlar sürece dâhil edilebilir. Örneğin 
çalışmaların temel amaç ve hedefleri daha üst-
seviye (detaylara girilmeden) tartışılırken, izleme 
ve değerlendirme metodları daha alt-seviye 
(derinlemesine) konuşulabilir. Bu görüşmelerin 
raporlanması ve ilerlemesi önemlidir. Özellikle 
bu diyaloğa dâhil edilen paydaşların kendi 
rollerini iyi anlaması ve beklentilerin uygun 
şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.

1.3. İnsan kaynağı, teknik altyapı ve finansman 
olarak ne gibi kaynaklara ihtiyaç var?

Uyum çalışmalarını doğru planlamak ve etkin 
şekilde uygulayabilmek için yerel yönetimlerin bir 
takım ek ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaçların baştan 
doğru anlaşılması, çalışmaların uzun vadede geri 
plana atılmadan sürdürülebilmesi için önemlidir. 

• İnsan kaynakları: Çalışmalar için başka 
sorumlulukları da bulunan yönetici ve uzmanlar 
görevlendirilebileceği gibi, iş yoğunluğu fazla 
ise yeni personel de tamamen bu çalışmalara 
tahsis edilebilir. Bu tercihler, belediyenin insan 

1. Uyum için Temel Hazırlık: Yapılacak çalışmaların yol haritasının çıkarılması
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kaynakları politikası ve bütçesel kısıtlamalarına 
göre yapılır.

• Bütçe: Planlanacak uyum çalışmalarının 
birçoğu, belediye bütçesinden karşılanacaktır. 
İhtiyaç duyulacak finansal kaynakların miktarı, 
kentin iklimsel kırılganlığına bağlıdır (örneğin 
risklerin boyutu, nüfus, tehdit altındaki ekonomik 
varlıklar, hassas sektörler ve kurumsal yapı). 
Tasarruf imkânları şu şekillerde yaratılabilir:

• Uyum için önemli olabilecek ve hâlihazırda 
yürütülen belediye faaliyetlerinin kullanılması,

• Belediyenin sürdürülebilirlikle ilgili yürüttüğü 
diğer çalışmaların (örneğin çevre koruma, 
hava kalitesi, toplu ulaşım vb.) bir parçası 
olarak konumlandırılması,

• Ulusal ve uluslararası programlardan istifade 
edilmesi,

• Diğer yerel yönetimlerle deneyimlerin 
paylaşılması ve ortak projeler yürütülmesi,

• İklim finansmanı kaynaklarının (örn. hibe 
programları) araştırılması ve başvurulması,

• Özel sektörle iş birliği yapılması,

• Üniversitelerle iş birliği ve ArGe imkânlarından 
yararlanılması.

1.4. Ne gibi finansal imkânlar mevcut?

Finansman eksikliği, uyum eylemlerinin doğru 
şekilde planlanması ve uygulanmasına engel 
olabilmektedir. Günümüzde bu tip uygulamalar 
için yeni finans kaynakları mevcuttur. Ayrıca uyum 
çalışmalarının “ek” bir yatırım olarak algılanmayıp 
belediye hizmetlerinin bir parçası olarak görülmesi 
de önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, 
uyum finansmanının çoğu zaman başka isimler 
altında mevcut olmasıdır. 

Dış finansman aranırken bu kaynakların 
esnekliği ve diğer finansman imkânlarıyla birlikte 
kullanılabilmesi önemlidir. Farklı tip eylemlere farklı 
finans imkânları söz konusu olabilmektedir. Örneğin 
belediyeler için kurumsal kapasiteyi artırıcı eğitim 
etkinlikleri için farklı hibe programları mevcuttur. 
ArGe projeleri için üniversitelerle iş birliği yapılması 
ve ArGe fonlarından yararlanılması söz konusu 
olabilmektedir. Bazı kaynaklar belirli tarihlerde 
açıldığı için bu programlara başvuru tarihleri takip 
edilmelidir.

Hangi spesifik finansman imkânlarının olduğu 
araştırılmalı ve bu kaynakların şartlarının öngörülen 
uyum eylemleri için uygunluğu incelenmelidir. 

1.5. İlk başta hangi bilgiler toplanmalı?

Uyum eylemleri, iklim projeksiyonlarındaki 
belirsizlikler göz önünde bulundurularak somut 
veriler ışığında geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 
Çalışmaların başında üç tip bilgi toplanmasında 
fayda vardır;

• İklim değişikliği etkileri: Öncelikle mevcut iklimin 
gelecekte nasıl değişmesinin beklendiğine 
dair güvenilir bir resim oluşturulmalıdır. Bu 
analiz gerekirse ileriki aşamalarda daha 
derinleştirilebilir. Burada amaç, kenti kısa, 
orta ve uzun vadede ne gibi iklimsel etkilerin 
beklediğine dair bilgi edinmektir. Bu şekilde 
planlanacak eylemlerin amacı, öncelikli sektörler 
ve temel kırılganlıklar da anlaşılmış olacaktır. Bu 
aşamada literatür taraması ile bölgedeki iklim 
projeksiyonları ve sektörlere etkilerine dair veri 
toplanabilir.

• İyi uygulama örnekleri: Bir kentte başarılı 
sonuçlar veren uyum eylemleri, benzer özelliklere 
sahip diğer kentlerde de başarılı olabilmektedir. 
Ancak bu eylemleri birebir alarak uygulamak 
yerine, problemin kapsamı ve uygulama 
boyutları göz önüne alınarak gerekli şekilde 
adapte edilmelidir. Diğer kentlerin başarılı uyum 
uygulamaları araştırılmalı ve kendi eylemlerini 
planlayan belediye tarafından uyarlanıp 
uyarlanamayacağı değerlendirilmelidir.

• Mevcut uyum faaliyetleri: Uyum çalışmaları, 
kapsam olarak yalnızca belediyelerin değil, 
bölgedeki tüm paydaşların (sanayi, konut, 
enerji vb.) bir araya gelerek yapabilecekleri 
uygulamalardır. Ulusal boyutta iklim 
değişikliğine uyum konusunda tamamlanmış 
veya halen yürütülmekte olan programlar ve 
projeler olabilir. Özel sektör ve bölgesel projeler 
de söz konusu olabilir. Bu çalışmalar incelenerek 
birçok çalışmanın ikinci defa yapılmasının önüne 
geçilebilir. 

Bu bilgilerin toplanması için uzman desteğinin yanı 
sıra, ilgili kurumlarla şu sorular temelinde temasa 
da geçilebilir:

• Kurumsal faaliyetlerinizde iklim değişikliği 
konusunu dikkate alıyor musunuz? Evetse 
nasıl?

• Kurumunuzda veya kurumunuz için iklim 
değişikliği odaklı analiz ve raporlar hazırlandı 
mı? Benzeri çalışmalar gelecekte planlanıyor 
mu?

• Sizin faaliyetleriniz için önemli olabilecek 
sektörel iklim değişikliği risk değerlendirme 
raporlarına dair bilginiz var mı?

• İklim değişikliğine uyum olarak adlandırılmasa 
bile, faaliyetlerinizde iklimsel riskleri azaltıcı 
önlemler alıyor musunuz?

• İklim değişikliğine uyum amacıyla spesifik 
tedbirler aldınız mı?

• Bu tip tedbirleri planlamak için haberdar 
olduğunuz strateji ve metodolojiler var mı?

• Bu tip çalışmaları destekleyen inisiyatifler ve 
ağlara dair bilginiz var mı?
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1.6. Temel paydaşlar kimler ve sürece nasıl dâhil 
edilebilirler

İklim değişikliğine uyum çalışmaları, birçok sektörü 
ve farklı paydaşları doğrudan ve dolaylı olarak 
farklı düzeylerde etkileyecektir. Bu açıdan ilgili 
paydaşların öncelikle belirlenmesi, sonrasında 
ise uyum eylemlerinin hem planlanması hem de 
uygulanması aşamalarında sürece dâhil edilmeleri 
önem taşımaktadır. 

Uygun paydaşların belirlenmesi, rollerin 
anlaşılması, paydaşların katkı sağlayabilecekleri bir 
ortamın oluşturulması ve sürecin doğru yönetilmesi 
ilk başta zor gözükebilir. Ancak paydaşların katılım 
sağlamadığı durumlar, olası problemleri yalnızca 
geleceğe öteleyeceği için paydaşların bilgi ve 
tecrübelerinden olabildiğince erken yararlanmak, 
uyum çalışmalarının daha başarılı sonuçlar 
vermesine yardım edecektir.

Paydaşlar; kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgili 
kurumlardan olabilir. Burada altı çizilmesi gereken 
konu, tüm paydaşların aynı seviyede sürece dâhil 
edilmesinin gerekmediğidir. Bir takım paydaşlara 
yalnızca sürece ve gelişmelere dâhil güncel bilgilere 
erişim imkânı tanınabilir, başka paydaşlar teknik 
veya stratejik tartışmalara katkı sunabilir, diğer 
paydaşlar çalışmaların izlenmesi konusunda destek 
verebilir. Örneğin yeni yapılacak olan bisiklet 
yollarının ne ölçüde kullanılabildiğine yönelik olarak 
STK’lar ile iş birliğine gidilirken, iklim değişikliği 
projeksiyonları akademik uzmanlarla, sektörel 
kırılganlıklar ise ilgili özel sektör kuruluşlarıyla 
görüşülebilir. 

Paydaşların sürece hangi seviyede ve hangi rollerle 
dâhil olacağı, eylemlerin planlandığı ve uygulandığı 
dönem boyunca zamanla değiştirilebilir ve ihtiyaca 
göre uyarlanabilir. Önemli olan, ilgili paydaşların 
(örneğin halk sağlığı, ulaştırma, enerji, sanayi, 
ticaret vb. konularda) dışarıda bırakılmaması 
ve söz hakkı tanınmasıdır. Böylece sürece katkı 
sağlamaları ve eylem planına sahip çıkmaları 
sağlanabilir. Bu katkı belediye ekibine planlama 
konusunda çalışma grupları üzerinden bilgi 
desteği olabileceği gibi, kendi kurumları tarafından 
ele alınacak uyum eylemleri de olabilir. Paydaş 
diyaloğu için şu konular dikkate alınmalıdır:

• Her paydaş diyaloğu kendine özgü ve farklıdır. 
İlgili paydaşların yararlı katkı sunabilmesi için 
farklı yetenek ve özellikler gerekebilir.

• Paydaş süreçleri insan kaynağı, zaman ve bütçe 
anlamında yoğun çalışmalardır. Diyaloğun 
yarıda kesilmemesi ve verimsiz bir süreç 
yaşanmaması için amaçlar ve yöntemler baştan 
net tanımlanmalıdır.

• Paydaşlar, görüşmelerden elde edilecek çıktı 
ve sonuçların nasıl ve ne amaçla kullanılacağı 
konusunda net olarak bilgilendirilmelidir.

• İyi niyet ve güven ortamı sağlanmalı, paylaşımcı 
ve açık bir tartışma imkânı yaratılmalıdır.

• Farklı paydaş gruplarıyla nasıl bir etkileşime 
girileceği, diyalog öncesinde belirlenmeli ve 
tutarlı şekilde uygulanmalıdır. Kısa teknik özet 
bilgilerin dağıtılması, toplantı öncesi somut 
çıktılar hedefleyen gündemler hazırlanması 
ve toplantı notlarının tutulması daha etkin bir 
diyalog sağlayacaktır.

1.7. Hayata geçirilen uyum eylemleri, halka nasıl 
anlatılabilir?

Ele alınan uyum tedbirlerinin halka en doğru şekilde 
anlatılması, yönetimin ve halkın desteğini almak 
açısından büyük önem taşır. Farklı dinleyicilere farklı 
şekillerde hitap edilmesi ve eylemlerle hedeflenen 
çıktıların karmaşıklıktan uzak ve net olarak ifade 
edilmesi, bu faaliyetlerin başarısını artıracaktır.

İklim değişikliğine uyum, birçok kişi için yeni 
bir konudur. Bu nedenle etkin bir iletişimin nasıl 
sağlanacağı ve ana mesajın ne olacağı önceden 
düşünülmelidir. İklim değişikliği, kırılganlık ve 
risk gibi kavramların sebep olabileceği olumsuz 
algıların önüne geçecek bir strateji izlenmelidir. 
İklim değişikliği, etkileri ve alınması gereken 
önlemlere dair halka açık, şeffaf ve özet bilgi 
sağlanmalıdır. Bu bilgiler, yüz yüze verilebileceği 
gibi internet üzerinden veya medya yardımıyla da 
yayılabilir. Kısa filmler, infografik ve harita gibi 
görsel materyal ve özet metinler, kolay anlaşılan ve 
etkili araçlardır. Bu paylaşım için iklim değişikliği 
ile ilgili bilgilerin bir arada yer aldığı bir internet 
sayfası da oluşturulabilir. Bu platform üzerinden 
gönüllü inisiyatifler, oyun ve yarışmalar organize 
edilerek halkın ilgisi çekilebilir. 

Halkla ilişkiler aşağıdaki yaklaşımla yürütülebilir:

• İklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum 
sağlamak, bir kentin sürdürülebilir şekilde 
gelişmesi için bir ihtiyaçtır.

• Uyum sağlayıcı tedbirler, kentte yaşayanların 
yaşam kalitesini artırır, şehri daha yaşanabilir bir 
çekim merkezi kılar.

• Uyuma yönelik yatırımlar, kamusal altyapı kadar 
özel mülkü de olası kayıp ve zararlara karşı 
korur.

• Alınabilecek birçok önlem vardır. Bu tedbirler, 
kentin paydaşları ile birlikte geliştirilmektedir.

• Uyum, belediye hizmetlerinin ayrılmaz bir 
parçasıdır ve ileride daha yüksek maliyetlerle 
karşılaşmamak adına kentin geleceğine bir 
yatırımdır.
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2.1. Bugüne kadar iklim, kenti nasıl etkiledi?

Genel olarak kentin geçmişte ve günümüzde 
yaşadığı hava olayları, gelecekteki iklimsel 
değişimlere dair fikir verebilir. Örneğin aşırı 
yağışlarda kentin altyapısının ne gibi kırılganlıklara 
sahip olduğu, olası sıcak hava dalgalarının hangi 
şiddette kent halkını etkileyeceği, yakın dönemde 
yaşanmış olan benzer olaylar yardımıyla daha kolay 
anlaşılabilir. Benzer şekilde, geçmişte yaşanmış 
olan iklim kaynaklı afetlere yönelik istatistik ve 
raporlar da bu amaçla incelenebilir. Bu aşamada 
sektörel uzman desteği alınabilir.

2.2. Kentin iklimsel risklerini ve kırılganlığını 
anlamak için nasıl bir yaklaşım izlenebilir?

Geçmişte yaşanan iklimsel zararları, gelecekteki 
olası iklimsel risklerle bağlamak için bir risk ve 
kırılganlık analizi yapılmalıdır. Yerel yönetimler, 
bu riskleri ve kentin kırılganlığını farklı yaklaşımlar 
kullanarak belirleyebilir. Bir kenti bekleyen iklimsel 
riskler farklı açılardan değerlendirilmelidir:

• İklimsel tehdit (iklim projeksiyonları),

• Coğrafi konum (kıyı kenti, dağlık arazi vb.),

• Etkilenen sistem ve sektörler (halk sağlığı, 
altyapı, ulaşım, limanlar, enerji, su vb.),

• Kırılgan kesimler (yaşlı ve çocuklar, sahil şeridi 
veya dere yataklarındaki yerleşim alanları, 
düşük gelir grupları vb.)

Risk değerlendirmesi, temelde öngörülen iklim 
değişikliği ışığında yapılır. Buna göre zarar 
görebilecek ekonomik ve fiziksel varlıkların bir 
envanteri çıkarılır, olası etkilerin gerçekleşme 
ihtimalleri tanımlanır, etkiler gerçekleşirse meydana 
gelecek sonuçlar belirlenir. 

Kırılganlık değerlendirmesi, kentin bu değişimlere 
ne kadar maruz kalacağına odaklı bir analizdir. Bu 
açıdan kentin iklimsel parametrelerdeki değişime 
ne kadar hassas olduğu, sahip olduğu sistemlerin 
değişen iklime ne ölçüde adapte olabileceği, kentin 
varlıkları ve nüfusu göz önüne alınır. 

Risk ve kırılganlıklar bir arada değerlendirilirken 
farklı yaklaşımlar izlenebilir. Yukarıdan aşağı 
(top-down) yapılan bu tip değerlendirmeler, 
genellikle sayısal senaryo analizine dayanır ve etki 
modellemesi yapar. Aşağıdan yukarı (bottom-up) 
yapılan değerlendirmeler ise daha çok yerel bilgi 
temelinde, paydaş katılımıyla, bölgesel ve sektörel 
uzmanlar yardımıyla yürütülür. Bunlar yanında 
gösterge temelli, sayısal ve sözel verilerle yapılan 
analiz tipleri de mevcuttur. Hangi yaklaşımın 
seçileceği; elde ne tip verilerin mevcut olduğu, 
analiz için ne kadar teknik bilgiye, insan kaynağına 
ve bütçeye sahip olunduğu, paydaşların sürece ne 
ölçüde dâhil olduğu, potansiyel risklerin kapsamı 

ve boyutu ve ne gibi çıktılar hedeflendiğine göre 
değişiklik gösterebilir.

Risk ve kırılganlıklar bir arada değerlendirilirken 
farklı yaklaşımlar izlenebilir. Yukarıdan aşağı 
(top-down) yapılan bu tip değerlendirmeler, 
genellikle sayısal senaryo analizine dayanır ve etki 
modellemesi yapar. Aşağıdan yukarı (bottom-up) 
yapılan değerlendirmeler ise daha çok yerel bilgi 
temelinde, paydaş katılımıyla, bölgesel ve sektörel 
uzmanlar yardımıyla yürütülür.

2.3. İklim projeksiyonlarına nasıl erişilebilir ve 
anlaşılabilir?

Bir uyum eylem planı, gelecekteki iklimsel 
değişikliklere yönelik beklentilerle şekillenir. 
İklimsel faktörlerin gelecekte ne yönde gelişeceği, 
bilimsel iklim modelleri yardımıyla öngörülebilir. 
Bu modeller temelde oldukça karmaşık, büyük veri 
setlerine ve çok yüksek işlemci gücüne ihtiyaç duyan 
bilgisayar simülasyonlarıdır. Ek modellerle sel ve 
toprak kayması gibi spesifik riskler de belirlenebilir. 
Bu projeksiyonlar, bir eylem planının olmazsa 
olmazıdır. Tek bir “en iyi” iklim modeli olmayıp, 
ihtiyaca yönelik olarak farklı modellerin avantaj 
ve dezavantajlarına göre seçim yapılması doğru 
olacaktır.

Bu projeksiyonlar, IPCC’nin 5. değerlendirme 
raporunda küresel ölçekte verilmektedir. 
Ulusal ve bölgesel projeksiyonlar, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından 
oluşturulabilmektedir[30]. Farklı projeksiyonlar bir 
arada kullanılarak daha kapsamlı öngörüler elde 
edilebilir. Bu modellerin ürettikleri parametreler, 
zaman ufku, belirsizlik ve çözünürlük anlamında 
farklılıklar gösterebileceği göz önüne alınmalıdır. 
İklimsel risklerin belirlenmesi ve yerel ölçeğe 
indirgenmesi, sektörel uzmanlık gerektirebilen 
çalışmalardır. 

Bu senaryoların oluşturulduktan sonra anlaşılması 
ve anlamlandırılması gerekmektedir. İklim 
projeksiyonları, farklı senaryolar ve belirsizliklere 
sahiptir. Yerelde uyum çalışmaları geliştirilirken 
farklı senaryolar mutlaka değerlendirilmeli ve 
uygun bulunan bir veya birkaç benzer senaryo 
üzerinden planlama yapılmalıdır. Bu aşamada iklim 
modelleri arasında en düşük ve en yüksek sonuçları 
veren uç senaryoların tercih edilmesi, modellerdeki 
belirsizlikler sebebiyle gelecekte beklenen ile 
gerçekleşen iklim arasında önemli sapmalara 
yol açabilir. Küresel sera gazı emisyonlarının 
önümüzdeki on yıllardaki miktarları bilinmediği 
için modellerdeki bir takım belirsizlikler kaçınılmaz 
olmaktadır. 

2. İklimsel Risk ve Kırılganlıkların Analizi: İklim değişikliğinin kent üzerindeki olası etkilerinin 
tanımlanması
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2.4. İklim projeksiyonları ne kadar güvenilir ve 
belirsizlik konusu nasıl ele alınmalı?

Gelecek on yıllar için oluşturulmuş olan 
iklim değişikliği öngörüleri birçok varsayıma 
dayanmaktadır. Küresel iklim son derece karmaşık 
bir yapıya sahip olup, mevcut bilimsel iklim 
modelleri -her ne kadar sürekli bir gelişim gösterse 
de- iklimin tüm parametrelerini tam bir kesinlikle 
tahmin edememektedir. İklim değişikliğine uyum 
söz konusu olduğunda bu belirsizlik, uzun vadeli 
yatırım planları ve kentsel stratejiler oluşturulmasını 
güçleştirmektedir. İklim modelleri, kısa vadede çok 
belirleyici ve kesin sonuçlar veremese de, uzun 
vadeli tahminleri daha güvenilir olabilmektedir. 
Bu projeksiyonlardaki belirsizlikler, harekete 
geçmemek ve uyum önlemleri almamak için bir 
neden olmamalıdır. Belirsizliğin ne olduğu, karar 
süreçlerine nasıl dâhil edilebileceği ve halka nasıl 
anlatılacağı önemlidir.

Belirsizliğin kaynakları nelerdir?

Belirsizlik temelde üç kaynaktan gelmektedir; 
iklimsel değişkenlik, sera gazı emisyonu miktarı 
ve iklimsel modellemeler. Uyum planlamasında 
iklimsel veri, belirsizliğin kaynaklarından bir 
tanesidir. İklim, doğal olarak değişken bir yapıdadır 
ve önceden kesin tahmin etmesi güçtür. Farklı iklim 
simülasyonlarının veri işleme yöntemlerinde de ek 
belirsizlikler ortaya çıkabilir. Modeller çalıştırılırken 
yapılan varsayımlar, bir başka belirsizlik kaynağıdır. 
Coğrafi kapsam genişledikçe belirsizlik azalır. 
Daha yüksek çözünürlüklü (örneğin bir kent 
özelinde) analizlerde belirsizlik bu nedenle daha 
fazla olacaktır. İklim bilimi ve modelleri zamanla 
giderek gelişse de, belirsizlik her zaman iklim 
projeksiyonlarının bir parçası olarak kalacaktır. 
Bunlar dışında uyum tedbirlerinin belirlenmesinde 
de ek belirsizlikler söz konusu olabilir. 

Karar alma süreçleri nasıl desteklenebilir?

• Belirsizlikler nedeniyle, bugün alınacak uzun 
vadeli kararlar “yetersiz veri” ile belirlenmek 
durumundadır. Bu kararların ne kadar doğru 
olduğunu zaman gösterecektir. Özellikle 
yerel yönetimler söz konusu olduğunda bu tip 
belirsizlikler ve alınan tedbirlerin uzun vadede 
kendini gösterecek olması tercih edilmeyebilir. 
Belediyelerin karar alma süreçleri, aşağıdaki 
yaklaşımlarla kolaylaştırılabilir:

• Kararların uyarlanması: Yerel yönetimler, 
bölgelerinde iklim değişikli konusunda daha 
fazla bilgi edindikçe aldıkları önlemleri 
uyarlayabilir ve yeni şartlara göre gözden 
geçirebilir. Böylece alınan önlemlerin daha 
başarılı olması sağlanır. Bu açıdan iklim uyum 
stratejileri sürekli olarak gündemde tutulmalı 
ve edinilen deneyim ve güncel bilimsel bilgiler 
ışığında revize edilmelidir. Böylece daha önce 
alınan kararlar güncellenebilir.

• Senaryo planlaması: İklim projeksiyonlarındaki 
belirsizliği hesaba katmanın bir başka yolu, 
bugünden farklı iklim senaryoları için farklı 
uyum planları üretmektir. Bu senaryolar, 
gelecekte iklimin nasıl olabileceğine dair makul 
öngörülerden oluşur ve her bir farklı senaryonun 
gerçekleşmesi durumunda belediyenin atacağı 
somut adımlar belirlenir. Bu somut adımlar 
karşılaştırılarak yerel yönetim en uygun projeleri 
seçebilir. Farklı paydaşların öngörüleri, değişik 
senaryolarda alınacak önlemlerin tahmini bütçe 
ve zaman planı gibi faktörler göz önüne alınarak 
en uygun bir uyum stratejisi belirlenebilir.

• Sağlam ve dirençli stratejiler: Yerel yönetimler, 
iklim projeksiyonlarını göz önüne alarak 
gelecekte kenti nasıl bir iklimin beklediğine dair 
belirli bir ortak anlayış oluşturmalıdır. Belirlenecek 
uyum stratejileri, farklı iklim senaryolarında 
etkin olacak şekilde planlanmalıdır, farklı 
iklim öngörülerinde işe yarayacak esnekliğe 
sahip olmalıdır. Belediyenin temel aldığı iklim 
projeksiyonunun gerçekleşmemesi halinde, 
alınan önlemler işlevsiz kalmamalıdır.

Yukarıdaki yaklaşımlar, belediyelerin karar alma 
süreçlerinde yararlanabileceği temel çerçeveyi 
çizmektedir. Bu süreci daha somutlaştırmak adına 
uyum tedbirleri aşağıdaki şekilde kurgulanabilir:

• Sıfır pişmanlık (“no-regret”): Bu tip uyum 
tedbirleri, iklim değişikliğinin gerçekleşmemesi 
durumunda dahi işe yarayacak şekilde planlanır. 
Uzun vadeli iklim uyum stratejilerine başlamak 
için ilk adım olarak bu tip önlemler kullanılabilir. 
Örnek olarak, su şebekesindeki iletim hatlarının 
rehabilitasyonu, yağmur suyu kanallarının temiz 
tutulması, binalara daha iyi yalıtım standartları 
getirilmesi gibi önlemler sayılabilir. Bu 
önlemlerin bir başka özelliği, birçok durumda 
bu çalışmaların maliyet tasarrufu getirerek 
yatırımları hızlı şekilde geri ödemesidir.

• Düşük pişmanlık (“low-regret”): Uyum 
konusuna yönelik tedbirler, paydaşların ortak 
faydası için şekillendirilmeli ve uyum yanında 
başka ek yan faydalar da getirebilmelidir. 
Böylece iklim değişikliği projeksiyonları başarılı 
olursa pişman olunmayacak, başarılı olmazsa 
büyük bir kayıp yaşanmamış olacaktır.

• Kazan-kazan (“win-win”): Alınan önlemlerin 
farklı paydaş gruplarına zarar vermemesi ve 
farklı boyutlarda katkı sağlaması beklenir. İklim 
değişikliğinden kaynaklanan riskler azaltılırken, 
aynı zamanda varsa fırsatların değerlendirilmesi 
ve ekonomik, toplumsal ve çevresel kazanımlar 
elde edilmesi sağlanır. 

• Esnek planlama (“flexible options”): Yatırımlar 
ve uyum önlemleri, değişen iklime göre 
uyarlanabilecek bir yapıda olacak şekilde 
planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bugünkü 
tahminlerin gelecekteki iklim değişikliğini doğru 
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öngörememesi durumuna bir önlem olarak, 
alınan tedbirler gerekirse ölçeklendirilebilir 
olmalıdır. Örneğin bir yağmur suyu şebekesinin 
kapasitesi, gerektiğinde kolaylıkla genişletilebilir 
olmalıdır. Böylece şiddetli yağmur ve sel 
risklerinde beklenenin üzerinde bir artış görülürse 
bu altyapı yatırımlarının fonksiyonlarını artırmak 
mümkün olacaktır.

• Geri alınabilir önlemler (“reversible options”): 
Esnek planlamanın bir varyasyonu olarak da 
düşünülebilecek olan geri alınabilir önlemler, 
daha önce uygulanmış olan uyum stratejilerinin 
ileriki yıllarda istenirse kolaylıkla geri 
alınabilmesini ifade eder. Örneğin kentin iklim 
planlamasına ve çalışmaların izlenmesine katkı 
sağlaması için kurulan ve farklı tip paydaşları 
biraraya getiren “iklim komitesi” benzeri bir 
yapı, ileride iklim değişikliği öngörülerinin 
gerçekleşmemesi halinde ek maliyetler 
gerektirmeden başka bir yapıya dönüştürülebilir.

• Güvenlik payı (“safety margin”): Uyum 
anlamında yapılacak yeni yatırımlara bir 
güvenlik payı eklenmesi, iklimsel belirsizlikler için 
bir önlem olarak düşünülebilir. Birçok durumda 
bu güvenlik payları, projelerin bütçesini ciddi 
anlamda artırmadan yapılabilir. Örneğin bir 
altyapı projesinde farklı tasarım alternatifleri 
arasında tercih yapılacağı durumlarda daha 
güvenlikli tercihin yapılması sağlanabilir.

• Kurumsal kapasite (“soft measures”): İklim 
değişikliğine uyum çalışmaları için konusuna 
hakim, süreçleri belediye içinde koordine 
edecek, teknik bilgisi ve deneyimi olan bir ekip 
çalışması gerekmektedir. Bu kapasitenin yerel 
yönetim içinde oluşturulması için gerekli olan 
kurum için eğitim faaliyetleri düzenli olarak 
yürütülmeli, ekibe yeni katılan personel için 
benzer eğitim programları organize edilmelidir.

• Yatırımların ötelenmesi (“delaying action”): 
Belirli acil olmayan yatırımlar, iklimin daha kolay 
öngörülebileceği yakın bir geleceğe ötelenebilir. 
Bu yaklaşım, yatırım yapmamak veya önlem 
almamak olarak algılanmamalıdır. Burada 
amaç, bugün yapılması konusunda kesin emin 
olunamayan yatırımlar için elde karar vermeye 
yardımcı olacak daha fazla bilgi oluncaya kadar 
bir süre beklemektir. Aynı yaklaşım, bir yatırım 
yapılırken iklim uyumu anlamında net bir fayda 
bulunmaması durumunda da uygulanabilir. 
Söz konusu proje, ileriki yıllarda gelişen yeni 
ihtiyaçlara göre uyarlanabilir ve iklimsel risklere 
daha fazla önlem getirecek şekilde hayata 
geçirebilir.

Halkla ilişkilerde nasıl bir dil kullanılabilir?

Belirsizlik konusunda paydaşlara kesin bilgiden 
ziyade olasılıkların söz konusu olduğu söylenmelidir. 
Senaryolara dair olarak yalnızca farklı iklim 
değişikliği modelleri değil, aynı zamanda etki 

modelleri (örneğin halk sağlığı, biyoçeşitlilik, 
sosyo-ekonomik kırılganlık vb.) de olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. İklim çalışmaları halka anlatılırken, 
yanlış uyum politikaları (“maladaptation”) ve 
gereğinden fazla harcama (“overinvestment”) 
yapılmadığı mesajı verilebilmelidir.

Paydaşlarla ilişkilerde kullanılabilecek temel 
yaklaşım, mevcut bilinmezliklerin kent için ne gibi 
sonuçlara yol açabileceğini anlatmaktan geçer. 
Karar vericiler, her gün “yetersiz veri” ile kararlar 
alabilmektedir, bu açıdan iklim uyum çalışmaları 
çok farklı görülmemelidir. Belirlenecek uyum 
eylemlerinde farklı paydaşlar rol alacağı için, bu 
paydaşların ikna edilmesi de önem taşımaktadır. 
Planlamaların mevcut veriler ışığında uzun vadeli, 
birçok faktör göz önüne alınarak yapıldığı ve 
uygulamanın kente iklimsel direnç kazandıracağı 
konusunda hemfikir olunmalıdır. 

Farklı paydaş grupları için farklı iletişim yöntemleri 
kullanılabilir. Örneğin kent halkı için genel olarak 
yaz aylarının çok daha sıcak ve kurak geçeceği 
bilgisinin verilmesi, birçok durumda yeterli olabilir. 
Örneğin özel sektöre ise çok daha detaylı (örneğin 
zaman, belirsizlikler, belediye tarafından planlanan 
önlemler vb.) ve kendi yatırımlarını ilgilendiren 
konularda (örneğin sel riski, kentteki ekonomik 
kırılganlıklar vb.) bilgi verilmelidir.

Medya aracılığıyla verilecek mesajlar, genel 
farkındalık yaratma ve halkın destek ve ilgisini çekme 
anlamında faydalı olabilir. Ancak medya üzerinden 
iklimsel belirsizliklerin ve belediyenin uzun vadeli 
yaklaşımının altının çizilmesi güç olabilmektedir. 
Bu açıdan farklı iletişim mecralarının kullanılması 
ve bilgilerin mümkün olduğunca belediye içindeki 
çekirdek ekibin bilgi ve koordinasyonu yardımıyla 
dağıtılmasına gayret edilmelidir. 

