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350.org Türk�ye, Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneğ� ve UN SDSN Türk�ye’n�n

çağrısıyla Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nde gerçekleşen “İkl�m İç�n B�z Varız” deklarasyonun

açıklanmasının üzer�nden b�r seneden fazla süre geçt�. 5 Aralık 2019’da gerçekleşen ortak

deklarasyonla Türk�ye genel�nde toplam 24 büyükşeh�r, �l ve �lçe beled�yes�, ac�l ve ortak

adımlar atarak �kl�m kr�z�ne karşı yerelde mücadele vereceğ�n� �lan ett�. Böylece, �mzacı

beled�yeler henüz Türk�ye tarafından onaylanmayan Par�s İkl�m Anlaşması’nın temel hedef� olan

yeryüzü sıcaklık artışını 2°C, mümkünse ve terc�hen 1,5°C’de tutmaya katkı sağlayacak adımları

atmayı taahhüt ett�ler. D�ğer yandan sürmekte olan Cov�d-19 pandem�s�n�n etk�s� �le beraber

kentler oldukça zorlu b�r süreçten geçmekte. İkl�m kr�z� �le b�rleşt�ğ�nde kentlerdek� sosyal ve

ekonom�k hayat her zamank�nden daha da büyük tehd�t altında. Bu nedenle kentlerde eş

zamanlı kr�zlerle mücadele edeb�lmek �ç�n b�lg� ve deney�m paylaşımına dayanan ortak b�r

mücadele her zamank�nden daha da önem kazanmış durumda.

 

Bu �zleme raporunun ana amacı, Aralık 2019 - Temmuz 2021 arasında kalan süre zarfında sıcaklık

artışlarını 1,5°C’de tutmak �ç�n Türk�ye’de �kl�m mücadeles�n�n öncülüğüne soyunan �mzacı

beled�yeler tarafından atılan adımların b�r dökümünü çıkarmak. Daha detaylı b�r �fadeyle bu

rapor, Cov�d-19 pandem�s� ve �kl�m kr�z�n� eş zamanlı olarak yaşamakta olan kentlerde yerel

yönet�mler�n�n son b�r buçuk sene �çer�s�nde gerçekleşt�rd�kler� �kl�m eylemler�n� ve yürüttükler�

�kl�m eylem planı çalışmalarını derlemekte, yaşanan zorluk ve engeller� bel�rlemekte ve

dünyadak� bu yöndek� bazı gel�şme ve alternat�f arayışlarını sunmakta. Böylel�kle; beled�yeler

arasında deney�m ve b�lg� aktarımına katkı sağlamayı ve kr�zlere çare olacak ortak çözümler�n

oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefl�yoruz. 

GİRİŞ
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D�ğer yandan, �kl�m adalet� mücadeles�n�n en öneml� unsurlarından b�r� katılım. Katılımın

sağlanab�lmes�n�n öneml� koşullarından b�r� �se yerel yönet�mler�n plan, proje ve uygulamaları

hakkında b�lg�ler�n kentl�lerle paylaşılması. Buradan hareketle, bu rapor aynı zamanda

geçt�ğ�m�z süre �çer�s�nde yerel yönet�mler�n �kl�m kr�z� �le �le eylemler�n b�lg�s�n� kentlerde

yaşayanlara aktarmayı öngörüyor. Böylel�kle �kl�m mücadeles�nde hem yerel yönet�mler�n

aralarındak� (b)ağların güçlenmes�ne hem de kentte yaşayanların bu mücadelede karar alma

mekan�zmalarına katılımına katkı sunmayı üm�t ed�yoruz. 

İkl�m İç�n B�z Varız Deklarasyonu’na �mza atan yerel yönet�mlere odaklanan bu �zleme

raporunda yöntem olarak aşağıdak� adımları tak�p ett�k: 

Anket çalışması: İmzacı yerel yönet�mlere yönel�k hazırladığımız anketle Aralık 2019’dan (İkl�m

İç�n B�z Varız deklarasyonunun �mzalandığı tar�h) bugüne kadar olan zaman �çer�s�nde yerel

yönet�mler�n tamamladıkları veya devam ett�kler� �kl�m �le �lg�l� proje ve eylemler�n b�lg�s�n�

sorduk. 

Medya taraması: Anket çalışmasından gelen yanıtların yanı sıra gazete, bülten ve d�ğer

yayınlar taranarak deklarasyona �mza atan beled�yeler�n �kl�m eylemler� �le �lg�l� çalışmalarına

da�r haber ve yazılardan b�lg� topladık. 

B�lg� paylaşımı: Bu sürec�n sonunda eks�k b�r nokta kalmaması �ç�n derled�ğ�m�z b�lg�ler� şeffaf

b�r şek�lde yerel yönet�mlere ulaştırdık; �kl�m başlığı altında eklemek �sted�kler� b�r proje ve

eylem olup olmadığını sorduk. 

Stratej�k planların taranması: Bahs� geçen yerel yönet�mler�n 2020 - 2024 Stratej�k Planları

taranarak �kl�m eylem planlarını oluşturma veya �y�leşt�rme hedefler� olup olmadığına baktık.

Bunun yanı sıra, �kl�m kr�z� �le mücadeleye katkı sunab�lecek bazı eylemler� - �kl�m başlığı altında

yer almasa da- bel�rled�k.

Bunların yanı sıra hem Türk�ye’de beled�yeler�n �kl�m eylemler� ve Türk�ye’dek� �kl�m olayları hem

de �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve kentler hakkında genel b�lg�ler �ç�n konuyla �lg�l� rapor, makale, gazete

ve blog yazılarından faydalandık. Son olarak, İkl�m İç�n Kentler Kampanyası’nın başından

�t�baren çeş�tl� beled�yelerle gerçekleşt�rd�ğ�m�z görüşmelerde ed�nd�ğ�m�z gözlem ve b�lg�ler

de çalışmaya katkı sağladı.
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İkl�m İç�n Kentler kampanyamız, �kl�m kr�z�n�n fa�l� ve mağduru durumunda olan kentler�n, çözüm

�ç�n atab�leceğ� adımları kamuoyunun gündem�ne get�rmek ve yerel yönet�mler�m�z� kr�ze karşı

harekete geç�rmeye teşv�k etmek �ç�n 2019 yerel seç�mler� ardından başladı. 

Çalışmamızın �lk aşamasında yerel yönet�mler �ç�n b�r rehber n�tel�ğ�nde olan İkl�m İç�n Kentler:

Yerel Yönet�mlerde İkl�m Eylem Planı’nı yayınladık ve ardından �kl�m�c�nkentler.org s�tem�z

üzer�nden konuya duyarlı kentl�ler�n beled�yeler�ne yönel�k �mza kampanyaları başlatmalarına

yönel�k çalışmalarda bulunduk. Yerel yönet�mler�n stratej�k planlarına �kl�m eylem planlarını

eklemeye yönel�k başlatılan �mza kampanyalarında Türk�ye’n�n dört b�r yanından 23 ayrı

beled�yeye ulaştık. 

Somut adımları hızlandırmak ve yerel yönet�mler�n konu hakkındak� kapas�teler�n� artırmak �ç�n 3 -

5 Aralık 2019’da Boğaz�ç� Ün�vers�tes� ev sah�pl�ğ�nde ve Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar

Derneğ�, UN SDSN Türk�ye, 350.org Türk�ye ortaklığında İkl�m İç�n Kentler Çalıştayı ve İkl�m

Eylem Planı Eğ�t�m� düzenled�k. Eğ�t�me katılan 24 beled�ye, çalıştay sonunda Par�s İkl�m

Anlaşması hedefler�n� tanıdıklarını beyan ett�ler, bu konuda çalışmalarda bulanacaklarının

taahhüdünü verd�ler ve “İkl�m İç�n B�z Varız” deklarasyonunu �mzaladıklarını duyurdular. 

İkl�m İç�n Kentler Çalıştayı ardından, başta Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneğ�, ve

UN SDSN Türk�ye olmak üzere paydaşlarımızla b�rl�kte b�r çok atölye gerçekleşt�rd�k. Bu

çalışmalarımızda yerel yönet�mler�n kapas�tes�ne artırmaya yönel�k çevr�m�ç� eğ�t�mler verd�k,

ayrıca kentl�ler�n katılımcı mekan�zmaları nasıl kullanab�lecekler�ne ve yerel yönet�mler�n� �kl�m

�ç�n nasıl harekete geç�reb�lecekler�ne yönel�k atölyeler düzenled�k. 

Süreç �ç�nde 350.org Türk�ye ‘n�n yayınladığı İkl�m İç�n Kentler: Yerel Yönet�mlerde İkl�m Eylem

Planı rehber�n�n yanı sıra Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneğ� de Türk�ye’den ve

dünyadan �y� uygulama örnekler�ne odaklanan İkl�m İç�n Kentler: Çözümün B�r Parçası Olmak

raporunu yayınladı. 

02. 
İkl�m �ç�n Kentler & 
İkl�m İç�n B�z Varız Deklarasyonu
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Gün geçt�kçe b�r kr�z hal�ne dönüşen �kl�m değ�ş�kl�ğ�, kentler�m�z�n karşı karşıya olduğu en

büyük sorunlardan b�r�. Sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları, su varlığının azalması ve gıda

kr�z� g�b� b�r d�z� afet geçen gün daha da artıyor. Bu durum, kentler�m�z�n karşı karşıya kaldığı

ekonom�k ve sosyal sorunları g�derek der�nleşt�r�yor. Küresel ortalama sıcaklıkların artmasından

en çok etk�lenecek kentler, aynı zamanda sera gazı salımlarının yoğunlaştığı yerler. B�l�m,

kentler�m�z�n, küresel ölçekte doğal kaynak tüket�m�n�n %75’�nden, karbond�oks�t salımlarının �se

%70’�nden sorumlu oldukları �ç�n �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n de baş fa�l� olduğunu gözler önüne ser�yor.

Ülkem�z ne yazık k� �kl�m kr�z�nden en çok etk�lenecek coğrafyalardan b�r�nde bulunuyor. Ad�l,

eş�tl�kç� ve yaşanab�l�r b�r gelecek �ç�n �kl�m kr�z�ne karşı herkes�n somut adımlar atması

gerek�yor.

B�zler bu metn� �mzalayan yerel yönet�mler olarak,

-B�l�msel ver�ler ışığında, uluslararası standartlara uygun ver� toplama yöntemler� kullanarak

karbon salımlarını azaltmak ve kr�ze karşı uyum pol�t�kalarını hayata geç�rmek �ç�n İkl�m

Değ�ş�kl�ğ� Eylem Planlarımızı hazırlayacağımızı,

-Yaşanab�l�r b�r gelecek �ç�n kentler�m�zde sürdürüleb�l�r ulaşım, yen�leneb�l�r enerj� ve ekoloj�k

tarım uygulamalarına öncel�k vereceğ�m�z�,

-İkl�m değ�ş�kl�ğ� �le mücadele eden yerel, ulusal ve uluslararası kurumları, g�r�ş�mc�ler�,

kooperat�fler� ve s�v�l toplum örgütler�n� destekleyeceğ�m�z�, �şb�rl�kler�ne dah�l olacağımızı, 

-Hem kent�m�zde r�sk altında bulunan yurttaşlarımızı hem de kentler�m�z�n altyapısını korumak

�ç�n �mar planlama süreçler�nde �kl�m kr�z� ve etk�ler�n� önlemey� öncel�klend�receğ�m�z�,

-Par�s Anlaşması’nın ortaya koyduğu v�zyon çerçeves�nde, 2030 yılına kadar küresel ısınmayı

1.5°C sınırında tutmak �ç�n, ad�l, eş�tl�kç�, yaşanab�l�r kentler �ç�n üzer�m�ze düşen sorumlulukları

yer�ne get�receğ�m�z�

taahhüt etmektey�z.