İletişim konusunda tek ve her zaman başarılı 
olan doğru bir yöntem olmayıp, duruma ve 
ihtiyaçlara göre farklı yöntemler kullanılabilir. 
Önemli olan, bir taraftan belediyenin kendi 
işleyişi ve iletişim yöntemine uygun bir yaklaşımın 
benimsenmesi, diğer taraftan belirsizlikler fazla 
ön plana çıkarılarak tamamen bilinmeyen bir 
gelecek algısının engellenmesidir. Yalnızca 
olumsuz iklim senaryoları anlatılarak ilgi çekmek 
yerine, ortada bir problem olduğu ve bu risklere 
yönelik stratejik planlamalar yapıldığı, bu konuda 
temelde halkın ilgi ve desteğine ihtiyaç duyulduğu 
mesajı verilmelidir. Aşağıdaki hususlar bu konuda 
belediyeler yön gösterebilir:

• Paydaş grupları iyi tanınmalı ve hangi bilgiye 
ihtiyaç duydukları anlaşılmalıdır. Homojen bir 
yapıda olmayabilecekleri göz önüne alınmalıdır.

• İnsanların genel olarak belirsizlik konusunu 
gündelik hayatlarında sıkça kullandıkları ve 
iklim değişikliği konusunda kendi düşünce 
ve tecrübelerine sahip olabilecekleri 
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unutulmamalıdır.

• Karmaşık ve muğlak ifadelerden kaçınılmalıdır. 
Teknik olarak yanlış bilgiler verilmemesi için 
gerekli önlemler alınmalı, yanlış anlaşılmaya 
müsait kavramlar açıklanmalıdır.

• Mesajlar verilirken bunlar vaka analizleri, 
belediye olarak alınan tedbirler, spesifik örnekler 
ve görsel materyallerle desteklenmelidir. 

• İnsanlara kendilerinin neler yapabileceği ile ilgili 
öneriler sunulmalıdır. 

2.5. Hangi sektörler en çok etkilenecek?

Yerel yönetimler, özellikle iklim değişikliğinin 
bölgelerine ne gibi etkilerde bulunacağı ile ilgilenir. 
Etkiler; kent halkı, bölgenin sosyal ve ekonomik 
yapısı, risk altındaki altyapı ve yatırımlar ve çevresel 
varlıklara yönelik olarak farklı derecelerde olabilir. 
Belediye çalışmalarının bunlardan hangilerine 
odaklanacağı ve önceliklendireceği doğru 
belirlenmelidir. Ayrıca başka kurumlar tarafından 
farklı paydaşlara yönelik farklı programlar 
yürütülüyor olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. 
Örneğin özel sektöre yönelik olarak iklimsel 
riskleri azaltıcı yatırımları sübvanse eden krediler, 
tarım sektörüne yönelik iklim sigortası ve benzeri 
uygulamalar, iklim değişikliği konusunda ulusal 
halkı bilinçlendirme kampanyaları mevcut olabilir. 
Hangi grupların ve sektörlerin en çok etkileneceği, 
alınan bu önlemlere de bağlıdır. Bu nedenle kısıtlı 
analizler yerine, paydaşlarla koordineli ve kapsamlı 
değerlendirmeler gerekmektedir.

Farklı grup ve sektörlerin kendi uyum kapasiteleri 
farklıdır. Örneğin organize sanayi bölgelerinde 
bulunan sanayi tesisleri, ortak önlemler alarak 
kendilerini risklere hızlı ve yeterli derecede 
hazırlayabilir. Ancak örneğin kış turizmi veya yaz 
turizmi söz konusu olduğunda artan sıcaklıklar ve 
değişen yağış rejimi konusunda otellerin alabileceği 
önlemler daha sınırlı olabilmektedir. Bir kentin 
toplam olarak iklim değişikliğine ne kadar dirençli 
olabileceği, kentin paydaşlarının bir bütün olarak 
bilgi, teknoloji, ticari faaliyetlerin tipi, nüfus, doğal 
şartlar, coğrafi konum, ekonomik güç, kurumlar, 
altyapı, teknik kabiliyetler ve riski ne ölçüde 
dağıtabildiğine göre değişiklik gösterir. Örneğin 
bazı kentler için deniz seviyelerinde yükselme enerji 
ve ulaşım altyapısına ciddi tehdit getirirken, diğer 
kentlerde aşırı sıcaklık su temini ve halk sağlığı 
tehdidi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Yapılacak 
sektörel kırılganlık değerlendirmesi, asgari olarak 
şu konuları kapsamalıdır:

• Halk sağlığı

• Binalar

• Su

• Afet risk yönetimi

• Ulaştırma

• Enerji

• Sanayi

• Hizmet sektörü (turizm dâhil)

• Şehir planlama

• Toplum (düşük gelir grupları, engelliler, göç, 
sosyal hizmetler ve gıda güvenliği dâhil)

• Finans sektörü (sigortacılık dâhil)

• Çevre koruma ve biyoçeşitlilik

Belediye, bu konulardan bazılarında özel bir 
yetkinliğe ve deneyime sahip olabilir. Belediye 
birimlerinin bilgisi ne olursa olsun, bu sektörlerdeki 
kırılganlıklar analiz edilirken en azından o 
sektördeki paydaşlar bu değerlendirme süreçlerine 
dâhil edilmelidir. Kırılganlıklar, ilgili kategoriler için 
şu kapsamda değerlendirilebilir:

Kategori Tanım

Kent halkı İş gücü piyasası, farklı gelir seviyesindeki 
topluluklar ve yaşam stilleri üzerindeki etkiler

Hizmet 
sektörü

Sektörün sağladığı hizmetlere yönelik değişen 
talep ve olası hizmet kesintileri üzerindeki etkiler

Altyapı ve 
binalar

Binalar, yollar, ulaştırma altyapısı, parklar, konutlar 
ve tesislere yönelik etkiler

Satın alma 
ve tedarik

Ana hizmet sağlayıcılar, mal ve hizmet tedarikçileri 
ve satın alma süreçleri üzerindeki etkiler

Finans Yatırım ve finans sektörü üzerindeki etkiler

İklim değişikliğinin sektörel etkilerinin bu 
sektörlerle sınırlı kalmayacağı ve diğer sektörleri 
etkileyebilecek bağlantıları olabileceğinin altı 
çizilmelidir. Bu konularda sektörel kırılganlık 
değerlendirmelerine yönelik farklı metodolojiler 
de yayımlanmıştır (örneğin sanayi[31] ve afet risk 
yönetimi[32] kılavuzları). 

2.6. Kentin içinde bulunduğu bölgenin rolü nedir?

Kentler, iklim değişikliği ve etkileri konusunda 
çevrelerindeki coğrafyadan bağımsız 
değerlendirilemez. Yalnızca sıcaklık ve yağış gibi 
iklimsel parametreler değil, aynı zamanda bu 
değişimin doğrudan ve dolaylı etkileri de (örneğin 
su temini, biyoçeşitlilik, halk sağlığı vb.) bölgeseldir. 
Bu açıdan bölgesel tehditlere karşı geliştirilecek 
önlemler kent sınırlarıyla kısıtlanmamış olmalıdır. 
Bu açıdan kentsel ve kırsal kalkınma ve diğer 
belediyelerle işbirliği konuları birbirinden bağımsız 
olarak düşünülmemelidir. 

Kentler, birçok kaynak için içinde bulundukları 
bölgeye bağımlıdır. Bunlar arasında gıda üretimi, su 
temini, altyapı şebekeleri, enerji üretimi, rekreasyon 
alanları, atık yönetimi sayılabilir. Ekosistem 
hizmetleri sağlayan bölgeleri etkileyecek iklimsel 
değişimler, dolaylı olarak kentleri de etkileyecektir. 
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Bu nedenle iklimsel riskler kent üzerindeki doğrudan 
etkilerin yanı sıra, kentin beslendiği bölgedeki 
riskleri de kapsamalıdır. Ekonomik bağlar (örneğin 
kent çevresinde yoğunlaşan sanayi, tedarikçiler, 
ulaşım hatları vb.) da hesaba katıldığında, 
kentlerin bölgelerinden ayrı düşünülmesi mümkün 
olmamaktadır.

Bu riskleri dikkate alarak önlemler alan 
belediyeler, aynı zamanda bölgelerine yönelik 
de etkilerde bulunur. Örneğin artan sıcaklıklarla 
beraber gelecekte bölgede artması beklenen 
orman yangınlarına müdahale gücünü artıran 
bir belediye, sınırları dışındaki yangınlara da 
müdahale edebilecektir. Hem riskler, hem alınan 
uyum önlemleri sınırlar ötesi değerlendirilmelidir. 
Bu da, bölgedeki diğer yerel yönetimlerle işbirliğini 
zorunlu kılar. Komşu belediyelerle işbirliği 
içinde planlanacak projeler, etkinlik ve kaynak 
verimliliği anlamında fayda sağlayabilmektedir. 
Çok sayıda belediye söz konusuysa, bu işbirliğini 
koordine etmek için merkezi bir çalışma grubu da 
oluşturulabilir. 

2.7. Yararlanılabilecek bilgi kaynakları neler?

İklim değişikliğine uyum, iklim biliminden şehir 
bölge planlamaya, sanayi sektöründen ulaştırmaya 
kadar çok farklı disiplini birlikte değerlendirmeyi 
gerektirir. Bu açıdan bilgi kaynakları da çok geniş 
bir alana yayılmaktadır. Hangi konularda ne 
tip bilgi kaynaklarına başvurulabileceğine dair 
aşağıdaki tablodan yararlanılabilir:

Konu Tanım

Hava tahminleri Günlük ve mevsimsel hava durumu 
tahminleri; aşırı meteorolojik olaylar (sıcak 
hava dalgası, fırtına, sel vb.)

İklim 
projeksiyonları

Küresel sirkülasyon modellerinin çıktıları; 
bölgesel iklim ve etki modellerinin çıktıları

Çevresel etki 
değerlendirmeleri 
ve doğal hasarlar

Yerel bilgi kaynakları; Çevre ajansları; 
kaynak yönetimi konusunda çalışan kamu 
kurumları

Kırılganlık ve 
uyum kapasitesi 
değerlendirmesi

Kırılganlık veri tabanları, haritaları ve 
endeksleri

Sosyo-ekonomik 
analizler

Nüfus sayımı; işgücü verileri; bölgesel 
ekonomik projeksiyonlar vb. 

Diğer 
planlamalar

Tüketim alışkanlıkları; altyapı yatırım 
planları; mevcut doğal afet planları; 
sürdürülebilir kalkınma stratejileri; su ve 
kaynak yönetimi stratejileri vb.

2.8. Temel uyum stratejisi nasıl ortaya konabilir?

İklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatlar bir 
kere ortaya konduktan sonra alınacak önlemler 
masaya yatırılır ve önceliklendirmeleri yapılır. Bu 
aşamada sadece eylemler değil, aynı zamanda 
hangi sektörlerin ve hangi iklimsel parametrelerin 

en öncelikli olarak ele alınacağı ilgili paydaşların 
da katkısıyla belirlenir. İklim riskleri, fayda-
maliyet (“cost-benefit”) analizleri yardımıyla da 
karşılaştırılabilir ve ona göre önceliklendirme 
yapılabilir. Bu çalışma sonucunda temel uyum 
stratejisinin hangi yönde hazırlanacağı, kısa, orta 
ve uzun vadeli amaçlarla beraber ortaya çıkar.

Risk önceliklendirmesi, aşağıdaki konular 
çerçevesinde tercihan paydaşlarla birlikte 
yapılmalıdır:

• Mevcut durumda gözlenen etkiler,

• Tanımlanan risklerin kısa, orta ve uzun vadede 
gerçekleşme olasılığı ve olası şiddeti,

• İlgili riski önlemenin sorumluluğunun yerel 
yönetim veya ilgili paydaşlarda olup olmadığı,

• Riske yönelik olarak alınmış olan mevcut 
önlemler,

• Sistemleri ve sektörleri geri döndürülemez 
şekilde etkileyebilecek riskler.

Bu önceliklendirme çalışmasında mutlak surette 
iklim değişikliği azaltım önlemleri de göz önüne 
alınmalıdır. Değerlendirmede asgari olarak 
sürdürülebilir kalkınma stratejileri, ulusal strateji ve 
planlarla uyumluluk, yürütülen diğer benzer amaçlı 
programlarla eşgüdüm, su ve havza yönetimi, 
konut sektörü, şehir bölge planlama, sağlık 
riskleri, acil eylem planları, sosyal hizmetler, doğa 
ve biyoçeşitlilik, ulaşım, enerji, emisyon azaltıcı 
tedbirler, turizm ve bölgesel ekonomik faaliyetler 
dikkate alınır.

2.9. Uyum için somut hedefler nasıl konabilir?

İklim uyum önlemleri tanımlanırken yerel yönetimin 
öncelikle “başarı” ölçütünü tanımlaması gerekir. 
Başarı, çalışmaların amaçlarına ne ölçüde 
ulaşıldığıyla ilgili olsa da yürütülen faaliyetlerin 
verimliliği ve etkinliği de göz önüne alınır. Başarının 
doğru tanımlanmış olması, azaltım ve uyum 
faaliyetlerinin paralel yürütülebilmesine yardımcı 
olur ve yanlış uyum önlemlerini (“maladaptation”) 
engeller. 

Hedeflere yönelik spesifik amaçlar belirlenmelidir. 
Hedefler ölçülebilir ve net olmalıdır (örneğin 
konutların belirli bir yüzdesinin iklimsel risklere karşı 
sigortalanması, kentteki yeşil alanların kişi başına 
belirli bir metrekareye çıkartılması, sıcak hava 
dalgalarına karşı halkı bilinçlendirme kampanyası 
yapılmış olması vb.). Azaltım önlemlerinde sayısal 
hedefler vermek daha kolay olabilmektedir 
(örneğin emisyonların belli miktarda azaltılması). 
Uyum önlemlerinde sayısal hedeflerden ziyade 
süreç temelli hedefler (belirlenen somut faaliyetlerin 
yürütülmesi) ön plana çıkar.

Gerçekçi hedefler başarı için önceliklidir. Düşük 
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hedefler, iklimsel riskleri yeterince azaltmazken, 
yüksek hedefler başarısızlıkla sonuçlanabilir. 
Hedeflerin uzun vadede geçerliğini koruması, geniş 
bir kesimce sahiplenilmesi ve devam ettirilmesi 
için hedefler oluşturulurken paydaşlarla uzlaşıya 
gidilmesi ve yerel yönetimlerin en üst seviyesinin 
desteğinin alınması önem arz eder. 

3.1. Kentlerde alınabilecek tedbirler neler?

Kentler, iklim değişikliğinin beklenen etkilerinden 
aynı anda ve farklı boyutlarda etkilenecektir. 
Etkilenen paydaş grupları, sektör ve etkilerin boyutu 
açılarından farklılık gösterecek olan bu değişimlere 
yönelik olarak oluşturulacak potansiyel uyum 
eylemleri için öncelikle sistematik olarak bir çalışma 
yapılmalı ve bir eylem kataloğu oluşturulmalıdır. Bu 
eylem kataloğu -örneğin- aşağıdaki kriterleri içeren 
kapsamlı bir tablo niteliğindedir:

• Sektör (tarım, biyoçeşitlilik, binalar, kıyı alanları, 
afet risk azaltımı, enerji, ormancılık, finans, 
sağlık, denizcilik/balıkçılık, ulaşım, şehir 
planlama ve su)

• İklimsel parametre (kuraklık, aşırı sıcaklık, sel, 
kar/buz, deniz seviyesi, fırtına, su kıtlığı)

• Maliyet (yatırım ve işletme)

• Fayda (çevresel, ekonomik ve toplumsal)

• İşletme ömrü

• Kabul edilebilirlik

Uyum eylemlerinin oluşturulmasında ilgili yazın, veri 
tabanları, akademik ve sektörel uzmanlar, kurum 
içi uzmanlar ve diğer paydaşların tecrübelerinden 
yararlanılabilir. Ayrıca diğer kentlerin bu tip 
planlarından faydalanılabilir. 

Uyum eylemleri şunları hedefler:

• Etkilerin olduğu gibi kabul edilmesi ve risklerden 
kaynaklanabilecek kayıpların göze alınması,

• Hasarların paylaşılarak veya risklerin dağıtılarak 
(örneğin sel sigortası) telafi edilmesi,

• İklimsel risklere daha az maruz bırakacak 
önlemlerin alınması (örneğin dere yataklarının 
yerleşimden arındırılması),

• Fırsatların takip edilmesi (örneğin turizm 
mevsiminin kayması)

Bunların yanı sıra, uyum eylemleri farklı tiplerde de 
olabilmektedir:

Eylemin 
tipi

Örnek Eylemin 
sınıfı

Yönetimsel Sıcak hava 
dalgalarında esnek 
çalışma saatleri

Yumuşak (“soft”)

Stratejik Yüksek enerji tasarruflu 
yeni belediye binaları

Yumuşak (“soft”)

Geçici Yaz aylarında 
büyük şemsiyelerin 
kullanılması

Yumuşak (“soft”)

Teknik Binaların yüksek 
standartta izole 
edilmesi

Gri

Ekolojik Çevreci altyapı 
yatırımları

Yeşil

Eylemler planlanırken normal (“business as 
usual”) belediye yatırımlarının ötesinde ek tedbirler 
alınması, farklı tip eylemlerin (örneğin teknik 
ve stratejik) kombine edilmesi ve kırılganlıkların 
yeterince göz önüne alınması önemlidir. Bu 
tedbirlerin yanı sıra belediyeler, diğer paydaşların 
ve kent halkının konuyla ilgili bilgi ve kabiliyetlerini 
artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri 
de organize edebilir. Eğitim, deneyim paylaşımı, 
destekleyici kurumsal yapının oluşturulması gibi 
çalışmalar kapsamında belediyeler bilgi oluşturur 
(kitap, kılavuz kitapçık, broşür, kısa video, infografik 
vb.) ve dağıtır.

3.2. Diğer kentlerin uyum önlemlerine nasıl 
erişilir?

Dünyada birçok kent, uyum eylemlerini tanımlamış 
ve uygulamaya koymuştur. Bu kentlerin büyük 
çoğunluğu, aynı zamanda tasarladığı uyum 
eylemlerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu eylemler 
incelenerek kente uygun olabilecekler örnek 
alınabilir. Ancak bu eylemler incelenirken yalnızca 
planlama safhasına değil, aynı zamanda bu eylemler 
hayata geçirildikten sonraki performansına, kabul 
edilirliğine ve uygulama deneyimine de bakmakta 
yarar olacaktır. 

3. Uyum Eylemlerinin Tanımlanması: Alınabilecek somut uyum tedbirlerinin bir kataloğunun oluşturulması
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Öncü iklim eylem planları, birçok Avrupa kentinde 
belli bir süredir uygulanmaktadır. Bu açıdan 
uygulama deneyimi en uzun ve kamuoyuna açık 
eylem planları (vaka analizleri), genellikle Climate-
Adapt[33] adlı projeye dahil olan Avrupa’daki 
kentlerde bulunmaktadır. Bu program dışında 
da, dünyadaki diğer kentlerin benzer çalışmaları 
incelenerek yaklaşım ve kapsam olarak yeterli bir 
fikir edinilebilir.

3.3. Kentteki mevcut uyum tedbirleri nasıl 
bulunabilir?

Uyum tedbirleri, mutlaka yeni çalışmaları ifade 
etmez. Kentler, iklim değişikliği uyum çalışması 
olarak adlandırmasa da birçok uyum eylemini 
hayata geçirmektedir. Birçok ilgili eylem, altyapı 
planlarında ve afet risk yönetiminde halihazırda 
mevcuttur. Burada önemli olan konu, bu 
entegrasyonun iklim değişikliği öngörülerine göre 
günümüzde yeterli olup olmadığıdır. Bir diğer 
önemli konu ise, iklim değişikliğine uyumun daha 
önce entegre edilmediği çalışmalarda nasıl sürece 
dahil edilebileceğidir.

Halihazırdaki uyum eylemleri, kurum içinde 
koordineli ve yakın iletişim gerektiren bir çalışmayla 
tespit edilebilir. Kurum içinde ilgili müdürlüklere 
ve iştiraklere doğrudan iklim uyum faaliyetleri 

sorulduğunda yeterli ve eksiksiz bir yanıt almak güç 
olabilir. Bu bilgiye ulaşabilmek için ilgili kurumların 
yönetim kademesiyle mülakatlar organize etmek, 
kısa ve kuruma yönelik anketler tasarlamak, net 
ve somut sorular kullanmak avantaj sağlayacaktır. 
Yürütülmekte olan farklı projelerden hangilerinin 
iklim değişikliğine uyum anlamında önemli 
olabileceğini takip etmek ve bu kurumlarla farklı 
zamanlarda farklı kişilerle temasa geçmek de ek 
bilgilere ulaşmak adına yararlı olabilir. Kentteki 
mevcut uyum önlemlerini bulmak için şu yöntemler 
uygulanabilir:

• Yerel belediyenin ve kentteki ana sektörlerin afet 
riskleri ve kötü hava koşullarına karşı ne gibi 
önlemler aldığının belirlenmesi,

• Planlanan ve yürütülen projelere dair diğer 
belediye birimlerinden bilgi talep edilmesi,

• İmar ve altyapı gibi uyum için öncelikli 
konularda kent ölçeğinde yeni bir planlama olup 
olmadığının öğrenilmesi,

• Sektör dernekleriyle, ulusal ve uluslararası 
kurumlarla (örneğin Dünya Bankası), önde 
gelen büyük aktörlerle görüşmeler yapılması 
ve bölgede planlanan ilgili inisiyatifler olup 
olmadığının anlaşılması,

• Afet koordinasyon planlarının gözden 
geçirilmesi.

4. Tanımlanan Eylemlerin Analizi ve Seçimi: Uyum tedbirlerinin nihai seçiminin yapılması

4.1. Uyum eylemleri hangi kriterlere göre seçilmeli

Farklı uyum önlemlerinin birbiriyle 
karşılaştırılabilmesi ve çalışmaya katkı sunan 
paydaşlar arasında doğru bir iletişim kurulabilmesi 
için, bu önlemler belirlenen kriterler temelinde 
değerlendirilmelidir. Daha önce kataloglanmış 
olan kriterlerin uygunluğunun anlaşılabilmesi için 
kullanılabilecek birçok kalitatif kriter vardır (örneğin 
kırılganlığı azaltma etkinliği, direnci artırma gücü, 
sürdürülebilirlik, maliyet vb.). Farklı önlemler için 
farklı kriterler de kullanılabilir. 

Karar vericiler, öncelikle “kazan-kazan” ve “sıfır 
pişmanlık” tipi önlemleri tercih etmelidir. Her uyum 
önlemi iki açıdan değerlendirilir:

• Önlem, uyum hedefine ulaşmada ne ölçüde 
katkıda bulunabilir?

• Önlemin çevresel ve sosyal etkileri nelerdir?

Bu değerlendirme süreci aşağıdaki noktalara odaklı 
olarak yürütülür:

• Tedbirin genel ve daha geniş bir perspektiften 
değerlendirilmesi: Uyum önleminin, öncelikle 
istenen hedefe ulaşması ve başka uyum 
önlemlerinin önünü kesmemesi, olumsuz yan 
etkiler yaratmaması beklenir. Örneğin bir 
bölgede nehir taşkınlarına önlem olarak yapılan 
bir setin, başka bir bölgedeki sel ve taşkın riskini 
artırmaması gerekir. 

• Riskin ne kadar acil müdahale gerektirdiği: 
Bazı uyum önlemleri hızla hayata geçirilerek kısa 
vadede etkin sonuç verirken, bazı önlemler ise 
planlama ve hazırlık aşaması gerektirir ve uzun 
vadeli risklere yöneliktir.

• Yapılabilirlik: Bazı uyum önlemleri yapılan 
değerlendirmede yukarılarda yer alsa da, 
hayata geçirilmesinde önemli mahzurlar söz 
konusu olabilir. Paydaşların kapasitesi, yatırım 
sürecindeki bilinmezlikler, daha önceki benzer 
tedbirlerden edinilen tecrübe, halkın olumsuz 
algısı gibi etkenler buna sebep olabilir.
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• Yönetişim: Tanımlanan tedbir, belediyenin mevcut 
yönetişim yapısıyla çelişebilir, çakışmaların önüne 
geçmek için yeni süreçler gerekebilir, tedbirin 
gerektirdiği çalışmaların belediyenin iç yönetim 
yaklaşımıyla uyumlaştırılması gerekebilir.

• Toplumsal boyut: Tedbirin eşitlik ve toplumsal 
dayanışmaya katkısı önemlidir. Uyum önleminin 
etkilerinden, toplumun yalnızca bir kesiminin 
dengesiz şekilde faydalanması istenmez. 
Örneğin su tüketimini azaltmak için su fiyatlarının 
artırılması, suya olan talebi düşürse de bundan 
özellikle düşük gelirli kesim zarar görebilir.

• Finans: Paydaşlar, planlanan önlemleri mevcut 
kaynaklardan finanse etme yoluna gidebilir. 
Önlemin nasıl finanse edilebileceği düşünülürken 
ulusal ve uluslararası fon ve programların 
olabileceği göz ardı edilmemelidir. Faydaları 
başka paydaşları da etkileyen yatırımlar için 
ortak finansman yolları aranabilir. 

• Fayda-maliyet analizi: Mümkünse eksiksiz bir 
fayda-maliyet analizi yapılmalıdır. Ancak uyum 
önlemlerinin uzun vadeli ve belirsizliklere açık 
yapısı sebebiyle bu tip analizler kolay olmayabilir. 

• Çevresel boyut: Uyum tedbirlerinin çevresel 
boyutları da düşünülmelidir. Örneğin sera gazı 
emisyonlarını artırıcı veya azaltıcı bir etkisi olup 
olmadığı, su ve toprak kalitesi, biyoçeşitliliğe 
etkisi incelenmelidir. Bu çalışmalara yönelik 
oluşturulmuş spesifik metodolojiler mevcuttur.

Belirli bir uyum tedbiri, yukarıda vurgulanan 
konulardan bazılarında başarılı, diğerlerinde 
yetersiz performans gösterebilir. Örneğin klima 
kullanımı artan sıcaklıklar için finans ve yapılabilirlik 
anlamında etkili bir uyum önlemi olarak görülebilir, 
ancak toplumun düşük gelirli kesimi için bir çözüm 
üretmeyecek ve yüksek sera gazı emisyonuna 
sebep olacaktır. Kriterlere göre önlemlerin 
değerlendirilmesi sonucunda her tedbir için teknik 
detaylara girmeden, uzman olmayanların da 
anlayabileceği tek sayfalık ve şu bilgileri içeren bir 
faaliyet fişleri hazırlanabilir:

• Uyum tedbirinin kısa tanımı

• Ek paydaş katkısı gerektirip gerektirmediği

• Başarı ve risk faktörleri

• Maliyet (yatırım ve işletme) ve parasal faydalar

• Coğrafi kapsam

• İhtiyaç duyulan bütçe ve finansman kaynağı

• Planlama ve gerçekleştirme süreçlerinin 
zamanlaması

• Sorumlu müdürlük, iştirak veya dış paydaş

• Referans bilgiler

4.2. Fayda-maliyet analizi nasıl yapılır?

Fayda-maliyet analizi, kamu ve özel 
sektördeki yatırım projelerini etkinlik yönünden 
değerlendirmeye yarayan, topluma en yüksek 
faydayı sağlayacak olan projelerin seçiminde veya 
öncelik sırasının tespit edilmesinde yararlanılan bir 
tekniktir. Temelde belirli bir yatırım projesinin bütün 
ömrü boyunca sağlayacağı fayda ve maliyetler 
parasal olarak belirlenir ve farklı alternatifler 
aşağıdaki adımlarla karşılaştırılır:

• Tüm maliyet ve fayda kalemleri tanımlanır.

• Tüm maliyet kalemlerine parasal değerler atanır. 
Bu kalemlere fiziksel kaynaklar ve kullanılan 
insan gücü dahildir. Gelecekteki maliyetler, 
bugüne iskonto edilir.

• Tüm fayda kalemlerine parasal değerler atanır. 
Faydaların parasal değerini kestirmek, özellikle 
yeni projeler ve soyut faydalar için güç olabilir. 
Gelecekteki faydalar, bugüne iskonto edilir.

• İskonto edilen maliyet ve faydalar birbiriyle 
karşılaştırılır. Temelde faydaların maliyetlerden 
fazla olması beklenir. Ayrıca maliyetlerin kaç 
yılda kendini fayda olarak geri ödediğine de 
bakılmalıdır. 

Bu analizin metodolojik bazı güçlükleri olduğu için 
kullanılacağı zaman yanlış sonuçlara ulaşmamak 
adına detaylı ve dikkatli bir çalışma gerektirir.

4.3. Sektörler arası ilişkiler nasıl değerlendirilir?

Uyum önlemleri, birden çok sektörü aynı anda 
etkileyebilir. Bunun ötesinde bazı tedbirler, bir 
açıdan fayda getirirken diğer bir açıdan olumsuz 
etkiler de oluşturabilir. Bu ödünler etraflıca 
incelenmelidir. Bazı durumlardaysa sinerjiler söz 
konusu olabilir. Bu farklı tipteki karşılıklı ilişkiler 
ve yan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
ilişkiler ağını tam anlamıyla görebilmek için birden 
çok bakış açısından yararlanmak gerekebilir. 
Bu nedenle paydaş katılımı bu etkileşimlerin bir 
haritasını çıkarmak için tercih edilmelidir.

İklim değişikliğine uyum, her ne kadar sektörler 
arasın bir konu olsa da genelde sektörel 
uygulamalarla çözüm aranmaktadır. Bu nedenle 
koordinasyonun yeterli olmadığı durumlarda 
tedbirlerin etkinliği ve kaynakların verimli 
kullanılması açısından sıkıntılar görülebilir. Önemli 
yan etkilerin gözden kaçırılması durumunda 
uyum tedbirinin olumsuz etkileri olabilir, bu etkiler 
tedbirin olumlu etkilerini geçersiz kılabilir veya 
geçebilir. Bu tip durumlara mahal vermemek için şu 
tip faaliyetler yardımcı olacaktır:

• Merkezi bir çekirdek uyum koordinasyon ekibi 
oluşturulması,

• Sektörel paydaşları sürekli olarak sürece dâhil 
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etmek üzere bir diyalog platformu oluşturulması,

• Uyum önlemleri incelenirken sektörler arası 
etkileşimlere, olumsuz yan etkilere ve sinerji 
olanaklarına bakılması,

• Farklı alanlara yönelik bağlantıları içeren ortak 
bir uyum stratejisi geliştirilmesi.

4.4. Uyum önlemleri nasıl önceliklendirilir ve 
seçilir?

Uyum önlemleri, farklı kriterlerin bir 
arada incelenerek olası performanslarının 
değerlendirilmesi yoluyla öncelik sırasına konur. Bu 
önceliklendirme, çok ölçütlü karar verme yöntemleri 
kullanılarak yapılabilir. Ayrıca paydaşlarla 
birlikte, tercih edilen uyum önlemlerinin bir listesi 
oluşturulur. Bu değerlendirme yapılırken, bazı 
önlemler risk anlamında daha önde gelmektedir:

• Sıfır pişmanlık: İklim değişikliği hangi boyutta 
gerçekleşirse gerçekleşsin belediye açısından bir 
pişmanlığa yol açmayacak önlemlere öncelik 
verilmelidir.

• Düşük pişmanlık: Gelecekte iklim değişikliğinin 
bugünkü projeksiyonlarda önemli oranda 
sapması durumunda, belediye için büyük 
maliyetlere yol açmayan bu tip eylemlere öncelik 
verilmelidir.

• Kazan-kazan: Bazı eylemler, yalnızca iklimsel 
riskleri azaltmakla kalmaz ve fırsatlar da yaratır. 
Bu tip eylemlere öncelik verilmelidir.

• Esneklik: Gelecekte iklim değişikliğinin etkileri 
daha iyi anlaşıldıkça boyutları değiştirilebilen, 
yeni şartlara kolayca adapte edilebilen 
uyum önlemlerine ve hızlı reaksiyon vererek 
stratejilerini gerekli şekilde uyarlayabilen bir 
yönetim anlayışının oluşturulmasına öncelik 
verilmelidir.

• Çoklu fayda: Bu tip uyum önlemleri; azaltım, 
afet risk yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi başka 
hedeflerle sinerji yarattığı için öncelik verilmelidir. 
Bu tip uyum eylemlerinin bir başka avantajı, 
farklı bütçelerden finanse edilen ve ortak fayda 
üreten projelerin bir havuzda toplanması yoluyla 
finansman kolaylıkları sağlayabilmesidir.

Çok ölçütlü karar verme teknikleri kullanılarak 
farklı ve genellikle birbiriyle çelişen değerlendirme 
kriterlerinin, farklı çözüm alternatiflerini nasıl 
etkilediği değerlendirilebilir. Bu konuda yazında 
farklı sayısal ve sözel analiz metodolojileri 
bulunmaktadır. Bu teknikler; grup karar verme, sözel 
değerlendirme toplama ve kriterlerin ağırlıklarını 
ve skorlarını sayısal veriye dönüştürerek sonuçları 
somut halde üretebilme ve çözüm alternatiflerini 
sıraya koyma imkânları da tanımaktadır. Bu 
süreçlerin paydaşlar ve sektörel uzmanlarla 
yürütülmesi çıktıların başarısını artıracaktır. 

5. Uygulama: Uyum tedbirlerinin hayata geçirilmesi

5.1. İyi bir uyum stratejisinin temel öğeleri 
nelerdir?

Uyum tedbirleri belirlendikten ve seçildikten 
sonra o zamana kadar uyum anlamında yapılmış 
olan çalışmalar, belediyenin uyum stratejisi adı 
altında toplanabilir. Başarılı bir yerel uygulama 
için yazılı bir iklim değişikliği uyum stratejisi, ilgili 
paydaşlarla etkin bir diyalog ve yerel yönetimin en 
üst kademesinin desteği önemlidir. 

İklim değişikliği uyum stratejisi, eylem planından 
farklıdır. Temelde belediyenin referans dokümanı 
olup aşağıdaki içeriğe sahip olabilir:

• Bir stratejiye neden ihtiyaç duyulmuş olduğu,

• Beklenen genel iklim değişikliği etkileri,

• İklim değişikliği projeksiyonlarının belirsizliği ve 
risk yönetimi yaklaşımı,

• Uyum stratejinin hangi yaklaşımla geliştirildiği ve 
paydaşlarla işbirliğinin çerçevesi,

• Uyumun temel hedefi ve stratejik yönleri,

• Uyumun farklı sektörler ve gruplara yönelik 
amaçları,

• İklim değişikliği uyum tedbirleri:

• Tedbirlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi 
ve seçilmesinde kullanılan değerlendirme 
kriterleri,

• Faaliyet fişleri - opsiyonel,

• Eylemlerin uygulanması için zaman planı,

• Sorumluluklar ve ihtiyaç duyulan kaynaklar,

• Kullanılacak finansman mekanizmaları.

• Farkındalık yaratma, iletişim ve kapasite 
geliştirme faaliyetleri,

• Ulusal ve bölgesel programlarla ve özel sektör 
inisiyatifleriyle oluşturulabilecek sinerji,

• Taslak strateji konusundaki paydaş görüşleri,
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• Stratejinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve revize 
edilmesine yönelik sistem ve zaman planı,

• Geleceğe bakış.

Stratejinin geniş bir paydaş grubuyla paylaşılması 
ve alınacak geri bildirimlerle gerekli revizyonların 
yapılarak nihai hale getirilmesi faydalı olacaktır. 
Ancak hâlihazırda yerel yönetimlere yönelik 
olarak geliştirilmiş ulusal veya bölgesel bir uyum 
stratejisi varsa belediyenin ayrıca tekrar bir strateji 
hazırlamasına gerek olmayacaktır. 

İklim değişikliği eylem planı (İDEP), stratejiden 
farklı olarak mutlaka faaliyet fişlerini içerir. Her 
bir eylemin detaylı ve somut bir iş kırılımı olmalı, 
bu işlerin sorumlusu, net zaman planı ve başarı 
göstergeleri belirtilmelidir.

5.2. Diğer kentlerin uyum stratejisi örneklerine 
nasıl ulaşılabilir?

Uyum stratejileri ile eylem planları karıştırılmamalıdır. 
Ancak bazı yerel yönetimler, bu iki bilgiyi tek 
dokümanda da toplayabilmektedir. Dünyanın 
çeşitli kentleri, iklim değişikliği uyum stratejileri 
geliştirmiştir. Bu uyum stratejileri incelenerek kent 
için uygun bir strateji geliştirmek mümkündür. 
İyi strateji örneklerine yazın taraması yapılarak 
ulaşılabilir. Aşağıda birkaç örnek verilmektedir:

Kent İklim değişikliği riskleri Strateji dokümanı

Londra Soğuk ve sıcak hava 
dalgaları, sel, kuraklık, 
fırtına

İklim uyum 
stratejisi[34]

Helsinki Sel, deniz seviyelerinde 
yükselme, sıcak hava dalgası

İklim uyum 
stratejisi[35]

Stuttgart Kent ısı adası İklim uyum ve 
azaltım stratejisi[36]

Paris Sıcak hava dalgası, aşırı 
yağış, fırtına, kuraklık, sel, 
kent ısı adası

İklim ve enerji uyum 
stratejisi[37]

5.3. Uyum, belediyenin mevcut işleyişine nasıl 
entegre edilebilir?

Uyum kavramı, günümüzde yerel yönetimlerin 
mevcut sorumluluklarından ayrı ve bağımsız 
düşünülemez. Belediyeler, iklim değişikliğine uyum 
konusunu bugüne kadar alışılageldik hizmetlerini 
yürütürken ayrıca ek olarak hesaba katmak yerine, 
tüm planlama ve uygulamalarına entegre etmeye 
gayret göstermelidir. Böylece uyum eylemlerinin 
başarısı artacak, sınırlı kaynaklar daha verimli 
kullanılacak ve kalkınma ile uyum arasındaki 
bağlantı kurulmuş olacaktır. 

Bu entegrasyonun bir zorluğu, birçok kurumda 
olduğu gibi yerel yönetimlerin yapısının da sektör 
odaklı (örneğin su, gaz, ulaşım, temizlik vb.) 

olmasıdır. Oysa uyum, sektörlerle sınırlı olmayıp 
kapsayıcı ve daha genel çerçeveden bir bakış 
gerektirmektedir. Ayrıca uyum konusu sübjektif, 
belirsizliklere sahip, uzun vadeli ve risk temelli bakış 
açıları gerektirir. Bu açıdan belediyeler için yenilikçi 
çözümler gerekli olmaktadır.

Uyumun belediye yönetim faaliyetlerinin her 
aşamasına başarıyla entegre edilebilmesi için 
öncelikle imar planları, kent strateji belgeleri, 
master planları, afet risk yönetimi ve acil durum 
eylem planları ve benzeri bilgiler detaylı olarak 
incelenmelidir. Bu bilgiler ışığında risk temelli 
bölgesel imar planları, inşaat yönetmelikleri, erken 
uyarı sistemleri ve acil durum eylemleri daha 
sağlıklı planlanabilir. 

Uyum çalışmalarının bütçelere dâhil edilebilmesi 
ayrıca önemli bir konudur. Özellikle “kazan-
kazan” tipi eylemler, yeni fırsatlar ve maliyet 
tasarrufu getirebildiği için bütçelendirmeyi 
kolaylaştırmaktadır. “Çoklu fayda” tipi eylemler de, 
farklı bütçelerden bir arada yararlanabilmektedir. 
Uyum eylemlerinin uygulanması süreci, belediyenin 
normal hizmet çalışmalarıyla birlikte yürütüldüğü 
için bu çalışmaları “iklim değişikliği” olarak 
adlandırmak yerine olası afetlere hazırlık, kentsel 
altyapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirlik gibi 
kavramlarla ilişkilendirmek daha doğru olacaktır.
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6. İzleme ve Değerlendirme: Hayata geçirilen eylemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi

6.1. İzleme ve değerlendirme için hangi 
yaklaşımlar kullanılabilir?

Uyum stratejilerinin doğru planlanması ve 
hayata geçirilmesi kadar, ne kadar başarılı 
olduklarının ve en başta belirlenen amaçlara ne 
ölçüde ulaşıldığının zaman içinde izlenmesi de 
gerekmektedir. Böylece, eğer performans yetersizse 
uyum eylemlerinde gerekli düzeltmelerin yapılması 
ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması 
sağlanırken, aynı zamanda yeni planlanacak ve 
uygulanacak eylemlerin daha iyi kurgulanması ve 
deneyim kazanılması mümkün hale gelmektedir. 
İklime uyum çalışmaları, bir kere yapıldıktan 
sonra sona eren bir yapıda olmayıp belediyenin 
sürekli yürüttüğü hizmetlerin bir parçasıdır. Bu 
açıdan uyum çalışmaları, daha önce de üzerinde 
durulduğu üzere döngüsel bir yapıya sahiptir. 
İzleme ve değerlendirme, bir geri bildirim ve 
iyileştirme mekanizması olarak döngüsel süreçlerin 
bir parçasıdır.

İzleme ve değerlendirme çalışmalarında, uyum 
eyleminin daha önce belirlenmiş iklimsel riskleri 
ne ölçüde azalttığı ve gerçekleşen bir risk olmuşsa 
ne ölçüde fayda yarattığı (veya zararı önlediği) 
incelenir. Burada iki kavramı karıştırmamak gerekir:

• İlerleme göstergeleri: Kentin uyum kapasitesini 
artırıcı eylemler konusunda yerel yönetimin 
kurumsal kabiliyetlerindeki ilerleme (örneğin 
iklime dirençli yapılaşma, afet risklerinin 
azaltılması, kırılganlığın temel sebeplerine 
yönelik kapasite geliştirme çalışmaları),

• Performans göstergeleri: Tasarlanan ve 
uygulanan iklim uyum eylemlerinin ne kadar 
başarılı olduğu.

Eylemlerin çıktılarının başarılı olması ve belediyenin 
kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için izleme 
ve değerlendirme çalışmalarının rutin bir süreç 
olarak sürekli yapılması şarttır. Bunun yanı sıra, ilgili 
paydaşlarla sürekli iletişimde kalınmalı, halk ve özel 
sektöre bilgi verilmeli, belediye olarak edinilen bilgi 
ve deneyim doğru yönetilmeli ve paylaşılmalıdır. 
İzleme ve değerlendirmede şu hususlara dikkat 
edilmesinde fayda olacaktır:

• Eyleme özel yöntem: İzleme ve değerlendirme 
yöntemi, söz konusu eylemin tipi ve boyutuna 
uygun olmalıdır. Kaynak ve hedeflenen çıktılar 
olarak daha büyük olan eylemler, daha 
kapsamlı bir izleme ve değerlendirmeye tabi 
tutulmalıdır. Bazı eylemler için ana göstergeler 
geliştirilebilirken, başka eylemler için daha 
kalitatif ve bütünleşik değerlendirmeler tercih 
edilebilir. 

• Ödünler (“trade-offs”): Uyum eyleminin 

olumlu ve hedeflenen çıktıları kadar, olumsuz 
ve arzu edilmeyen yan etkileri de izlenmeli ve 
değerlendirilmelidir. 

• Temel senaryo (“baseline”): Bir eylemin 
başarısı ölçülürken, eylemin yapılmadığı temel 
senaryoya göre bir kıyaslamaya gidilmelidir. 
Bu temel senaryo, eylemin başarı göstergeleri 
geliştirilirken göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Beklenmeyene hazırlık: Eylemlere, sadece en 
başta belirlenen hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı 
gözüyle bakmak yeterli olmayacaktır. Aradan 
geçen süre içerisinde beklenmeyen, niyet 
edilmemiş olumlu veya olumsuz gelişmeler 
olduysa değerlendirmede bunlar da göz önüne 
alınmalıdır. Kapsamın daha geniş tutulması, 
belediye olarak kazanılan deneyimi artıracaktır.

• Amacın doğru anlaşılması: İzleme ve 
değerlendirme sürecinin amacının kurum içinde 
doğru anlaşılması ve kurum dışında doğru 
anlatılması önemlidir. İzleme ve değerlendirme 
çalışmalarında olumlu gitmeyen faaliyetler 
söz konusu olabilir, burada amaç düşük 
performansın sorumlusunu tespit etmek değildir. 
Amaç; kamu kaynaklarının doğru kullanılması, 
hangi eylemlerin işe yaradığının ve hangilerinin 
işe yaramadığının anlaşılması, başarı ve 
başarısızlığı etkileyen faktörler, eylemlerdeki 
ilerlemenin en kolay ve efektif olarak nasıl 
takip edilebileceği, kurum için sorumlulukların 
nasıl daha iyi dağıtılabileceği, sinerji yaratacak 
işbirliklerinin nasıl oluşturulabileceği, toplumsal 
etkilerin nasıl geliştirilebileceği, çalışmaların 
genel olarak etkin ve verimli olması için ne gibi 
önlemler alınabileceği gibi konulardır.

6.2. Ne tip göstergeler kullanılabilir?

Kırılganlıkların ne kadar başarıyla azaltıldığını 
inceleyecek göstergeler (endikatörler) geliştirmek, 
kalitatif ve sübjektif bir süreç olabilmektedir. 
Kavramların farklı anlaşılması, metodolojik 
sorular, veri yetersizliği ve uygulamadaki boşluklar 
sebebiyle uygun göstergelerin belirlenmesi detaylı 
bir çalışma gerektirir. Bunun yanı sıra, uyum 
konusunda geliştirilmiş olan birçok gösterge, 
kentler söz konusu olduğunda kullanışlı değildir. 
Bu nedenle kente yönelik göstergelerin yerel bilgi, 
uzman katkıları ve veriye erişim gibi faktörler göz 
önüne alınarak tanımlanmasında yarar olacaktır. 

• Sayısal göstergeler, izleme ve değerlendirme 
süreçlerinde ilk başta tercih edilebilir gözükebilir. 
Ancak yalnızca sayısal verilerin kullanılması, 
uyum eylemlerinin başarısının yalnızca kısmi bir 
resmini verebilir. Daha doğru bir değerlendirme 
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için kalitatif (sözel) göstergeler de kullanılmalıdır. 
Bu göstergelerin değerlendirilmesi için 
mülakatlar, anketler, odak grupları ve uzman 
görüşlerinden yararlanılabilir. Ayrıca çok ölçütlü 
karar verme yöntemleri teknik anlamda başarılı 
sonuçlar verebilir. Gösterge seçiminde şu 
konular göz önünde bulundurulmalıdır:

• Göstergelerin mevcut durumu ile gelecekteki 
iklimsel değişiklikler sonucunda beklenen 
(“baseline”) durumları belirlenmelidir. Özellikle 
uzun ömürlü altyapı projeleri için bu çalışma 
önemlidir.

• Birçok gösterge için izleme ve değerlendirme 
prosedürleri hâlihazırda geliştirilmiş olabilir. 
Bu nedenle göstergeler ve bu göstergelerin 
izleme yaklaşımları geliştirilirken, diğer kentlerin 
uygulamalarına göz atmakta fayda olacaktır.

• Göstergelerin başka faktörlerden de 
etkilenebilecekleri hesaba katılmalıdır. Sağlıklı 
bir değerlendirme için, yapılan uyum eyleminin 
spesifik etkilerinin nasıl izole edilebileceği de 
düşünülmelidir.

• Proseslere özgü (örneğin bir kurum içi eğitimin 
gerçekleştirilmiş olması) ve çıktılara yönelik 
(örneğin uyum strateji belgesinin hazırlanması) 
göstergelere yer verilmelidir. Çıktıların periyodik 
olmayabileceği (tek seferlik olabileceği) 
düşünülmelidir.

• Göstergeler, bir amaca yönelik ve hedefle 
ilgili olmalıdır. Bu konuda uzmanlardan 
yararlanılabilir.

• Göstergeler için gerekecek veriler, makul 
zaman ve eforla toplanabilmelidir. Yüksek 
maliyetli verilerden, mutlak surette gerekmiyorsa 
kaçınılmalıdır. Verinin maliyeti, uyum eyleminin 
faydasından fazla olmamalıdır. 

6.3. Örnek uyum göstergelerine nasıl erişilebilir?

Birçok kent, uyum eylemlerinin başarısını ölçmek 
için hâlihazırda çeşitli göstergeler geliştirmiştir. Aynı 
zamanda bu göstergeleri nasıl, hangi yaklaşımla ve 
ne gibi veriler ışığında izleyeceklerini de belirlemiştir. 
Bu nedenle bazı göstergeler için gereğinden fazla 
efor sarfetmeden mevcut yaklaşımlar kullanılabilir. 

Bu göstergelerin toplu bir halde sunulduğu merkezi 
bir bilgi kaynağı bulunmamaktadır. Ancak kısa 
bir yazın taramasıyla detaylı bilgilere erişmek 
mümkündür. Aşağıda örnek birkaç referans belge 
verilmektedir.

• İlerlemeyi ölçmek (İngiltere)[38]

• Gösterge kavramı (Almanya)[39]

• Gösterge ve haritalar (Avrupa Birliği)[40]

• Kırılganlık göstergeleri (Avrupa Birliği)[41]





KISIM 2:
İSTANBUL İÇİN 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
SENARYOLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ



73

YÖNETICI ÖZETIYÖNETİCİ ÖZETİ
Sera gazı salan ve arazi kullanımı arazi örtüsünü etkileyen insan faaliyetleri iklimi 
değiştirmektedir. Sıcaklıklar artmakta, buzullar erimekte, deniz seviyesi yükselmekte 
ve yağış desenleri değişmektedir. Farklı küresel sera gazı emisyonu öngören 
senaryolar ile üretilen gelecek iklim değişikliği projeksiyonları bu değişimlerin aynı 
yörüngede devam edeceğine işaret etmektedir. Türkiye iklim değişikliği açısından 
riskli bir bölgede yer almaktadır. Projeksiyonlar, gelecekte sıcaklıkların her yerde 
artacağını, yağışların ise ülkenin güney yarısında önemli oranlarda azalacağını 
göstermektedir. İklim değişikliğinin İstanbul’da,

• Küresel ısınma kaynaklı sıcaklık artışına (yıllık en fazla 4.5 °C),
• Kentleşme kaynaklı sıcaklık artışına (yıllık 1-2 °C),
• Yaz sıcaklık artışının daha fazla olmasına (Yaz artışı ≈ 1.5 x Kış artışı),
• Sıcak tarafta ekstrem olayların (sıcak hava dalgası gibi) artmasına,
• Sıcaklıkların 0 °C’nin altına neredeyse hiç düşmemesine,
• Yaz yağışlarının azalmasına (en fazla %30),
• Buharlaşma-terlemenin artmasına (en fazla %11),
• Kurak dönemin uzamasına (en fazla 23 gün),
• Aşırı yağışlı günlerde meydana gelen yağışların artmasına (en fazla %59),
• İklimin tipik Akdeniz iklimine doğru evrilmesine, neden olması beklenmektedir.
Bu ve diğer değişikliklerin İstanbul’da olumlu ve olumsuz yansımaları olacaktır:

• Akdeniz iklimi özelliklerinin artması, insanları ve turizmi pozitif etkileyecektir.
• Sıcaklıkların artması kış mevsiminde kar ile mücadele faaliyetlerini azaltacaktır.
• Buzlu ve donlu günlerin azalması tuzlama faaliyetlerini ve kent içi ulaşımda 

yaşanan problemleri azaltacaktır.
• Sıcaklık artışının kar ve sis olaylarını azaltması kara, deniz ve hava ulaşımındaki 

aksamaları azaltacaktır.
• Kış ısıtma ihtiyacı azalacaktır.
• Yaz yağışlarındaki düşüş ve buharlaşma-terlemedeki artış su kaynaklarında 

azalmaya yol açacaktır.
• Su kaynaklarındaki azalma kuraklık gibi ekstrem olaylara kırılganlığı artıracaktır.
• Ekstrem sıcaklık olaylarındaki artış yaşlılar, çocuklar ve kalp-damar hastalıkları 

olanlar için tehdit oluşturacaktır.
• Yaz soğutma ihtiyacı artacaktır. Yıllık bazda toplam enerji talebi artacaktır.
• Sıcaklık artışı yangın riskini artıracaktır.
• Ekosistem servisleri sıcaklık artışlarından olumsuz etkilenecektir.
• Sıcaklık artışı ve kurak dönemin uzaması park, bahçe ve yeşil alanların bakım 

maliyetini artıracaktır.
• İklim değişikliğinden plansız yapılaşmanın olduğu yerlerde yaşayanlar ve 

ekonomik olarak en alt gruba ait olanlar en fazla etkilenecektir.
Yukarıdaki değişikliklerin ve etkilerin büyüklüğü farklı küresel emisyon senaryolarına 
göre değişmektedir. Gelecekte ne kadar sera gazının atmosfere salınacağı, başta 
gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin politikalarına bağlıdır. Ülkeler, şehirler, 
ilçeler ve beldeler, uygulayacakları azaltım politikalarıyla sera gazı emisyonlarını 
düşürebilir, uyum politikaları ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini kendileri 
açısından azaltabilirler.
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GIRIŞGİRİŞ
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliği konusunda 
ilki 1990 yılında olmak üzere günümüze kadar 5 tane değerlendirme raporu 
yayınlamıştır. Bu raporlarda insan aktivitelerinin iklim değişikliği üzerindeki rolü 
gittikçe daha vurgulu bir şekilde ifade edilmektedir. Örneğin, 5. Değerlendirme 
Raporu[42], artan sıcaklıklar için insan sorumluluğunu “son derece olası” ifadesi ile 
tanımlamaktadır. İnsan faaliyetleri -başta fosil yakıtların kullanımı, ormanların yok 
edilmesi ve tarım alanlarının genişlemesi olmak üzere- atmosferde karbondioksit ve 
metan gibi sera gazlarının konsantrasyonunu artırmaktadır. Bu durum atmosferin 
sera etkisini kuvvetlendirerek yüzey sıcaklıklarının artmasına sebep olmaktadır. 
Sıcaklık artışı ise kara ve deniz buzullarının erimesine, kar örtüsünün küçülmesine, 
deniz seviyesinin yükselmesine, yağış karakteristiklerinin (miktar, şiddet, süre, 
frekans gibi) değişmesine ve bazı bölgelerde su kaynaklarının azalmasına yol 
açarak yeryüzünde canlı yaşamını gittikçe artan bir şekilde tehdit etmektedir[43].

Türkiye, dünya üzerinde çöl ikliminin hâkim olduğu en önemli alanların hemen 
kuzeyinde, 36-42°K enlemleri arasında bir konuma sahiptir. Akdeniz havzasının 
en doğusunda yer alması nedeniyle ülkenin önemli bir kısmı Akdeniz iklimi 
karakteristiklerini gösterir. 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. Bazı çalışmalar[44] 
küresel ısınma ile beraber Azor yükseğinin konumunun bir miktar kuzeye kayarak 
Türkiye’yi etkileyen Atlantik kaynaklı fırtına sistemlerinin yörüngelerini de böylece 
kuzeye kaydıracağını ve bu nedenle Türkiye’nin özellikle güney kesimlerinin daha 
az yağış alacağına işaret etmektedir. Bu teori, Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli’nin (IPCC) 5. Değerlendirme Raporun’a[42] dayanak teşkil eden model 
tabanlı iklim değişikliği projeksiyonları tarafından da bir nevi doğrulanmaktadır.

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

Şekil 1. 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 oC olarak ifade 
edilmektedir.

İklim değişikliğiyle beraber, Akdeniz havzasında sıcaklıkların artması ve 
yağışların azalması beklenmektedir. Bu değişim, su kaynakları açısından 
halihazırda riskler barındıran bölgeyi gelecekte daha kırılgan hale getirecektir.
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Bahsi geçen projeksiyonların hemen hemen tamamı Akdeniz havzasında yağış azalması 
konusunda görüş birliği içerisindedir[45,46]. Şekil 1’de de görüleceği üzere sadece Türkiye’nin değil 
aynı zamanda İspanya’dan Yunanistan’a kadar havzanın kuzeyinde yer alan bütün ülkelerin 
güney kısımlarının benzer şekilde gelecekte kuraklığa maruz kalacağı öngörülmektedir[47]. 
Havzada sıcaklıkların artması ve yağışların azalması (Şekil 1) su kaynakları açısından halihazırda 
riskler barındıran bölgeyi gelecekte daha da kırılgan hale getirme ihtimali taşımaktadır.

IPCC’nin 5. Değerlendirme Raporu Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa bölgesi için iklim 
değişikliği kaynaklı önde gelen riskleri şu 3 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 ve endüstri 
kullanımı ve evsel kullanım için), artan buharlaşma talebi neticesinde azalan su drenajı 
ve akışı ile beraber nehirlerden ve yeraltı kaynaklarından çekme sonucu var olan su 
miktarında önemli azalma; ve

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 yangın riski.

Buradan da anlaşılacağı üzere bu önemli rapor Avrupa’nın (Türkiye de dahil) Akdeniz ülkelerini 
bekleyen en önemli risklerden birisini, su kaynaklarındaki azalma olarak vurgulanmaktadır.

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri konusu özellikle Türkiye gibi yarı kurak iklim kuşağına 
yakın bölgelerde yer alan ülkeler için hayati bir konudur ve detaylı çalışılması gerekmektedir.

Bu bağlamda yeni çalışmaların başlatılması ve daha önce yapılan çalışmaların (örneğin [48]) 
yeni senaryo çıktıları ve veriler ışığında tekrarlanması faydalı olacaktır. İkinci en önemli konu 
ise artan sıcaklıklar ile beraber muhtemel sıcak hava dalgalarının özellikle kentlerde sağlık, 
konfor, işgücü verimliliği, hava kalitesi vb. açılardan günlük insan yaşamını olumsuz etkileme 
potansiyeli barındırmasıdır.

Bilimsel raporlar, Türkiye’nin su kaynakları ve sıcaklık artışı bakımından kırılgan bir coğrafyada 
yer aldığını ortaya koymaktadır. Özellikle kentler, kent ısı adası etkisiyle bu sıcaklık artışlarından 
daha fazla etkilenecektir.

Kentler, artacak olan “Kent Isı Adası” etkisi ile sıcaklık kaynaklı olumsuzlukların en fazla 
yaşanacakları yerler olacaktır. Ayrıca artan kentleşme ile beraber geçirimsiz hale gelen 
yüzey, iklim değişikliği ile artması beklenen şiddetli yağış olaylarında şehir taşkınlarının 
oluşma ihtimalini artıracaktır. Dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul’un 
da bu olumsuzluklardan etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu rapor, İstanbul’un güncel ve gelecek 
iklim değişikliği ve etkileri resmini mümkün olduğunca detaylı bir şekilde ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan veri setleri, izlenen metodoloji ve yapılan kabuller 
sonraki bölümde ele alınmaktadır. Klimatoloji, eğilim, Kent Isı Adası ve kuraklık konularını ele 
alan İstanbul’un yakın dönem (son 60-70 yıl) iklim analizi “İstanbul’un Tarihsel İklim Analizi” 
bölümünde verilmektedir. Zamansal ve mekânsal gelecek iklim değişikliği analizi “İstanbul’un 
Gelecek İklim Analizi” bölümünün konusudur. Daha sonra iklim değişikliğinin İstanbul’a etkileri 
irdelenmiştir. Son bölümde çalışmanın sonuçları tartışılmıştır. 
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VERİ, METODOLOJİ VE KABULLERVERI, METODOLOJI VE KABULLER
MEVCUT VERI SETLERI
Gözlem Veri Setleri
Bilimsel iklim çalışmaları en az 30 yıllık veri gerektirir. İstanbul için bu şartı 
sağlayan gözlem verileri sadece Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Boğaziçi 
Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi tarafından işletilen istasyonlar için mevcuttur. 
İstanbul Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve diğer kurum ve kuruluşlar 
tarafından işletilen istasyonlar henüz klimatoloji ve eğilim analizi yapılabilecek 
uzunlukta veriye sahip değildir. Dolayısıyla bu çalışmanın tarihsel iklim analizi 
kısmı ağırlıklı olarak MGM verilerine dayanmaktadır. Söz konusu veriler Göztepe, 
Florya, Bahçeköy, Kireçburnu, Kumköy (Kilyos) ve Şile istasyonlarına aittir. 
Göztepe şehir içi istasyonudur. Bu istasyonda ölçüm faaliyetleri 2012 yılı itibari 
ile durdurulmuştur. Bahçeköy tipik bir kara içi kırsal bölge istasyonudur, ancak 
bu istasyon da kapatılmıştır. Bu istasyonların ilki ağırlıklı olarak kent, ikincisi ise 
kırsal kesimi temsil etmekteydi. Kapatılmaları, bu yüzeylere ait hafızanın sonu 
anlamına gelmektedir. Diğer istasyonlar (Florya, Kireçburnu, Kumköy ve Şile) 
sahillere yakın konumlarından dolayı deniz etkili istasyonlardır. Kandilli istasyonu 
da bu kapsamda değerlendirilebilir. Deniz etkili istasyonlar ne gerçek anlamda 
kent havasını ne de kırsal havayı yansıtırlar. Deniz-kara havasının bir karışımını 
yansıtırlar. Kapatılmış olmasına rağmen kent havasını yansıtan en iyi istasyonun 
Göztepe olması nedeniyle kenti temsilen bu istasyonun verileri kullanılmıştır. 
Her ne kadar en iyi kırsal kesim istasyonu adayı Bahçeköy olsa da mukayeseli 
(Göztepe’ye göre) veri uzunluğunun yetersiz olması nedeniyle kırsal kesim için 
Kumköy istasyonu kullanılmıştır.

İstanbul’un iklim değişikliği öngörüleri için küresel sera gazı salım senaryolarını 
içeren IPCC projeksiyonlarından, kent ısı adası etkisi için İstanbul’daki meteorolojik 
gözlem istasyonu verilerinden yararlanılmıştır.

MEVCUT VERİ SETLERİ
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Bölgesel Model Simülasyonları
Küresel iklim modelleri yüksek hesaplama ihtiyacı nedeniyle çoğunlukla düşük çözünürlükte 
çalıştırılırlar. Ne var ki, özellikle mekânsal değişimin fazla olabileceği bölgelerde düşük 
çözünürlüklü model çıktıları arzu edilen detayda bilgi sağlamaz. Bu durumu aşmak için 
en fazla tercih edilen metotlardan birisi bölgesel iklim modeli kullanımıdır (örneğin [49,50]). 
Bölgesel iklim modelleri, küresel iklim modellerinin bölgeselleştirilmiş versiyonlarıdır. Ancak 
tanımlanan bir bölge üzerinde çalıştırılacağı için sınır şartlarına ihtiyaç duyar ve bu şartlar 
küresel model çıktılarından sağlanır. Dolayısıyla bölgesel modellemeden amaç küresel model 
simülasyonunun çözünürlüğünün artırılması ve bilginin yersel olarak detaylandırılmasıdır. Bu 
durumda bölgesel model çıktılarının küresel model çıktılarından çok farklı olması beklenmez. 
Özellikle mekânsal değişimin fazla olmadığı bölgelerde, küresel modelden ve sınır şartlarını 
aynı küresel modelden alan bölgesel modelden elde edilen değişim desenleri çok benzer 
olacaktır. Ancak kompleks topografyaya sahip bölgelerde büyük resim uyuşsa dahi yerel 
ölçekte olumlu anlamda farklılıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Bölgesel model, topografya (dağlar, vadiler, vd.) ve bitki örtüsü gibi yüzeyin morfolojik 
özelliklerini daha iyi çözebildiği için yağmur gölgesi ve mikroklima gibi daha küçük ölçekli 
yerel iklim özelliklerini ortaya koyarak küresel modellere göre yerel ölçekte katma değer sağlar.

İstanbul’un gelecekte nasıl bir iklime sahip olacağına yönelik projeksiyon çalışması, farklı küresel 
emisyon senaryoları için bilgisayar destekli iklim simülasyonları yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

Küresel Model Simülasyonları
İklim değişikliği projeksiyonları küresel ölçekte model çalıştırmayı gerektirir. Sera gazı 
emisyonları, nüfus artışı, ekonomik büyüme, enerji ve gıda (tarım) talebindeki artış ve teknolojik 
değişim gibi faktörlere bağlıdır. Gelecek emisyon senaryoları ise bu faktörler üzerine kurulu 
farklı hikayeler ile oluşturulur. Bu senaryolar, önümüzdeki yıllarda atmosfere ne kadar emisyon 
salınacağı ve bu salımlar neticesinde atmosferde sera gazı miktarlarının nasıl değişeceği 
bilgisini içerir.

Atmosferde birikecek sera gazlarının hangi seviyede sera etkisine yol açacağı ve bu durumun 
iklimi nasıl değiştireceği ancak senaryo bilgilerinin bir “Küresel İklim Modeli”ne entegre edilmesi 
ve modelin gelecek için çalıştırılması ile ortaya çıkarılabilir. IPCC’nin değerlendirme çalışmaları 
öncesinde farklı senaryolar için model çalıştırma deneyleri düzenlenerek bu raporlara altlık 
teşkil edecek projeksiyon verisi hazırlanır. 2007 yılında açıklanan 4. Değerlendirme Raporu 
için bu şekilde gerçekleştirilen deneye CMIP3 (Third Coupled Model Intercomparison Project) 
adı verildi. 2013 yılında dünya kamuoyuna duyurulan 5. Değerlendirme Raporu için ise 
gerçekleştirilen deneye CMIP5 (Fifth Coupled Model Intercomparison Project) adı verildi. Bu 
deneylerde 40 civarında farklı Küresel İklim Modeli çalıştırılmaktadır.

Bu modeller büyük oranda benzer olmakla beraber çözünürlük, fizik parametrizasyonu, 
grid yapısı vb. bakımlardan farklılıklar barındırmaktadır. Bu farklardan dolayı model 
projeksiyonlarında da farklar ortaya çıkmaktadır. Tablo 1, İstanbul iklim değişikliği çalışmasında 
kullanılabilecek küresel ve bölgesel veri setleri hakkında genel bilgiler sunmaktadır. Ek-A, 
CMIP5 deneyine dahil olan küresel iklim modelleri ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu çalışmada 
belirsizliği azalttığı için CMIP5 deneyi ile elde edilen projeksiyonların ortalaması kullanılmıştır.