İkl�m İç�n Kentler Deklarasyonu: 

İkl�m �ç�n B�z Varız!
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Büyükşeh�r Beled�yeler�: 

Adana Büyükşeh�r Beled�yes�

Ankara Büyükşeh�r Beled�yes�

Aydın Büyükşeh�r Beled�yes�

Bursa Büyükşeh�r Beled�yes� 

Erzurum Büyükşeh�r Beled�yes�

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�

 

İl Beled�yeler�: 

Bolu Beled�yes�

Ed�rne Beled�yes�

R�ze Beled�yes�

Tuncel� Beled�yes�

 

İlçe Beled�yeler�:

Acıpayam Beled�yes� (Den�zl�)

Tepebaşı Beled�yes� (Esk�şeh�r)

Avcılar Beled�yes� (İstanbul)

Beş�ktaş Beled�yes� (İstanbul)

Kadıköy Beled�yes� (İstanbul)

Sarıyer Beled�yes� (İstanbul)

Sultanbeyl� Beled�yes� (İstanbul)

Bornova Beled�yes� (İzm�r)

Ç�ğl� Beled�yes� (İzm�r)

Karşıyaka Beled�yes� (İzm�r)

Feth�ye Beled�yes� (Muğla)

Çerkezköy Beled�yes� (Tek�rdağ)

Bodrum Beled�yes� (Muğla)

Ayvalık Beled�yes� (Balıkes�r)

 

İkl�m İç�n Kentler Deklarasyonu 

İmzacı Beled�yeler:
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03. 
Eşzamanlı Kr�zler Zamanı:
Cov�d-19 Pandem�s�n�n
İkl�m Kr�z�ne Etk�s� 

Dünya, 2020 yılının başından �t�baren b�r başka felaket� daha yaşamaya başladı: Cov�d-

19 pandem�s�. Pandem� �le beraber gelen kısıtlama/kapanma uygulamaları b�r yandan

gündel�k yaşam prat�kler�m�z ve toplumsal alışkanlıklarımızı doğrudan etk�lerken d�ğer

yandan küresel ekonom�y� yavaşlattı. Üret�m ve tüket�m�n özell�kle bazı sektörlerde

azalması, fos�l yakıt kullanımının bell� b�r süre �ç�n normal sev�yeler�n�n altına �nmes�ne

neden oldu. Bu durum karbon salımlarına doğrudan yansıdı. Dünya karbon salımlarının

%97’s�ne kaynaklık eden 69 ülken�n Ocak 2020 - N�san 2020 arasını kapsayan ver�ler�

�ncelend�ğ�nde pandem�n�n sera gazları üzer�ndek� �lk etk�s� açık b�r b�ç�mde

görülmekte: Dört aylık bu dönemde toplam karbond�oks�t salım oranı %17 düştü.

Küresel düzeyde hareketl�l�ğ�n azalması hava ulaşımın kaynakları salımların %60, kara

ulaşımını nedenl� salımların da %36 daha az olmasını sağladı. Salımlar sanay� sektöründe

%19, elektr�k sektöründe %7,4, kamu b�naları ve t�carethaneler�nde %21 c�varında azaldı.

[1]

Ancak kısıtlamaların kaldırılması/gevşet�lmes� �le beraber – süren pandem� koşullarında

hayat esk� hareketl�l�ğ�ne kavuşmasa da- dünya genel�nde karbon salımları 2020 yılının

�k�nc� yarısında tekrar hızlı b�r artış gösterd�.[2] Sonuç olarak, 2020 yılında küresel

karbond�oks�t salımlarında b�r öncek� yıla göre %7 oranında azalma yaşanmış oldu.[3]

Karbon salımlarındak� pandem�ye bağlı bu düşüş her ne kadar öneml� b�r kazanım

gözükse de �kl�m kr�z�ne etk�s� yok denecek kadar az. Çünkü Cov�d-19’un karbon

salımları üzer�ndek� etk�s� kısa, anlık ve geç�c�. Üstüne üstlük pandem�n�n açtığı sosyal ve

ekonom�k ger�lemey� bertaraf etmek, b�r anlamda açığı kapatmak �ç�n ver�lecek tepk�n�n

n�tel�ğ� öneml�. Eğer fos�l yakıt kullanımına devam ed�l�rse, yoğun ekonom�k “�y�leşme”

çabalarının daha da fazla karbon salımına yol açması �çten b�le değ�l. B�r d�ğer öneml�

nokta, Cov�d-19 pandem�s�n�n aynı �kl�m kr�z�nde olduğu g�b� b�r adalets�zl�k sorunu

olarak önümüzde duruyor olması. Z�ra, hem �kl�m kr�z� hem de Cov�d-19 pandem�s�

dezavantajlı grupları vurmakta, mevcut sosyal, ekonom�k ve s�yas� adalets�zl�kler�

der�nleşt�rmekte.
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Öte yandan, eşzamanlı olarak yaşanan ve dünya genel�nde kentl�ler� b�rçok r�sk �le karşı

karşıya bırakan �kl�m ve pandem� kr�zler�n�n b�ze öğrett�ğ� öneml� dersler bulunuyor:

B�r�nc�s�, ortaya çıkan bu tablo b�ze gerekl� adımları attığımız takd�rde karbon salımlarını

azaltab�leceğ�m�z�, �kl�m kr�z�n�n önüne geçeb�leceğ�m�z� gösterd�. İk�nc�s�, benzer

adalets�zl�kler� tekrardan üreten, büyüten ve der�nleşt�ren bu kr�zler� durdurmanın ve her

�k�s�n�n yol açtığı hasarları g�dermen�n yolu adalet� sağlamakla mümkün. Kısacası, gerçek

b�r “�y�leşme” �ç�n fos�l yakıtların olmadığı, farklı b�r yol �zlenmel�. Bu durum kentler �ç�n

de geçerl�. Ekoloj�k eş�kler�n� aşarak gün geçt�kçe daha da sürdürülemez hale gelen,

böylece her geçen gün kr�zler�n etk�ler�n� daha fazla yaşayan kentler�m�zde, ad�l b�r

�y�leşme �ç�n yen� b�r kent anlayışına h�ç olmadığı kadar �ht�yacımız var. 

[1] Le Quéré, C., vd. (2020) “Temporary reduct�on �n da�ly global CO2 em�ss�ons dur�ng the COVID-19 forced
conf�nement.” Nature Cl�mate Change, 10: 647–653. https://do�.org/10.1038/s41558-020-0797-x; Şah�n, Ü.
Ve S. Erensü (2020) “Cov�d-19 Pandem�s�n� ve İkl�m Kr�z�n� B�rl�kte Okumak”, İPA-Mercator Pol�t�ka Notu,
Aralık, İstanbul Pol�t�kalar Merkez�.
[2] BBC https://bbc.�n/34eADls
[3] Then Conversat�on (2020) “Global em�ss�ons are down by an unprecedented 7% — but don’t start
celebrat�ng just yet”, 11 Aralık, https://b�t.ly/3fMRJMT
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04. 
Beled�yeler ve İkl�m Kr�z�

4.1

Türk�ye’de ve Kentlerde Yaşanan 
Son Dönem İkl�m Olay ve Felaketler�

Meteoroloj� Genel Müdürlüğü’nün (MGM) kayıtlarına göre 2020 yılı �kl�m �le �l�şk�l�

felaketler bakımında b�r rekora sahne oldu. 2020 yılı boyunca Türk�ye’de toplam

984 aşırı hava olayı yaşandı. 2019 yılında bu rakam 935 �d�. Kısaca, MGM’n�n Türk�ye

2020 Yılı İkl�m Değerlend�rmes� raporunda detaylı b�r b�ç�mde ele alınan aşırı hava

olayları, �ç�nde bulunduğumuz ve büyüyen felaket�n gösterges�.[1] Raporda yer alan

b�lg�ler�n özet� şöyle:

Yerküren�n her yer�nde olduğu g�b� Türk�ye’n�n üzer�nde yer aldığı coğrafyada son b�r

buçuk yıl �çer�s�nde �kl�m değ�ş�kl�ğ� etk�ler�, artan ş�ddet� ve yoğunluğuyla kend�n�

göstermeye devam ett�. Türk�ye'n�n farklı bölgeler�ndek� kentler, başta sıcak dalgaları,

kuraklık, seller olmak üzere aşırı hava olaylarını ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne bağlı felaketler�n

olumsuz etk�ler�n� yaşamakta.

Bu bölümde Aralık 2019 “İkl�m İç�n B�z Varız” deklarasyonunun �mzalandığı günden

Temmuz 2021'e Türk�ye'de meydana gelen �kl�m olaylarını kısaca derled�k. Bu kısa

derlemede b�le kr�z�n boyutları kend�n� net şek�lde göster�yor.

Ardından deklarasyona �mza atan yerel yönet�mler�n, bu süreç �ç�nde �kl�m kr�z�yle

mücadele başlığı altına g�reb�lecek �craatlarına odaklandık. Aşağıda da görüleb�leceğ�

g�b� yerel yönet�mler�m�z, kr�zle mücadelede çalışmalarını sürdürmeye devam ed�yor.

Ancak gerçekleşt�r�len çalışmalar henüz kr�z�n ac�l�yet�ne cevap vereb�lecek düzeyde

bulunmuyorlar.

2020 yılının Türk�ye genel� sıcaklık ortalaması 14.9°C 

Bu ortalama 1981-2010 arasındak� dönem �ç�n 13.5°C. 

Türk�ye’de ortalama sıcaklık öncek� yıllara göre 1.4°C daha yüksek.

2020, 1971 yılından �t�baren yaşanan en sıcak üçüncü yıl.

2020 yılı boyunca toplam 201 merkez kend� sıcaklık rekorunu kırdı. 
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2020 yılında Türk�ye’ye daha az yağış düştü.

2020 yılı alansal yağış ortalaması 500 mm.

Bu ortalama, 1981-2010 arasındak� ortalamanın %13 altında.

2020 yılında gerçekleşen aşırı hava olaylarının dağılımında �kl�m kr�z� �le

doğrudan �lg�l� olanlar �lk üç sırada:

%30 �le ş�ddetl� yağış/sel, 

%27 �le fırtına 

%23 �le dolu 

Kentler de bu aşırı hava olaylarından hem doğrudan hem de dolaylı olarak

etk�lend�. 2020 yılı ve 2021 yılının �lk yarısı boyunca �kl�m olaylarının kentler�

doğrudan �lg�lend�ren sonuçlarının b�r kısmının l�stes� şöyle: 

Aralık 2019 - Ocak 2020 - Adana’da ve Mers�n’de sel ve su taşkınları: Adana son

56 yılın en yüksek m�ktarda yağışını aldı. Metrekareye 147 k�logram yağış düşerken,

Adana’nın b�rçok mahalles�nde su taşkını yaşandı, ek�l� tarım alanları sular altında kaldı.

[2] Yaklaşık 15 b�n mevs�ml�k �şç�n�n konakladığı çadır alanı sular altında kaldı. Mevs�ml�k

�şç�ler yağışlar, sel ve su taşkınları neden�yle y�yecek, g�yecek ve h�jyen konularında

sorunlar yaşadı. Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan Karalar madd� zararın 100

m�lyon TL c�varında olduğunu, yağan yağmur suyunun tahl�ye ed�lmes� �ç�n 500 m�lyon TL

tutarında yatırıma �ht�yaç olduğunu bel�rtt�.[3]

Haz�ran 2020 - Bursa’da sel: Bursa'da etk�l� olan aşırı yağış neden�yle meydana gelen

sel ve su baskınlarında 5 k�ş� hayatını kaybett�. Kentte yaşam durma noktasına gel�rken

yaklaşık 26 b�n dönüm tarım araz�s�n� su bastı.[4] 

Haz�ran 2020 - İstanbul’da aşırı yağış ve sel baskını: 23 Haz�ran günü İstanbul’un

genel�nde kuvvetl� sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmes� g�b� b�r d�z� aşırı

hava olayı yaşandı. 

Temmuz 2020 - İstanbul’da kuraklık: İstanbul’da kullanılan suyun öneml� b�r

bölümünün sağlandığı Kazandere Barajı ve Pabuçdere Barajı’ndak� doluluk oranı sıfıra

kadar düştü.[5] 

Ağustos 2020 - G�resun sel ve heyelan: G�resun’da aşırı yağışların yol açtığı sel ve

heyelan can ve mal kaybına neden olurken bu durum kent�n yol, su ve elektr�k

altyapısının çökmes�ne neden oldu. AKUT ver�ler�ne göre 31 Ağustos �t�bar�yle hayatını

kaybedenler�n sayısı 11’� buldu.[6] AFAD, 172 k�ş�n�n mahsur kaldığını, 638 hanen�nn zarar

gördüğünü b�ld�rd�.[7] Sel ve heyelan mevs�ml�k �şç�ler�n çadırlarını yıktı. Ordu’da

meydana gelen hortum neden�yle mevs�ml�k �şç�ler�n çadırlarını su bastı.[8]
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Eylül 2020 - Ankara’da kum fırtınası: 12 Eylül günü Ankara’nın Polatlı �lçes�nde meydana

gelen kum fırtınasından kent�n öneml� b�r bölümü kum ve toz �le kaplandı. 6 k�ş�

yaralandı.[9]

Eylül 2020 - İstanbul’da dolu yağışı: İstanbul’da 29 Eylül günü aşırı sev�yede yağan

yağmur ve dolu neden�yle hayat olumsuz yönde etk�lend� ve hasar meydana geld�.[10]

Ek�m 2020 - İstanbul’da susuzluk: Yeterl� yağışın olmaması neden�yle İstanbul’da

barajların doluluk oranı %29’a düştü.[11]

Kasım 2020 - İstanbul’da susuzluk: İstanbul’da yaşanan kuraklık neden�yle barajlardak�

su oranı düşmeye devam ett�. Kasım ayında barajların doluluk oranı %26,60’a düştü.[12]

Kasım 2020 - Ed�rne’de susuzluk: Yaşanan kuraklık neden�yle Karaköy Barajı’nın akt�f

doluluk oranının %3 olduğu açıklandı. Ed�rne’n�n su �ht�yacını karşılayan barajın boşalması

sonucunda kent merkez�nde 36 saatl�k su kes�nt�s� uygulandı.[13]

Aralık 2020 -  İzm�r’de susuzluk: İzm�r’�n �çme suyunu sağlayan Tahtalı Barajı yaşanan

kuraklık neden�yle su sev�yes� %36’ya düştü. Bu oran b�r öncek� yıl aynı dönemde %65

�d�.[14]

Aralık 2020 - Çanakkale’de susuzluk: Çanakkale’n�n su �ht�yacını karşılayan At�kh�sar

Barajı’nın doluluk oranı %22 c�varına kadar ger�led�.[15] 

Ek�m 2020 - Mayıs 2021 - Türk�ye genel�nde kuraklık: Türk�ye Z�raat Odaları

B�rl�ğ�’n�n açıkladığı rapora göre, Türk�ye genel�nde 2020 yılında başlayan kuraklık 2021

yılında da devam ed�yor. Kuraklık yaşayan �ller�n toplam sayısı 22. 1 Ek�m 2020 – 30

N�san 2021 tar�hler� arasındak� dönemde b�r öncek� yıla göre İç Anadolu Bölges�’nde

%20,3, Güneydoğu Anadolu Bölges�’nde %46,5, Akden�z Bölges�’nde %31,5, Doğu

Anadolu Bölges�’nde %27,5 ve Karaden�z Bölges�’nde %7,6 daha az yağış aldı. Buna

bağlı olarak buğday rekoltes�nde 2 m�lyon ton c�varında kayıp yaşanması beklen�yor.  

Meteoroloj� Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre 2021 yılının Mayıs ayında yağışlar

Türk�ye genel�nde mevs�m normal�ne göre %56 oranında azaldı.[16]

Şubat 2021 - İzm�r ve çevres�nde sel: Şubat ayı yağış ortalaması normalde

metrekareye 102 k�logram olan İzm�r ve çevres�nde 2 Şubat günü aşırı yağışlar yaşandı

ve metrekareye 126 k�logram yağış düştü. Meydana gelen sel ve su taşkınları sonucunda

2 k�ş� hayatını kaybederken, 600’den fazla ev ve �şyer�n� su bastı, 23 k�ş� mahsur kaldı,

yüzlerce küçükbaş hayvan yaşamını y�t�rd� ve b�rçok ek�l� alan sular altında kaldı.[17]
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Özetle, Türk�ye’de �kl�m felaketler� en çok aşırı hava olayları, sel ve su taşkınları, sıcak

dalgaları ve kuraklık olarak kend�n� göster�yor. Yukarıda sayılanlar yaşanan bu

felaketler�n bazıları. D�ğer yandan, �kl�m kr�z�n�n etk�ler�n� hayatın b�rçok alanında

görmek mümkün. Bunların başında gıda kr�z� ve buna bağlı olarak gıda güvenl�ğ�n�n

tehd�t altında olması gel�yor. Gıda tem�n� �ç�n neredeyse tamamen kend� sınırları

dışındak� bölgelere bağımlı olan kentler �ç�n bu büyük b�r r�sk. Bu durum, kentler�

doğrudan �lg�lend�ren Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı “İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve

Tarım” raporunda da belgelen�yor. Rapora göre, tarım pol�t�kaları oluşturulurken

2°-3°C daha yüksek hava sıcaklıkları d�kkate alınmalı. Z�ra, kuraklık, su kaynaklarının

azalması, toprak ver�ml�l�ğ�n�n düşmes�, doğal b�tk� örtüsünün değ�şmes� g�b� çeş�tl� �kl�m

kr�z� kaynaklı gel�şmeler�n de etk�s�yle 2050 yılına kadar dünya genel�nde tarım

f�yatlarının %85 oranına kadar artacağı öngörülüyor.[18]

Son olarak yukarıda kısaca özetlenen aşırı hava olaylarının tek neden�n�n �kl�m değ�ş�kl�ğ�

olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak, �kl�m kr�z� der�nleşt�kçe hava olaylarının sıklığı

ve ş�ddet� artıyor ve şayet kr�z�n önüne geç�lmezse artmaya da devam edecek. Bunun

yanında aşırı hava olaylarının özell�kle kentler üzer�nde etk�ler�n� artıran en öneml�

unsurun hal�hazırdak� kentleşme prat�kler� �le bağlantılı olduğunu unutmamamız

gerek�yor. Plansız yapılaşma, yanlış araz� kullanımı, altyapı yeters�zl�ğ�, yeş�l

alanların kaybı g�b� b�rçok unsur �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne bağlı aşırı hava olaylarının

kent üzer�nde ş�ddet�n� artırıyor. Bu nedenle gerçek anlamda b�r �kl�m eylem�, yen�

b�r kentsel planlama anlayışını gözetmel� ve dezavantajlı gruplardan başlayarak

kentl�ler� sürece katmanın yollarını bulmalı.
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4.2 
Beled�yeler�n Gerçekleşt�rd�ğ� İkl�m Eylemler�

“kl�m İç�n B�z Varız deklarasyonunun �mzalanmasından bugüne kadar geçen süre
�çer�s�nde �mzacı beled�yeler�n konuyla �lg�l� �craatları değerlend�r�ld�ğ�nde, genel
olarak �kl�m kr�z�ne da�r çalışmaların devam ett�ğ� ancak �kl�m kr�z�n�n ac�l�yet�ne cevap
verecek n�tel ve n�cel düzey�n ger�s�nde kalındığı söyleneb�l�r. Beklenen �vmen�n
yakalanamamasında şüphes�z 2020 yılının �lk aylarında başlayan Cov�d-19 pandem�s�n�n
olumsuz etk�ler� bulunuyor. Tüm dünya kentler�nde olduğu g�b� pandem� halk sağlığını
büyük b�r tehd�t altında bırakırken kentlerde sosyal ve ekonom�k hayat prat�kler�n�
sekteye uğrattı. Kentl�ler�n sağlık, beslenme, eğ�t�m ve d�ğer temel �ht�yaçlarının
karşılanarak bu büyük felaket�n etk�ler�n�n azaltılması kent yönet�mler�n�n b�r�nc� öncel�ğ�
hal�ne geld�. Öte yandan pandem�ye bağlı olarak gel�şen tüm olumsuzluklara karşın,
Türk�ye’de kentler�n b�r kısmında �kl�m kr�z� �le mücadele �ç�n çeş�tl� adımların atıldığı da
görülmekte. Bu adımları �kl�m eylem planı hazırlıkları, tek�l �kl�m eylemler�, örgütlenme,
eğ�t�m faal�yetler� ve paydaşlarla �l�şk�ler olarak 5 alt başlık altında toplamak mümkün. 

4.2.1 İkl�m Eylem Planları:

İkl�m eylem planı; b�r kentte uygulanacak tüm �kl�m eylemler�n�n bütünlükçü, b�rb�r�n�
tamamlayan, kes�ş�msel ve bel�rl� hedeflere bağlı olmasını sağlayan yol har�tası olarak
tanımlanab�l�r. Bu nedenle �kl�m eylem planlarının oluşturulması kentler�n �kl�m
mücadeles�nde atacakları en öneml� adımların başında gel�yor. 

İkl�m İç�n B�z Varız Deklarasyonu’na �mza atmış olan yerel yönet�mlerden
Bornova, Bursa, İzm�r, Kadıköy, Karşıyaka ve Tepebaşı beled�yeler�n�n
hal�hazırda uygulamaya konmuş olan �kl�m eylem planları bulunuyor. Bu
beled�yeler �mzalamış oldukları Başkanlar Sözleşmes� çerçeves�nde planlarını öncek�
yıllarda hazırlamıştı. Bu eylem planlarının heps� azaltım eylemler�n� �çeren ve azaltım
hedefler� düşük tutulmuş Sürdürüleb�l�r Enerj� Eylem Planları’ndan oluşmaktaydı. Y�ne
Başkanlar Sözleşmes� çerçeves�nde bu beled�yeler mevcut planlarını hedefler�yle
b�rl�kte yen�leme veya yen�den oluşturma çalışmalarına g�rd�ler. Süreç �ç�nde Bursa
Büyükşeh�r Beled�yes�, İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� ve Kadıköy Beled�yes� uyum
eylemler�n� de �çeren ve daha �dd�alı hedeflere sah�p �kl�m eylem planlarını
tamamlayarak uygulamaya koydu. D�ğer beled�yeler �se �kl�m eylem planı hazırlık
çalışmalarına devam ed�yor. Öncek� dönemlerde hazırlanan �kl�m eylem planlarını
uygulamakta olan büyükşeh�r, �l ve �lçe beled�yeler� hakkında daha detaylı b�lg�ler
şöyle: 
Bornova Beled�yes�: 
2020 yılına kadar %20 hedef� bulunan Sürdürüleb�l�r Enerj� Eylem Planı 2013 yılında
yürürlüğe kondu.[19] 
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Bursa Sürdürüleb�l�r Enerj� ve İkl�m Uyum Eylem Planı: 
Bursa, 2015 yılında Bursa Sera Gazı Envanter� ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Eylem Planı’nı
hazırladı. 2016 yılında Başkanlar Sözleşmes�n�n �mzalanmasının ardından bu plan rev�ze
ed�ld�. Hem azaltım hem de uyum hedef ve eylemler�n� �çeren Bursa Sürdürüleb�l�r Enerj�
ve İkl�m Uyum Eylem Planı (BUSECAP) 2017 yılında uygulamaya kondu. Kurumsal sera
gazı envanter� ve Bursa �l� sera gazı envanter�n�n güncellenmes� ve karbon ayak �z�n�n
yen�den hesaplanması çalışmaları devam etmekte.

İzm�r Sürdürüleb�l�r Enerj� Eylem Planı: 
İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� Sürdürüleb�l�r Enerj� Eylem Planı’nı 2020 yılında %20 azaltım
hedef� �le 2016 yılında yürürlüğe koydu. 15 Ağustos 2019 tar�h�nde Mecl�s Kararı alarak
hedef�n� 2030 yılına kadar sera gazlarını %40 azaltmak ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�ne
uyum sağlamak olarak yen�led�. Kentsel sera gazı envanter�, r�sk ve kırılganlık
değerlend�rmes� �le sera gazı azaltım ve �kl�m uyum eylemler�n� �çeren İzm�r
Sürdürüleb�l�r Enerj� ve İkl�m Eylem Planı, 16 Aralık 2020 tar�hl� Mecl�s kararı �le
onaylanıp yürürlüğe g�rd�. Plan toplam 58 azaltım ve uyum eylem�nden oluşuyor. 
İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� ayrıca “yeş�l kent” yaklaşımı çerçeves�nde İzm�r’dek� genel
çevresel zorlukların ve çözümler�n bel�rlend�ğ�, projeler�n gel�şt�r�ld�ğ�, ac�l�yete göre
öncel�k sıralamasının yapıldığı İzm�r Yeş�l Şeh�r Eylem Planı’nı Kasım 2020 tar�h�nde
uygulamaya koydu. Toplam 46 eylem�n öner�ld�ğ� planda �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda
azaltım ve uyum eylemler� de bulunuyor.[20]

Kadıköy İkl�m Eylem Planı: 
Kadıköy Beled�yes� 2015 yılında Kadıköy �lçes�ndek� sera gazı salımlarının 2020 yılına
kadar %20 sev�yes�nde �nd�r�lmes�n� hedefleyen Sürdürüleb�l�r Enerj� Eylem Planı’nı
uygulamaya koydu. Kadıköy Beled�yes� 2018 yılında “Türk�ye İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Alanında
Kapas�ten�n Gel�şt�r�lmes� H�be Programı” kapsamında yürüttüğü “Kadıköy Beled�yes�
Bütüncül ve Katılımcı Eylem Projes�” �le hedefler�n� rev�ze ett� ve 2030 yılına kadar %40
azaltım taahhüdünde bulundu. Plan aynı zamanda uyum eylemler�n� de �çer�yor.