Tablo 1, İstanbul iklim değişikliği çalışmasında kullanılabilecek ulaşılabilir bölgesel model 
simülasyonları hakkında bilgi vermektedir. CORDEX deneyi dünyada farklı alanlar için yüksek 
çözünürlüklü (50 km ve 12,5 km) iklim değişikliği verisi oluşturmayı hedefleyen bir çalışmadır. 
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Kullanılan bölgelerin maalesef hiçbirisi Türkiye’yi merkeze almamaktadır. Bununla beraber 
İstanbul’un merkeze daha yakın kaldığı bölgeler vardır ve bu alanlar için gerçekleştirilen 
simülasyonlar İstanbul’u ele alan iklim değişikliği çalışmalarında kullanılabilir. Bu çalışmada 
CORDEX deneylerinden Avrupa’yı merkezleyen, 50 km çözünürlüklü EURO-CORDEX (http://
www.euro-cordex.net) simülasyonlarına ait çıktılar da analiz edilmiştir. EURO-CORDEX 
alanının doğu sınırı Türkiye’nin doğusundan geçtiği için Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri tam olarak alanın içerisine girmemektedir. Bununla beraber EURO-CORDEX 
deneyinde az sayıda da olsa, sınırın biraz daha doğuya ötelendiği simülasyonlar mevcuttur. 
Türkiye’nin batısı, dolayısıyla İstanbul, bütün EURO-CORDEX simülasyonlarında vardır. EURO-
CORDEX deneyinde gerçekleştirilen simülasyonlar ile ilgili bilgi Ek-A’da verilmektedir. Ek-A’daki 
tablodan görüleceği üzere söz konusu deneyde farklı küresel-bölgesel model kombinasyonları 
vardır. Ancak dikkat edilirse, deneyde bazı küresel model simülasyonlarının birden fazla defa 
kullanıldığı görülebilir. Bu durum o modellerin ister istemez sonuçlar (özellikle ortalamalar) 
üzerindeki ağırlığını artırmaktadır. Bu çalışmada bu etkiyi sınırlamak için ortalamalardan 
ziyade çıktıların medyanlarının kullanılması tercih edilmiştir.

Kaynak Referans 
Dönem

G e l e c e k 
Dönem

Senaryolar GCM’ler Y e r s e l 
Çözünürlük

Adres (URL)

CMIP5 1 9 8 6 -
2005

2006-2100 RCP2.6,

RCP4.5,

RCP6.0,

RCP8.5

40’tan fazla 
model

~100km KNMI climate 
change atlas

h t t p s : / /
c l i m e x p .
knmi.nl/

CORDEX 1 9 8 9 -
2008

2006-2100 RCP2.6,

RCP4.5,

RCP8.5

19-26 farklı 
R C M - G C M 
kombinasyon 
simülasyonu

~ 1 2 . 5 k m 
ve ~50km

http://esgf-
data.dkrz.de

http://esgf-
index1.ceda.
ac.uk

h t t p : / /
co rdexesg.
dmi.dk

http://esgf-
node.ipsl.fr

h t tp : //esg-
dn1.nsc.liu.
se

MGM 1 9 7 1 -
2000

2016-2100 RCP4.5,

RCP8.5

HadGEM2-ES 20km http://mgm.
gov.tr

MPI-ESM-MR

GFDL-ESM2M

SYGM 1 9 7 1 -
2000

2015-2100 RCP4.5,

RCP8.5

HadGEM2-ES 10km http://iklim.
o r m a n s u .
g o v . t r /
NewCBS

MPI-ESM-MR

CNRM-CM5

İTÜ Avrasya 
Yer Bilimleri 
Enstitüsü

1 9 8 6 -
2005

2046-2065,

2081-2100

RCP4.5,

RCP8.5

EC-EARTH 12 km 
a t m o s f e r, 
3km yüzey

World

Clim

2041-2060

2061-2080

(Klimatoloji)

RCP2.6,

RCP4.5,

RCP6.0,

RCP8.5

C M I P 5 
m o d e l l e r i 
arasından seçili 
18 model

~1km h t t p : / /
w o r l d c l i m .
o r g /
cmip5_30s

Tablo1. İstanbul iklim değişikliği çalışmasında kullanılabilecek küresel ve bölgesel projeksiyon veri setleri



80

MGM ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) de Türkiye için iklim değişikliği simülasyonları 
yap(tır)mıştır. İkisi aynı, birisi farklı olmak üzere üçer simülasyona sahip olan bu kurumlardan 
sadece MGM’nin verisi elde edilebilmektedir. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde tek bir 
küresel modele (EC-EARTH) bağlı olarak gerçekleştirilen iklim değişikliği simülasyonu yüzey 
için 3 km çözünürlükte bilgi sağlamaktadır ve bu simülasyonun çıktılarından da bu çalışmada 
faydalanılmıştır. Yine oldukça yüksek çözünürlükte (1 km) projeksiyon verisine sahip WorldClim 
verisi de bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Ancak bu veri, CMIP5 deneyinde kullanılan 
modellerden 18 tanesinin çıktılarının istatistiksel olarak çözünürlüğünün artırılması şeklinde 
elde edildiğinden CMIP5 çıktılarına çok benzer sonuçlar ortaya koymaktadır.

İklim değişikliğinin birincil göstergesi sıcaklıktaki artıştır. Sıcaklıktaki artış, iklim sisteminin 
bütününü etkileyerek diğer parametrelerde de değişikliklere yol açar. Buzulların erimesi, kar 
örtüsünün daralması, deniz seviyesinin yükselmesi ve yağış desenindeki değişimler başlıca 
göstergeler arasında sayılabilir. İklim değişikliği projeksiyonlarında öncelikli olarak bakılan 
parametreler yıllık ortalama sıcaklık ve toplam yağıştır. Bu parametreler genel değişim 
konusunda bilgi vermekle beraber günlük yaşamın nasıl etkileneceğine dair fazla bir bilgi 
sağlamaz. Günlük yaşam; sıcak hava dalgası, şiddetli yağış, kuraklık gibi aşırı hava olaylarından 
etkilenir.Dolayısıyla kapsamlı bir iklim değişikliği çalışması ekstrem olaylardaki muhtemel 
değişiklikler konusunda da bilgi vermelidir[51]. Bu çalışma kapsamında iklimin sıcaklık ve yağış 
gibi esas göstergelerine ek olarak 24 adet ekstrem parametredeki (indis) değişimler de ortaya 
konmuştur. Tablo 2 bu çalışmaya dahil edilen tüm iklim indisleri hakkında bilgi vermektedir.

METODOLOJI
Kullanılacak İklim Parametreleri

METODOLOJİ

İstanbul için iklim değişikliği senaryoları, sağlıklı ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek için 
farklı bilimsel iklim modelleriyle incelenmiştir. Ortalama sıcaklık ve yağış gibi temel iklimsel 
göstergelerin ne ölçüde değişeceğinin yanı sıra, aşırı iklim olaylarını daha iyi öngörebilmek 
adına çok sayıda ek indise de detaylı olarak bakılmıştır.

Şehrin İklim Karakteristiklerinin Belirlenmesi
Bir yerin iklim karakteristikleri, mevsimsel değişimi gösterecek şekilde çoğunlukla yağış, 
ortalama sıcaklık, maksimum sıcaklık ve minimum sıcaklıkların aylık değerleri ile ortaya konur. 
Türkiye’de iklim bölgelerinin ayrışmasında özellikle yağışın mevsimsel dağılımı önemli rol 
oynar. İstanbul’un iklim karakteristikleri genel olarak Göztepe istasyonu verileri kullanılarak 
gösterilir. Bu çalışmada da hem kent iklimini hem de İstanbul’un genel iklim özelliklerini ortaya 
koymak üzere Göztepe verisinden yararlanılmıştır. Klimatoloji için 1961-1990 arası 30 yıllık 
dönem kullanılmıştır. Klimatolojik çalışmalarda son yıllarda farklı dönemler (1971-2000 ve 
1981-2010 gibi) kullanılmaya başlansa dahi, 1961-1990 arası, bir yerin iklim özelliklerini 
ortaya koymak için hala dünyada en yaygın şekilde kullanılan dönemdir. Bu çalışmada 
kullanılan model projeksiyonlarının referans dönemi 1986-2005 arası 20 yıldır. Bu dönem için 
de klimatolojik bilgiler sağlanmıştır.
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İndis Adı Tanım Birim

CDD En uzun kurak dönem “RR < 1 mm” olduğu ardışık günler sayısı gün

CWD En uzun yağışlı dönem “RR 3 1 mm” olduğu ardışık günler sayısı gün

CSDI Soğuk dönem uzunluğu 
indisi

“Tmin < 10’uncu persentil” olduğu en az 6 
ardışık gün sayısı gün

DTR Günlük sıcaklık aralığı “Tmax – Tmin” °C

FD Donlu günler sayısı “Tmin < 0 °C” olduğu günler sayısı gün

GSL Büyüme dönemi uzunluğu
“T > 5 °C” olan ilk ardışık 6 gün ile 1 
Temmuz sonrası “T < 5 °C” olan ilk 6 gün 
arasındaki günler sayısı

gün

ID Buzlu günler sayısı “Tmax < 0 °C” olduğu günler sayısı gün

PRCPTOT Yağışlı günler yağışı Yağış olan günlerdeki yağış toplamı (yıllık 
toplam yağış) mm/gün

R1mm Yağışın 1mm ve üzeri 
olduğu günler “RR 3 1 mm” olduğu günler sayısı gün

R10mm Yağışın 10mm ve üzerinde 
olduğu günler “RR 3 10 mm” olduğu günler sayısı gün

R20mm Yağışın 20mm ve üzerinde 
olduğu günler “RR 3 20 mm” olduğu günler sayısı gün

R95pTOT Çok yağışlı günler yağışı

Yağışlı günler için “RR > RR (95’inci 
persentil)” olduğu günlerin yağış toplamı 
(RR (95’inci persentil) referans dönem için 
hesaplanır)

mm/yıl

R99pTOT Aşırı yağışlı günler yağışı

Yağışlı günler için “RR > RR (99’uncu 
persentil)” olduğu günlerin yağış toplamı 
(RR (99’uncu persentil) referans dönem için 
hesaplanır)

mm/yıl

Rx1day Bir günlük maksimum yağış Bir günlük en yüksek yağış miktarı mm/gün

Rx5day Beş günlük maksimum 
yağış Beş günlük en yüksek yağış miktarı mm/5gün

SDII Basit yağış şiddet indisi Yıllık yağış toplamı / yağışlı gün sayısı mm/gün

TN10p Soğuk geceler yüzdesi “Tmin < 10’uncu persentil” olduğu günlerin 
yüzdesi %

TN90p Ilık geceler yüzdesi “Tmin > 90’ıncı persentil” olduğu günlerin 
yüzdesi %

TNn Günlük minimum 
sıcaklıkların minimumu

Günlük minimum sıcaklıkların minimum 
değeri °C

TNx Günlük minimum 
sıcaklıkların maksimumu

Günlük minimum sıcaklıkların maksimum 
değeri °C

TX10p Soğuk günler yüzdesi “Tmax < 10’uncu persentil” olduğu günlerin 
yüzdesi %

TX90p Sıcak günler yüzdesi “Tmax > 90’ıncı persentil” olduğu günlerin 
yüzdesi %

TXn Günlük maksimum 
sıcaklıkların minimumu

Günlük maksimum sıcaklıkların minimum 
değeri °C

TXx Günlük maksimum 
sıcaklıkların maksimumu

Günlük maksimum sıcaklıkların maksimum 
değeri °C

Tablo 2. İklim indisleri, tanımları ve birimleri (RR, günlük yağış miktarı; Tmin, günlük minimum sıcaklık; Tmax, günlük maksimum sıcaklık; T, 
günlük ortalama sıcaklık).
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Bu çalışmada, IPCC’nin son raporunda geçen 4 temel küresel iklim senaryosu da kullanılmıştır. 
Bölgesel değişimlere bakılırken genelde RCP4.5 (emisyonların 21. yüzyılın ilk yarısına kadar 
arttığı ve sonra düşüşe geçtiği) ve RCP8.5 (emisyonları yüzyıl sonuna kadar artış gösterdiği) 
senaryolarından yararlanılmıştır.

Senaryolar ve Gelecek Projeksiyonlarının Analizi

İklim değişikliği projeksiyonları sera gazı senaryoları üzerinden oluşturulur. Senaryolar ise nüfus 
artışı, ekonomik gelişme, teknolojik değişim, enerji ve tarımsal üretim gibi emisyon salımını 
etkileyen faktörlerin gelecekteki durumlarını ihtiva eden hikayeler üzerine kurulur. IPCC’nin 
2007 yılında açıkladığı 4. Değerlendirme Raporunda SRES (Special Reports on Emissions 
Scenarios) adı verilen senaryolar kullanılmıştır. Bunlar, yüksek emisyon salımı öngören A1 ve A2 
ile görece düşük emisyon salımı öngören B1 ve B2 senaryoları ve bunlara ait alt senaryolardır. 
Bunlar arasında en fazla çalışılanlar bugünkü gibi ekonomik gelişmişliğin bölgeselliğinin 
devam ettiği bir dünya hikayesi üzerine kurulu A2 ve hızlı ekonomik büyümeye sahip daha 
entegre ve enerji çeşitliliği sağlanmış bir dünya hikayesi üzerine kurulu (orta seviyede emisyon 
salımı öngören) A1B senaryolarıdır. 2013 yılında yayınlanan IPCC’nin 5. Değerlendirme 
Raporu için senaryolarda değişikliğe gidilmiş ve RCP (Representative Concentration Pathways; 
Temsili Konsantrasyon Rotaları) olarak adlandırılan 4 senaryo oluşturulmuştur.

Bu senaryoların oluşturulmasında nüfus artışı, teknolojik gelişme ve toplumsal reaksiyon 
hususları dikkate alınmaktadır. Senaryolar; RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5 şeklinde 
adlandırılmaktadır. 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. RCP8.5, SRES senaryoları arasında A2’ye, RCP4.5 ise B1’e 
eşdeğer senaryolardır. Tablo 3 bu RCP senaryoları ile ilgili bilgi vermektedir. RCP2.6, yüzyılın 
ilk çeyreğinde tepe noktasına ulaşıp sonra azalan bir emisyon rotası izler. RCP4.5 emisyonları 
yüzyılın ortasına kadar artıp sonra azalır, RCP6.0 emisyonları ise yüzyılın son çeyreğine kadar 
artıp sonrasında azalır. RCP8.5 emisyonları ise 2100 yılına kadar sürekli yükselen bir rota 
izler. Bu çalışmada küresel model projeksiyonları değerlendirilirken RCP senaryolarının tamamı 
kullanılmıştır. Bölgesel çalışmalarda ise genelde RCP4.5 ve RCP8.5 çalışıldığı için bu senaryolar 
kullanılmıştır.

Tablo 3. RCP senaryoları hakkında genel bilgi

RCP Emisyonlar

(Kyoto Protokolü’nde 
tanımlanan sera gazları)

Işınımsal 
Zorlama

Konsantrasyon (ppm)

8.5 Kötümser senaryo: Sera 
gazı salımları 2100 yılına 
kadar yükselir.

> 8.5 W/m2 2100 yılında >~1370 CO2e

6.0 Sera gazı salımları yüzyılın 
son çeyreğinde azalır.

~6.0 W/m2 ~850 CO2e (2100 yılından sonra 
stabil olduğunda)

4.5 Sera gazı salımları yüzyılın 
ortasından itibaren azalır.

~4.5 W/m2 ~650 CO2e (2100 yılından sonra 
stabil olduğunda)

2.6 İyimser senaryo: Sera 
gazı salımları yüzyılın ilk 
çeyreğinden itibaren azalır.

~2.6 W/m2 2100 yılından önce ~490 CO2e ile 
tepe noktasına ulaşır ve sonra azalır.
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Kent Isı Adası Etkisi
Kentler, çevrelerindeki kırsal kesime göre daha sıcaktır. Bu olaya “Kent Isı Adası” (UHI) denir. 
UHI etkisi, kentlerde kullanılan yüzey ve yapı malzemelerinin yansıtıcılığının bitki örtüsünün 
olduğu doğal yüzeylere göre daha az olmasından kaynaklanmaktadır. Kentler bu özellikleri ile 
güneşten gelen enerjinin kırsal kesime göre daha büyük bir kısmını tutar. Bu durum kentlerin 
çevrelerine göre daha sıcak olmasına yol açar. Günün özellikle sıcak olan hemen öğleden 
sonraki zamanında kent içi–kırsal kesim anlık sıcaklık farkı 10 dereceden fazla olabilmektedir. 
Ancak UHI, gün içi sıcaklığından ziyade gece sıcaklığı (günlük minimum sıcaklık) ile belirlenir. 
Genellikle kent içi istasyonu ile kent yakınında bulunan kırsal kesim istasyonu arasındaki 
sıcaklık farkına bakılır. Kırsal kesim istasyonunun küresel ısınmayı gösterdiği ve iki istasyon 
arasındaki farkın da kentleşme sinyali (UHI) olduğu kabul edilir.

Yapılan çalışmalar UHI’nin Türkiye’nin bulunduğu enlemlerde yaz mevsiminde daha etkili 
olduğunu göstermiştir. İstanbul’da kentleşmenin özellikle yaz mevsimi ortalama sıcaklığını 
1950-2000 yılları arası 1 °C civarında artırdığını ortaya koymuştur (örneğin [52]). Küresel 
modeller düşük çözünürlükleri nedeniyle kentleri göremezler. Şehirlerin genişlemesi ile ilgili 
bilgiye de sahip olmadıklarından dolayı kent ısı adalarının geleceği konusunda da bilgi 
vermezler. Diğer bir deyişle, kent ısı adaları etkisi iklim değişikliği projeksiyonlarında yoktur. 
Bu durumda projeksiyonlar kapsamında elde edilen sıcaklık artışlarının üzerine UHI kaynaklı 
sıcaklık artışlarını da eklemek gerekir. Bu çalışma kapsamında İstanbul için UHI kaynaklı 
sıcaklık artışı mertebesi geçmişe ait veri kullanılarak belirlenmiş ve günümüze kadar olan 
trendin geleceğe yönelik ekstrapolasyonu (uzatılması) ile UHI projeksiyonları oluşturulmuştur. 
Böylece emisyon senaryoları ile elde edilen sıcaklık artışları üzerine hangi mertebede kentleşme 
sıcaklığının eklenmesi gerektiği konusunda bir fikir elde edilebilmektedir.

Kent ısı adası etkisi iklim değişikliği projeksiyonlarında olmadığı için küresel modellerden elde 
edilen sıcaklık artışlarının üzerine kent ısı adası kaynaklı sıcaklık artışlarını da eklemek gerekir. 
Bu değer İstanbul’da özellikle yaz mevsimi için 1950-2000 yılları arasında ortalama 1 °C 
civarında olmuştur.
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Böyle durumlara bölgenin bir yüksek basınç sisteminin etkisine girmesi neden olur. İstanbul 
da yılın belirli dönemlerinde yüksek basınç sistemlerinin etkisine girebilmektedir. Havanın 
hareketsiz kaldığı böyle günlerde İstanbul üzerindeki kirli-puslu havayı gözle dahi müşahede 
etmek mümkündür (Şekil 2). Çalışmalar (örneğin [53]), böyle günlerde oluşan deniz meltemlerinin 
ve boğazın kanal etkisinin İstanbul’un kirli havasının şehrin üzerinden uzaklaşmasında önemli 
rol oynadığını göstermektedir.

Kara ve denizin ısı kapasitelerinin farklı olması, yani karaların denizlere göre çabuk ısınıp 
çabuk soğuması, kara ve deniz arasında bir hava akışının oluşmasına neden olmaktadır. 
Günlük ısınmaya bağlı olarak, İstanbul üzerinde sabah ısınma ile birlikte daha soğuk deniz 
üzerinden karaya doğru “deniz meltemi” görülürken, gece hızlı soğuyan karadan denize doğru 
“kara meltemi” hakim olur. İstanbul’un hem kuzeyinde hem de güneyinde deniz olduğu için 
iki tarafta da bu meltemler oluşur (Şekil 3). Gündüz oluşan kuzeyli ve güneyli deniz meltemleri 
iç kesime doğru ilerleyerek konverjans oluşturur ve havayı yükselmeye zorlar. Normalde böyle 
işlemesi gereken süreç şehirleşmeden dolayı bu şekilde gerçekleşmez.

Genel olarak yerleşimin İstanbul’un güneyinde yoğunlaştığı, ancak Boğaz boyunca da 
yapılaşmada önemli bir artışın olduğu görülmektedir. Güneyli deniz meltemi, şehirleşme ile 
artan sıcaklık (UHI) nedeni ile İstanbul’un güney sahilinde daha erken saatlerde meydan gelir. 
Aynı zamanda kent ile kuzeyindeki kırsal alan arasında UHI kaynaklı bir sirkülasyon daha 
oluşur. Burada hava akımı görece soğuk olan kırsal kesimden kent merkezine doğrudur. Bu 

Şekil 2. 5 Ekim 2011 tarihinde İstanbul’un üzerindeki pus tabakaları. Fotoğraflar İTÜ Ayazağa Kampüsünden güneybatı (Seyrantepe) istikametine 
doğru çekilmiştir. Fotoğraflar: Y. Ezber

09:00 Kirli Hava 
Katmanları

10:00

11:00

12:00

Kent Havalandırması
Kentler insan faaliyetlerinin en yoğun olduğu yerlerin başında gelir. Isıtma, ulaşım ve üretim 
gereksinimi şehrin havasına yüksek miktarda kirleticinin karışmasına ve hava kalitesinin 
düşmesine sebep olmaktadır. Hava kalitesi en fazla havanın durgun olduğu durumlarda düşer.
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İstanbul’un kuzeyindeki olası kentleşme, kuzeyden gelen rüzgarları kesecek yükseklikte 
binaların doğu-batı ekseninde artışı ve boğazın kanal etkisinin bozulmasına yol açabilecek 
diğer gelişmeler İstanbul’daki rüzgarları etkileyerek kentin hava kalitesinde düşüşe sebep 
olabilir.

hava akımı güneyli meltemi kentin üzerinde durdurur veya zayıflatır. Bu durum kirli havanın bir 
miktar yükselmesine veya kentin üzerinde dönüp durmasına neden olur. Bu durumda kirli hava 
şehirden tam olarak uzaklaştırılamaz.

Öte yandan kuzeyde şehir olmaması nedeniyle kuzeyli meltem daha güneye nüfuz eder ve 
zayıflayan güneyli meltemi bertaraf ederek şehrin kirli havasını Marmara Denizi üzerine 
süpürür. Genellikle bu şekilde gelişen süreç İstanbul Boğaz’ının kanal etkisi ile güçlenir.

Sürecin bu şekilde işlemesini engelleyebilecek ve kirli havanın şehrin üzerinden uzaklaşmasını 
yavaşlatacak faktörler arasında kuzeyde şehirleşme (UHI sirkülasyonu oluşturup kuzeyli 
meltemi zayıflatır), doğu-batı istikametinde yüksek yapılaşma (kuzeyli rüzgarları yavaşlatır), 
boğazın kanal etkisinin bozulması sayılabilir.

İstanbul’da hâkim rüzgarlar kuzeyli ve güneyli rüzgarlardır. Bu rüzgarları engelleyebilecek 
yapılaşmalardan kaçınılması kentin özellikle daha fazla kirleticiye maruz kaldığı kış mevsiminde 
ve sıcak hava dalgasına maruz kalabileceği yaz mevsiminde havalandırılabilmesi için hayati 
öneme haizdir.

Şekil 3. Rüzgarın durgun ve havanın açık olduğu günlerde İstanbul üzerinde oluşan hava akımlarının farklı evreleri.

Boğaz Üzerinde 
Kuzeyli Hava Akımı

Boğaz Üzerinde 
Kuzeyli Hava Akımı

Kuzeyli
Deniz Meltemi

Güneyli
Deniz Meltemi

Kent Isı Adası
Kaynaklı Hava Akımı

Konverjans 
Zonu

Boğaz Üzerinde 
Kuzeyli Hava Akımı

Hava Akımının Yelpaze
Şeklinde Marmara Denizi
Üzerine Çıkışı

Kuzeyli
Deniz Meltemi

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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İklim değişikliği projeksiyonları birkaç 
aşamada elde edilir ve her aşamanın çıktıya 
farklı oranlarda belirsizlik katkısı olur. En 
büyük belirsizlik emisyon senaryoları ile 
ilgilidir. Bu nedenle senaryolar geniş bir 
yelpazeyi temsil edecek şekilde oluşturulur. 
Hangi emisyon senaryosunun gerçekleşeceği 
bilinemeyeceği için mevcut tüm senaryoların 
birlikte çalışılması, olası iklim değişikliği 
spektrumunu tam olarak görmek açısından 
önem arz etmektedir. İkinci en önemli 
belirsizlik küresel model simülasyonlarından 
gelmektedir. Her ne kadar küresel iklim 
modellemesinde son yıllarda önemli 
mesafeler alındıysa da bu modeller pek çok 
konuda halen eksiklikler barındırmaktadır. 
Çözünürlük, fizik opsiyonları, ihmal edilen 
parametreler/ süreçler model çıktılarını 
etkileyebilmektedir.

Bazı iklim geri besleme mekanizmaları 
modellerde yeterli işlevsellikte yer 
almamaktadır. Örneğin metan gazı küresel 
ısınma sürecinde pozitif geri besleme 
yapmakta, yani ısınmayı artırıcı yönde 
etki etmektedir. Örneğin, Sibirya ve Kuzey 
Denizi gibi bölgelerde donmuş halde 
bulunan organik maddelerin küresel 
ısınmayla beraber çürümesi ve metan gazı 
açığa çıkarması beklenmektedir. Metan 
gazı karbondioksitten 23 kat daha güçlü 
bir sera gazıdır. Bu durumda atmosfer 
öngörülenden daha fazla ısınabilir. Bu geri 
besleme mekanizması küresel modellerde 
tam olarak yer almamaktadır. Önümüzdeki 
yıllarda açıklanması planlanan 6. IPCC 
Değerlendirme Raporu’nun bu konuya daha 
fazla temas etmesi beklenmektedir.

Küresel model çıktılarının yerel ölçekte 
kullanılması çözünürlük kaynaklı belirsizliğin 
fazla olması anlamına gelir. Bunu aşmak 
için bölgesel model kullanılması, bölgesel 
modellemeden kaynaklanabilecek 
belirsizliklerin sonuca dahil edilmesini 
gerektirir. Ayrıca, çok sayıda bölgesel model 
simülasyonu yapılamayacağı için (yüksek 
başarımlı hesaplama ihtiyacı nedeniyle) 
çözünürlük artırımından elde edilecek 
avantaj az sayıda küresel model ile çalışma 

zafiyeti ile azalacaktır. Küresel ya da bölgesel 
model çıktılarından hidroloji, tarım, enerji 
modelleri kullanılarak gerçekleştirilen etki 
değerlendirme simülasyonları da belirsizlik 
zincirine bu modellerden kaynaklanan bir 
halka daha ekleyecektir. Sonuç olarak, iklim 
değişikliği projeksiyonları, gerçekleştirilen 
aşamalı işlem nedeniyle bir belirsizlik zincirine 
maruzdur ve projeksiyonların kullanımında bu 
belirsizliklerin farkında olunması sonuçların 
doğru değerlendirilmesi açısından önemlidir.

İklim değişikliği projeksiyonlarında yakın 
dönem sinyalleri uzak dönem sinyallerine 
göre daha fazla belirsizlik barındırır. 
Projeksiyonlar, atmosferde sera gazlarının 
değişimine bağlıdır. Genel olarak, yakın 
dönem için sera gazlarındaki artış kaynaklı 
değişimler (sinyal) modellerin değişkenliği 
(gürültü) içerisinde kalabilir. Örneğin, 
günümüzde karbondioksitin atmosferdeki 
konsantrasyonu 400 ppm civarındadır. 
Yıllık artış miktarı yaklaşık 2 ppm alınacak 
olursa, 2030 yılındaki konsantrasyonun 
428 ppm olmasını bekleriz. Modellerde 
28 ppm’lik artışın üreteceği değişiklikleri 
modelin içsel değişkenliğinden ayırmak 
zordur. Öte yandan 2050 yılı için aynı artış 
hızı ile bekleyeceğimiz konsantrasyon 468 
ppm’dir. Yüzyılın sonu için bu değer 568 ppm 
olacaktır. Fark arttıkça modelin bu artışa tepki 
olarak üreteceği iklimsel değişimler daha 
net ve tutarlı (istatistiksel olarak anlamlı) 
olacaktır. Diğer bir deyişle, üretilecek sinyalin 
gürültüye oranı artacaktır ve değişimin resmi 
daha berrak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla 
yakın dönem değişimleri ihtiyatlı bir şekilde 
değerlendirilmelidir.

KABULLER
Belirsizlik Konusu
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Bölgesel model kullanılarak oluşturulan yüksek 
çözünürlüklü iklim değişikliği projeksiyonları 
genelde az sayıda (<3) küresel modelden 
elde edildiği için yüksek oranda belirsizlik 
barındırır. Aynı parametre için model çıktıları 
arasında büyük farklar olabilir. Örneğin, bir 
model İstanbul için yağış artışı öngörürken 
diğer(ler)i yağış azalışı öngörebilir. Bir model 
sıcaklık artışını 3 °C tahmin ederken bir diğeri 
6 °C tahmin edebilir. Bu durum az sayıda 
model ile çalışmanın başlıca dezavantajıdır. 
Küresel ölçekteki projeksiyonlar çok 
sayıda (40 civarında) model kullanılarak 
oluşturulur. IPCC raporları iklim değişikliğini 

bu modellerin ortalaması veya medyanı 
üzerinden değerlendirir. Bu yaklaşım “demet” 
(ensemble) yaklaşım olarak adlandırılır. 
Demet yaklaşımın en önemli avantajı tekil 
model kullanımından kaynaklanabilecek 
belirsizliklerin azaltılmasıdır. Bu çalışmada 
çözünürlüğü düşük bile olsa küresel model 
çıktıları demet yaklaşımı ile değerlendirilmiştir. 
Böylece hem tüm senaryoların hem de daha 
fazla sayıda iklim parametresinin (iklim 
indisleri) hesaba katılması sağlanmıştır.

Analizlerde doğrudan küresel model çıktılarının 
kullanılması akla, çözünürlüğü oldukça düşük 
olan bu verinin İstanbul’u ne kadar iyi temsil 
edebileceği şeklinde bir soru getirebilir. İklim 
değişikliği çalışmalarında doğrudan model 
çıktılarından ziyade değişimlere bakılır. Bu 
şekilde modelin kendisinden kaynaklanan 
sistematik sapma da (hata) büyük oranda 
elimine edilir. Öte yandan değişim desenleri 
esas olarak atmosferin genel sirkülasyonunda 
meydana gelen değişimler ile ilişkili olduğu 
için mekânsal olarak büyük alanlarda 
benzerlikler gösterir.

Türkiye için örnek vermek gerekirse 
sıcaklıkların gelecekte her yerde artması, 
yağışın ise ülkenin güney yarısında azalması 
beklenmektedir. İstanbul sıcaklık artışı 
ile, örneğin, Tekirdağ ya da Yalova’nın 
sıcaklık artışları arasında çok büyük bir 
fark oluşmayacaktır. Başka bir örnek olarak 
İzmir’in yağış değişimi ile Manisa’nın yağış 
değişimi arasında çok fark beklenmeyecektir. 
Ancak İstanbul’un yağış değişimi ile 
Antalya’nın yağış değişimi arasında büyük 
fark oluşabilir. Dolayısıyla küresel modellerin 
çözünürlükleri düşük bile olsa değişimler 
üzerinden çalışıldığında İstanbul ve civarı için 

verilerin temsil kabiliyetinin kabul edilebilir 
düzeyde olduğu söylenebilir.

Genelde, gözlemlerin üzerine modellerden 
elde edilen değişimler eklenerek gelecek 
verisi oluşturulur ve bu veri etki değerlendirme 
çalışmalarında kullanılır. Sıcaklıkta doğrudan 
fark alınıp referans dönem (1961-1990 
ya da 1986-2005) gözlemlerine eklenir. 
Yağışta ise model çıktılarından yüzde değişim 
miktarı hesaplanır ve bu yüzde değişim yine 
referans dönem gözlemlerine yüzde olarak 
yansıtılır. CMIP5 deneyi kapsamındaki 
küresel model simülasyonları iki dönem 
için gerçekleştirilmiştir. İlki 1861-2005 arası 
dönemi, ikincisi ise RCP senaryolarının 
uygulandığı 2006-2100 dönemidir. IPCC’nin 
5. Değerlendirme Raporunda referans dönem 
için 1986-2005 arası 20 yıl kullanılmıştır. 
İklim değişikliği projeksiyonları ise ya 2006-
2100 yıllarını kapsayacak şekilde sürekli, ya 
da 2016-2035, 2046-2065 ve 2081-2100 
olmak üzere üç dönem ortalaması halinde 
incelenmiştir. Bu çalışmanın iklim değişikliği 
kısmında da IPCC raporunda kullanılan 
zaman aralıkları benimsenmiştir.