Karşıyaka Beled�yes�: 
Karşıyaka Beled�yes�, 2014 ve 2018 yıllarında �k� �kl�m eylem planı hazırladı. 2011 yılında
�mzalamış olduğu Beled�ye Başkanları Sözleşmes�’n�n hedefler� doğrultusunda 2030
yılında sera gazı azaltımını sağlayacak yen� b�r Enerj� ve İkl�m Eylem Planı’nı oluşturma
çalışmaları devam etmekte.[21]

Tepebaşı Beled�yes�: 
2010 yılı baz alınarak salımlarda 2020 yılına kadar %20 azaltım hedef� koyan Tepebaşı
Sürdürüleb�l�r Enerj� Eylem Planı 2014 yılında uygulamaya kondu.[22] Tepebaşı
Beled�yes� 2030 yılını hedefleyen �kl�m eylem planını hazırlık süreçler�ne devam
etmekte.  
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Deklarasyona �mza atmış olan kent yönet�mler�nden �kl�m eylem planı hazırlık

sürec� devam etmekte olan beled�yeler şöyle: 

 

Adana Büyükşeh�r Beled�yes�

Ankara Büyükşeh�r Beled�yes�

Aydın Büyükşeh�r Beled�yes�

Erzurum Büyükşeh�r Beled�yes� 

R�ze Beled�yes�

Avcılar Beled�yes�

Bodrum Beled�yeys�

Çerkezköy Beled�yes�

Ç�ğl� Beled�yes�

Feth�ye Beled�yes�

Sarıyer Beled�yes�

Sultanbeyl� Beled�yes�

Tepebaşı Beled�yes�
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4.2.2 İkl�m Eylemler�:

AZALTIM EYLEMLERİ:

Bursa Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n yen� h�zmet b�nası yeş�l b�na standartlarına uygun
hale get�r�lme çalışmaları tamamlandı.[27] H�zmet b�nası,  30 Mart 2021 tar�h�nde
50’den fazla ülkede geçerl� olan “Yeş�l B�na Sert�f�kası” olan “BREEAM In-Use
Sert�f�kası” aldı ve Türk�ye’de bu sert�f�kaya sah�p 4 kamu b�nasından b�r� oldu.

Bursa Büyükşeh�r Beled�yes� metro �stasyonlarının çatısına güneş enerj�s� paneller�
kurmaya başladı. Proje kapsamında Mayıs 2021 �t�bar�yle 2 �stasyonda yerleşt�r�len
panellerden elde ed�len ver�ler �ncelenme aşamasında. Proje toplam 30 metro
�stasyonunda uygulanacak. Proje tamamlandığında metro �stasyonlarında kullanılan
elektr�ğ�n %47’s�n�n güneş enerj�s�nden elde ed�lmes� öngörülüyor. 2020 yılı
sonunda başlayan projen�n Mart 2022 tar�h�ne kadar tamamlanması planlanıyor. 

Bursa Büyükşeh�r Beled�yes� ayrıca, Büyükşeh�r yen� h�zmet b�nasının, Atatürk
Kongre ve Kültür Merkez�’n�n, Bursa B�l�m ve Teknoloj� Merkez�’n�n çatısına toplam
4.4 megavat, Murad�ye Su Fabr�kası’nın çatısına da 1,8 megavatlık güneş enerj�s�
paneller�n� yerleşt�rmey� planlıyor.[28]

Ankara Büyükşeh�r Beled�yes�, Avrupa B�rl�ğ� �le yürütülen ortak b�r proje
kapsamında Kuşcağız A�le Yaşam Merkez�’ne güneş enerj�s� s�stem� kurdu. Yıllık 175
b�n KW saat enerj� üret�m kapas�tes�ne sah�p GES sayes�nde yıllık 150 b�n TL c�varında
tasarruf yapılması beklen�yor. Ayrıca Avrupa B�rl�ğ�’nden ed�n�len h�be desteğ�yle,
spor tes�sler�nde Yeş�l Enerj� Kullanımı ve Farkındalık Artırma Projes� tamamlandı. 

Bornova Beled�yes�, StormLog projes� kapsamında kend� enerj�s�n� güneş
paneller�nden üretecek Çamd�b� Kapalı Yüzme Havuzu’nun yapımına devam ed�yor.
Aynı zamanda havuzun suları arıtılarak sulamada kullanılacak.[29] Bornova
Beled�yes�’n�n başka yen�leneb�l�r enerj� çalışmaları da bulunuyor. 2014 yılında İZKA
desteğ�yle kurulan 300 KW’lık b�r güneş tarlasının kapas�tes�n�n 5 MW’a çıkarılması
çalışmaları sürmekte. Böylel�kle beled�yen�n kullandığı enerj�n�n büyük b�r kısmı
güneş enerj�s�nden sağlanacak. Beled�ye böylece 2.500 hanen�n karbon ayak �z�n�
s�lmey� hedefl�yor.

Değerlend�rmeye alınan dönemde İkl�m İç�n B�z Varız Deklarasyonu’nda �mzası bulunan
beled�yeler�n �kl�m eylem planları kapsamında veya tek�l olarak uygulamaya koyduğu
bazı azaltım eylemler�nde bulunduğu görülüyor. Ağırlıklı olarak yen�leneb�l�r enerj�,
b�nalar, ulaşım ve atık yönet�m�ndek� bu azaltım eylemler�n�n sayı ve kapsam olarak
henüz yeterl� düzeyde olduğunu söylemek güç. Bununla b�rl�kte �kl�m eylem planı
bulunan İzm�r, Bursa g�b� büyükşeh�r beled�yeler�n�n, Kadıköy ve Tepebaşı g�b� �lçe
beled�yeler�n�n d�ğerler�ne göre bu dönemde daha çok eylem� uygulamaya geç�rd�ğ�
de görülüyor. Kentler�n�n Aralık 2019 tar�h�nden ber� sera gazı salımlarını düşürmeye
yönel�k proje ve çalışmalarının bazıları şöyle sıralanab�l�r:
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Erzurum Büyükşeh�r Beled�yes� mevcut yen�leneb�l�r kaynaklardan enerj� üret�m�
kapas�tes�n� artırmaya yönel�k çalışmalar yürütüyor.[30] Az�z�ye ve Yakut�ye
�lçeler�ndek� güneş enerj�s� santraller�nden toplamda yaklaşık 5 MW elektr�k üret�m
kapas�tes�ne ulaşıldı.[31] Ayrıca Hınıs �lçes�nde 2,5 MW kapas�tede b�r güneş enerj�s�
santral� �nşası ve �şletmes� planlanmakta.[32]

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�, güneş enerj�s� projeler�ne devam ed�yor: Ekrem
Akurgal Yaşam Parkı (186kW), Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu (83kW), Seyrek
Hayvan Barınağı (401kW), Al�ağa İtfa�ye (68kW), Bergama Mezbahası (74 kW),

Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu (35 kW) ve Ç�ğl� A�le Danışma Merkez� (25kW)

olmak üzere toplamda 875 kW gücünde Güneş Enerj�s� Santraller� devreye alınmış
durumda. Bu tes�sler�n yıllık toplam üret�m� 1.225.000 kWh. Bu üret�m m�ktarı, 4
k�ş�l�k 408 hanen�n yıllık tüket�m�ne denk gelmekte. Ekonom�k değer olarak yıllık
yaklaşık 1.240.000 TL’ye karşılık gelmekte. Böylel�kle, yıllık olarak 613 ton karbon
salımının önüne geç�lm�ş durumda. 

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� mevcut tes�sler�n yanı sıra yen� GES projeler�n�n
yapımına da devam d�yor: 75 kW gücündek� Yeş�lyurt Kültür Merkez� GES �n yapımı
sürüyor. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Havuz (120kW), Konak Tünel� Sab�t Tes�sler�
(69kW), Çeşme (23kW) ve Çaybaşı İtfa�ye B�nası (23kW) olmak üzere toplam 310
kW gücünde GES projes� �se yapım �hales� sürec�nde. GES projeler�n�n 2021 yılı
�ç�nde yapımı tamamlanarak devreye alınması planlanıyor. 2021 yılı sonunda devreye
g�recek toplam 5 adet yen� santralle yıllık üret�m 1.682.500 kWh olacak. 560
hanen�n yıllık tüket�m�ne eş�t olan bu üret�m m�ktarıyla yıllık 840 ton karbon salımının
önüne geç�lmes� planlanıyor. Ayrıca çalışmayla yaklaşık 1.700.000 TL'l�k b�r tasarruf
yapılması hedeflen�yor.

Kadıköy Beled�yes� daha önce başlamış olan �k� Avrupa B�rl�ğ� projes�ne devam
etmekte. Bu projelerden b�r�nc�s� Aralık 2018 – Aralık 2023 tar�hler� arasını kapsayan
Hor�zon 2020-Smart C�t�es&Commun�t�es (Akıllı Şeh�rler ve Topluluklar) Projes�.
Projen�n üst hedef� toplam 34 ortaklı Mak�ng C�ty projes�n�n b�r parçası olarak Poz�t�f
Enerj� Bölgeler� (PED) oluşturulması ve düşük karbonlu şeh�rler yaratılması. Buna
bağlı olarak, Kadıköy �lçes� �ç�n PED bölges� repl�kasyon planı çalışmalarına devam
ed�ld�. Eylül-Aralık 2019 tar�hler� arasında PED alanı olarak terc�h ed�lecek yer�n
tesp�t� �ç�n f�z�b�l�te, ver�ml�l�k ve anal�z çalışmaları yürütülmüştü.

Karşıyaka Beled�yes� 1 MW kapas�teye sah�p b�r güneş enerj�s� tes�s�n� kurdu ve
2020 yılının Kasım ayında �şletmeye açtı. Tes�s toplam 4224 panelden oluşuyor.
Üret�len enerj� elektr�k dağıtım �dares� �le mahsuplaştırılacak; böylel�kle beled�ye
tes�sler�n�n elektr�k kullanımında tes�ste üret�len enerj� kadarı �ç�n fatura
ödenmeyecek veya elde ed�len bedel gel�r beled�ye bütçes�ne aktarılacak.[33] 
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Ankara Elektr�k, Havagazı ve Otobüs İşletme Müesseses� (EGO Genel
Müdürlüğü), bünyes�nde �kl�m kr�z� �le mücadele kapsamına g�recek b�rçok projen�n
hazırlık ve uygulama aşamasında bulunduğunu açıkladı. Bu çalışmalar Toplu Taşıma
Hat ve İşletme Opt�m�zasyonu Projes�, SMART Ankara Projes�, B�s�klet Yolları
Projes�, EIT Urban Mob�l�ty ve Kent İç� Elektr�k Şarj İstasyonları Projes� olarak
sıralanıyor.

Tepebaşı Beled�yes� de 2014-2020 yıllarını kapsayan Hor�zon 2020 Programı’nda
yer alan REMOURBAN �s�ml� projes�yle, kamusal h�zmetlerde kullanılmak üzere 4
adet elektr�kl� otobüs, beled�ye �ç h�zmetler�nde kullanılmak üzere 22 adet h�br�t
araç ve kentl�ler�n h�zmet�ne sunmak üzere 30 elektr�kl� b�s�klet aldı. Ayrıca
Paylaşımlı B�s�klet S�stem� (ESPEDAL) ve Paylaşımlı Scooter S�stem� (ESCOOTER)
projeler�n�n çalışmalarına devam etmekte.

Tepebaşı Beled�yes� 2020 yılında Atık Get�rme Merkez�’n� faal�yete geç�rd�. Bunun
yanı sıra, genel anlamıyla �kl�m adalet� kapsamında değerlend�r�leb�lecek b�r
uygulamaya �mza attı. Hem olumsuz şartlar altında, kayıt dışı olarak çalışan sokak
toplayıcılarına statü ve güvence sağlamak hem de toplanan atıkları �se kayıt altına
almak amacıyla Tepebaşı Ger� Dönüştürüleb�l�r Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme
Kooperat�f�’n� (GESİKOOP) kurdu.

Ç�ğl� Beled�yes�, 2020 yılı boyunca yürüttüğü atık ger� dönüşüm çalışmaları
sayes�nde 12.720.417 Kwh enerj� tasarrufunda bulundu.[34]
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Dünya genel�nde yaklaşık 1 m�lyar k�ş� yen�leb�l�r enerj� hedef� ya da uygulaması olan
b�r kentte yaşamakta. Bu da dünya nüfusunun dörtte b�r� demek.

800 c�varında kent�n yen�leneb�l�r enerj�ye geç�ş pol�t�kası bulunuyor.

Toplam 834 kent yönet�m� kend�s�ne yen�leneb�l�r enerj� hedef� bel�rlem�ş durumda.

796 kent�n net sıfır karbon hedef� taahhüdü var.

67 kent elektr�kl� araçların kullanımının yaygınlaştırılmasına da�r kapsamlı planları
mevcut.

163 kent yönet�m� fos�l yakıt ş�rketler�ndek� yatırımlarını ger� çekt�.

2020 yılı sonu �t�baıyla “�kl�m ac�l durumu” �lan eden kent yönet�mler�n�n toplam
sayısı 1852. Bu sayı 2019 yılında 1400 c�varında �d�.

K1. Dünyada Kentler ve Yen�leneb�l�r Enerj�

Yen�leneb�l�r enerj� kullanımı �kl�m kr�z�ne karşı en öneml� ve etk�n çözüm. Hem küresel
enerj� kullanımının hem de küresel karbond�oks�t salımlarının %75’�nden sorumlu olan
kentler�n kullandığı enerj�y� azaltmak kadar kentlerde yen�leneb�l�r enerj�n�n payını
artırmak, azaltım pol�t�kaları �ç�n çok öneml�.

REN21’�n Kentlerde Yen�leb�l�r Enerj� Küresel Durum 2021 Raporu (Renewables �n C�t�es
2021 Global Status Report) dünya genel�nde kentler�n b�r dönüşüm �çer�s�nde olduğunu
göster�r n�tel�kte. Raporun temel bulgularından bazıları şöyle[1]: 

[1]  REN21 (2021) Renewables �n C�t�es 2021 Global Status Report,
https://www.ren21.net/reports/c�t�es-global-status-report/
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UYUM EYLEMLERİ:

Proje alanında mevcutta 388 adet ağaç varken, ek olarak 1150 adet ağaç d�k�ld�.
Proje alanında mevcutta 14250 m² yeş�l alan varken, 26.500 m² yeş�l alan
oluşturuldu.
Proje alanında mevcutta 20.350 m² geç�r�ms�z ve sert yüzey varken, 14.500 m²

geç�r�ml� ve sert yüzey oluşturuldu.

İkl�m İç�n B�z Varız Deklarasyonu �mzacısı olan beled�ye yönet�mler�n�n kentlerde azaltım
eylemler�n�n yanı sıra �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�ne karşı d�rençl�l�k kazandırmaya katkı
sağlayacak uyum eylemler�n� de yürüttüğü görülüyor. Bu uyum eylemler� özell�kle
altyapı yen�leme/onarım ve yeş�l alanların korunması, gel�şt�r�lmes� olarak karşımıza
çıkmakta. Bu eylemler�n sadece �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyum kapas�tes�n� gel�şt�rmek amaçlı
yapılmadığını eklemek gerek�r. Bu faal�yetler�n b�r çoğu öteden ber� beled�yeler�n kent
hayatını düzenleme kapsamındak� asıl ve klas�k görevler�n�n arasında görülmekte. İkl�m
değ�ş�kl�ğ�ne uyuma katkı sağlayacak eylemlerden bazı örnekler şöyle: 

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� “Sasalı İkl�me Duyarlı Tarım Eğ�t�m ve Araştırma
Enst�tüsü”nü Mayıs 2021’de h�zmete aldı.[35] Enst�tü, HORIZON 2020 Programı
çerçeves�nde Avrupa B�rl�ğ�’nden alınan 2 m�lyon 300 b�n Euro h�be �le hayata geç�r�len
“Doğa Esaslı Çözümler” projes�n�n b�r parçası.[36] Bu projen�n uygulama alanları şöyle
sıralanıyor: Geç�r�ml� Beton Uygulaması, Pol�natör (Böcek) Ev� Uygulaması, Ağaç
D�k�lmes� ve Karbon Tutucu B�tk� Uygulaması, Dere Beton Yüzeyler�nde “Eğ�ml�
Yeş�lleneb�l�r Geç�r�ml� Yüzey Uygulaması”(2500 m²), Yeş�l Kaldırım Uygulaması (7200
m²), Yeş�l Ç�t Uygulaması (yaklaşık 1.6 km.), Meyve Duvarı Uygulamas�(100 m²). Bugüne
kadar proje çerçeves�nde şu somut adımlar atıldı: 

İzm�r’de 2 Mart 2021 tar�h�nde yerl� tohum ıslahı ve dağıtımı yapan Can Yücel Tohum
Merkez� açıldı. Bunların yanı sıra kuraklığa ve yoksulluğa karşı uygulamaya konulan İzm�r
Tarım projes� kapsamında Ödem�ş, T�re, Torbalı, Menderes ve Selçuk'ta yerel üret�c�lere
alım garant�s� ve d�ğer destekler�n ver�lmes�, f�dan dağıtımı ve sel mağdur�yetler�n�n
g�der�lmes� �ç�n destek ödemeler�n�n yapılması g�b� b�r d�z� uygulama hayata geç�r�ld�.
[37] 

Ayrıca 3 Haz�ran 2021 tar�h�nde Resm� Gazete’de yayımlanan İzm�r Büyükşeh�r
Beled�yes� İmar Yönetmel�ğ� �le yeş�l çatılar ve yağmur hasadı g�b� �kl�m uyum
uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önü açıldı. Buna göre �nşaat alanı 60.000 m²

üzer�nde olan b�nalarda -kamu b�naları dah�l olmak üzere- yeş�l çatı uygulaması zorunlu
tutulmakta. İnşaat alanı 30.000 m² üzer�nde olan b�nalarda �se teras çatı yapılması
hal�nde yeş�l çatı s�stemler� y�ne zorunlu olarak uygulanacak. 1000 m²’n�n üzer�ndek�
parsellerde; oluşturulacak b�r drenaj s�stem� �le çatı ve zem�n yüzey� sularının b�r
sarnıçta/yağmur suyu tankında toplanması ve gerekmes� hal�nde arıtılarak yen�den
kullanılması da öngörülmekte. Çatı sularını toplayan yağmur su borularının atık su
şebekes�ne bağlanmadan sarnıçlara, yağmur suyu tanklarına veya yoldak� yağmur suyu
şebekes�ne bağlanması zorunlu tutulan b�r d�ğer unsur. [38]
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Ankara Büyükşeh�r Beled�yes� Göksu Parkı’nda yağmur suyu depolama s�stem� kurdu.
Böylel�kle, b�r�kt�r�len yağmur suları yeş�l alanların sulanmasında kullanılacak. Yağmur ve
yüzey sularını toplama ve depolama s�stemler�n�n Ankara genel�nde toplam 40
rekreasyon ve park alanında kurulacağı kayded�ld�.[39]
 
Kadıköy Beled�yes�, Avrupa B�rl�ğ�’n�n Hor�zon 2020 Programı çerçeves�nde yürütülen
çevre ve sağlık konularına odaklanan ve özell�kle kırılgan gruplara öncel�k veren
InSp�res B�l�m Dükkanı projes� kapsamında 2020 yılının ocak ayında başladığı “İkl�m
Uyum Sürec�nde Toplumsal D�renc�n Arttırılması Projes�” çalışmalarına devam
etmekte.

Kadıköy Beled�ye Mecl�s� 5 Şubat 2021 tar�h�nde yağmur suyu ve gr� suların yen�den
kullanımına yönel�k tekl�f�  oyb�rl�ğ� �le kabul ett�. Böylel�kle, yönetmel�kte 2000 m2'den
büyük parseller �ç�n öngörülen yağmur suyunun yen�den kullanılması uygulaması,
Kadıköy’de 400 m2 ve üzer� parsellerde 2000 m2 üzer�ndek� parsellerde de gr� su
kullanımı zorunluluğu get�r�ld�. Sonuç olarak, bu karar Kadıköy’de yapılacak olan
b�naların yarısından çoğunda su toplama tanklarının olması anlamına gel�yor. Ayrıca,
Kadıköy Beled�yes�’n�n 26 Şubat 2021 tar�h�nde hayata geç�rd�ğ� yağmur suyu hasadı
projes� kapsamında Aysel & Abdullah Öğücü Kız Öğrenc� Yurdu b�nasına b�r s�stem
kurularak yağmur sularının toplanması ve depolanmasına başlandı.[40]

Ç�ğl� Beled�yes� yağmur sularının depolanması �ç�n “Yağmur Hasadı” uygulamasına
geçmeye hazırlanıyor. Henüz hazırlık aşamasında olan ve Eylül 2021 tar�h�nde h�zmete
g�rmes� planlanan bu uygulama �le toplanan su, beled�ye h�zmetler�nde kullanılacak.
İlerleyen süreçte gen�şlet�lmes� hedeflenen projeyle �lk aşamada 40 ton su depolanması
planlanıyor.[41]

Bursa’da “�kl�m sokağı” projes�n�n hazırlıkları sürüyor. Türk�ye’de �lk kez Bursa’da
uygulanacak proje kapsamında, düzenlenen �k� çalıştay ve yüz yüze görüşmeler
sonucunda mekan ve uygulama seç�mler�ne karar ver�lm�ş durumda. Proje kapsamında
karbon salımı ölçümleme, güneş enerj�s� kullanımı, akıllı sayaçlar, LED aydınlatma
s�stemler�, çöp toplama/ ger� dönüşüm, sürdürüleb�l�r mob�l�te ve mekansal planlama
g�b� uygulamaların hayata geç�r�lmes� planlanmakta.[42]

R�ze Beled�yes� kent�n altyapısını �y�leşt�rme ve d�rençl� hale get�rme çalışmalarına
zem�n sağlamaya yönel�k olarak Dünya Bankası’ndan alınan destek �le afet ve �kl�m r�sk�
değerlend�rme çalışmalarına başladı. 
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K2. Doğa Temell� Çözümler (DTÇ):

Doğa temell� çözümler (DTÇ) �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne karşı doğanın ve doğal süreçler�n

�çer�s�nden üret�len, b�r anlamda doğayla uyum �ç�nde kurgulanan ve -ağırlıklı olarak-

yen�l�kç� olma �dd�ası taşıyan müdahaleler�n genel adı. Bu çözümler�n ana amacı

ekos�stem� onarıp, korurken toplumun �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyumunu sağlamak ve aynı

zamanda �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� yavaşlatmak. DTÇ doğayı merkez�ne alan, doğanın değer�n�

sosyal ekonom�k değerlerle eş değer tutan ve daha genel b�r planlama gözlüğünden

bakan b�r yaklaşım. Uygulama düzey�nde, �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�ne karşı beton

ağırlıklı “gr� altyapı”ya dayanan konvans�yonel müdahaleler�n yer�ne “yeş�l altyapı”

uygulamaları g�b� alternat�f korunma ve uyum yöntemler� savunmakta. Örnek olarak,

den�z sev�yeler�n�n yükselmes�ne karşı kıyılara duvar yapma, baraj ve su boşaltım

s�stemler� oluşturma yer�ne den�z ekos�stem�n�n b�r parçası olan res�fler� ve mangrovları

korumak ve onarmak doğa temell� çözümler arasında yer alıyor.[1] Doğal karbon yutağı

ormanları korumak ve onarmak da azaltım amaçlı b�r d�ğer doğa temell� çözüm.