Demet Simülasyon Yaklaşımı

Mekansal ve Zamansal Analiz Konuları

Bilimsel iklim modellemesinde birtakım belirsizlikler mevcuttur. Bölgesel modellerdeki ve 
yakın dönemlere yönelik projeksiyonlardaki belirsizlikler daha yüksek olmaktadır. Bu raporun 
sonuçları değerlendirilirken söz konusu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
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İSTANBUL’UN TARIHSEL İKLIM 
ANALIZI
İSTANBUL’UN TARİHSEL İKLİM 
ANALİZİ
KLIMATOLOJIK ANALIZ
Sıcaklık

Yağış

İstanbul ili, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olan Akdeniz ikliminden 
yazları sıcak ve kışları ılık ama her mevsim yağışlı Karadeniz iklimine geçişin 
gerçekleştiği bir bölgede yer alır. Yerleşimin daha yoğun olduğu ilin güney kesimleri 
Akdeniz iklimine daha yakın karakteristiklere sahipken, kuzeye doğru gidildikçe 
iklim özellikleri Karadeniz iklimine doğru evrilir. Şekil 4’den de görüleceği üzere 
ortalama sıcaklık ocak ayında 6 °C civarından temmuz ayında 23 °C civarına 
çıkmaktadır. Maksimum ve minimum sıcaklıkların ortalama sıcaklıktan farkı ocak 
ayında 3 °C civarında iken temmuz ayında 5 °C civarına yükselmektedir. Bu 
durumda en sıcak ayın maksimum sıcaklığı ile en soğuk ayın minimum sıcaklığı 
arasındaki fark 25 °C civarında olmaktadır.

İstanbul, önemli bir yükseltiye sahip olmamasına rağmen kuzey-güney 
doğrultusunda yağış değişkenliğinin yüksek olduğu bir ildir. Güneyinde yıllık 
toplam yağış 650 mm civarında iken orta kesimlerinde yer yer 1000 mm’nin 
üzerine çıkar. Karadeniz kıyılarına doğru tekrar azalarak 850 mm civarına iner. 
Göztepe ölçümlerine göre (Şekil 4) en yüksek aylık yağışa 122 mm ile aralık 
ayında ulaşılır. 100 mm’nin üzerinde yağışa sahip diğer ay ocaktır. Haziran ve 
temmuz 20 mm’nin altındaki yağışları ile en kurak aylardır. En yağışlı ve en kurak 
ayların yağışları arasında yaklaşık 100 mm fark vardır. Akdeniz ikliminin en tipik 
özelliği mevsimselliğinin, yani bu farkın, yüksek olmasıdır. Bu fark örneğin İzmir 
için 140 mm, Antalya için 255 mm civarındadır.

Şekil 4. İstanbul’un aylık sıcaklık (maksimum, minimum ve ortalama) ve yağış dağılımı. Klimatoloji için 1961-1990 dönemi 
kullanılmıştır.
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EĞILIM ANALIZI
Sıcaklık
İklim parametreleri doğal nedenlerden dolayı yıldan yıla ve daha uzun dönemler (on yıllar) 
için değişkenlik barındırır. Son yıllarda ise iklimin doğal değişkenliği ile insan kaynaklı değişim 
beraber gerçekleşmektedir. İnsan kaynaklı değişim özellikle sıcaklık parametresinde bir artış 
trendi şeklinde kendisini gösterirken doğal değişkenlik bu trendin üzerinde gerçekleşmeye 
devam etmektedir. Türkiye’de sıcaklıklar 1990’dan itibaren yükselmeye başlamıştır. İstanbul’da 
da durum benzerdir (Şekil 5). Mevsimsel sıcaklıklarda 1990’lara kadar kayda değer bir trend 
görülmemektedir. Ancak 1990’dan itibaren özellikle yaz mevsimi diğer mevsimlerden ayrışarak 
2 °C’nin üzerinde bir ısınmaya maruz kalmıştır. Diğer mevsimlerdeki ısınma ise birliktelik arz 
edecek şekilde 1,5 °C civarında gerçekleşmiştir. Doğal değişkenlik yaz mevsimine kıyasla diğer 
mevsimlerde daha fazladır.

Yıllık ortalama sıcaklık da 1990’ların başından itibaren gerçekleşen ısınmayı açık bir şekilde 
göstermektedir (Şekil 6). 1990 sonrası gerçekleşen ısınma miktarı 2 °C’nin üzerindedir. 1997 
yılından sonra yıllık ortalama sıcaklıklar 1961-1990 ortalamasının altına hiç düşmemiştir. 
İstanbul’da doğal (yıldan yıla) değişkenlik 1960 öncesi ve 1990 sonrası yüksek, arada kalan 
yıllar için ise nispeten düşüktür. Benzer grafikler maksimum ve minimum sıcaklıklar için de 
hazırlanmış ve Ek-B’de verilmiştir.

Şekil 5. Göztepe istasyonu ölçümlerine göre mevsimsel ortalama sıcaklıkların 1961-1990 ortalamasına göre normalize edilmiş zamansal 
değişimi. Noktalı çizgiler mevsimsel sıcaklıkların yıllık değerlerini, kalın çizgiler ise 5 yıllık kayan ortalamalarını göstermektedir.

1990’lardan sonra İstanbul’un özellikle yaz mevsimi diğer mevsimlerden ayrışarak 2 
°C’nin üzerinde bir ısınmaya maruz kalmıştır. Yıllık sıcaklıklarda da benzer bir eğilim söz 
konusudur. İstanbul’un yıllık toplam yağışlarında ise, çalışılan periyot için önemli bir eğilim 
gözlenmemektedir.

Şekil 6. Göztepe istasyonu ölçümlerine göre yıllık ortalama sıcaklıkların 1961-1990 ortalamasına göre normalize edilmiş zamansal değişimi. 
Boyalı çizgi yıllık ortalama sıcaklıkları, kalın çizgi ise 5 yıllık kayan ortalamayı gösterir.
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Yağış
Bir bölgedeki yağış düzeni, başta atmosferin genel sirkülasyonu olmak üzere, yükselti, arazi 
örtüsü, rüzgarların esme yönü ve denize yakınlık gibi pek çok faktöre bağlıdır. Yağışta yıldan 
yıla ya da on yıllar mertebesinde salınımlar mevcut olmakla beraber uzun vadeli değişim 
trendleri ancak küresel ısınma ya da soğumanın belli büyüklüklere ulaşması sonucu atmosferin 
genel sirkülasyonunda oluşmaya başlayan değişimler ve/veya arazi örtüsü arazi kullanımında 
büyük ölçekli değişimler (ormansızlaştırma, sulamalı tarım arazilerinin genişlemesi, çölleşme 
gibi) nedeniyle gerçekleşir. İstanbul için uzun yıllar mevsimsel yağış miktarlarında kayda değer 
bir trende rastlanmamıştır (Şekil 7). Kış yağışlarında değişkenlik diğer mevsimlere göre oldukça 
fazladır. Şekilden görüleceği üzere yağışın en fazla olduğu kış mevsiminde 1980’lerin başları 
oldukça yağışlı iken 1990’ların başları ise oldukça kurak yaşanmıştır.

Yıllık yağışlarda da yıldan yıla değişkenliğin oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 8). Bu 
durum kış yağışlarının toplam yağışlar içerisinde büyük bir oran teşkil ettiğine işaret etmektedir. 
En yağışlı yıllar 1940, 1962, 1981 ve 1997 yılları olup kabaca 20 yıllık bir tekerrür periyoduna 
sahiptir. En kurak yıllar ise 1932, 1934, 1946 ve 1989 yılları olmuştur. Yağış azlığının görüldüğü 
en uzun dönem 1944-1949 arası 5 yıllık dönemdir. İstanbul’un yıllık toplam yağışlarında, 
çalışılan periyot için önemli bir trend tespit edilememiştir.
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Şekil 7. Göztepe istasyonu ölçümlerine göre mevsimsel yağışların 1961-1990 ortalamasına göre normalize edilmiş zamansal değişimi. Çizgiler 
ise 5 yıllık kayan ortalamalarını göstermektedir.

Şekil 8. Göztepe istasyonu ölçümlerine göre yıllık yağışların 1961-1990 ortalamasına göre normalize edilmiş zamansal değişimi. Boyalı çizgi 
yıllık yağışları, kalın çizgi ise 5 yıllık kayan ortalamayı gösterir.
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Kent Isı Adası Analizi

Göztepe – Kumköy mevsimlik (ve yıllık) minimum sıcaklık farkları onar yıllık aralıklar 
halinde hesaplandığında kentleşmeden kaynaklanan sıcaklık artışının zaman içerisindeki 
değişimi görülebilir (Şekil 10). Genel itibariyle kentleşme sıcaklıkta logaritmik bir yükselişe 
sebep olmaktadır. Kentleşmenin başladığı ilk yıllarda yüksek olan sıcaklık artış hızı zamanla 
azalmaktadır. 1953-1962 döneminde Göztepe hemen her mevsim Kumköy’den daha soğuk 
iken 2003-2012 döneminde Göztepe Kumköy’den yıllık bazda 1,2 °C civarında daha sıcak 
duruma gelmiştir. Kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde kentleşme kaynaklı ısınma hızı son 
yıllarda yavaşlarken yaz mevsiminde yüksek seyretmeye devam etmiştir.

Meteoroloji istasyonları ilk kurulduklarında genellikle kentin dışında bulunurlardı. Dolayısıyla 
kırsal kesim havasını gözlemliyorlardı. Ancak genişleyen kentlerin bu istasyonları çevrelemesiyle 
birlikte birçok istasyon zamanla kent havasını gözlemlemeye başlamıştır. İklim parametreleri 
arasında bu süreçten en fazla etkilenen sıcaklık olmuştur. Zira bölgelerin kırsaldan kente 
dönüşmesi, yüzey enerji dengesini değiştirmiş ve yere yakın seviyede daha fazla ısı enerjisinin 
tutulmasına sebep olmuştur. Bu değişim istasyon ölçümlerine sıcaklık artışı olarak yansımaktadır.

Kent ısı adası olarak adlandırılan bu olayı en iyi yansıtan parametre günlük minimum 
sıcaklıktır. İstanbul için kent içi istasyonu olarak Göztepe kabul edilecek olursa 1952-2012 
arası aylık minimum sıcaklık serilerine uydurulan lineer trende göre hesaplanan sıcaklık 
artışları kış aylarında 1 °C civarında iken yaz aylarında 3 °C’nin üzerine çıkmaktadır (Şekil 9). 
Kırsal istasyon olarak Kumköy’ü kabul edersek benzer şekildeki hesaplamalar kış aylarında 
sıcaklıkların bu dönem zarfında artmadığını, hatta azaldığını, buna mukabil yaz aylarında 
sıcaklıkların 1–2 °C aralığında arttığını göstermektedir. Genellikle kırsal istasyonlardaki ısınma 
atmosferde güçlenmekte olan sera etkisine bağlanır. Kent istasyonundaki ısınma ise sera etkisi 
ve kent ısı adası olayının toplamı olarak kabul edilir. Bu durumda Göztepe ve Kumköy sıcaklık 
artışları arasındaki fark bize kentleşmeden kaynaklanan ısınma miktarını verecektir. Nitekim bu 
fark hesaplandığında aylık bazda 1,5–2 °C civarında değerler ortaya çıkmaktadır. Mevsimsel 
değişkenliği düşük olan bu fark İstanbul’da 60 yıllık zaman zarfında kentleşmenin toplam 
sıcaklık artışına katkısı konusunda fikir vermektedir.

Şekil 9. Göztepe ve Kumköy istasyonları 1952-2012 arası aylık minimum sıcaklık artışları ve artışlar arasındaki fark.
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Kuraklık Analizi
En etkili meteorolojik afetlerin başında gelen kuraklık İstanbul’u zaman zaman etkisi altına 
almakta ve özellikle su kaynaklarında azalmaya yol açarak toplumsal refahı olumsuz yönde 
etkilemektedir. 1989-1994 yılları arasında İstanbul’u etkisi altına alan kuraklık (Şekil 11) ciddi 
sıkıntıların yaşanmasına sebep olmuştur. Bu kuraklık, 1980 sonrası artan göç oranı ve çarpık 
kentleşme ile çakışınca büyük ölçekli su temini problemleri ortaya çıkmıştır. İstanbul, 2007-
2008 yıllarında da şiddetli kuraklığa maruz kalmıştır. Su kaynakları ciddi oranlarda azalmıştır. 
Ancak Melen çayından su transferi ve yağışların tekrar başlaması ile bu problem 1990’ların 
başındaki kuraklığa nazaran daha hafif atlatılmıştır. İstanbul’da kuraklıklar çoğunlukla iki yıl 
veya daha az sürelerde etkili olmaktadır. İki yılı geçen kuraklıklar nadir olmakla beraber yakın 
arayla gerçekleşebilecek kuraklıklar (1989-1994 arasında olduğu gibi) İstanbul için ciddi 
tehdit oluşturmaya devam etmektedir.
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Şekil 10. Göztepe ve Kumköy onar yıllık minimum sıcaklık farklarının zamanla değişimi.

Şekil 11. İstanbul için 12 aylık standardize edilmiş yağış inidisi (SPI). Mavi tonlar yağışlı dönemleri, turuncu tonlar ise kurak dönemleri 
göstermektedir.
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İSTANBUL’UN GELECEK İKLİM 
ANALİZİ
ZAMANSAL ANALIZ
Başlıca İklim Parametrelerindeki Değişim
Ortalama Sıcaklık

İSTANBUL’UN GELECEK İKLIM 
ANALIZI

IPCC’nin son raporu için farklı küresel iklim modelleri ile gerçekleştirilmiş pek 
çok iklim değişikliği simülasyonu mevcuttur. Bu simülasyonlarda 4 farklı senaryo 
kullanılmıştır. Bunlar iyimserden (düşük emisyon salımı öngören) kötümsere 
(yüksek emisyon salımı öngören) doğru sırasıyla RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve 
RCP8.5 senaryolarıdır. Bu senaryolara göre oluşturulan projeksiyonlar yüzyılın 
sonuna doğru İstanbul’da yıllık ortalama sıcaklıkların günümüze (1986-2005 
ortalamasına) göre 1 ila 5 °C arasında artacağına işaret etmektedir (Şekil 12). 

Artışlar 2030’lara kadar senaryoların hepsinde benzer büyüklüklerde 
gerçekleşmektedir. Bu tarihten itibaren önce RCP8.5 senaryosu diğerlerinden 
ayrışmaktadır. Diğerleri 2045 civarına kadar beraber devam ederken, sonrasında 
RCP2.6 ayrışmaktadır. RCP4.5’in RCP6.0’dan ayrışması ise 2065 yılından sonra 
gerçekleşmektedir. İyimser senaryoya (RCP2.6) göre sıcaklık artışı 2040’larda tepe 
noktasına (1,3 °C civarı) ulaştıktan sonra tedrici olarak azalacaktır. 

ZAMANSAL ANALİZ
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Şekil 12. İstanbul’un 21. yüzyılda farklı senaryolara göre yıllık ısınma miktarları (1986-2005 dönemine göre).

Kötümser senaryoya (RCP8.5) göre artış hemen hemen doğrusal olacak ve yüzyılın 
sonunda 5,0 °C’yi bulacaktır. Dikkate alınan ara senaryolardan birisi olan RCP4.5’e 
göre sıcaklığın artış hızı, 2060’lardan itibaren yavaşlayacak ve yüzyılın sonundaki 
sıcaklık artışı 2,0 °C’nin biraz üzerinde gerçekleşecektir. Bu analizler en iyimser 
durumda bile İstanbul’daki sıcaklık artışının 1 °C’nin üzerinde gerçekleşeceğine 
işaret etmektedir. 
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Sıcaklık artışlarında mevsimsel farklılıklar oluşmaktadır. Şekil 13’ten de görüleceği üzere yaz 
mevsimi sıcaklık artışları kış mevsimi sıcaklık artışlarından daha fazladır. 2016-2035 dönemi 
sıcaklık artışı RCP8.5 senaryosunda Temmuz ayı için 1,5 °C civarında öngörülürken Şubat ayı için 
bu değerin 0,9 °C civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Yüzyılın ortası için RCP8.5 sıcaklık 
artışı öngörüsü Temmuz ayı içi 3,2 °C iken Aralık ayı için 2,0 °C, yüzyılın sonu için Temmuz ayı 6 
°C civarında iken Aralık ayı ise 4,0 °C’nin hemen altındadır. Sıcaklık artışlarındaki mevsimsellik 
yüzyılın sonuna doğru ve kötümser senaryodan iyimsere doğru gidildikçe azalmaktadır.

Şekil 13. Gelecekte üç dönem için (2016-2035, 2046-2065 ve 2081-2100) farklı senaryolara göre İstanbul’da sıcaklık artışlarının mevsimsel 
dağılımı. Isınma miktarları 1986-2005 dönemi referans alınarak hesaplanmıştır.

2016-2035 Isınma Miktarı (oC) 2046-2065 Isınma Miktarı (oC) 2081-2100 Isınma Miktarı (oC)
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Yağış

21. yüzyıl iklim değişikliği senaryo simülasyonlarına göre gelecekte İstanbul yağışlarında 
değişimler meydana gelecektir (Şekil 14). İstanbul’da yağışların RCP8.5 senaryosuna göre 
2030’lardan itibaren, RCP4.5 ve RCP6.0 senaryolarına göre ise 2050’lerden itibaren azalma 
trendine girmesi öngörülmektedir. RCP2.6 senaryosu İstanbul yağışlarında önemli bir değişiklik 
olmayacağına, RCP8.5 senaryosu ise yağışlarda azalma oluşacağına ve yüzyılın sonunda bu 
azalma miktarının günümüze (1986-2005) göre 80 mm’yi (yaklaşık %12) aşacağına işaret 
etmektedir. RCP4.5 senaryosuna göre azalma oranı %5’i, RCP6.0 senaryosuna göre %8’i 
geçmeyecektir.

Bu çalışmada, yağışların detaylarına girilmemektedir. Ancak sıcaklık ve yağış desenlerindeki 
değişime paralel olarak kar yağışlarının İstanbul genelinde azalacağı, kar örtüsünün daha 
geç oluşup daha erken eriyeceği, kar örtüsünün daha yüksek rakımlara doğru kayacağı ve bu 
değişimlerin kentin su tedariğine yönelik etkileri olacağı aşikardır.
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Şekil 14. İstanbul’un 21. yüzyılda farklı senaryolara göre yağış değişimi (%). Değişimler 1986-2005 referans dönemine göre gösterilmektedir.
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Şekil 15. Sırasıyla kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimleri için İstanbul’da ölçülen yağış miktarları (turuncu bar) ve farklı senaryolara göre 
2016-2035, 2046-2065 ve 2081-2100 dönemleri için öngörülen yağış miktarları.

En yüksek yağış değişimi öngörülen 2081-2100 dönemi için aylık değerlere bakıldığında 
görece en fazla azalmanın her senaryo için temmuz ve ağustos aylarına ait olduğu görülebilir 
(Şekil 16). RCP8.5 senaryosu için öngörülen temmuz ayı azalma oranı %38’e ulaşmaktadır. 
1986-2005 dönemi için temmuz ayı İstanbul’da 25,5 mm ile en az yağış kaydedilen aydır. 
Dolayısıyla mutlak azalma miktarı 9,7 mm’dir. Mutlak anlamda en yüksek azalmalar ise benzer 
miktarlarda olmak üzere (RCP8.5 senaryosu için 9-10 mm civarı) temmuz, ağustos, eylül, ekim 
ve kasım ayları için tahmin edilmektedir.

Farklı küresel emisyon senaryolarına göre İstanbul’daki ortalama sıcaklık artışının 1986-2005 
dönemine nazaran 1 ila 5 °C arasında olması öngörülmektedir. Bu artışlar kış aylarında daha 
az, yaz aylarında daha yüksek olacaktır. Yağış için 2016-2035 döneminde kayda değer bir 
değişim öngörülmemektedir. Sonraki dönemlerde bazı modeller yağış azalması göstermektedir. 
Kötümser (RCP8.5) senaryo için yağıştaki azalma miktarı yaz aylarında %30’u aşmaktadır.

Şekil 16. 1986-2005 dönemi için Göztepe’ye ait aylık yağış dağılımı (bar; mm) ve aylık yağışta 2081-2100 dönemine kadar öngörülen değişim 
oranları 
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Akış

Sera gazı salımı kaynaklı sıcaklık ve yağış 
değişimleri büyük oranda atmosferdeki 
süreçler ile ilişkilidir. Atmosferdeki sera 
gazı konsantrasyonları arttıkça sera etkisi 
güçlenir ve yere yakın seviyedeki sıcaklık 
artar. Yüzeydeki geri besleme mekanizmaları, 
bu artışı bir miktar zayıflatabilir veya 
güçlendirebilir. Örneğin, su kütleleri üzerinde 
artacak olan buharlaşma ve ısının derinlere 
taşınımı nedeniyle sıcaklık artışı görece daha 
küçük, kar örtüsünün azalacak olmasından 
dolayı karasal yukarı enlemlerde ise sıcaklık 
artışı görece daha büyük olacaktır. Yağış 
değişimi ise büyük oranda atmosferin genel 
sirkülasyonunda meydana gelecek değişimler 
(Hadley dolaşım hücresinin genişlemesi 
gibi) ile ilişkilidir. Akış, yağışın yanısıra 
yüzeyde gerçekleşen evapotranspirasyona 
(buharlaşma-terlemeye) bağlıdır. 
Evapotranspirasyon, birinci derecede yüzeyin 
su içeriği ile alakalıdır. Aynı bölgedeki kara 
ve deniz yüzeylerinden oluşan buharlaşma(-
terleme) değerleri arasında büyük farklar 
vardır.

Düşük çözünürlüklü iklim modelleri İstanbul 
gibi su kütleleri (Karadeniz, Marmara 
Denizi ve Boğaz) arasında görece dar bir 
kara parçasından oluşan bir coğrafyayı 
gerçek anlamda çözemediği için bu tip 
modellerin sağladığı buharlaşma değerleri 
kara üzerinden olan gerçek buharlaşma 
değerlerini yansıtmayabilir. İstanbul için 
gerçeğe yakın buharlaşma-terleme çıktıları 
elde etmek için oldukça yüksek çözünürlüklü 
(Boğazı ve su havzalarını çözebilmek için <1 

km) simülasyonlara ihtiyaç vardır. İTÜ Avrasya 
Yer Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleştirilen 
iklim değişikliği simülasyonu bu çözünürlükte 
olmasa da ona çok yakındır (3 km). Bu 
simülasyonda, CMIP5 modelleri arasında yer 
alan EC-Earth adlı küresel modelin (bkz. Ek-
A) RCP8.5 senaryo simülasyonu çıktılarının 
Türkiye için dinamik olarak çözünürlüğü 
artırılmıştır. Çalışmanın tek bir küresel modele 
dayanıyor olması belirsizliği artırmaktadır. 
Bu simülasyondan elde edilen sıcaklık ve 
yağış projeksiyonları hem CMIP5 hem de 
CORDEX projeksiyonları ile karşılaştırılarak 
modelin diğer modeller arasındaki yeri 
anlaşılabilir. Böyle bir karşılaştırma Ek-
C’de verilmiştir. Model (EC-Earth) sıcaklıkta 
CORDEX projeksiyonları, yağışta ise CMIP5 
simülasyonları ile daha uyumlu sonuçlar 
üretmektedir.

Bu simülasyona ait çıktılar Tablo 4’te 
özetlenmiştir. Modelin İstanbul için 1986-
2005 dönemi yıllık ortalama sıcaklık 
öngörüsü 14,50 °C’dir. Bu değer gözlemlere 
çok yakındır. Model, RCP8.5 senaryosuna 
göre yüzyılın ortasına kadar 1,93 oC, yüzyılın 
sonuna kadar ise 3,71 °C’lik sıcaklık artışı 
öngörmektedir. Referans dönem yağışını 
593,5 mm olarak hesaplamaktadır. Bu değer 
büyük ihtimalle gerçek değere göre bir miktar 
düşüktür (İstanbul geneli gerçek yağış değeri 
bilinmemektedir). Model, bu miktarın yüzyılın 
ortası ve sonu için %6 civarında azalmasını 
öngörmektedir. Modelin referans dönem 
için hesapladığı evapotranspirasyon değeri 
346,5 mm’dir. Diğer bir ifadeyle İstanbul’da 

Parametre 1986-2005 Değeri 2046-2065’e kadar 
değişim miktarı/oranı

2081-2100’e kadar 
değişim miktarı/oranı

Sıcaklık 14,50 °C 1,93 °C 3,71 °C

Yağış (P) 593,5 mm -%5,8 -%6,4

Evapotranspirasyon (E) 346,5 mm %4,0 %10,9

Akış (P-E) 247,0 mm -%19,5 -%30,6

Özgül Nem 7,75 g/kg 0,91 g/kg 1,78 g/kg

Rüzgâr Şiddeti 2,16 m/s 0,22 m/s 0,26 m/s

Tablo 4. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde RCP8.5 senaryosuna göre gerçekleştirilen iklim değişikliği simülasyonu çıktıları. Bu 
simülasyonlarda tek bir küresel model (EC-Earth) kullanılmıştır. Simülasyonlarda yüzey parametreleri 3 km çözünürlükte elde edilmiştir.
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Su akışları, yalnızca yağış azalması nedeniyle düşmeyecektir. Sıcaklıkların artması, yüzeyden 
buharlaşma-terleme yoluyla oluşan su kaybını artıracaktır. Bu nedenle akışta beklenen toplam 
azalma, yüzyılın ortası için %20 ve yüzyılın sonu için %30 civarındadır.

yağışın %58’i buharlaşmaya gitmektedir. Bu 
durumda İstanbul geneli için akış katsayısı 
(akışın yağışa oranı) %42 civarındadır.

Buharlaşma-terlemede gelecekte artışlar 
öngörülmektedir. Artış oranları yüzyılın ortası 
ve sonu için sırasıyla %4 ve %11 civarındadır. 
Bu durumda akışta azalmalar meydana 
gelecektir. Hesaplanan azalma oranları 
yüzyılın ortası için %20 ve yüzyılın sonu için 
%30 civarındadır. Sıcaklıkların artması, 

yüzeyden buharlaşma-terleme yoluyla oluşan 
su kaybını artıracaktır. Yağışta hiç değişim 
olmasa bile sadece modelin hesapladığı 
buharlaşma-terleme artışından dolayı 
yüzyılın sonu için akışta %15’lik bir azalma 
gerçekleşecektir. EC-Earth ile gerçekleştirilen 
simülasyonlar ayrıca özgül nem ve rüzgâr 
şiddetinde de artışların olacağını ortaya 
koymaktadır. Her iki parametrenin İstanbul’da 
özellikle yaz mevsiminde önemli oranlarda 
yükseleceği öngörülmektedir.

Ekstrem İklim Parametrelerindeki Değişim
Günlük yaşam; sıcak hava dalgası, aşırı yağış ve kuraklık gibi uç hava olaylarından etkilenir. Bu 
uç olaylara yönelik olarak tanımlanan 24 ekstrem iklim parametresi bu bölümde açıklanacaktır.

Serin Günler (Tmax < normalinin %10 olduğu günler)

Maksimum sıcaklıklar gün içerisinde 
genellikle öğleden hemen sonra gerçekleşir. 
Dolayısıyla gündüz sıcaklıkları ile ilgili genel 
bilgi sağlarlar. Maksimum sıcaklığın mevsim 
normallerinin altında olduğu günler hakkında 
bilgi veren bu indis 1961-1990 dönemi 
normallerine göre hesaplanır. 1986-2005 
dönemi serin günler yüzdesi (yaklaşık %8) 
1961-1990 dönemine göre daha azdır. 
Gelecek iklim değişikliği projeksiyonlarına 
göre serin günlerin oranı küresel ısınma ile 
beraber gittikçe azalacaktır (Şekil 17).

2016-2035 döneminde bu kategoriye giren 
günler referans döneme göre yarıya inecektir. 
Daha sonraki dönemlerde ise ilk dönemde 
olmayan senaryo ayrışması da gerçekleşecek 
ve hem serin günler genel olarak azalacak 
hem de kötümser senaryoya doğru azalma 
miktarları artacaktır. 2081-2100 döneminde 
RCP8.5 senaryosuna göre neredeyse serin 
gün tanımına uyan gün kalmayacaktır.
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Şekil 17. Serin günlerin 1986-2005 dönemi yüzdesi ve farklı 
senaryolara göre gelecekte tanımlanan üç dönem için yüzdeleri.
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Sıcak Günler (Tmax > normalinin %90 olduğu günler)
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Şekil 18. Sıcak günlerin 1986-2005 dönemi yüzdesi ve farklı 
senaryolara göre gelecekte tanımlanan üç dönem için yüzdeleri.

Günlük maksimum sıcaklığın mevsim 
normallerinin üzerinde olduğu günler 
hakkında bilgi veren bu indis bu çalışmanın 
referans döneminde (1986-2005) %15 
civarındadır (Şekil 18). Sıcak günler 
yüzdesinin bütün senaryolarda artarak 
2016-2035 döneminde %30’a yaklaşması 
öngörülmektedir. Yüzyılın ortası ve sonu 
için projeksiyonlar sıcak günler oranındaki 
artışın devam edeceğini, ancak artışın yüksek 
emisyon senaryolarında çok daha fazla 
gerçekleşeceğini öngörmektedir.

RCP8.5 senaryosuna göre İstanbul’da 
sıcak günlerin yüzdesi yüzyılın sonlarında 
%70’lere ulaşacaktır. İyimser senaryo olan 
RCP2.6’ya göre bu değer aynı dönem için 
%35’i geçmeyecektir. Ancak bu bile yüksek 
bir değerdir.

Şekil 19. 1986-2005 dönemi için günlük maksimum sıcaklıkların 
minimum değeri ve gelecekte bu değerin değişim miktarları.

Günlük Maksimum Sıcaklıkların Yıllık Minimumu

En küçük maksimum sıcaklığı ifade eden bu 
indisin 1986-2005 referans dönemi değeri 0 
°C’nin biraz altındadır (-0,6 °C). 2016-2035 
döneminde bütün senaryolar indis değerinin 
yükseleceğini (Şekil 19) ve yükselişin 1 °C 
civarında gerçekleşeceğini öngörmektedir. 
Yükselişin devam etmesi sonucu indisin 
yüzyılın ortasına kadarki artışı ise 1,3-
2,8 °C aralığında olacaktır. Son dönemde 
iyice ayrışan senaryolara göre 1986-2005 
dönemine göre artış miktarı 1,5–4,8 °C 
aralığında gerçekleşecektir.

Dolayısıyla, RCP2.6 senaryosunu baz alırsak 
yüzyılın sonuna doğru İstanbul’da en düşük 
maksimum sıcaklık 1 °C’nin hemen altında, 
RCP8.5 senaryosunu baz alırsak 4 °C 
civarında gerçekleşecektir.
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Günlük Maksimum Sıcaklıkların Yıllık Maksimumu

Bu indis en yüksek maksimum sıcaklığı ifade 
etmektedir. 1986-2005 dönemi için bu indisin 
küresel iklim modelleri tarafından hesaplanan 
değeri 32 °C civarındadır (Şekil 20). 2016-
2035 dönemine kadar senaryolar tarafından 
öngörülen artış miktarı 1-1,5 °C arasıdır. 
Projeksiyonlar yüzyılın ortası için 1,5-3,5 °C 
arası artışlar ortaya koymaktadır. RCP2.6’nın 
yüzyılın sonu için olan artış projeksiyonu 
(~1,7 °C) değişmemektedir. Ancak diğer 
senaryolara göre artış devam edecektir.
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Şekil 20. 1986-2005 dönemi için günlük maksimum sıcaklıkların 
minimum değeri ve gelecekte bu değerin değişim miktarları.
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RCP8.5 senaryosuna göre yüzyılın sonuna 
doğru İstanbul’da en yüksek maksimum 
sıcaklıklar 6 °C civarında artarak 38 °C 
civarına yükselecektir. Düşük çözünürlükleri 
nedeniyle şehirleri çözemeyen küresel 
modeller tarafından İstanbul için 

hesaplanan 32 °C’lik en yüksek maksimum 
sıcaklığın, gerçeğinden bir miktar düşük 
olduğu değerlendirildiğinde gelecekte bu 
parametrenin RCP8.5 senaryosu tarafından 
öngörülen 6 derecelik artışla beraber 40 
°C’nin üzerine çıkması beklenmektedir.

Şekil 21. Serin gecelerin 1986-2005 dönemi ve gelecek için 
tanımlanan üç dönem için yüzdeleri.