Başta tarım, su yönet�m� g�b� konulara yönel�k b�r anlayış olarak çıkan doğa temell�

çözümler, son zamanlarda kentler�n �kl�m mücadeles� �ç�n de öneml� araç hal�ne geld�.

Z�ra, bu çözümler çok fonks�yonlu ve ucuz mal�yetl�. Aynı zamanda, kamu sağlığı, enerj�

mal�yetler�, hava k�rl�l�ğ� g�b� b�rçok konuda olumlu katkı sunacak yan faydalara sah�p.

Kentte uygulanab�lecek doğa temell� çözümler�n arasında aşırı hava olaylarına karşı yeş�l

çatı ve yeş�l altyapı uygulamaları, gıda egemenl�ğ�n� sağlayab�lecek kent bostanları ve

bahçeler�, sıcak dalgalarına karşı yeş�l kor�dorlar ve yeş�l alanlar bulunuyor.[2] Kentte

daha rahat ve sağlıklı yaşamı da sağlayacak yeş�l altyapının b�r faydası da aşırı

yağmurlarla düşen suyun gr� altyapıda olduğu g�b� kent�n dışına boşaltılması yer�ne

toprağa �let�lmes�. Böylel�kle, sel ve su taşkını g�b� felaketler� önlemekle kalınmıyor;

aynı zamanda yeraltı su kaynaklarının beslenmes� de sağlanıyor. 

Dünya genel�nde kentler doğa temell� çözümler konusunda hızlı adımlar atıyor ve kend�

yerel şartlarına uygun yen�l�k çözümler� hayata geç�r�yor:

M�lano kent�n�n hemen yanı başında bulunan 3 hektarlık alanda oluşturulan kent ormanı

selden korunma, b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ� koruma, su kal�tes�n� �y�leşt�rme, rekreasyon alanı

sağlama g�b� �şlevlere sah�p. Hesaplara göre, aşırı yağışlarda çevres�ndek� toprak

üstünde akan suyun %86’sını engell�yor. Ayrıca, yılda 11,7 ton çözülmüş organ�k karbonu

tutuyor.[3]
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Pak�stan’ın �k�nc� büyük kent� Lahore’n�n merkez�nde oluşturulan Özgürlük Ormanı doğa

temell� çözüm uygulamalarına başka b�r �y� örnek. B�r zamanlar “Bahçeler Şehr�” olarak

anılacak kadar yeş�l b�r mekan Lahore, yapılaşma neden�yle ağaçla kaplı alanlarının

%75’�n� kaybetm�şt�. 2019 yılında dünya genel�nde en k�rl� havaya sah�p �k�nc� kent

durumunda olan Lahore’da, kentsel ısı ada etk�s� �le aşırı sıcaklar ve b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n

kaybı g�b� ekoloj�k sorunlarla karşı karşıyaydı. Endem�k b�tk� ve ağaç türler�yle

oluşturulan kent ormanı özell�kle hava k�rl�l�ğ�n� azaltarak etk�s�n� hemen gösterd�. Bunun

yanı sıra, b�tk� ve hayvan çeş�tl�l�ğ�nde �y�leşme görülürken, hava dalgalarına karşı öneml�

b�r ser�n alan görev� görmekte. Ayıca kent ormanı �kl�m adalet�n�n sağlanmasına katkı

verecek b�ç�mde planlanmış. Engeller�n er�ş�m�n�n kolaylaştırılması, kamusal alanda

kadınların yaşadığı toplumsal c�ns�yete bağlı eş�ts�zl�k ve güvens�zl�kler�n engellenmes�,

döngüsel olarak planlanan yürüme yollarıyla sokak satıcılarının �ş yapab�lmes�n�, meyve

ağaçlarının yoksul halkın bedava kullanımının sağlanması g�b� dezavantajlı gruplara

yönel�k b�rçok uygulama kent ormanının planlamasına dah�l ed�lm�ş.[4]  

B�rden çok amaç �ç�n kullanılan su alanlarına �y� b�r örnek Hamburg’dak� yağmur alanı.

Yaklaşık 2000 metrekareye yayılmış b�r çocuk oyun alanı, aynı zamanda bölgede

yağmurlarla düşen suyun toplanıp, geçt�ğ� su yollarını ve su depolarını �çer�yor.

Kanallardan geçen sular yağmur suları kanal�zasyon ve yağmur suyu boşaltma s�stem�ne

g�rmeden depolara ulaşıyor ve sonrasında toprağa geç�yor. Bu su alanı ser�nleme etk�s�,

karbon tutma, su kıtlığını önleme, kentsel ısı adası etk�s�n� azaltma, yağmur suyu deşarjı

g�b� b�rçok �şlev� b�r arada görüyor.[5]

[1]  IUCN, https://b�t.ly/3c2Jnj4.
[2] ICLEI ve CBC, How c�t�es are us�ng nature-based solut�ons for susta�nable urban
development, https://b�t.ly/2SC6Alt
[3] https://www.naturebasedsolut�ons�n�t�at�ve.org/news/l�berty-market-forest-an-urban-
forest-�n-pak�stan/
[4] https://www.naturebasedsolut�ons�n�t�at�ve.org/news/l�berty-market-forest-an-urban-
forest-�n-pak�stan/
[5] Ecolog�c Inst�tute and Sendz�m�r Foundat�on (2019) Address�ng Cl�mate Change �n C�t�es
– Catalogue of Urban Nature-Based Solut�ons, https://b�t.ly/3fvcEVG
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4.2.3 Eğ�t�m Faal�yetler�:  

İkl�m kr�z� �le mücadele kapsamında beled�yeler tarafından şu ana kadar yapılanların
başında eğ�t�m faal�yetler� gel�yor. Özell�kle beled�ye personel�n�n kapas�te
oluşturmasına yönel�k bu eğ�t�m faal�yetler�nden bazı örnekler şöyle sıralanab�l�r:

Bursa Büyükşeh�r Beled�yes� 
Sürdürüleb�l�r Enerj� ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Uyum Planı’nı (BUSECAP) 2017 yılında
yürürlüğe koyan Bursa Büyükşeh�r Beled�yes�, bölgesel kalkınma ajansının desteğ�n�
alarak b�r �kl�m değ�ş�kl�ğ� eğ�t�m programı gerçekleşt�rd�. Bu eğ�t�m programı
kapsamında, 20 farklı kurumdan 40 k�ş� 5 günlük eğ�t�me tab� tutuldu. Ayrıca BEBKA
2020 yılı tekn�k destek programı �le Bursa Büyükşeh�r Beled�yes� tasarrufu altında
bulunan 10.000 m2’den fazla toplam �nşaat alanına sah�p h�zmet b�nalarında
görevlend�r�lmek üzere, beled�yede görevl� 20 tekn�k personele enerj� yönet�c�s�
eğ�t�m� ve sert�f�kası ver�ld�. 

Kadıköy Beled�yes� 
Kadıköy Beled�yes� 29 Mart 2021 tar�h�nde başlayan Kadıköy İkl�m Uyum Sem�nerler�
web�nar ser�s�n� düzenled�. Beş hafta süren ve eğ�t�m verme amacı da taşıyan web�nar
ser�s� 2018 yılından ber� Kadıköy Beled�yes�’n�n �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le mücadele çabalarına
gönüllü olarak destek veren Kadıköy İkl�m Elç�ler� �le b�rl�kte düzenlend�. İkl�m Uyum
Planı, Ekos�stemler ve Doğa Tabanlı Çözümler, Enerj� Ver�ml�l�ğ�, Yen�leneb�l�r Enerj�,
Kentsel Isı Adası Etk�s�, Kentsel Su Yönet�m�, Halk Sağlığı, İkl�m Değ�ş�kl�ğ�ne D�rençl�
Şeh�rler ve Kırılganlıklar g�b� b�rçok konunun ele alındığı şek�lde web�narlara düzenl�
katılım sağlayanlar “Kadıköy İkl�m Elç�s� Adayı” olmaya hak kazanıyor. Düzenl� olarak
gerçekleşen İkl�m Elç�ler� toplantılarına katılmaya hak kazanan adaylar, Kadıköy İkl�m
Elç�ler� Yönetmel�ğ�'ne göre 1 yıllık sürec� tamamladığında “Kadıköy İkl�m Elç�s�”
olab�l�yor.[43]

Tepebaşı Beled�yes�
Beled�ye Başkanları Sözleşmes�’n� �mzalayarak 2030 yılı �ç�n Sürdürüleb�l�r Enerj� ve
İkl�m Eylem Planı (SECAP) hazırlamayı taahhüt eden Tepebaşı Beled�yes� Hazırlıklar
çerçeves�nde, BEBKA 2020 yılı Mayıs-Haz�ran dönem� Tekn�k Destek Programı
kapsamında �nsan kaynağını ve kurum kapas�tes�n� gel�şt�rmek �ç�n eğ�t�m danışmanlık
desteğ� aldı. 
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4.2.4 Örgütlenme B�ç�mler�:

Aydın Büyükşeh�r Beled�yes� Çevre Koruma ve Kontrol Da�res� Başkanlığı’na bağlı
İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Şube Müdürlüğü kuruldu.[45] Şubat ayında Beled�ye Mecl�s�
toplantısında İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Da�re Başkanlığı’nın kurulması kararı alındı.[46]

Ankara  Büyükşeh�r Beled�yes� İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Uyum Şube Müdürlüğü kurdu.
[47]

Ç�ğl� Beled�yes� de İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bürosu kurma çalışmalarını tamamlanmış
durumda.

Karşıyaka Beled�yes�, İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Uyum B�r�m� kurdu.[48]

İkl�m eylemler�n�n hazırlığı ve uygulanmasında yeterl� ve gerekl� organ�zasyon yapısının
oluşturulması öneml� b�r yer tutmakta. Eylemler�n b�rden çok sektörü kapsaması, b�rb�r�n�
tamamlayacak b�ç�mde ele alınması beled�ye b�r�mler�n�n koord�nasyonlu ve eşzamanlı
hareket� �le mümkün. Bu sebeple �kl�m eylemler�n� öncek� dönemlerde olduğu g�b�
sadece çevre koruma ve kontrol b�r�mler�n�n görev ve sorumluluklarından b�r� olarak
görmemek gerek�r. Aks�ne, tüm b�r�mler�n kend� alanlarındak� �craatlarının hem
b�rb�rler�yle hem de oluşturulan �kl�m planlarıyla uyumu gözet�lmes� gereken öneml�
unsurlardan. Özetle, sektörler arasındak� -dolayısyla b�r�mler arasındak�-
kes�ş�msell�ğ� sağlayacak koord�nasyonu mümkün kılacak b�r organ�zasyon �kl�m
eylemler�n�n etk�n b�r b�ç�mde uygulanab�lmes� �ç�n elzem. Beled�ye yönet�mler�n�n
b�rçoğu da geçt�ğ�m�z b�r buçuk sene �çer�s�nde örgütlenme model�nde değ�ş�kl�ğe
g�tt�. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’nın da yürüttüğü Yerelde İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Eylem Planı
(YİDEP) Yönetmel�ğ� çalışmaları çerçeves�nde beled�yelerde �kl�m değ�ş�kl�ğ� b�r�mler�
kurulması öngörülmekte.[44] Buna da uygun olarak beled�yeler kend� bünyeler�nde
�kl�m değ�ş�kl�ğ� b�r�mler� kurmaya ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� planlama, koord�nasyon ve
yürütme görev ve sorumluluklarını bu b�r�mler�nde toplamaya başladı.

İkl�m İç�n B�z Varız Deklarasyonu �mzacısı beled�yelerden İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�
ve Kadıköy Beled�yes�’nde daha önceden kurulmuş olan �kl�m değ�ş�kl�ğ� b�r�mler�
bulunuyor. İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�, 2014 yılında kurduğu Sağlıklı Kentler ve Tem�z
Enerj� Şube Müdürlüğü, Ağustos 2019’da beled�ye mecl�s kararıyla İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve
Tem�z Enerj� Şube Müdürlüğü’ne dönüştürdü. Kadıköy Beled�yes� de, 2012 yılında
Başkanlar Sözleşmes�’ne (Covenant of Mayors) �mza attıktan sonra Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü altında İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Koord�nasyon Bürosu’nu kurdu. İkl�m
değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� uzmanlardan oluşan bu büro, �kl�m eylem planlarının tekn�k hazırlığı,
�kl�m eylemler�n�n uygulanmasının tak�b�, elde ed�len sonuçların değerlend�r�lmes� ve
raporlanması, beled�ye �çer�s�ndek� alt b�r�mler�n b�lg�lend�r�lmes� ve koord�nasyonu g�b�
�şlevler� yer�ne get�rmeye devam etmekte.
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4.2.5 Katılımcılık ve Paydaşlarla İl�şk�ler:

İkl�m mücadeles�n�n en öneml� ayaklarından b�r tanes� katılımcılık. Böylel�kle, eylemler�n
meşru�yet�n�n artması, kentl�ler tarafından daha çok sah�plen�lmes� sağlanab�l�r. Daha da
öneml�s� katılımcılık mekan�zmaları yoluyla dezavantajlı gruplar kend� yaşama alanları
üzer�ne karar alma mekan�zma ve süreçler�ne katılıp, söz üretme ve söyleme �mkanını
bulab�l�rler. Bu bakımdan �kl�m eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasında
kentl�ler�n karar alma mekan�zmalarına doğrudan ve sürekl� katılımı, �kl�m
adalet�n� gerçekleşt�rmen�n olmazsa olmaz koşulu. Aralık 2019 tar�h�nden bu yana
İkl�m İç�n B�z Varız Deklarasyonu �mzacısı beled�yeler�n paydaşlarla kurduğu �l�şk� ve �ş
b�rl�ğ�ne ver�leb�lecek örneklerden bazıları şunlar: 

Kadıköy Beled�yes�, İkl�m Elç�ler� �le �kl�m değ�ş�kl�ğ� azaltım ve uyum projeler�
kapsamında toplumsal eğ�t�m ve farkındalık çalışmalarına devam ed�yor. Hor�zon 2020
Programı çerçeves�nde yürütülen çevre ve sağlık konularına odaklanan ve özell�kle
kırılgan gruplara öncel�k veren InSp�res B�l�m Dükkanı projes� kapsamında, Marmara
Ün�vers�tes� S�v�l Savunma Kulübü üyeler� ve Göztepe Mahalle Gönüllüler� �le ortak
çalışmalar yürütülmekte. 

Ankara Büyükşeh�r Beled�yes�, 30 Aralık 2020 tar�h�nde "Ankara İl� Yerel İkl�m
Değ�ş�kl�ğ� Eylem Planı" paydaş toplantısı düzenled�.[49]

Erzurum Büyükşeh�r Beled�yes� de �kl�m eylem planlarının hazırlık süreçler�nde TEMA
Vakfı ve Atatürk Ün�vers�tes� g�b� s�v�l toplumdan ve akadem�den paydaşlarla �şb�rl�ğ�
yaparak katılımcılık mekan�zmalarını yürütmekte. Bu çerçevede düzenlenen “Tarım,

Orman ve Araz� Kullanımı”, “Atık Yönet�m�” g�b� çeş�tl� �kl�m eylem� alanları üzer�ne
düzenlenen temat�k çalıştayların yanı sıra gerçekleşt�r�len İkl�m Eylem Planı Z�rves�'nde
s�v�l toplum kuruluşları, meslek örgütler�, akadem�syen ve uzmanların katılımı sağlandı.
[50]

Bodrum Beled�yes�, 2021 yılında tekrar hız verecekler�n� açıkladıkları �kl�m eylem planı
hazırlıklarında katılımcı mekan�zmaları oluşturmak ve yürütmek amacıyla Bodrum Kent
Konsey İkl�m Ac�l Grubu �le çalışmaları başlattığını açıkladı. 

Benzer şek�lde Feth�ye Beled�yes� de konuyla �lg�l� olarak Kent Konsey� �le toplantılar
yapıldığını bel�rtt�.

Karşıyaka Beled�yes� TMMOB Çevre Mühend�sler� Odası �le �ş b�rl�ğ� yapmak üzere
Sürdürüleb�l�r Enerj� ve İkl�m Eylem Planı İşb�rl�ğ� Protokolü’nü 26 Kasım 2020 tar�h�nde
�mzaladı.[51]

Ç�ğl� Beled�yes� �kl�m eylem planı hazırlıkları çerçeves�nde paydaşların katılımıyla
haftalık temat�k yuvarlak masa toplantıları düzenled�. Eylül 2021 tar�h�nde �se konu
hakkında b�r çalıştay düzenlemey� hedefl�yor.
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05. 
DEĞERLENDİRME

Beled�yeler�n genel olarak d�key ve bürokrat�k b�r �dar� yapıya sah�p olması
Sürec� yürütmek ve koord�nasyonu sağlamak g�b� �şlevler� yeterl� şek�lde yer�ne
get�recek kapas�ten�n henüz yeterl� olmaması
B�lg�, teknoloj� ve bütçe g�b� kaynakların yeterl� olmaması
Beled�yeler�n kend� aralarındak� �let�ş�m ve etk�leş�m�n yeters�z olması
İlçe beled�yeler� ve büyükşeh�r beled�yeler� arasında eşgüdümün yeterl� sev�yede
olmaması
İlçe beled�yeler�n�n büyükşeh�r beled�yeler� karşısında, büyükşeh�r ve �l
beled�yeler�n�n de ulusal düzeydek� merkez� yapılar karşısında yetk� ve
sorumluluklarının sınırlı olması 

Özell�kle sera gazı envanter�n�n çıkarılması, sonuçların raporlanması, yen�leneb�l�r
enerj�n�n kentlerde uygulanma b�ç�m ve alanları g�b� tekn�k konularda yeterl� b�lg�ye
sah�p uzman kadronun azlığı veya bulunmaması,
İkl�m eylem planlarının ve eylemler�n�n oluşturulması, uygulanması ve tak�b� hakkında
b�lg�ye sah�p kadronun bulunmaması,
F�nansman ve teknoloj� kaynakları hakkında b�lg� eks�kl�ğ�, proje yazımı ve başvurusu
konularında yeters�zl�k,
Beled�ye �ç� b�r�mler�n koord�nasyonun olmaması,
Paydaşlarla kurulacak �l�şk�ler�n b�ç�m� ve n�tel�ğ� hakkında b�lg� sah�b� olunmaması 

B�r öncek� bölümde görüleb�ld�ğ� g�b� Türk�ye’de yerel yönet�mler �kl�m kr�z�yle
mücadelede adımlar atarak �y� örnekler oluşturmaya başlamış olsalar b�le bu adımların
henüz yeterl� sev�yede olduğunu söylemek güç. İkl�m İç�n Varız Deklarasyonu’nun
parçası olduğu İkl�m İç�n Kentler Kampanyasının çeş�tl� aşamalarında ed�n�len saha
gözlemler� ve yapılan görüşmelerde elde ed�len b�lg�lere göre, beled�yeler �kl�m
mücadeleler�n� güçleşt�recek bazı ortak yapısal sorunlar ve kısıtlar yaşamakta. Bunlar
özetle şöyle sıralanmakta:
 

Beled�ye yönet�mler�n�n süreç hakkındak� kend� değerlend�rmeler�n�n b�rçoğu da, �kl�m
konusundak� çalışmalarında benzer sorun ve kısıtları yaşamakta olduklarına �şaret ed�yor.
Bu sorunları ve atılması gereken adımları şöyle özetleyeb�l�r�z. 

Kapas�te eks�kl�ğ� 
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Öte yandan, Deklarasyonun �mzalanmasından bu yana geçen süre zarfında,
beled�yeler�n b�rçoğunda kapas�te yeters�zl�kler�n�n g�der�lmes�ne yarayacak bazı
adımların atıldığı görülüyor. 

Organ�zasyon yapısı

İkl�m kr�z�yle mücadele, farklı sektörlerde eş zamanlı ve b�rb�r�n� tamamlayan eylemler
gerek�yor. Yatay entegrasyonun yanı sıra, d�key olarak da farklı ölçeklerde yer alan
kurum ve kuruluşların �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde hareket etmeler�ne �ht�yaç var. Böyles�ne çoklu
ölçek ve sektörlerde bütünleş�k b�r mücadeley� yürüteb�lmen�n en öneml� şartlarından
b�r� koord�nasyonu sağlayab�lecek b�r örgütlenme b�ç�m�n�n gel�şt�r�lmes�. Öncek�
bölümlerde de görüldüğü g�b� beled�ye yönet�mler� �kl�m değ�ş�kl�ğ� da�re
başkanlıkları/müdürlükler�n� kurmakta. Bu öneml� b�r başlangıç. Ancak �kl�m değ�ş�kl�ğ�
b�r�mler�n�n kurulması var olan bürokrat�k �şley�ştek� bazı r�skler� de beraber�nde
get�reb�l�r. İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n sadece kurumların, b�r�mler�n sorumluluğu olarak
görülmes� bu r�skler�n başlıcalarından. Oysa unutmamamız gerek�yor k�, �kl�m değ�ş�kl�ğ�
tüm konuları ortak kesen b�r mesele. Bu bakımdan beled�yeler�n tüm b�r�mler�n�n �kl�m
değ�ş�kl�ğ�n� gündemler�ne entegre ed�p, uygulamalarında �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le
mücadeley� kr�terler�n başına koymaları gerekmekte. Aynı zamanda, gereken bütüncül
yaklaşıma uygun olarak, her b�r�m�n kend� �craat ve projeler�n� d�ğer b�r�mler�n farklı
sektörlerdek� eylemler�yle b�rb�r�n� tamamlayacak şek�lde gel�şt�rmes� kr�t�k öneme
sah�p. Bu çerçevede, beled�yelerde kurulan �kl�m değ�ş�kl�ğ� b�r�mler�ne, tüm beled�ye
b�r�mler� ve ölçekler arasında b�lg� akışını sağlayan ve düzenleyen b�r �şley�ş
kazandırılması gerek�yor.  

Kentler-arası dayanışma ağları �le �l�şk�ler

Beled�ye Başkanları Sözleşmes�’n�n, yerel �kl�m eylem planlarını hazırlanmasında ve Par�s
İkl�m Anlaşması’na uygun hedefler konulmasında öneml� b�r �tk� olduğu söyleneb�l�r.
Sözleşmey� �mzalayan beled�yeler hazırlamakta oldukları ya da yen�lemekte oldukları
planlarında 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını %40 oranında azaltmayı taahhüt
ed�yorlar. Aynı zamanda planlarında uyum eylemler�ne de yer ver�yorlar. İkl�m İç�n B�z
Varız dekalarasyonunun açıklamasından bu yana geçen süre �çer�s�nde Adana Büyükşeh�r
Beled�yes� ve Avcılar Beled�yes�'n�n �mzalamış olduğu Küresel Başkanlar Sözleşmes�;
Ç�ğl� Beled�yes� ve Bodrum Beled�yes� 'n�n �mza attığı (Avrupa) Başkanlar Sözleşmes�,
�kl�m eylem planı hazırlıklarında beled�yelere yön vermekte. D�ğer yandan, C40, ICLEI,
Energy C�t�es g�b� ulus-ötes� kent dayanışma ağları da beled�yelere b�lg�, deney�m ve
kaynak paylaşımı g�b� öneml� fırsatlar sunuyor. 
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K3. Ulus-ötes� Kent Dayanışma Ağlarına Üyel�k

İkl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda etk�n bell� başlı ulus-ötes� kent dayanışma ağlarından

Energ�e C�t�es’e 6, C40’a 1, Avrupa Başkanlar Sözleşmes�’n�n 28, ICLEI’ye 12,

Küresel Beled�ye Başkanları İkl�m Sözleşmes�’ne 27 büyükşeh�r, �l veya �lçe

beled�yes� Türk�ye’den üye.[1]  

İkl�m İç�n B�z Varız Deklarasyonu �mzacısı beled�yeler�n ulus-ötes� kent

dayanışma ağlarına üyel�k durumu �se şöyle:

Energ�e C�t�es: Bornova Beled�yes� (İzm�r) ve Karşıyaka Beled�yes� (İzm�r)