Serin Geceler (Tmin < normalinin %10 olduğu günler)

Günlük minimum sıcaklıklar genellikle 
sabaha karşı güneş doğmadan hemen önce 
gerçekleşir, ve gece sıcaklığı hakkında genel 
bilgi sağlar. Serin geceler indisi, normalleri 
1961-1990 verilerine göre belirlenmiş 
dağılıma göre başka dönem minimum 
sıcaklıkları bu normallerin en düşük %10’luk 
kısmı (10’uncu persentil) içerisinde kalan 
günlerin yüzdesini ifade eder. Küresel ısınma 
ve kent ısı adası etkisi nedeniyle genellikle 
10’uncu persentilin altında kalan serin 
gecelerin yüzdesi azalmaktadır.

Küresel model hesaplamalarına göre 1986-
2005 dönemi için serin geceler indisi %8 
civarındadır (Şekil 21). Bu indisin gelecekte 
serin günler indisine benzer şekilde azalması 
öngörülmektedir. Bütün senaryolar serin 
geceler yüzdesinin 2016-2035 dönemine 
kadar yarı yarıya azalacağını öngörmektedir. 
Azalma yüzyılın ortasına kadar her senaryoda, 
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daha sonra ise RCP2.6 hariç diğerlerinde 
devam edecektir. RCP8.5 senaryosu, yüzyılın 
son 20 yıllık dönemi için İstanbul’da 1961-
1990 normlarına göre serin gecelerin hemen 
hemen hiç oluşmayacağını öngörmektedir.

Sıcak Geceler (Tmin > normalinin %90 olduğu günler)
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Şekil 22. Serin gecelerin 1986-2005 dönemi ile gelecek için 
tanımlanan üç dönem için yüzdeleri.

Sıcak geceler indisi günlük minimum 
sıcaklıkların 1961-1990 normlarına göre 
90’ıncı persentilin üzerinde kalan günlerin 
yüzdesini gösterir. Küresel modeller 
İstanbul’un sıcak geceler indisini 1986-2005 
dönemi için %16 civarında hesaplamaktadır 
(Şekil 22). Senaryo simülasyonları ise 2016-
2035 döneminde bu değerin %30’lar 
seviyesine yükseleceğini öngörmektedir. 
Yükselişin yüzyılın ortasına kadar her 
senaryoda, sonrasında ise RCP2.6 hariç 
diğer senaryolarda devam edeceği tahmin 
edilmektedir.

RCP2.6 senaryosu bu indisin yüzyılın ikinci 
yarısında %37 civarında sabitleneceğini, 
RCP8.5 senaryosu ise artışın devam ederek 
yüzyılın sonunda %70’lere ulaşacağını 
öngörmektedir. Bu durumda yüzyılın sonu 
için İstanbul’da 1961-1990 normlarına göre 
sıcak geceler tanımına giren günler tüm yılın 
%70’ini kapsayacaktır.
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En sıcak gecenin bir ölçüsü olan bu indisin 
1986-2005 dönemi değeri 23 °C civarındadır 
(Şekil 24). Senaryo simülasyonları bu 
indisin değerinin de gelecekte artacağını 
öngörmektedir. Artış miktarları diğer sıcaklık 
indislerindekilere benzerdir. İlk dönem 
için öngörülen artış miktarları 1-1,5 °C 
arasındadır. İkinci dönem için bu aralık 1,8-
3,2 °C arasına kaymaktadır. Son dönem için 
öngörülen artışlar 1,8-6,0 °C aralığındadır. 
RCP8.5 senaryosu baz alındığında İstanbul 
için en sıcak gecenin sıcaklığının 29 °C 
civarına çıkabileceği söylenebilir.

Daha önce de belirtildiği gibi küresel modeller 
düşük çözünürlükleri nedeniyle şehirleri, 
dolayısıyla şehir ısı adası etkisini, hesaba 
katmazlar. Bu nedenle yukarıda belirtilen 
değerin gelecekte biraz daha yüksek (>30 °C) 
olmasını beklemek daha gerçekçi olacaktır.

Günlük sıcaklık aralığı indisi yıllık bazda 
maksimum ile minimum sıcaklıkların farkının 
bir ölçüsüdür. Özellikle deniz etkisinin yüksek 
olduğu ılıman iklimlerde indis düşük değerler, 
karasallığın arttığı iç kesimlerde ise yüksek 
değerler alır. Küresel model simülasyonları 
İstanbul bölgesi için bu indisin değerini 6 
°C civarında vermektedir (Şekil 25). Senaryo 
simülasyonları bu indiste gelecekte az 
miktarda artışların olacağını öngörmektedir. 
En fazla artış öngören RCP8.5 senaryosunun 
yüzyıl sonu değeri 0,5 °C’den büyük 
olmayacaktır.

Yıl içerisindeki en düşük sıcaklığın bir ölçüsü 
olan bu indisin İstanbul için 1986-2005 
dönemi değeri küresel modeller tarafından 
-4,5 °C civarında hesaplanmıştır (Şekil 23). Bu 
indisin ilk dönem için 1,0 °C civarında artması 
beklenmektedir. Yüzyılın ortası için öngörülen 
artışlar RCP2.6 senaryosu için 1,3 °C, RCP8.5 
senaryosu için 3,0 °C civarındadır. Artışların 
yüzyılın ikinci yarısında da devam etmesi 
ve RCP8.5 senaryosunda 5,0 °C civarında 
gerçekleşmesi beklenmektedir. RCP8.5 
senaryosunun gerçekleşmesi durumunda 
İstanbul için yüzyılın sonunda 0 °C’nin altına 
düşen sıcaklıkların olmayacağı söylenebilir.

Günlük Minimum Sıcaklıkların Yıllık Maksimumu

Günlük Sıcaklık Aralığı

Günlük Minimum Sıcaklıkların Yıllık Minimumu

Şekil 23. 1986-2005 dönemi için günlük minimum sıcaklıkların 
minimum değeri ve gelecekte bu değerin değişim miktarları.

Şekil 24. 1986-2005 dönemi için günlük minimum sıcaklıkların 
maksimum değeri ve gelecekte bu değerin değişim miktarları.
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Şekil 25. Günlük sıcaklık aralığı indisinin 1986-2005 dönemi değeri 
ve farklı senaryolar için gelecekteki değişimi.
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Şekil 26. Soğuk hava dalgası indisinin 1986-2005 değeri ve farklı 
senaryolara göre gelecekteki değişimi.

Soğuk hava dalgası uzunluğunun bir ölçüsü 
olan bu indisin 1986-2005 referans dönemi 
değeri 4 gün civarında hesaplanmıştır (Şekil 
26). Senaryo simülasyonları gelecekte bu 
indiste azalmalar meydana geleceğini 
öngörmektedir. Senaryolar arasında önemli 
bir farkın oluşmadığı 2016-2035 dönemi için 
öngörülen azalma 2-2,5 gün civarındadır. 
Azalma yüzyılın ortasına kadar bütün 
senaryolarda devam etmektedir. Yüzyılın 
ikinci yarısında RCP2.6 hariç diğer senaryolar 
azalma öngörmektedir. RCP8.5 senaryosuna 
ait projeksiyon yüzyılın sonunda soğuk hava 
dalgası indisinin hemen hemen sıfırlanacağını 
göstermektedir.

Soğuk Hava Dalgası İndisi

Dolayısıyla İstanbul’da küresel ısınmadan 
dolayı günlük sıcaklık aralığında önemli 
bir değişiklik meydana gelmeyecektir. 
Bunun sebebi sıcaklık artışlarının bu indisin 
hesaplanmasında kullanılan hem minimum 
hem de maksimum sıcaklıkları aynı yönde 
(yukarı) etkileyecek olmasıdır
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Şekil 27. Donlu günler sayısını ifade eden indisin 1986-2005 dönemi 
değeri ve gelecekteki değişim miktarları.

İstanbul’un ekstrem iklimsel parametrelerinde 1986-2005 dönemine göre önemli değişimler 
beklenmektedir. Bu değişimlerin bazıları şöyle özetlenebilir:

Serin günlerin oranı küresel ısınma ile beraber 2035’e kadar ve sonrasında gittikçe azalacaktır. 
Sıcak gün tanımına giren günlerin sayısı artarak yüzyıl sonunda %35-%70’e çıkacaktır. Günlük 
en yüksek sıcaklıklar, kışın daha düşük ve yazın daha yüksek olmak üzere, yüzyıl sonunda 
ortalama 1,5 ila 4,8 °C artacaktır. Kent ısı adası etkisiyle beraber yaz aylarında kötümser 
senaryoda maksimum sıcaklıkların 40 °C’nin üzerine çıkması beklenmektedir. Serin geceler 
ise 2016-2035 dönemine kadar yarı yarıya azalacaktır. Sıcak geceler de benzer şekilde hızla 
artacaktır. İstanbul’da 0 °C’nin altına düşen sıcaklıklar azalacak, yüzyılın sonunda donlu gün 
sayısı yılda 19 günden 4 ila 14 güne düşecektir.

Günlük minimum sıcaklığın 0 °C’nin altında 
kaldığı günlerin sayısını veren bu indisin 
küresel modeller tarafından 1986-2005 
dönemi için hesaplanan değeri 19 gündür 
(Şekil 27). Gelecekte bu değerin önemli 
oranda azalması öngörülmektedir. Yüzyılın 
başı, ortası ve sonu için öngörülen azalma 
miktarları sırasıyla 3,5-5 gün, 5-10 gün ve 
5-15 gün arasındadır. Yüzyılın sonu için 
İstanbul’da donlu günler sayısı en iyimser 
tahminle 14 gün civarında, en kötümser 
tahminle 4 gün civarında olacaktır.

Donlu Günler Sayısı
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Şekil 28. Buzlu günler sayısını ifade eden indisin 1986-2005 dönemi 
değeri ve gelecekteki değişim miktarları.

Günlük maksimum sıcaklığın 0 °C’nin 
altında kaldığı günlerin sayısını veren bu 
indisin küresel modeller tarafından 1986-
2005 dönemi için hesaplanan değeri 4 gün 
civarındadır (Şekil 28). Bu indis de gelecekte 
önemli oranda azalacaktır. 2016-2035 
dönemine kadarki azalma bir gün civarında, 
2046-2065 dönemine kadarki azalma 1-3 
gün arası ve 2081-2100 dönemine kadarki 
azalma ise 1-4 gün arasında öngörülmektedir. 
Yüzyılın sonu için İstanbul’da buzlu günler 
sayısı iyimser senaryoya (RCP2.6) göre 3 gün 
olacaktır. Kötümser senaryoya (RCP8.5) göre 
ise neredeyse hiç buzlu gün olmayacaktır.

Buzlu Günler Sayısı

Bir yıllık zaman zarfında günlük ortalama 
sıcaklığın 5 °C’nin üzerine çıktığı ilk 6 ardışık 
gün ile 5 °C’nin altına düştüğü ilk 6 ardışık gün 
arasında kalan günlerin sayısını ifade eden 
bu indisin İstanbul için 1986-2005 dönemi 
değeri 340 gün olarak hesaplanmıştır (Şekil 
29). Gelecekte indis değerinin bir miktar 
daha artması öngörülmektedir. Öngörülen 
artış miktarları ilk dönem için 5-7 gün arası, 
ikinci dönem için 7-14 gün arası ve üçüncü 
dönem için 7-20 gün arasıdır. Bu durumda 
yüzyılın sonu için İstanbul civarının büyüme 
sezonu uzunluğu iyimser senaryoya göre 
347 gün, kötümser senaryoya göre 360 gün 
olacaktır. RCP8.5 senaryosuna göre yılın 
neredeyse tamamı sıcaklık açısından tarıma 
elverişli hale gelecektir.

Bu indis, yağışı 1 mm’nin üzerinde olan 
günlerin yıllık toplam yağışını ifade eder. 
Küresel modeller bu indisin 1986-2005 
değerini 1,7 mm/gün (~620 mm/yıl) olarak 
hesaplamaktadır (Şekil 30). Modeller aynı 
dönem yıllık toplam yağışını ise 1,8 mm/ 
gün (660 mm/yıl) olarak simüle etmektedir 
(Karşılaştırma açısından, Göztepe’nin aynı 
dönem yağışı 696 mm/yıl’dır). Yağışlı günler 
yağışı indisinin gelecekte bir miktar azalması 
öngörülmektedir, ancak genel olarak azalma 
oranları %10 seviyesinin altında kalmaktadır. 
Sadece RCP8.5 senaryosu son dönemdeki 
%13’lük azalma oranı ile bu eşiğin üzerine 
çıkabilmektedir.

Büyüme Sezonu Uzunluğu

Yağışlı Günlerdeki Toplam Yıllık Yağış
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Şekil 29. Büyüme sezonu uzunluğunun 1986-2005 dönemi değeri ve 
gelecekteki değişim miktarı.

Şekil 30. Yağışlı günlerin yıllık toplam yağışı (1986-2005 dönemi için) 
ve farklı senaryolara göre gelecekteki değişimi.
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Bu indis yıl içerisinde yağışlı günlerin 
sayısı hakkında bilgi vermektedir. Küresel 
modellerin 1986-2005 dönemi için 
hesapladığı değer 112 gündür (Şekil 31). 
Senaryo simülasyonları bu değerin gelecekte 
azalacağını öngörmektedir. İlk dönem için 
öngörülen azalma oranları 3 gün ve altıdır. 
Yüzyılın ortası için tahmin edilen azalma 
oranları 3-12 gün arasındadır. Son dönem 
için ise 3-23 gün arası azalma oranları 
öngörülmektedir. RCP8.5 senaryosunu baz 
alırsak bu indisin gelecekte İstanbul’da 
alacağı değerler ilk dönem için 109 gün, 
ikinci dönem için 100 gün ve son dönem için 
89 gündür.

Yağışın 1mm ve Üzerinde Olduğu Günler Sayısı
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Şekil 31. Yağışın 1 mm ve üzerinde olduğu günlerin sayısının 1986-
2005 değeri ve gelecekteki değişim miktarları.

Bir yıl içerisinde yağışın 10 mm ve üzerinde 
olduğu günlerin sayısını veren bu indisin 
1986-2005 dönemi için hesaplanan değeri 
16 gündür (Şekil 32). Senaryo simülasyonları 
bu indisin gelecekte belirgin bir değişiklik 
göstermeyeceğini öngörmektedir. Değişim 
oranları üç dönem için de bütün senaryo 
simülasyonlarında %8 seviyesinin altında 
kalmaktadır. Dolayısıyla gelecekte İstanbul 
için bu indiste kayda değer bir değişiklik 
olmayacağı söylenebilir.

Yağışın 10mm ve Üzerinde Olduğu Günler Sayısı
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Şekil 32. Yağışın 10 mm ve üzerinde olduğu günlerin sayısının 1986-
2005 değeri ve gelecekteki değişim miktarları.

Yağışın 20mm ve Üzerinde Olduğu Günler Sayısı

Bir yıl içerisinde yağışın 20 mm ve üzerinde 
olduğu günler sayısını veren bu indisin 1986-
2005 değerini küresel iklim modelleri 3,2 gün 
olarak vermektedir (Şekil 33). Aynı modellerle 
gerçekleştirilen senaryo simülasyonlarına 
göre bu değer gelecekte artacaktır. Üç dönem 
için de en önemli artışlar RCP4.5 ve RCP8.5 
senaryolarında gerçekleşmektedir. RCP8.5 
senaryosunun yüzyılın sonu için öngördüğü 
artışla beraber bu indisin değeri 4 güne 
çıkacaktır. Genel olarak İstanbul’da yüksek 
yağışlı günlerin sayısında artış eğilimi olduğu 
söylenebilir.
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Şekil 33. Yağışın 20 mm ve üzerinde olduğu günlerin sayısının 1986-
2005 değeri ve gelecekteki değişim miktarları.
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Çok yağışlı günler indisi, yağışı 1 mm ve 
üzerinde olan günler için, yağışın 1961-
1990 normlarına göre 95’inci persentilin 
üzerinde olduğu günlerin yağışının yıllık 
toplamını ifade eder. Küresel iklim modelleri 
bu indisin 1986-2006 değerini 130 mm/yıl 
olarak hesaplamaktadır (Şekil 34). Senaryo 
simülasyonlarına göre bu indisin değeri 
gelecekte artacaktır. Artışlar ilk dönem için 
7-13 mm/yıl arası, ikinci dönem için 12-19 
mm/yıl arası ve üçüncü dönem için 14-25 
mm/yıl arası öngörülmektedir.

RCP8.5 senaryosunun son dönem için 
öngördüğü artış oranı %20’ye denktir. Genel 
olarak İstanbul’da çok yağışlı günler yağışının 
gelecekte önemli oranlarda artabileceği 
söylenebilir.

Aşırı yağışlı günler indisi, yağışı 1 mm ve 
üzerinde olan günler için, yağışın 1961-
1990 normlarına göre 99’uncu persentilin 
üzerinde olduğu günlerin yağışının yıllık 
toplamını ifade eder. Bu indisin referans 
dönem değeri küresel modeller tarafından 
40 mm/yıl civarında hesaplanmaktadır (Şekil 
35). RCP projeksiyonları gelecekte bu indisin 
önemli oranlarda artacağını göstermektedir. 
Artışların İlk döneme kadar 3-7 mm/yıl 
arasında, ikinci döneme kadar 6-13 mm/yıl 
arasında ve son döneme kadar da 7-24 mm/
yıl arasında olacağı öngörülmektedir.

Son dönem artışlarının referans dönem 
indis değerine oranı %19-59 arasındadır. 
Bu durumda, İstanbul’da aşırı yağışlı günler 
yağışının gelecekte çok ciddi oranlarda 
artacağı söylenebilir.

Çok Yağışlı Günler Yağışı
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Şekil 34. Çok yağışlı günler yağışının 1986-2005 değeri ve 
gelecekteki değişim miktarı.

Aşırı Yağışlı Günler Yağışı
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Şekil 35. Aşırı yağışlı günler yağışının 1986-2005 değeri ve 
gelecekteki değişim miktarı.
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Yıl içerisinde bir günlük en yüksek yağış 
miktarını gösteren bu indisin küresel modeller 
tarafından referans dönem için hesaplanan 
değeri 30 mm/gün civarındadır (Şekil 36). 
Küresel modeller çözünürlüklerinin düşük 
olması nedeniyle şiddetli yağışları gerçek 
değerlerine oranla düşük hesaplarlar. 
Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken 
aktüel değerlerden ziyade öngörülen değişim 
oranlarıdır. Modeller bu indisin değerinin 
gelecekte artacağını öngörmektedir. Artış 
oranları ilk dönem için %2-5, ikinci dönem 
için %3-8 ve üçüncü dönem için de %3-13 
arası öngörülmektedir.

Bir Günlük Maksimum Yağış

RCP85RCP60RCP45RCP26

1 Günlük Maksimum Yağış ve Gelecekteki Değişimi (mm/gün)

0

5

10

25

20

15

30
1986-2005 2016-2035 2046-2065 2081-2100

Şekil 36. Bir günlük maksimum yağış indisinin 1986-2005 dönemi 
değeri ve gelecekteki değişim miktarı.

En yüksek ardışık 5 gün yağışını ifade eden 
bu indisin modeller tarafından referans 
dönem için hesaplanan miktarı 65 mm/5gün 
civarındadır (Şekil 37). Senaryo simülasyonları 
bu miktarın gelecekte bir miktar artmasını 
öngörmektedir. Ancak artış miktarları önemli 
oranlarda değildir. En yüksek artış öngören 
RCP8.5 senaryosunun son dönem değeri %7 
civarındadır. Uzun süren yağışlar büyük ölçekli 
sistem yağışlarıdır. Bu tip yağış sistemleri 
genellikle Atlas Okyanusunun kuzeyinde 
doğar ve Avrupa’yı kat ettikten sonra İstanbul’a 
ulaşır. Küresel modeller bu sistemlerde önemli 
değişimlerin olmayacağına işaret etmektedir.

5 Günlük Ardışık Maksimum Yağış
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Şekil 37. Ardışık 5 günlük maksimum yağış indisinin 1986-2005 
dönemi değeri ve gelecekteki değişim miktarı.

Basit yağış şiddet indisi, yağışı 1 mm ve 
üzerinde olan günlerin yağış toplamının 
bu günlerin sayısına bölümü ile elde edilir. 
İstanbul için modellerin hesapladığı değeri 
5,5 mm/gün seviyesindedir (Şekil 38). 
Senaryo simülasyonları bu değerin gelecekte 
artacağını ancak artışın önemli oranlara 
ulaşmayacağını göstermektedir. En yüksek 
emisyon salımlı RCP8.5 senaryosunun 
yüzyılın sonu için öngördüğü artış oranı %9 
civarındadır.

Basit Yağış Şiddet İndisi

RCP85RCP60RCP45RCP26

Basit Yağış Şiddet İndisi ve Gelecekteki Değişimi (mm/gün)
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Şekil 38. Basit yağış şiddet indisinin 1986-2005 dönemi değeri ve 
gelecekteki değişim miktarı.
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Günlük yağışın 1 mm ve üzerinde olduğu 
kesintisiz en uzun dönemi ifade eden bu 
indisin 1986-2005 dönemi değeri küresel 
modeller tarafından 10 gün civarında 
hesaplanmaktadır (Şekil 40). Senaryo 
simülasyonları ilk dönem için kayda değer bir 
değişim öngörmemektedir. Yüzyılın ortası için 
RCP8.5 senaryosunun öngördüğü azalma 
yarım gün, yüzyılın sonu için bir buçuk gündür. 
Bu senaryoya göre İstanbul’da en uzun yağışlı 
dönem 100 yıllık zaman zarfında 10 gün 
civarından 8,5 gün civarına düşecektir.

Maksimum Yağışlı Devre Uzunluğu

RCP85RCP60RCP45RCP26

En Uzun Yağışlı Dönem ve Gelecekteki Değişimi (Gün)

0

-2

2

4

8

6

10

12

1986-2005 2016-2035 2046-2065 2081-2100

Şekil 40. En uzun yağışlı dönemin 1986-2005 uzunluğu ve gelecekteki 
değişim miktarı.

Göztepe ve Kumköy minimum sıcaklık gözlemleri kullanılarak gerçekleştirilen kent ısı adası 
analizine göre Göztepe’de 1950’ler ile 2000’ler arası gözlenen yıllık sıcaklık artışının 
yaklaşık 1,2 °C’lik kısmının kent ısı adası etkisinden kaynaklandığı görülmektedir. Gözlemler 
kentleşmenin ilk zamanlar sıcaklığı daha hızlı artırdığına, ilerleyen zamanlarda ise artış hızının 
azaldığına işaret etmektedir. İlk ve en önemli etki istasyon civarında kentsel dönüşümden 
dolayı oluşmaktadır. İstasyonun ölçüm ayak izi, yakında meydana gelen dönüşüm bölgesi ile 
çakışarak sıcaklıklarda belirgin bir artışa yol açmaktadır. Ancak dönüşüm alanı genişledikçe 
ölçümleri etkileme oranı azalmaktadır. İstasyondan bağımsız olarak düşünüldüğünde, yoğun 
kentleşmenin olduğu alanlar benzer bir süreçten geçecek ve kentin ısı adası kentleşmeye 
paralel olarak genişleyecektir. İç kesimlerde kalan yerleşim yerleri, etrafları bu şekilde ısınan 
alanlarla çevrelendiği için daha düşük oranlarda da olsa ısınmaya devam edecektir.

Başlarda hızlı, ilerleyen zamanlarda gittikçe yavaşlayan değişimlere en iyi uyan regresyon 
modellerinden birisi de logaritmik olandır. Göztepe – Kumköy mevsimsel ve yıllık sıcaklık 
farklarına uydurulan logaritmik eğriler 2070’lere kadar uzatıldığında İstanbul’da (özellikle 
Göztepe gibi eski yerleşim yerlerinde) kent ısı adasının gelecekteki değişimi hakkında fikir 
edinmek mümkün olmaktadır. Kentleşmeden dolayı Göztepe gibi yerleşim alanlarındaki sıcaklık 
artışı Şekil 41’den görüleceği üzere halihazırda 1,2 °C civarında olup, bu artışın 2030’lerde 
1,5 °C’yi, 2050’lerde ise 1,7 °C’yi aşacağı hesaplanmaktadır.

Kent Isı Adası Değişimi Projeksiyonu

Günlük yağışın 1 mm’den az olduğu en uzun 
dönemi ifade eden bu indisin küresel modeller 
tarafından 1986-2005 dönemi için 45 gün 
olarak hesaplanmaktadır (Şekil 39). Yakın 
gelecekte çok değişmese de bu indisin yüzyılın 
ortası ve sonu için önemli oranlarda artması 
öngörülmektedir. Senaryo simülasyonları en 
uzun kurak dönemin yüzyılın ortasında 50-57 
gün, yüzyılın sonunda ise 49-68 gün aralığına 
yükseleceğini tahmin etmektedir.

Maksimum Kurak Devre Uzunluğu
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En Uzun Kurak Dönem ve Gelecekteki Değişimi (Gün)
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Şekil 39. En uzun kurak dönemin 1986-2005 uzunluğu ve gelecekteki 
değişim miktarı.
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İstanbul Kent Adasının Gelecek Projeksiyonu (oC)

Şekil 41. İstanbul’da kentleşme kaynaklı ısınmanın yıllık ve mevsimlik gelişimi ve gelecekteki olası değişimi.

Şekil 41’ten de anlaşılacağı üzere, yaz mevsiminin kentleşme kaynaklı ısınması diğer 
mevsimlerden daha yüksek, kış mevsimi ısınması ise diğer mevsimlerden daha düşüktür. Bu 
grafik yeni kentleşmenin olacağı yerlerin baştan itibaren maruz kalacakları kent ısı adası sürecini 
ve halihazırda kentleşmiş alanların bundan sonra maruz kalacakları ısınmayı göstermektedir.

İstanbul’un ekstrem iklimsel parametrelerinde 1986-2005 dönemine göre önemli değişimler 
beklenmektedir. Bu değişimlerin bazıları şöyle öngörülmektedir:

Toplam yıllık yağış miktarındaki azalma, yüzyıl sonuna kadar genel olarak %10’un altında 
olacaktır, kötümser senaryoda bu oran %13’tür. Su akışı ise, yükselen sıcaklılarla artan 
buharlaşma-terleme etkisiyle daha fazla oranda düşecektir. 112 gün civarında olan yağışlı 
günlerin sayısı, yüzyıl ortasına kadar 3-12 gün, yüzyıl sonunda ise 3-23 gün azalacaktır. Yüzyıl 
sonunda kötümser senaryoya göre çok yağışlı günlerde görülen toplam yağış miktarı artışı 
%20, aşırı yağışlarda görülen yağış miktarı artışı ise %59 olacaktır. Daha iyimser senaryolarda 
bu oran düşmekle beraber, şiddetli yağışlar sonucu sel risklerinde önemli bir artış yaşanacağı 
anlaşılmaktadır. Kurak dönemlerin uzunluğu 45 günden yüzyıl ortasında 50-57 güne, yüzyıl 
sonunda 49-68 güne çıkacaktır. En uzun yağışlı dönemin uzunluğu ise 10 günden 8.5 güne 
düşecektir.
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Daha önce de belirtildiği gibi bu çalışmanın omurgasını çözünürlükleri düşük de olsa CMIP5 
küresel model projeksiyonları oluşturmaktadır. Bu yaklaşımın en büyük avantajı çok sayıda 
model simülasyonunun mevcudiyetinin projeksiyonlar üzerindeki belirsizliği azaltmasıdır. 
Bölgesel modellemeyi içeren CORDEX deneyi de çoklu model simülasyonu içerir ve CMIP5 
deneyine göre daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. Bu simülasyonlarda 10 civarında farklı 
küresel model kullanılmıştır. Farklı bölgesel-küresel model kombinasyonu ile simülasyon adedi 
18’e kadar çıkarılmıştır. Farklı bölgesel modellerle de olsa bazı küresel modellerin birden fazla 
kullanılması ortalamalar üzerinde o modellerin ağırlığının artmasına sebep olmaktadır. Bu 
çalışmada bu etkiyi azaltmak için ortalamalar yerine medyanlar ile çalışılmıştır.

Şekil 42, CMIP5 ve CORDEX deneylerinin RCP8.5 senaryosuna göre Türkiye için öngördüğü 
yağış değişimini 2016-2035, 2046-2065 ve 2081-2100 dönemleri için göstermektedir. Her 
iki deney de Türkiye için benzer bir yağış değişimi deseni ortaya koymaktadır. Gelecekte 
Türkiye’nin önemli bir bölümünde yağışlar azalacaktır. Azalma oranları güneye ve güneybatıya 
doğru gittikçe artacaktır. Akdeniz bölgesinde yüzyılın sonuna kadar bu oran %20’lerin üzerine 
çıkacaktır. Buna karşılık başta doğu kesimi olmak üzere tüm Karadeniz bölgesinde yağışlarda 
önemli oranlarda değişmeme veya bir miktar artma eğilimi öngörülmektedir. CMIP5 deneyi 
İstanbul’un yağışının 2060’lara kadar önemli oranlarda değişmeyeceğine işaret etmektedir. 
Sonrasında ise %10-15 arası önemli sayılabilecek bir azalma tahmin etmektedir. CORDEX 
deneyi ise İstanbul yağışlarında içerisinde bulunduğumuz yüzyıl boyunca önemli bir değişiklik 
olmayacağını öngörmektedir. İstanbul civarına bakılırsa özellikle Trakya tarafı yağışlarının 
Batı Karadeniz bölgesi yağışlarına göre daha fazla azalma eğiliminde olacağı söylenebilir. 
Bu durumun Trakya tarafı su kaynaklarını olumsuz etkileme potansiyelinin yüksek olacağı 
düşünüldüğünde İstanbul’un su temini açısından doğuya yönelmesinin daha doğru bir seçim 
olacağı söylenebilir.

Özetlemek gerekirse iklim değişikliği projeksiyonları önümüzdeki 50 yıllık süreçte İstanbul 
yağışlarında önemli oranlarda bir değişimin olmayacağını öngörmektedir. Bununla beraber 
artacak olan buharlaşma-terleme oranları akışlarda, dolayısıyla su kaynaklarında, önemli 
sayılabilecek azalmalara neden olabilir. Su temini açısından hem halihazırda yağışı yüksek 
hem gelecekte yağış değişiminden fazla etkilenmeyecek hem de görece nüfus yoğunluğu az 
Batı Karadeniz havzalarına yönelmek daha doğru bir seçim olacaktır.

MEKANSAL ANALIZLER
Yağış ve Sıcaklık Değişimi

MEKANSAL ANALİZLER

CMIP5 Yağış Değişimi Projeksiyonu CORDEX Yağış Değişimi Projeksiyonu
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Şekil 42. Gelecekteki 3 dönem için CMIP5 ve CORDEX deneylerinin RCP8.5 senaryosuna göre Türkiye için öngördüğü yağış değişimi. Değerler 
yüzde (örneğin, 0.2 = %20) olarak verilmiştir. CORDEX deney alanı bazı modellerde Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerini içermediği için 
CORDEX sonuçlarında bu bölgelerin değerleri dikkate alınmamalıdır.
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Şekil 43, CMIP5 ve CORDEX deneylerinin RCP8.5 senaryosuna göre Türkiye için öngördüğü 
sıcaklık değişimini 2016-2035, 2046-2065 ve 2081-2100 dönemleri için göstermektedir. 
Benzer değişim desenleri ortaya koyan her iki deneye göre Türkiye’de her yerde sıcaklıklar 
artmaya devam edecek, ancak iç kesimler ve doğu-güneydoğu bölgelerindeki artışlar daha 
fazla olacaktır. İlk dönem Türkiye geneli için öngörülen artışlar 1 °C civarında, ikinci dönem 
için 2,5 °C civarında ve son dönem için 4 °C ve üzerindedir. Dikkat edilirse denizlere yakın 
kesimlerdeki sıcaklık artışları iç kesimlere nazaran daha az olmaktadır. İstanbul’un iki deniz 
arasında yer alması sıcaklık artışının sınırlı kalması açısından avantaj sağlamaktadır.

CMIP5 simülasyonlarının istatistiksel ölçek küçültme yöntemi ile 1 km çözünürlüğe getirilmiş 
verisi WorldClim adlı kaynak tarafından paylaşılmaktadır. Çalışmanın bu kısmında bu veri 
seti kullanılarak projeksiyonların İstanbul’da mekânsal değişimi nasıl verdiği incelenecektir. 
WorldClim, iklim değişikliğinin tarım, ormancılık, ekosistemler, su kaynakları vb. üzerine 
etkilerinin çalışılabilmesi için yüksek çözünürlüklü geçmiş ve gelecek zaman verisi 
sunabilmektedir. 

RCP8.5 senaryosunu içeren CMIP5 projeksiyonu, İstanbul civarı yağışının 2060’lara kadar 
önemli oranlarda değişmeyeceğine işaret etmektedir. Sonrasında ise %10-15 arası önemli 
sayılabilecek bir azalma tahmin etmektedir. CORDEX deneyi ise İstanbul yağışlarında 
önemli bir değişiklik öngörmemektedir. Artan buharlaşma-terleme sebebiyle akışta azalma 
beklenmektedir. Bölgesel dağılıma bakıldığında, İstanbul’un batısındaki yağışların doğusuna 
nazaran daha fazla düşüş göstereceği görülmektedir.

CMIP5 Sıcaklık Değişimi Projeksiyonu CORDEX Sıcaklık Değişimi Projeksiyonu
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Şekil 43. Gelecekteki 3 dönem için CMIP5 ve CORDEX deneylerinin RCP8.5 senaryosuna göre Türkiye için öngördüğü sıcaklık değişimi. Değerler 
°C olarak verilmiştir. CORDEX deney alanı bazı modellerde Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerini içermediği için CORDEX sonuçlarında bu 
bölgelerin değerleri dikkate alınmamalıdır.

Gelecek değişimlerin geçmiş zaman gözlemleri üzerine eklenmesi ile elde edilen gelecek 
zaman verileri etki değerlendirme modellerinde doğrudan kullanılabilmektedir. WorldClim 
klimatolojik veri sağlamaktadır. Ancak WorldClim’de kullanılan dönemler IPCC’nin kullandığı 
dönemlerden biraz farklıdır. WorldClim’in referans dönemi 1960-1990’dır. Geleceğe yönelik 
olarak iki dönem tanımlanmıştır: 2041-2060 ve 2061-2080.

Şekil 44, Worldclim tarafından 1960-1990 dönemi için gözlemler kullanılarak üretilen yağış, 
minimum ve maksimum sıcaklık dağılımları ve modellerin bu parametreler için 2041-2060 
ve 2061-2080 dönemlerine kadar öngördüğü değişimleri göstermektedir. Yağış haritasına 
göre İstanbul ili yağış ortalaması 742 mm/yıl’dır. Genel olarak Anadolu yakası ve Avrupa 
yakasının Boğaz tarafı yüksek yağış almaktadır. Tekirdağ taraflarına doğru gidildikçe yağış 
miktarı azalmaktadır. İstatistiksel ölçek küçültmeye tabi tutulan beş küresel modelin (CCSM4, 
GFDL-CM3, HadGEM2-ES, IPSL-CM5A-LR, MPI-ESM-LR) RCP8.5 senaryo simülasyonlarına 
göre İstanbul ili yağış değişimi ilk dönem (2041-2060) için 44 mm (%6) azalma, ikinci dönem 
(2061-2080) için 84 mm (%11) azalma şeklinde öngörülmektedir.
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Şekil 44. Worldclim verisine göre İstanbul›un 1960-1990 dönemi yıllık yağış, minimum ve maksimum sıcaklık dağılımları ve bu parametrelerin 
RCP8.5 senaryosuna göre 2041-2060 ve 2061-2080 dönemlerine kadar değişimleri. Yağış değişimleri % olarak gösterilmektedir.

Bu projeksiyonlar genel olarak doğudan batıya doğru gidildikçe yağıştaki azalma miktarının 
artacağına işaret etmektedir. İstanbul’da 1960-1990 dönemi ortalama minimum sıcaklığı 9,47 
°C’dir. Minimum sıcaklık yükselti ile ve iç kesimlere doğru gidildikçe azalmaktadır. İl bazında 
2041-2060 dönemine kadarki ortalama artış 2,85 °C’dir. İkinci dönem için öngörülen artış 
miktarı ise 4 °C’nin biraz üzerindedir. Referans dönem için il geneli ortalama maksimum 
sıcaklığı 17,5 °C’dir. Bu parametre için İstanbul geneli artışları ilk dönem için 3 °C’nin biraz 
üzerinde, ikinci dönem için ise 4,5 °C civarında öngörülmektedir. Bu haritalarda mekansal 
olarak değişim varmış gibi görünse de bu değişimler çok küçüktür (virgülden sonra ikinci 
rakam).

Deniz Seviyesi Değişimi Projeksiyonu
İklim değişikliğinin en belirgin göstergesi sıcaklıklardaki artıştır. Küresel ölçekteki sıcaklık artışına 
en hızlı tepki veren iklim sistemi bileşenleri buzullar ve kar örtüsüdür. Özellikle Grönland ve 
Antarktika gibi karalar üzerindeki buzulların erimesi deniz seviyesinde yükselmeye neden 
olmaktadır. Deniz seviyesinin yükselmesinin bir diğer nedeni de suların ısınmasıdır. IPCC, son 
100 yıllık dönemde deniz seviyesinde görülen 19 cm’lik yükselmenin yaklaşık yarısını denizlerin 
ısınıp genişlemesine bağlamaktadır.

Küresel modeller ile 21. yüzyıl için oluşturulan senaryo projeksiyonları deniz seviyesindeki artışın 
devam edeceğini göstermektedir. RCP8.5 senaryosu 1986-2005 döneminden 2100 yılına kadar 
artışın 75 cm civarında, RCP2.6 senaryosu ise 45 cm civarında olacağını öngörmektedir. Diğer 
senaryolar (RCP4.5 ve RCP6.0) ise bunların arasında değerler vermektedir. Bu projeksiyonların 
çok mütevazi olduğunu denizlerin metrelerce yükseleceğine dair iddialar da mevcuttur. Bütün 
buzulların erimesi durumunda deniz seviyesinin 65 metre kadar yükseleceği hesaplanmaktadır, 
ancak böyle bir durumun 21. yüzyılda gerçeklemesi beklenmemektedir.



113

İstanbul için deniz seviyesi yükselmesi ve etkilerini (güven seviyesi, kırılganlık ve taşkın 
frekans analizi gibi) konu alan detaylı bir çalışma mevcut değildir. Genellikle yükselti verisi 
kullanılarak hangi alanların deniz seviyesi yükselmesinden daha fazla etkileneceğini gösteren 
çalışmalar mevcuttur. Şekil 45’deki gibi internet üzerinden de oluşturulabilecek bu tip haritalar 
incelendiğinde İstanbul’da 1 m’lik yükselmenin çok büyük alanlar kaplamayacağı, ancak 
özellikle Üsküdar sahili, İstanbul limanı, Kadıköy sahili, Haliç’in bazı kısımları, Yenikapı, 
Zeytinburnu, Ataköy, Maltepe, Pendik ve Tuzla (genel olarak Marmara) sahilleri gibi düşük 
kotlu alanlar ve bu ve benzeri yerlerde mevcut liman, marina ve tersane gibi yapıların deniz 
yükselmesinden olumsuz etkileneceği görülmektedir. Deniz seviyesinin bir birim yükselmesinin 
yatayda yaklaşık 100 katı etki alanı oluşturduğu düşünüldüğünde İstanbul’da sahil kesimlerinin 
(özellikle Marmara) genel olarak iklim değişikliği kaynaklı deniz seviyesine kırılganlığının 
yüksek olacağı söylenebilir.

Türkiye sahilleri için görece düşük çözünürlüklü veri (90 m DEM) ile gerçekleştirilmiş deniz seviyesi 
yükselmesi etkilenebilirlik/kırılganlık çalışmaları vardır (örneğin, [54,55]). Bu çalışmalar genel 
olarak İstanbul’u deniz seviyesi açısından görece yüksek riskli iller arasında zikretmektedirler. 
Bu çalışmalardan birisi[54] Türkiye sahil kesimindeki 28 ili deniz seviyesi yükselmesine kırılganlık 
açısından değerlendirmiştir. İllerin 0-10 m arasına düşen alanları için sekiz parametreye (ilçe 
sayısı, ilçe nüfusu, yerleşim yeri sayısı (köy ve kasaba), nüfusu, alan, ulusal bütçeden gelir (TL), 
gelir vergisi oranı (%) ve tarımsal üretim oranları (%)) göre hesaplanan kırılganlık indisine göre 
İstanbul 8,5 (1-28 arasında; 1: yüksek derecede kırılgan, 28 düşük derecede kırılgan) değerini 
almıştır. İzmir’in 3,5 değeri ile başı çektiği ve Artvin’in ise 26,5 ile sonuncu çıktığı skalada 
İstanbul da 8,5 değeri ile yüksek kırılganlığa sahip iller arasında yer almıştır. Ancak tekrarlamak 
gerekirse bu ve benzeri çalışmalar pek çok açıdan yetersizdir. Daha detaylı çalışmalara ihtiyaç 
vardır ve bu çalışmalar için de kesinlikle daha detaylı veri (kıyılar için çok yüksek çözünürlüklü 
DEM, yerleşim, nüfus, ekonomik ve sosyal veri gibi) gerekmektedir.

1986-2005 döneminden 2100 yılına kadar deniz seviyelerinin 45 ila 75 cm arasında yükselmesi 
beklenmektedir. Bu artışın nedenleri, buzulların erimesi ve ısınan suyun genleşmesidir. Bunlar 
dışında daha radikal projeksiyonlar da bulunmaktadır. İstanbul, bir sahil kenti olarak bu 
değişimlerden belirli bir oranda etkilenecektir.

Şekil 45. İstanbul için 1 (kırmızı), 3 (kahverengi) ve 10 metrelik 
(sarı) deniz seviyesi yükselme senaryolarına göre etkilenecek alanlar 
(Kaynak: http://www.heywhatsthat.com/layers.html)
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ETKILENEBILIRLIK TABLOSU
İklim değişikliği İstanbul’u farklı yönlerden etkileyecektir. Bu yönlerin kapsamlı bir 
listesini çıkarmak İstanbul’un iklim değişikliğine hazır hale getirilmesi için gereken 
çalışmaları belirlemek açısından önemlidir. İklimdeki değişiklikler farklı senaryolar 
kapsamında çalışılmaktadır. Gelecekte hangi senaryonun gerçekleşeceği tamamen 
ülkelerin politikaları ile alakalıdır. Bu çalışmada mevcut senaryoların hepsi birarada 
kullanıldığı için iklimdeki olası değişim aralığı açık bir şekilde ortaya konmuştur. 
Tablo 5 İstanbul’un ikliminde gelecekte meydana gelecek muhtemel değişimleri 
yukarıda verilen detaylı bilgiler kapsamında özetlemektedir.

Önemli noktalara dikkat çekmek gerekirse, 21. yüzyıl İstanbul’unda;

• Yıllık ortalama sıcaklıkların 1-4.5 °C arasında artacağı,
• Yaz sıcaklıklarının kış sıcaklıklarına göre daha fazla artacağı (kabaca, yaz 

sıcaklığı = 1,5 x kış sıcaklığı),
• Bu sıcaklık artışlarının üzerine kentleşme kaynaklı 1-2 °C’lik ısınmanın daha 

geleceği,
• Serin günlerin azalacağı,
• Sıcak günlerin artacağı,
• 0 °C’nin altında günlük maksimum sıcaklığın olmayacağı,
• En sıcak günün 40 °C’nin üzerine çıkabileceği,
• Serin gecelerin önemli oranlarda azalacağı,
• Sıcak gecelerin önemli oranlarda artacağı,
• 0 °C’nin altına düşen sıcaklıkların çok nadir olacağı,
• Sıcaklığı 30 °C’nin üzerine çıkan gecelerin sayısının artacağı,
• Günlük sıcaklık aralığının pek değişmeyeceği,
• Soğuk hava dalgasının yaşanmayacağı,
• Donlu ve buzlu günler sayılarının önemli oranda azalacağı,
• Büyüme sezonu uzunluğunun neredeyse yılın tamamını kapsayacağı,
• Yıllık toplam yağışların önemli oranda olmasa da azalma eğiliminde olacağı 

(en fazla %12),
• En önemli azalmanın %30 ile (kötümser senaryo) yaz mevsiminde gerçekleşeceği,
• Yağışın 1 mm ve üzerinde olduğu günler sayısının azalacağı (en fazla 23 gün)
• Yağışın 10 mm ve üzerinde olduğu günler sayısında önemli bir değişikliğin 

olmayacağı,
• Yağışın 20 mm ve üzerinde olduğu günler sayısında artış olacağı (en fazla 0,8 

gün),
• Çok yağışlı günler yağışının önemli oranlarda artacağı (en fazla %20),
• Aşırı yağışlı günler yağışının ise çok ciddi oranlarda artacağı (en fazla %59),
• Bir günlük maksimum yağışların artacağı (en fazla %13),
• Beş günlük ardışık maksimum yağışların az da olsa artacağı (en fazla %7),
• Yağış şiddetinin artacağı (en fazla %9),
• En uzun kurak dönem uzunluğunun önemli oranda artacağı (en fazla 23 gün),
• En uzun yağışlı önem uzunluğunun kısalacağı (en fazla 1,5 gün) öngörülmektedir.

ETKİLENEBİLİRLİK TABLOSU

İKLIM DEĞIŞIKLIĞININ İSTANBUL’A
ETKILERI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN İSTANBUL’A
ETKİLERİ
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Parametre 
(Değişim veya Durum) Veri / Dönem

2016-2035 2046-2065 2081-2100

RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5
Sıcaklık (°C)

Yıllık Değerler (1986-2005)

Gözlem: 14,13°C

CMIP5: 14,21°C

CORDEX: 14,79 °C (median)

CMIP5 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 1,23 1,43 1,65 3,07 1,59 5,51
Sonb. 1,00 1,09 1,31 2,55 1,22 4,43

CORDEX Yıllık 0,74 0,88 0,95 2,02 0,93 3,79
Kış 0,50 0,71 0,71 1,77 0,74 3,41
İlkb. 0,67 0,77 0,83 1,76 0,96 3,43
Yaz 0,95 1,10 1,23 2,39 1,22 4,38
Sonb. 0,83 0,95 1,01 2,14 0,81 3,94

Yağış (%)

Yıllık Değerler (1986-2005)

Gözlem: 744 mm

CMIP5: 660 mm

CORDEX: 678 mm

CMIP5 Yıllık -%1 -%1 -%1 -%5 %0 -%12
Kış %1 %0 %3 -%3 %0 -%6
İlkb. -%1 %1 %2 -%4 %1 -%10
Yaz -%6 -%6 -%7 -%11 -%6 -%30
Sonb. -%2 %0 -%4 -%7 %1 -%13

CORDEX Yıllık -%4 %4 %1 %4 %2 %2
Kış %0 %4 %3 %7 -%2 %6
İlkb. -%6 %0 %4 %6 -%4 %6
Yaz -%10 %1 %2 -%5 -%7 -%16
Sonb. -%4 %8 -%2 %1 %14 %1

En uzun kurak dönem (gün)

Gözlem: 37,7 / CMIP5: 45.5

CMIP5 Yıllık 3,11 3,15 4,74 11,53 3,60 22,38

En uzun yağışlı dönem (gün)

Gözlem: 7,26 / CMIP5: 10,38

CMIP5 Yıllık -0,05 -0,05 0,11 -0,57 -0,01 -1,44

Soğuk dönem uzunluğu indisi 
(gün)

Gözlem: 3,22 / CMIP5: 4,16

CMIP5 Yıllık -2,33 -2,68 -2,71 -3,77 -2,88 -4,12

Günlük sıcaklık aralığı (°C)

Gözlem: 7,14 / CMIP5: 5,85

CMIP5 Yıllık 0,09 0,10 0,13 0,25 0,12 0,42

Donlu günler sayısı (gün)

Gözlem: 17,75 / CMIP5: 19,33

CMIP5 Yıllık -3,53 -4,70 -5,03 -10,21 -5,28 -14,85

Büyüme dönemi uzunluğu (gün)

Gözlem: 345 / CMIP5: 340

CMIP5 Yıllık 5,22 6,64 6,79 13,82 7,38 19,88

Buzlu günler sayısı (gün)

Gözlem: 0,7 / CMIP5: 4

CMIP5 Yıllık -0,86 -1,40 -1,12 -2,74 -1,17 -3,77

Yağışlı günler yağışı (mm/gün)

Gözlem: - / CMIP5: 1,7

CMIP5 Yıllık -0,02

(-%1)

0,00 0,00 -0,09

(-%5)

0,00 -0,22

(-%12,7)

Yağışın 1mm ve üzerinde 
olduğu günler sayısı (gün)

Gözlem: - / CMIP5: 112

CMIP5 Yıllık -2,84 -2,95 -3,46 -11,27 -3,09 -22,73

Yağışın 10 mm ve üzerinde 
olduğu günler sayısı (gün)

Gözlem: 24,9 / CMIP5: 16,22

CMIP5 Yıllık 0,14 0,44 0,41 -0,23 0,43 -1,13

Yağışın 20 mm ve üzerinde 
olduğu günler sayısı (gün)

Gözlem: 8,95 / CMIP5: 3,25

CMIP5 Yıllık 0,15 0,34 0,24 0,50 0,38 0,74

Tablo 5. Gelecekte İstanbul’un ikliminde meydana gelebilecek değişimler
Değişim miktarlarının/oranlarının tam olarak algılanabilmesi için referans dönem (1986-2005) 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.
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Parametre 
(Değişim veya Durum) Veri / Dönem

2016-2035 2046-2065 2081-2100

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

Çok yağışlı günler yağışı (mm/
yıl)

Gözlem: 173 / CMIP5: 130

CMIP5 Yıllık 6,83

(%5)

13,31

(%10)

12,22

(%9)

19,06

(%15)

14,22

(%11)

25,13

(%19)

Aşırı yağışlı günler yağışı (mm/
yıl)

Gözlem: 48,71 / CMIP5: 40,18

CMIP5 Yıllık 3,40

(%8)

7,17

(%18)

6,50

(%16)

13,28

(%33)

7,61

(%19)

23,62

(%59)

1 günlük maksimum yağış 
(mm/gün)

Gözlem: 55,6 / CMIP5: 30

CMIP5 Yıllık 0,85

(%3)

1,24

(%4)

0,99

(%3)

2,53

(%8)

1,15

(%4)

3,91

(%13)

5 günlük maksimum yağış 
(mm/5gün)

Gözlem: 96,3 / CMIP5: 65

CMIP5 Yıllık 1,15

(%2)

2,79

(%4)

1,55

(%2)

3,30

(%5)

2,51

(%4)

4,73

(%7)

Basit yağış şiddet indisi (mm/
gün)

Gözlem: 8,6 / CMIP5: 5,5

CMIP5 Yıllık 0,09

(%2)

0,16

(%3)

0,16

(%3)

0,30

(%5)

0,16

(%3)

0,51

(%9)

Serin geceler yüzdesi
Gözlem: %9,4 / CMIP5: %7,6

CMIP5 Yıllık %4,2 %3,7 %3,5 %1,5 %3,4 %0,4

Sıcak geceler yüzdesi
Gözlem: %13 / CMIP5: %16

CMIP5 Yıllık %31 %32 %37 %51 %37 %69

Günlük minimum sıcaklıkların 
minimumu (°C)

Gözlem: -4,21 / CMIP5: -4,48

CMIP5 Yıllık 0,92 1,29 1,35 2,98 1,50 5,10

Günlük minimum sıcaklıkların 
maksimumu (°C)

Gözlem: 23,63 / CMIP5: 23,53

CMIP5 Yıllık 1,26 1,48 1,79 3,21 1,77 5,87

Serin günler yüzdesi
Gözlem: %9,34 / CMIP5: 
%7,77

CMIP5 Yıllık %4,4 %3,9 %3,8 %1,8 %3,6 %0,5

Serin günler yüzdesi
Gözlem: %13,22 / CMIP5: 
%15,44

CMIP5 Yıllık %28 %30 %34 %49 %34 %69

Günlük maksimum sıcaklıkların 
minimumu (°C)

Gözlem: 0,55 / CMIP5: -0,64

CMIP5 Yıllık 0,84 1,23 1,31 2,79 1,54 4,87

Günlük maksimum sıcaklıkların 
maksimumu (°C)

Gözlem: 34,65 / CMIP5: 32,22

CMIP5 Yıllık 1,27 1,55 1,76 3,39 1,70 5,98

Daha genel bir çerçeve çizmek gerekirse, İstanbul’da sıcaklıkların hem küresel ısınma (sera 
gazı salımı kaynaklı) hem de kentleşme (kent ısı adası etkisi) nedeniyle artacağı, yaz mevsimi 
artışlarının kış mevsimi artışlarından daha fazla olacağı, günlük sıcaklık aralığının kayda değer 
oranda değişmemesi nedeniyle sıcaklık dağılımının değişmeden yukarı yönlü kayacağı, ve bu 
durumda serin taraftaki indis değerlerinin azalacağı sıcak taraftaki indislerin ise artacağı, ve yıl 
boyu ısınmadan dolayı büyüme sezonu uzunluğunun artacağı söylenebilir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul’da gelecek on yıllarda yıllık yağışlarda önemli 
bir değişiklik öngörülmemekle beraber yaz ve sonbahar yağışlarının bir miktar azalacağı, 
bunun mevsimselliği artıracağı (daha Akdeniz iklimi), kurak dönemin uzayacağı, çok ve aşırı 
yağışlı günler yağışlarının artacağı (daha şiddetli yağışlar) söylenebilir. 

Bu bilgiler ışığında İstanbul’da insanların, doğal kaynakların, ekosistemlerin, altyapının ve 
sektörlerin iklim parametrelerine duyarlılığı aşağıdaki etkilenebilirlik tablosu kapsamında 
aşağıdaki şekilde analiz edilebilir (Tablo 6).
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Tablo 6. İstanbul için dikkate alınması gereken doğal kaynakların, altyapı ve sektörlerin iklim parametrelerine olan duyarlılığı
Yüksek: koyu turuncu, orta: açık turuncu ve düşük: yeşil renkle gösterilmiştir.
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Orman ve tarım
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Turizm

Enerji

Ulaşım

Altyapı ve belediye 
hizmetleri

Sanayi

Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı İstanbul ve çevresinde yaşamaktadır. Alternatif varsayımlar 
altında gerçekleştirilen nüfus projeksiyonlarına göre İstanbul’un nüfusu 2050 yılında 20-
50 milyon arasında olacaktır. İstanbul ikliminin gelecekte Akdeniz iklimine doğru evrilecek 
olması olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak nüfusu en az 20 milyona ulaşması beklenen 
bir metropolde özellikle yaz sıcaklık artışı, sıcak hava dalgaları ve hava kalitesindeki bozulma 
yaşam konforu ve sağlık üzerinde olumsuz etkiler meydana getirecek başlıca iklim değişikliği 
parametreleridir. 2003 yazında Fransa’da meydana gelen sıcak hava dalgası 30 bine yakın 
insanın ölümüne yol açmıştır. Özellikle kalp ve damar rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar 
sıcak hava dalgalarından en fazla etkilenen gruplardır. Gelecekte sıcak geceler sayısının 
artması insanlarda uyku problemlerine ve huzursuzluğa yol açabilir. Özellikle yazları yüksek 
sıcaklıklar ile beraber artacak olan nem hissedilen sıcaklığı yükselterek iklimi daha bunaltıcı 
hale getirecektir. İstanbul’un da dahil edildiği Akdeniz havzasındaki bazı kentlerde yaz mevsimi 
sıcaklık-ölüm oranı ilişkisini araştıran bir çalışmaya göre İstanbul için 15-64 yaş grubunun 
daha kırılgan olduğu ortaya konulmuştur (Avrupa kentlerinde ise daha yüksek yaş grupları için 
yüksek sıcaklıklara kırılganlık daha yüksektir)[56].

Sıcak hava dalgaları ve genel olarak yüksek sıcaklıklar iş gücü verimliliğini de olumsuz yönde 
etkileyebilir. Ayrıca yangın riskini de artırabilir. Senaryo simülasyonları çok yağışlı ve aşırı yağışlı 
günlerin yağışlarında da önemli artışlar öngörmektedir. Genelde fırtınalar ile aynı zamanlarda 
gerçekleşen böyle durumların İstanbul’da günlük yaşamı güçlü rüzgarları ve kent taşkınları ile 
olumsuz etkileme potansiyeli yüksektir. 2009 yılı Eylül ayında meydana gelen şiddetli yağış ve 
taşkın (Ayamama Deresi) olayı, bu olaya sebep olan yağış sisteminin merkezi İstanbul üzerinde 
olmamasına rağmen onlarca kişinin ölümüne ve milyonlarca lira zarara yol açmıştır. Merkezi 
İstanbul’un kuzey batısında Karadeniz üzerinde olan bu olayın eteklerindeki yağışın bu kadar 

İNSAN VE SAĞLIK
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can ve mal kaybına sebep olabildiği böylesine kırılgan bir bölgede, merkezi İstanbul üzerine 
denk gelebilecek benzer iklimsel olayların büyük zararlara yol açabileceği aşikardır.

Gelecek projeksiyonlarında çok ve aşırı yağışlar için öngörülen artış eğilimi dikkatle 
değerlendirilmelidir. Ömerli havzasının şimdiki ve gelecek zaman aylık maksimum yağışları 
ve günlük maksimum akımları için oluşturulan frekans eğrilerindeki değişimi araştıran 
çalışmalar[57,58], elde edilen frekans dağılımlarının Ömerli havzası ve İstanbul’daki diğer su 
havzaları için ekstrem yağış ve akımların gelecekte çok daha kısa tekerrür aralığı ile meydana 
geleceğini rapor etmektedir. Diğer bir deyişle, aynı tekerrür aralığına sahip yağış ve akım 
olayları gelecekte çok daha büyük değerlere sahip olacaktır.

Özetlemek gerekirse, İstanbul büyük ve artan nüfusu ile gelecekte ekstrem sıcaklık olaylarından 
gittikçe artan bir şekilde ve her yıl etkilenecektir. Nadir de olsa şiddeti artacak olan yağış ve 
taşkın olayları gelecekte İstanbul’da problemlere yol açabilir.

İstanbul büyük su havzalarının yer aldığı bir bölgede yer almamaktadır. Bu nedenle su 
kaynakları kısıtlıdır. Su kaynakları üzerinde en büyük baskı nüfustan dolayı oluşmaktadır. Nüfus 
artmaya devam ettikçe baskı da artacaktır. İklim değişikliği yıllık yağışlarda bir miktar azalma 
öngörse de bu miktar yakın dönem için çok ciddi oranlarda değildir. Azalma miktarı, genel 
olarak projeksiyonlardaki değişkenlik ile aynı mertebelerdedir. 

Diğer bir deyişle azalma miktarları istatistiksel olarak anlamlı değildir. Projeksiyonlar yağışın 
mevsimselliğinde bir miktar değişme olacağına işaret etmektedir. Bu da daha çok yaz 
yağışlarındaki azalmadan meydana gelecektir.

Yüzyılın ikinci yarısında ise yağışlardaki azalma eğilimi güçlenmektedir. Yaz ve sonbahar 
yağışlarındaki azalma miktarları istastistiksel olarak anlamlı seviyelere çıkmaktadır. Bunlara 
ek olarak buharlaşma-terleme oranları da artmaktadır. Bu durum daha az akış anlamına 
gelmektedir. En kötümser senaryoya (yağışta %6,4 azalma ve buharlaşma-terlemede %11 
artış öngören) göre akıştaki azalma yüzyılın son 20 yıllık dönemine kadar %30’lara ulaşabilir. 
Yağışta hiç değişim olmasa bile buharlaşma-terleme artışından dolayı akıştaki azalma oranı 
%15’leri bulabilir.

Hem yaz yağışlarındaki azalma eğilimi hem buharlaşma-terlemedeki artış eğilimi hem de kurak 
(yağışsız) dönemin genişleyecek olması kente su temini açısından bir tehdit oluşturmaktadır. 
Nüfus artışı su talebini artıracaktır, yağışlardaki azalma ve buharlaşma-terlemedeki artış 
eğilimi su arzını olumsuz etkileyecektir. Arz-talep dengesinin olumsuz yönlü bozulması su 
kaynaklarının, iklimin (yıldan yıla) değişkenliğine olan kırılganlığını artıracaktır. 2007-2008’de 
yaşanan kuraklık gibi, hatta daha uzun süreli ve bölgesel karakterli bir kuraklık (mega 
kuraklık) İstanbul’da ciddi problemlerin yaşanmasına sebep olabilir. Projeksiyonlar, İstanbul’un 
batısında kalan Trakya bölgesinin doğusunda kalan Batı Karadeniz bölgesine oranla iklim 
değişikliğinden daha fazla etkileneceğine işaret etmektedir. Bu nedenle İstanbul’a su temini 
açısından Batı Karadeniz bölgesine yönelmek daha doğru bir seçenek olarak gözükmektedir. 
Ancak gelecekte bölge havzalarının suyunun İstanbul’a transfer edilmesi çalışmaları havza 
sakinlerinde “kaynak sahiplenmesi” bilincinin artmasına ve su paylaşımı konusunda direnç 
oluşmasına yol açabilir. Nitekim gelişmiş ülkelerde bile görülen su paylaşımı sorunları (örneğin, 
Colorado nehrinin suyunun paylaşımı) ile gittikçe artan bir şekilde karşılaşılması yüksek ihtimal 
dahilindedir.

Farklı şehirler için entegre su kaynakları yönetiminin sürdürülebilirlik değerlendirmesini 
araştıran bir çalışma[59], sekiz başlık altında (su güvenliği, su kalitesi, içme suyu, sanitasyon, 
altyapı, iklime dayanıklılık, biyoçeşitlilik ve cazibe, ve yönetişim) toplanabilecek 24 göstergeyi 
değerlendirerek İstanbul için hesapladığı Mavi Şehir İndisi (Blue City Index) değeri 5,3’tür. 

SU KAYNAKLARI
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0 ile 10 arasında değerler alan bu indise göre İstanbul ortaya yakın bir değere sahiptir. Bu 
skor büyük entegre su kaynakları yönetimi yatırımlarına rağmen İstanbul’daki su döngüsü ile 
ilgili geliştirilmesi gereken pek çok yönün olduğu anlamına gelmektedir. Bahsi geçen çalışma, 
geliştirilmesi gereken yönler arasında atık su arıtma, atık su çamuru geri dönüşümü, enerji 
geri kazanımı ve besin maddesi geri kazanımı konularını saymaktadır. Aynı çalışma gelecekte 
kentleşme ve nüfus artışı ile beraber iklim değişikliğinin daha sürdürülebilir bir ‘entegre su 
kaynakları yönetimi’ne geçişi gerektireceğini vurgulamaktadır.

İstanbul, yüksek oranda göç alması nedeniyle on yıllardır çarpık kentleşmeye maruz kalmış bir 
metropoldür. Çarpık kentleşme, planlı kentleşmeye göre iklimsel olarak daha büyük değişikliğe 
ve bu değişikliklerin geri dönüşü açısından daha büyük problemlere yol açmaktadır. Bir nevi 
pozitif geri besleme mekanizması işleyerek ilk iklimsel etkiler zamanla büyümektedir. Planlı 
kentleşmede ise negatif geri besleme mekanizmaları söz konusu olacağı için ilk iklimsel etkiler 
tolere edilebilecek ya da daha az büyüyecektir. Çarpık kentleşme, kent ısı adası etkisinin 
daha güçlü olmasına ve kentin yetersiz havalanmasına yol açmaktadır. Bu durumda, kent 
içi sıcaklıklarının kırsal kesime göre artması ve kent içi hava kalitesinin düşmesi kaçınılmaz 
olacaktır. Bu anlamda, gelecekte iklim değişikliği etkilerinin İstanbul’da en fazla hissedileceği 
yerler çarpık yapılaşmanın olduğu yerler olacaktır.

İstanbul’da yapılaşma lokal ve yere yakın hava akımlarında değişimlere yol açmaktadır. 
İstanbul’da hâkim rüzgarlar kuzey-güney doğrultusunda eserler. İstanbul’un coğrafi yapısı 
meltemlerin oluşmasına yol açar ve bu meltemler de kuzey-güney doğrultusunda eser. Bunlara 
ek olarak kentleşme kaynaklı kent ısı adası da kuzeyli rüzgarların oluşmasına neden olur. 
Gökyüzünün açık ve havanın durgun olduğu günlerde kuzeyli deniz meltemi kent üzerindeki kirli 
havanın güneye (Marmara üzerine) sürüklenmesinde önemli rol oynar. İstanbul’un kuzeyinde 
kentleşme (kuzeyli meltemi durduracak güneyli bir kent ısı adası sirkülasyonu oluşturacaktır) ve 
doğu-batı istikametindeki yüksek yapılaşma kentleşmenin yoğun olduğu ilin güney kesiminin 
havalandırmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca meltemler serin deniz havasını iç 
kesimlere doğru taşıyarak iç kesimlerdeki sıcaklığı düşürürler. Bu sürecin engellenmesi iç 
kesimlerin daha fazla ısınmasına sebep olacaktır.

KENTLEŞME

Ekosistem servisleri, ekosistemlerin insanlara sunduğu ürünler ve faydaların tamamını ihtiva 
eden bir kavramdır. Gıda, su, temiz hava ve rekreasyon, ekosistemlerin insanlara sunduğu 
başlıca faydalardır. İstanbul, büyük nüfusunu beslemek için sürekli olarak gıda temin etmek 
durumundadır. Bu talep, gelecekte nüfus artışına paralel olarak artacaktır. İstanbul’a bütün 
Türkiye’den gıda gelmektedir. Özellikle taze gıda ürünleri, sıcaklığa ve sıcaklık artışlarına 
oldukça duyarlı olup hızlı şekilde bozulabilmektedir. Gıdanın taşınması ve depolanması, bu 
nedenle soğutmaya ihtiyaç duyar. Sıcaklık artışlarından hızlı etkilenen sebze ve meyvenin 
müşterilere hızlı bir şekilde ulaştırılması gerekmektedir. İklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışları 
gelecekte tarladan müşteriye kadar olan gıda zincirinin her aşamasında olumsuzluklara yol 
açabilir. Rekreasyon alanları da ormanlar gibi sıcaklıkların artması, yağışların azalması ve 
kurak dönemin uzamasından olumsuz etkilenecektir.

EKOSISTEM SERVISLERIEKOSİSTEM SERVİSLERİ
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İstanbul, kent içi yeşil alanı bakımından fakir bir şehirdir. Ancak şehrin kuzeyinde yer alan 
ormanlar İstanbul için önemli bir zenginliktir. İstanbul, önemli bir tarım ili olmamakla 
beraber kırsal kesimlerinde sebze yetiştiriciliği yapıldığı bir gerçektir. Orman ve tarım, iklim 
değişikliğinden en fazla etkilenecek alanlar arasındadır. Sıcaklıkların artması, yağışlarının 
azalması ve kurak dönemin uzaması özellikle yaz mevsiminde kuzey ormanlarındaki ağaçlar 
ve kuru tarım yapılan arazilerde bitkiler üzerindeki stresi artıracaktır. Bu durumlarda ormanlar 
yangınlara daha kırılgan hale gelirken tarım bitkileri ise rekolte kaybına uğrayabilecektir.

Ormanlar, o bölgenin iklimine uygun olarak gelişirler. İklimdeki uzun süreli değişimler 
ormanlar ve diğer ekosistemleri değişmeye zorlayacaktır. Kurak dönemin uzaması durumunda 
ancak kuraklığa dirençli ve yeni iklim şartlarına adapte olabilen türler devam edebilecektir. 
Diğer türler ise yok olacaktır. Kentleşme ve yeni yollar ormanlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. 
Yapılan çalışmalar ormanlık ve yeşil alanlardaki parçalanmaların bu alanların daha hızlı yok 
olmasına neden olduğunu göstermektedir. Parçalanma sonucu özellikle küçük kalan ormanlık 
alanlar daha fazla hedef haline gelmektedir[60]. İstanbul’un en önemli doğal kaynaklarından 
olan kuzey ormanlarının her ne sebeple olursa olsun parçalı hale gelmesi uzun vadede ortadan 
kalkmaları ile sonuçlanabilir.

ORMAN VE TARIM

İstanbul, Antalya’dan sonra en fazla turist çeken ilimizdir. İstanbul turizmi, kültür ağırlıklıdır. 
Gelecekte sıcaklıkların artması ve sıcak ve kurak dönemlerin genişlemesinin, tipik Akdeniz 
iklimine doğru evrilmenin, İstanbul turizmine olumlu yansımaları olacaktır. Ekstrem hava 
olayları (sıcak hava dalgaları, fırtına, şiddetli yağış, sel ve taşkın gibi) ise günümüzde olduğu 
gibi gelecekte de hem doğrudan hem de dolaylı olarak turizmi olumsuz etkilemeye devam 
edecektir. Turist sayısındaki artış su kaynakları üzerinde de fazladan baskıya sebep olacaktır.

TURIZMTURİZM

İstanbul, 14 milyonu aşkın nüfusu ile elektrik tüketimi konusunda Türkiye’de bir sıcak noktadır. 
İklim değişikliğinin enerji tüketimine yılın soğuk dönemi içi olumlu, sıcak dönemi için olumsuz 
etkisi olacaktır. Sıcaklıkların artması kış mevsimi ısınma ihtiyacını azaltacaktır. Öte yandan, yaz 
soğutma ihtiyacı artacaktır. Yaz sıcaklıklarının kış sıcaklıklarına göre daha fazla artacak olması 
ve soğutma ihtiyacının doğrudan elektrik ile karşılanıyor olması enerji tüketimini toplamda 
artırıcı etki yapacaktır.

Enerji üretimi ve dağıtımı da benzer şekilde değişen iklim ve olası taşkınlardan olumsuz 
etkilenebilecektir. Elektrik üretiminin sera gazı emisyonunun azaltılması, iklim değişikliğiyle 
mücadele anlamında uluslararası gayretleri destekleyecektir. İstanbul’un ihtiyaç duyduğu 
elektrik enerjisinin çoğunluğunu kent dışındaki elektrik üretim santrallerinden temin ettiği göz 
önüne alındığında iletim hatlarının ve kent içi dağıtım şebekesinin (gaz, telekomünikasyon, su 
ve atık su şebekelerinde olduğu gibi) yükselen su seviyelerine, aşırı sıcaklıklara, olası sel ve 
fırtınalara dayanıklı hale getirilmesi şarttır.

ENERJIENERJİ
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Büyükşehir belediyeleri çok geniş spektrumda hizmet verirler. Su, kanalizasyon ve imar gibi 
altyapı hizmetlerinin yanı sıra, çevre temizliğinin sağlanması, yeşil alanların ve parkların bakımı, 
şehir içi yolların açık tutulması gibi bir dizi alanda hizmet sağlarlar. Kısacası şehrin sağlıklı 
kurulması, işlemesi ve gelişmesi belediyelerin sorumluluğundadır. Belediye faaliyetlerinin pek 
çoğu iklim ile yakından ilişkilidir. İmara açılacak alanlar ve bu alanlardaki yapılaşma şekli 
şehrin nefes alma ve atmosfere salacağı kirleticilerin uzaklaşma oranını belirleyecektir. Aynı 
zamanda iklim değişikliğinin etkilerinin sınırlı oranda mı yoksa büyük oranda mı olacağını 
belirleyecektir.

Gelecekte sıcaklık artışları bazı alanlarda fayda sağlayabilir. Örneğin, kış mevsiminde kar 
ile mücadele ve yolların açık tutulması faaliyetleri genel olarak kış sıcaklıklarının artması ve 
kar şeklinde olan yağışın azalması ile beraber azalacaktır. Buzlanma olayları azalacaktır, 
dolayısıyla tuzlama faaliyetlerine gerek olmayacaktır. Sisin azalması boğazda belediye 
tarafından sağlanan ulaşım hizmetini rahatlatacaktır.

Öte yandan çok ve aşırı yağışlı günler yağışlarındaki artışlar şehrin drenaj sistemini zorlayacaktır. 
Su kaynaklarındaki azalma su temini açısından zorluklara yol açacaktır. Artan sıcaklıklar, 
uzayan sıcak ve kurak dönemler park ve bahçelerin bakım maliyetini artıracaktır.

ALTYAPI VE BELEDIYE HIZMETLERIALTYAPI VE BELEDİYE HİZMETLERİ

İstanbul’da ulaşım ekstrem hava olaylarından olumsuz etkilenmektedir. Kara, deniz ve hava 
ulaşımında aksamalar ve iptaller olmaktadır. İstanbul’da kent içi ve ulusal ve uluslararası 
ulaşımdaki aksaklıklar zincirleme olarak bütün sektörleri etkilemekte ve pek çok sektörde 
zararlara yol açmaktadır. İstanbul’da ulaşımı aksatan en önemli hava olayları, fırtına (şiddetli 
rüzgar, özellikle Lodos), sis, şiddetli yağış (kar ve yağmur) ve taşkındır. Daha önce de belirtildiği 
gibi sıcaklıklardaki artış tüm sıcaklık dağılımını yukarı doğru artıracaktır. Bu durumda gece 
(minimum) ve gündüz (maksimum) sıcaklıklarının 0 °C’nin altına inme olasılığı büyük oranda 
azalmaktadır. Bu durumda yağışın kar şeklinde düşme olasılığı da azalacaktır. Dolayısıyla, kar 
yağışının ulaşımı aksatma yönü gittikçe zayıflayacaktır.

Türkiye’de en fazla sis olayı gözlenen iller, İstanbul, Çanakkale, İzmit, Rize ve Konya’dır. Sis 
oluşumu sıcaklık ile yakından ilişkili olduğu için artan sıcaklıklar sis olaylarında azalmaya 
sebep olacaktır. Bu durum ulaşıma olumlu yansıyacaktır. Şiddetli yağmur olaylarındaki olası 
artışlar özellikle kent içi ulaşımı olumsuz etkileyebilir. İstanbul’da yaz mevsimi rüzgarlarının 
gelecekte bir miktar güçlenmesi öngörülmektedir. Fırtınalar ise daha çok yılın soğuk döneminde 
oluşmakta olup bu dönem rüzgarlarında önemli bir değişiklik tahmin edilmemektedir. 
Dolayısıyla rüzgarların (fırtınaların) gelecekte ulaşıma etkisinin günümüzdekine benzer olacağı 
söylenebilir.

ULAŞIMULAŞIM
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SONUÇLARSONUÇLAR
İklimin değişmekte olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. 1850’lerden itibaren 
gerçekleştirilen aletsel iklim gözlemleri sıcaklıkların artmakta olduğunu ve başta 
atmosfer, buzullar ve okyanuslar olmak üzere iklim sistemi bileşenlerinin bu 
artışa tepki vermeye başladığını göstermektedir. İklim değişikliği konusunda en 
yetkin uluslararası kurum olarak kabul edilen IPCC tarafından her 5-6 yılda bir 
hazırlatılan iklim değişikliği değerlendirme raporları bu değişimlerin arkasında 
insan faaliyetlerinin olduğunu gittikçe daha kuvvetli bir şekilde vurgulamaktadır. 
Gelecek iklim değişikliği projeksiyonları da tedbir alınmazsa küresel iklim 
sisteminde çok daha büyük ve toplumları tehdit edecek değişikliklerin oluşacağına 
işaret etmektedir. Projeksiyonlar iklim değişikliğinin dünyada her yeri aynı şekilde 
etkilemeyeceğini göstermektedir. Genel olarak tropikler altı yüksek basınç kuşağı 
(30° enlemleri civarı) alanları su kaynaklarında meydana gelecek azalma 
nedeniyle en fazla etkilenecek yerler arasındadır. Akdeniz havzası bu enlemlerde 
yer almaktadır. Türkiye de bir Akdeniz ülkesi olması nedeniyle iklim değişikliği 
kırılganlığı yüksek ülkelerden birisidir. Kurak ve yarı kurak iklimleri oluşturan 
tropikler altı yüksek basınç kuşağının kuzeye doğru kayması Türkiye’nin güneyinde 
yağışların, dolayısıyla su kaynaklarının azalmasına neden olacaktır. Türkiye’nin 
kuzey kısımlarında ise yağışta önemli bir azalma olması tahmin edilmemektedir. 
Hatta Doğu Karadeniz bölgesinde yağışların bir miktar artma ihtimali de mevcuttur. 
Sıcaklıklar ise genel olarak her yerde artacaktır, ancak doğuya ve güneydoğuya 
doğru daha fazla artışların oluşacağı öngörülmektedir.

İstanbul, Türkiye’nin kuzeybatısında yer almaktadır. Bu konumu nedeniyle 
gelecekte yağış azalma oranı, örneğin, Antalya veya Muğla kadar olmayacaktır. 
Sıcaklık artışı da, örneğin, Şanlıurfa veya Mardin kadar olmayacaktır. Ne var 
ki İstanbul’un farklı açılardan iklim değişikliğinden etkilenmesi kaçınılmazdır. 
İstanbul’da, sıcaklıkların sera gazı salımı kaynaklı küresel ısınmaya ek olarak 
kentleşme (kent ısı adası etkisi) nedeniyle artacak olması, yaz mevsimi sıcaklık 
artışlarının kış mevsimi artışlarından daha yüksek olacak olması, ekstrem sıcak 
hava olaylarının artacak olması, yağışların daha çok yılın sıcak tarafında azalarak 
kurak dönemi uzatacak olması, şiddetli yağışların artacak olması beşeri ve doğal 
sistemler üzerindeki baskının artmasına neden olacaktır. Bir taraftan nüfus artışı ve 
kentleşme, diğer taraftan iklim değişikliği İstanbul’u daha kırılgan hale getirirken, 
kentin, iklimin değişkenliği (sıcak hava dalgaları, kuraklık, şiddetli yağış gibi 
uç olaylar) ile baş etme kapasitesi zayıflayacaktır. İklim değişikliğinin İstanbul’a 
olumlu ve olumsuz yansımaları olacaktır (Şekil 46). İstanbul’un ikliminin Akdeniz 
iklimine evrilecek olması olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir. Akdeniz 
iklimi dünyada tercih edilen bir mevsimsel sıcaklık ve yağış dağılımı sunmaktadır. 
Dolayısıyla iklim değişikliği örneğin İstanbul’daki turizm sektörünü bazı açılardan 
bakıldığında olumlu yönde etkileyebilir. Kış sıcaklıklarının artması, kışın İstanbul’da 
kar yağdığında yaşanan problemleri de azaltabilir veya sonlandırabilir. Belediyeler 
tarafından yürütülen kar ve buzlanma ile mücadele faaliyetlerine gerek kalmayabilir. 
Ulaşımda aksamalara yol açan kar fırtınaları ve sis olayları da gelecekte azalabilir. 
Kışın ısıtma ihtiyacı ve dolayısıyla maliyeti de azalabilir.

Görüleceği üzere iklim değişikliğinin olumlu etkileri daha çok kış mevsiminde 
ortaya çıkacaktır. Bu olumlu yönlere neden olan sıcaklık artışı, yaz mevsiminde 
ise olumsuzlukların oluşmasına sebep olacaktır. Artan sıcaklıklar ve ekstrem sıcak 
hava olayları kalp ve damar hastalıkları bulunanları, yaşlıları ve çocukları olumsuz 
yönde etkileyecektir. İstanbul’da yazın soğutma ihtiyacı artacaktır. Bu durum 
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enerji talebini artıracaktır. Kurak dönemin uzaması su kaynakları üzerinde baskı oluşturacak, 
İstanbul’un ormanlarını ve diğer ekosistemlerini olumsuz etkileyecektir. Şiddetli yağışlardaki 
artış şehir taşkınlarına yol açabilir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi İstanbul’da da iklim 
değişikliğinden en fazla etkilenenler, plansız yapılaşmanın olduğu yerlerde yaşayan düşük gelir 
grupları olacaktır.

Sera gazı salımı küresel ölçekte azaltılmadıkça iklim değişikliğinin önüne geçmek mümkün 
olmayacaktır. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün ülkeler harekete geçmedikçe de bu 
problem kökünden çözülmeyecektir. Bu durumda geriye uyum politikaları ile iklim değişikliğinin 
etkilerini azaltmak kalmaktadır. Bu konuda da belediyelere büyük görev düşmektedir. İklim 
değişikliği İstanbul’da en fazla sıcaklık artışı ile etkili olacaktır. Sıcaklık artışını sınırlamak için 
yeşil alanların korunması ve kent içerisinde artırılması ve özellikle yazın İstanbul’u serinleten 
kuzeyli rüzgarları ve durgun havalarda oluşan deniz meltemlerini engelleyecek yapılaşmadan 
kaçınılması gerekmektedir. Kent içerisinde ve civarında yeşil alanların artırılması aynı 
zamanda, olası şiddetli yağışların kent sellerine ve taşkınlarına dönüşmesini yavaşlatacak veya 
engelleyecektir. Bitkilendirilmiş çatı sistemleri de bu gibi durumlarda akışı yavaşlatarak sel ve 
taşkın oluşumunu engelleyici yönde katkıda bulunabilir.

İstanbul’da nüfus artışı su talebini artıracaktır. Öte yandan su kaynakları yağıştaki olası azalma 
ve buharlaşma-terlemedeki artış nedeniyle olumsuz etkilenecektir. Bu durumda artan su 
talebinin İstanbul havzalarından karşılanma ihtimali azalacaktır. Dolayısıyla Melen projesinde 
olduğu gibi uzak mesafelerden su transferi gereği artarak devam edecektir. Bu durumda en 
doğru seçenek su kaynakları iklim değişikliğinden daha az etkilenecek ve yağış miktarı nispeten 
yüksek olan Batı Karadeniz havzalarına yönelmek olacaktır. Ancak bunlardan önce İstanbul’un 
kendi havzalarını korumayı (özellikle atmosferle etkileşimi artırarak yağışın artmasına neden 
olan ormanlarını), su tüketimini azaltmayı, atık suyu arıtmayı ve tekrar tekrar kullanmayı 
başarması gerekmektedir.

Bu çalışma, İstanbul’daki iklim değişikliği ve etkileri konularındaki araştırmalar hakkında genel 
bir değerlendirme yapmayı amaçlamıştır. Bu çalışmayı destekleyecek ek araştırmaların bölgede 
iklim değişikliğine yönelik eksiklikler ve yapılması gerekenleri ortaya koyması isabetli olacaktır. 

Bu çalışma ile görülmektedir ki İstanbul gibi büyük bir metropol için iklim değişikliği ve etkileri 
konusunda maalesef yeterli detayda ve sayıda bilimsel çalışma mevcut değildir. Karşılaşılan en 
önemli eksiklikler aşağıda listelenmiştir. 

1. İstanbul’un coğrafi ve morfolojik özelliklerini çözebilecek çözünürlükte çoklu model iklim 
değişikliği simülasyonları;

2. Gelecek kentleşme ve en genel anlamda arazi örtüsü arazi kullanımı (AÖAK) değişikliklerini 
içeren iklim değişikliği simülasyonları (sera gazı salımı ve AÖAK değişimini birlikte hesaba 
katan simülasyonlar);

3. İstanbul’da yere yakın hava sirkülasyonu, kentin havalandırması ve yüksek yapılaşmanın 
etkilerini araştıran modelleme çalışmaları;

4. Yüksek çözünürlüklü deniz seviyesi yükselmesi projeksiyonları ve ilgili kırılganlık analizleri;

5. Sayısal sektörel etki değerlendirme ve kırılganlık çalışmaları.

Bu ve benzeri çalışmalar için yüksek başarımlı hesaplama, detaylı iklim, coğrafya, morfoloji 
ve sosyo-ekonomik veri setlerine ve konusunda yetkin (uzman) araştırmacılara ihtiyaç vardır. 
Bölgedeki belediyelerin sahip oldukları imkanları ile bu konulardaki çalışmalara destek 
olması şehrin gelecek planlaması açısından sağlam veri setleri oluşturulmasına büyük katkıda 
bulunacaktır.
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Nüfus Artışı
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Şekil 46. İstanbul’da iklim değişikliği ve olası etkilerini gösteren diyagram
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EK-A: CMIP5 MODELLERI VE CORDEX 
SIMÜLASYON BILGILERI
Tablo A.1. CMIP5 deneyinde kullanılan modellere ait bilgiler. CMIP5 deneyindeki senaryo simülasyonlarında farklı sayılarda model 
kullanılmıştır. RCP2.6 senaryosu için 32, RCP4.5 senaryosu için 42, RCP6.0 senaryosu için 25 ve RCP8.5 senaryosu için 39 model 
çalıştırılmıştır.

EK-A: CMIP5 MODELLERİ VE CORDEX 
SİMÜLASYON BİLGİLERİ

Küresel Modelleme Merkezi (veya Grubu) Küresel Model
Yersel Çözünürlük 
(lat x lon yönünde 

derece olarak)

Beijing Climate Center, China Meteorological 
Administration

BCC CSM1 2.8x2.8

BCC CSM 1M 1.1x1.1

College of Global Change and Earth System Science, 
Beijing Normal University

BNU ESM 2.8x2.8

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis
CCCMA CM4 2.8x2.8

CCCMA ESM2 2.8x2.8

Atmosphere and Ocean Research Institute (The 
University of Tokyo),

National Institute for Environmental Studies, and 
Japan Agency for Marine-Earth Science and 
Technology

CCSR ESM 2.8x2.8

CCSR ESM CHEM 2.8x2.8

CCSR MIROC4H 0.56x0.56

CCSR MIROC5 1.4x1.4

Centro Euro-Mediterraneo per I Cambiamenti 
Climatici

CMCC CM 0.75x0.75

CMCC CMS 1.8x1.8

Centre National de Recherches Météorologiques / 
Centre Européen de Recherche et Formation Avancée 
en Calcul Scientifique

CNRM CM5 1.4x1.4

Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization in collaboration with Queensland 
Climate Change Centre of Excellence

CSIRO AC10 1.25x1.8

CSIRO AC13 1.25x1.8

CSIRO MK6 1.8x1.8

EC-EARTH consortium ECMWF EC EARTH 1.1x1.1

The First Institute of Oceanography, SOA, China FIO ESM 2.8x2.8

NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory

GFDL CM3 2x2.5

GFDL ESM2G 2x2.5

GFDL ESM2M 2x2.5

NASA Goddard Institute for Space Studies

GISS E2H 2x2.5

GISS E2H-CC 2x2.5

GISS E2R 2x2.5

GISS E2R-CC 2x2.5

Institute for Numerical Mathematics INM CM4 1.5x2

Institut Pierre-Simon Laplace

IPSL CM5ALR 1.9x3.75

IPSL CM5AMR 1.25x2.5

IPSL CM5BLR 1.9x3.75

LASG, Institute of Atmospheric Physics, Chinese 
Academy of Sciences and CESS, Tsinghua

LASG FGOALSG2 2.8x2.8

LASG, Institute of Atmospheric Physics, Chinese 
Academy of Sciences

LASG FGOALSS2 1.6x2.8
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Küresel Modelleme Merkezi (veya Grubu) Küresel Model
Yersel Çözünürlük 
(lat x lon yönünde 

derece olarak)

Max-Planck-Institut für Meteorologie (Max Planck 
Institute for Meteorology)

MPI ESMLR 1.9x1.9

MPI ESMMR 1.9x1.9

MPI ESMP 1.9x1.9

Meteorological Research Institute MRI CGCM3 1.1x1.1

National Center for Atmospheric Research NCAR CCSM4 0.9x1.25

Community Earth System Model Contributors

NCAR CESM1-BGC 0.9x1.25

NCAR CESM1-CAM5 0.9x1.25

NCAR CESM1-FCHEM 0.9x1.25

NCAR CESM1-WACCM 1.9x2.5

Norwegian Climate Centre
NOR ESM1M 1.9x2.5

NOR ESM1ME 1.9x2.5

Met Office Hadley Centre (additional HadGEM2-
ES realizations contributed by Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais)

UKMO HADCM3 2.5x3.75

UKMO HADGEM2AO 1.25x1.875

UKMO HADGEM2CC 1.25x1.875

UKMO HADGEM2ES 1.25x1.875

Multi Model Ensemble MME GCM 0.5x0.5
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Bölgesel İklim Modelinin Kurumu Bölgesel İklim 
Modeli Küresel İklim Modeli

Küresel 
Model 

simülasyon 
kodu

Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI), İsveç

SMHI-RCA4 CCCma-CanESM2 r1i1p1

National Centre for Meteorological 
Research (CNRM), Fransa

CNRM-ALADIN53
CNRM-CERFACS-

CNRM-CM5
r1i1p1

Hungarian Meteorological Service (HMS), 
Macaristan

HMS-ALADIN52
CNRM-CERFACS-

CNRM-CM5
r1i1p1

Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI), İsveç

SMHI-RCA4
CNRM-CERFACS-

CNRM-CM5
r1i1p1

Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI), İsveç

SMHI-RCA4
CSIRO-QCCCE-
CSIRO-Mk3-6-0

r1i1p1

Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI), İsveç

SMHI-RCA4 ICHEC-EC-EARTH r12i1p1

Royal Netherlands Meteorological Institute 
(KNMI), Hollanda

KNMI-RACMO22E ICHEC-EC-EARTH r1i1p1

Danish Meteorological Institute (DMI), 
Danimarka

DMI-HIRHAM5 ICHEC-EC-EARTH r3i1p1

Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI), İsveç

SMHI-RCA4 IPSL-IPSL-CM5A-MR r1i1p1

Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI), İsveç

SMHI-RCA4 MIROC-MIROC5 r1i1p1

The Abdus Salam International Centre for 
Theoretical Physics (ICTP), İtalya

ICTP-RegCM4-3 MOHC-HadGEM2-ES r1i1p1

Royal Netherlands Meteorological Institute 
(KNMI), Hollanda

KNMI-RACMO22E MOHC-HadGEM2-ES r1i1p1

Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI), İsveç

SMHI-RCA4 MOHC-HadGEM2-ES r1i1p1

Max Planck Institute (MPI), Almanya
MPI-CSC-RE-

MO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR r1i1p1

Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI), İsveç

SMHI-RCA4 MPI-M-MPI-ESM-LR r1i1p1

Max Planck Institute (MPI), Almanya
MPI-CSC-RE-

MO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR r2i1p1

Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI), İsveç

SMHI-RCA4 NCC-NorESM1-M r1i1p1

Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI), İsveç

SMHI-RCA4
NOAA-GFDL-GFDL-

ESM2M
r1i1p1

Tablo A.2. CORDEX deneyinde kullanılan modeller. Model sayıları senaryolarda farklılıklar göstermektedir. RCP2.6 senaryosu için 7, RCP4.5 
senaryosu için 16 ve RCP8.5 senaryosu için 18 model çalıştırılmıştır. RCP6.0 senaryosu EURO-CORDEX deneyinde çalışılmamıştır. Küresel iklim 
modellerine ait birden fazla simülasyon olduğu için tabloda küresel modelin hangi simülasyonunun kullandığı da belirtilmiştir.
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EK-B: MINIMUM VE MAKSIMUM 
SICAKLIKLARIN ZAMANSAL DEĞIŞIMI
EK-B: MİNİMUM VE MAKSİMUM 
SICAKLIKLARIN ZAMANSAL DEĞİŞİMİ

Minimum ve maksimum sıcaklıklar da ortalama sıcaklıklara benzer eğilimler ortaya koymaktadır. 
1990’lara kadar önemli bir trend bulunmayan mevsimsel minimum sıcaklıkların bu tarihten 
itibaren artış eğilimi gösterdiği Şekil B.1’den görülebilir. Minimum sıcaklıklardaki değişim 
mevsimsel olarak incelendiğinde yaz mevsiminin diğerlerinden ayrıştığı da görülebilir. Yaza ait 
minimum sıcaklıklar 1980’lerin ortasından itibaren istikrarlı bir yükseliş trendi göstermektedir. 
Bu tarihlerden itibaren artış miktarı 3,0 °C civarındadır. Diğer mevsimlerdeki artış miktarları 
ise 1,5-2,0 °C aralığındadır. Yaz mevsimindeki artışta küresel ısınmanın yanı sıra kent ısı adası 
etkisinin de önemli rol oynadığı söylenebilir. Aynı dönem için yıllık minimum sıcaklığın artış 
miktarı 2 °C’nin üzerindedir (Şekil B.2).

Maksimum sıcaklıklar minimum sıcaklıklara göre daha yüksek değişkenlik gösterirler (Şekil 
B.3). Maksimum sıcaklıklardaki artış trendi minimum sıcaklıklara göre daha geç (1990ların 
sonundan itibaren) başlamıştır. Yine yaz mevsimi maksimum sıcaklıkları diğer mevsimlerden 
ayrışarak daha güçlü bir trend göstermiştir. Isınma miktarı yaz mesiminde 2,5 °C’yi, diğer 
mevsimlerde ise 1,5 °C’yi bulmaktadır. Yıllık değerlerde benzer bir eğilim göstermekte ve son 
yıllardaki artış miktarı 2 °C civarına ulaşmaktadır (Şekil B.4).
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Şekil B.1. Mevsimsel minimum sıcaklık anomalileri

Şekil B.2. Yıllık minimum sıcaklık anomalisi 
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Şekil B.3. Mevsimsel maksimum sıcaklık anomalileri

Şekil B.4. Yıllık maksimum sıcaklık anomalileri
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Şekil C.1. CORDEX, CMIP5 ve İTÜ EC-Earth simülasyonları tarafından 
elde edilen gelecek sıcaklık projeksiyonlarının bu çalışmada kullanılan 
iki dönem karşılaştırlması. Kutular %25-75 persentil arasında kalan 
modelleri, ortalarındaki çizgiler de medyan değerlerini göstermektedir. 
İTÜ EC-Earth simülasyon değeri kırmızı çizgi ile gösterilmiştir.

Şekil C.2. CORDEX, CMIP5 ve İTÜ EC-Earth simülasyonları tarafından 
elde edilen gelecek yağış projeksiyonlarının bu çalışmada kullanılan 
iki dönem için karşılaştırlması. Kutular %25-75 persentil arasında 
kalan modelleri, ortalarındaki çizgiler de medyan değerlerini 
göstermektedir. İTÜ EC-Earth simülasyon değeri kırmızı çizgi ile 
gösterilmiştir.

EK-C: KULLANILAN MODEL 
PROJEKSIYONLARININ İSTANBUL IÇIN 
MUKAYESESI

EK-C: KULLANILAN MODEL 
PROJEKSİYONLARININ İSTANBUL İÇİN 
MUKAYESESİ
Tek veya az sayıdaki model projeksiyonu, yüksek miktarda belirsizlik içeren veri ile 
çalışmak anlamına gelir. Bazı durumlarda bu kaçınılmaz olur. Ancak çalışılan tek veya az 
sayıdaki modelin demet simülasyonlara göre konumunu ortaya koymak o model(ler)in 
projeksiyonlarının daha iyi değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır. Şekil C.1, hem CORDEX 
hem de İTÜ EC-Earth sıcaklık projeksiyonlarının CMIP5 projeksiyonlarına göre konumunu 
ortaya koymaktadır. Hem İTÜ EC-Earth hem de CORDEX simülasyonları genel olarak sıcaklık 
artışını CMIP5 projeksiyonlarına göre daha düşük tutmaktadır. Modeller genel olarak sıcaklık 
projeksiyonlarında daha tutarlı sonuçlar üretirler. Yağış projeksiyonlarında ise modeller arası 
tutarlılık azalır. Şekil C.2, bu çalışmada kullanılan projeksiyonların yağış açısından birbirleri 
ile olan tutarlılığını göstermektedir. İlk dönem için %25-75 persentil içerisinde kalan tüm 
CORDEX simülasyonları İstanbul için az da olsa yağış artışı öngörürken CMIP5 simülasyonları 
az da olsa yağış azalışı öngörmektedir. EC-Earth burada daha çok CMIP5 simülasyonları ile 
uyumlu sonuçlar vermektedir. İkinci dönem hem CORDEX hem de CMIP5 projeksiyonlarında 
negatif tarafa doğru bir genişleme söz konusudur. EC-Earth yağış projeksiyonu ise her ikisinin 
medyanları arasında konumlanmaktadır.
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EK-D: KENT ISI ADASI ILE İLGILI FARKLI 
İSTASYON KARŞILAŞTIRMALARI
EK-D: KENT ISI ADASI İLE İLGİLİ FARKLI 
İSTASYON KARŞILAŞTIRMALARI

Tek veya az sayıdaki model projeksiyonu, yüksek miktarda belirsizlik içeren veri ile 
çalışmak anlamına gelir. Bazı durumlarda bu kaçınılmaz olur. Ancak çalışılan tek veya az 
sayıdaki modelin demet simülasyonlara göre konumunu ortaya koymak o model(ler)in 
projeksiyonlarının daha iyi değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır. Şekil C.1, hem CORDEX 
hem de İTÜ EC-Earth sıcaklık projeksiyonlarının CMIP5 projeksiyonlarına göre konumunu 
ortaya koymaktadır. Hem İTÜ EC-Earth hem de CORDEX simülasyonları genel olarak sıcaklık 
artışını CMIP5 projeksiyonlarına göre daha düşük tutmaktadır. Modeller genel olarak sıcaklık 
projeksiyonlarında daha tutarlı sonuçlar üretirler. Yağış projeksiyonlarında ise modeller arası 
tutarlılık azalır. Şekil D.1, bu çalışmada kullanılan projeksiyonların yağış açısından birbirleri 
ile olan tutarlılığını göstermektedir. İlk dönem için %25-75 persentil içerisinde kalan tüm 
CORDEX simülasyonları İstanbul için az da olsa yağış artışı öngörürken CMIP5 simülasyonları 
az da olsa yağış azalışı öngörmektedir. EC-Earth burada daha çok CMIP5 simülasyonları ile 
uyumlu sonuçlar vermektedir. İkinci dönem hem CORDEX hem de CMIP5 projeksiyonlarında 
negatif tarafa doğru bir genişleme söz konusudur. EC-Earth yağış projeksiyonu ise her ikisinin 
medyanları arasında konumlanmaktadır.
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Şekil D.1. Farklı istasyon çiftleri (kent ve kırsal kesim) arasındaki minimum sıcaklık farkları ile kent ısı adası analizi. Koyu yeşil çizgiler kent 
istasyonlarında 1952-2012 arası aylık sıcaklık artışlarını, açık yeşil çizgiler ise kırsal istasyonların aynı dönemde kaydettikleri sıcaklık artışlarını 
göstermektedir. Kesikli çizgiler ise kentleşmeden kaynaklanan aylık ısınma miktarlarını göstermektedir.
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Şekil D.2. Farklı istasyon çiftleri ile mevsimlik ve yıllık kent ısı adası projeksiyonları. Noktalar, yıllık ve mevsimlik olarak onar yıllık periyotlar için 
minimum sıcaklık farklarını, çizgiler ise bu noktalara uydurulmuş logaritmik (başta artış hızının büyük olduğu, sonrasında ise gittikçe azaldığı) 
eğrileri göstermektedir.
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