ICLEI: Kadıköy Beled�yes�, Karşıyaka Beled�yes�, Tepebaşı Beled�yes�

Avrupa Başkanlar Sözleşmes�: Bodrum Beled�yes�, Bolu Beled�yes�, Bornova

Beled�yes�, Bursa Büyükşeh�r Beled�yes�, İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�, Kadıköy

Beled�yes�, Karşıyaka Beled�yes�, Tepebaşı Beled�yes�

Beled�ye Başkanları Küresel İkl�m ve Enerj� Sözleşmes�: Adana Büyükşeh�r

Beled�yes�, Avcılar Beled�yes�, Bağcılar Beled�yes�, Beş�ktaş Beled�yes�, Bornova

Beled�yes�, Bursa Büyükşeh�r Beled�yes�, İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�, Kadıköy

Beled�yes�, Karşıyaka Beled�yes�, Tepebaşı Beled�yes� 

[1]  3 Haz�ran 2021 tar�h� �t�bar�yle
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İkl�m Adalet�n� sağlamak

İkl�m adalet� yaklaşımı, �kl�m mücadeles�n� sosyal, ekonom�k ve s�yas� adalets�zl�kler �le
beraber ele alınması gerekt�ğ�n� savunmakta. Buna bağlı olarak �kl�m eylemler�n�n hem
neden hem de sonucu olarak görülen bu adalets�zl�kler� g�derecek b�ç�mde
kurgulanması gerek�r. Oysa yapılan değerlend�rmede beled�yeler�n �kl�m eylemler�nde
kenttek� dezavantajlı toplulukları henüz yeter�nce göz önüne almadıklarını göstermekte.
Bu durum 2020-2024 Stratej�k Planlarında da kend�n� göstermekte (bkz. Ek1). Beled�ye
yönet�mler�n�n görev süreler� boyunca yapacaklarının detaylı l�stes�nden oluşan b�r yol
har�tası n�tel�ğ�ndek� stratej�k planlarında daha az sayıda beled�ye -�kl�m mücadeles�ne
katkı sağlayacak bazı eylemlere farklı başlıklar altında bulunsa da- h�ç yer verm�yor.
İkl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda amaç ve hedefler�n� ortaya koyan beled�yeler�n b�rçoğu da,
dezavantajlı gruplar �ç�n sosyal ve ekonom�k eylemler� öngörse de, bunları �kl�m
mücadeles� bağlamında ele almamakta. Bu durum �kl�m eylem� çalışmalarında da kend�n�
göster�yor. D�ğer b�r dey�şle �kl�m eylemler�n�n enerj� yoksulluğu, gıda güvenl�ğ�, konut
hakkı g�b� konularda esk� mağdur�yetler� ortadan kaldıracak, yen�ler�n� de
oluşturmayacak b�ç�mde kurgulaması gerek�yor. Bunun da �lk adımı kentlerde farklı
ekonom�k sınıf, demograf�k, toplumsal c�ns�yet, a�d�yet (göçmenler), etn�k ve d�n� k�ml�k
gruplarının kırılganlıklarını bel�rleyecek anal�zler�n yapılması. Değerlend�r�len �kl�m
eylemler� arasında Kadıköy Beled�yes�'n�n yürütmekte olduğu "İkl�m Uyum Sürec�nde
Toplumsal D�renc�n Artırılması Projes�" bu kapsamda sayılab�l�r. Avrupa B�rl�ğ�'n�n
Hor�zon 2020 Araştırma ve Yen�l�k Programı'nın InSp�res Projes� altında h�be almaya hak
kazanan bu proje kapsamında dezavantajlı gruplara özel önem veren katılımcı b�r
yaklaşımla Kadıköy'dek� kırılgan nüfusun (yaşlılar, engell�ler, çocuklar, kron�k hastalığı
olanlar vb.) �kl�m değ�ş�kl�ğ�, afetler, sıcak dalgaları ve hava k�rl�l�ğ�nden zarar
göreb�l�rl�ğ�n� en aza �nd�rmek �ç�n b�r "Çevre İzleme ve Erken Uyarı S�stem�" kurulması
hedeflenmekte.

Katılımcılık

İkl�m adalet� �le �lg�l� b�r başka konu da katılım. Kentl�ler�n -özell�kle de dezavantajlı
grupların- karar alma mekan�zmalarına sürekl� ve tam katılımı eylemler�n etk�nl�ğ�n�
artırmasının yanı sıra kentsel adalet�n de tes�s ed�lmes� �ç�n kr�t�k öneme sah�p. Katılım
yoluyla �kl�m eylemler� kentl�ler tarafından daha çok ben�mseneb�l�r, daha da öneml�s�
dezavantajlı gruplar kend� �ht�yaç ve talepler�n� �kl�m eylemler�ne doğrudan taşıyab�l�r. 

Eylemler�n� �nceled�ğ�m�z beled�yeler�n b�r kısmının katılımcılık �lkes�n� hayata geç�rmek
�ç�n çalıştay ve toplantıları araç olarak kullandığı görülüyor. Başlangıç olarak öneml� b�r
temel oluştursa da, çalıştayların ve toplantıların �çer�ğ� ve yapısı katılımcılık �lkeler�n�n
yeterl� düzeyde hayata geç�r�l�p geç�r�lmed�ğ�n� bel�rleyen etkenlerden. 
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Çalıştay ve toplantılara k�mler�n katıldığı, sürekl�l�ğ�, konuları tartışma ve karar alma
yöntemler�, sonuçlarının karar alma mekan�zmalarına nasıl katıldığı g�b� b�rçok konunun
bel�rg�n b�r şek�lde ortaya konulması ve demokrat�k esaslara dayanılarak bel�rlenmes�,
çalıştay ve toplantıların tek taraflı b�lg� toplama aracı olmaktan çıkaracaktır. Bunların
yanı sıra, kent konseyler� g�b� yapıların ve teknoloj�k �mkanların sayes�nde kurulacak
d�j�tal platformlar g�b� oluşumların kullanımı katılımcılık �lkes�n� gerçekleşt�rmeye katkı
sağlayacaktır.

Hem eylemler�n amacına ulaşab�lmes� hem de katılımcılık �lkes�n�n hayata geçmes�n�n
temel�nde ver�ler�n, b�lg�ler�n ve sürec�n aşamalarının ölçüleb�l�r, net ve şeffaf b�ç�mde
paylaşılması bulunuyor. Böylel�kle, s�v�l toplumun sürec� tak�p edeb�lmes�n�n ve
eylemler�n etk�nl�ğ�n�n değerlend�r�leb�lmes�n�n �mkanları sağlanacaktır. 

32



Beled�yeler�n Mevcut İkl�m Eylemler�

Beled�yeler�n hal�hazırda somut olarak gerçekleşt�rd�ğ� eylemler�ne ve planladığı
projelere bakıldığında; azaltım eylemler�nde son b�r buçuk sene �çer�s�nde ağırlıklı
olarak atık yönet�m� ve yeş�l alanlar konularına eğ�ld�kler� görülmekte. Yen�leneb�l�r
kaynaklardan enerj� üret�m� konusundak� eylemler�n sayısı fazla g�b� gözükse de,
GESlerden oluşan bu projeler�n oldukça küçük kapas�telere sah�p olduklarını unutmamak
gerek�r. Ağırlıklı olarak, beled�yeler�n �dar� ve h�zmet b�na ve alanlarında uygulamaya
koydukları GESler�n şüphes�z hem beled�yeler�n kurumsal karbon ayak �z�n� düşürmeler�
bakımından hem de yen�leneb�l�r enerj� konusunda farkındalık yaratmak bakımından
öneml�. Ancak, 2030 yılına kadar %40 oranında sera gazı azaltım hedefler�n�n
gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n yen�leneb�l�r kaynaklardan enerj� üret�m�n�n ve kullanımının
başta ulaşımda ve b�nalarda olmak üzere, kent genel�nde olab�ld�ğ�nce yayılmasına katkı
sağlanmalı. Ayrıca beled�yeler atıkları bertaraf ederken, atıklardan enerj� üret�m
g�r�ş�mler�nde bulunmaktalar. Ancak, katı atıkların yakılarak ya da çöp gazının (LFG)

yakılarak enerj� elde ed�lmes� sanıldığının aks�ne sera gazlarını ortadan kaldırmamakta.
Bu yöntem�n çevre ve �nsan sağlığına zararlı etk�ler� bulunurken, atıktan-enerj�ye
uygulamaları b�rçok çevre adalet� sorununa da yol açmakta.

Uyum eylemler� �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le mücadelede oldukça öneml� b�r yer tutmakta.
Çünkü, �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne bağlı olarak artan ve yoğunlaşan olaylar hal�hazırda kentl�ler�n
yaşamını ve yaşam alanlarını doğrudan tehd�t ed�yor, özell�kle de b�rçok adalets�zl�ğ� ve
eş�ts�zl�ğ� yaşayan toplumsal kes�mler�. Ekonom�k olarak dezavantajlı, s�yas� olarak
yeterl� katılım sağlayamayan ve sosyal ve kültürel olarak dışlanmış toplulukların �kl�m
felaketler�nden kaçınma ve �kl�m felaketler�n�n zararlarını onarma kapas�tes� çok düşük.
Durum böyle olunca �kl�m adalet�n� sağlayab�lmen�n başlıca yolu uyum eylemler�
sayes�nde özell�kle kentlerdek� dezavantajlı kes�mler�n zararlarını g�der�rken ve onarırken
gelecektek� �kl�m olaylarına karşı korunmalarını sağlamak.
 
Ancak uyum meseles�n�n Türk�ye’de yerel yönet�mler�n gündem�ne oldukça geç
g�rd�ğ�n�, yeterl� düzeyde de ele alınmadığını söylemek mümkün. Bu durum bu raporda
ele alınan yerel yönet�mler�n -bazı �st�snalar dışarıda tutulursa- �kl�m değ�ş�kl�ğ�
konusundak� stratej�, plan, proje ve uygulamalarında da kend�n� göstermekte. B�nalar,
enerj�, kamu sağlığı, kamusal alanlar, ulaşım, gıda ve su yönet�m� g�b� alanlarda �kl�m
uyum eylemler�ne yeter�nce rastlanmıyor. Aslında beled�yeler hem stratej�k planlarında
hem de �craatlarında bu alanlarda �kl�m uyum eylem� kapsamına g�reb�lecek adımlar
atmakta. Özell�kle yeş�l alanlar, altyapı, afetlere karşı d�rençl�l�k ve atık yönet�m�
konularında b�rçok proje ve uygulama mevcut. Bunların şüphes�z �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne karşı
kentl�ler�n kapas�tes�n� artırıcı katkıları var. Ancak -bazı örnekler dışarıda tutulursa- bu
eylemler�n �sten�len ve gerekl� olan düzeyde olduklarını söylemek güç. Çünkü,
beled�yeler�n olağan yetk� ve sorumluluğu arasında sayılan bu �craatları her zamank�
“böyle gelm�ş böyle g�der” anlayışıyla yürütmeler� �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne karşı d�rençl�l�k
kazandırmak �ç�n yeterl� olmuyor.
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K4. Atıktan Enerj� Üretmek Çözüm Değ�l!

Atıktan enerj� üretmek b�r “kazan-kazan” yöntem� olarak sunulmakta: Kentler�n en büyük
sorunlarından çöpler bertaraf ed�l�rken enerj� �ht�yacının da karşılandığı �dd�a ed�lmekte.
Oysa çöp ne tem�z ne de yen�leneb�l�r b�r enerj� kaynağı. Bunun b�r�nc� neden� katı
atıktan enerj� üretmen�n c�dd� m�ktarda sera gazı salımına neden olması. Atıktan enerj�ye
uygulamalar aynı zamanda d�ğer b�rçok ekoloj�k, ekonom�k ve sosyal soruna da yol
açmakta. 

Çöpten elde ed�lecek enerj� �le elektr�k üretmek farklı yöntemlerle mümkün. Bu
yöntemler�n başında gelen atıkları yakarak enerj� üret�m� gel�yor. Bu �kl�m dostu b�r
yöntem değ�l çünkü 1 ton katı atık yakıldığında 0,7-1,7 ton arası m�ktarda karbond�oks�t
atmosfere karışıyor. Salım m�ktarı çöpün �çer�ğ�ne göre değ�ş�yor: “Ne kadar çok plast�k
o kadar çok karbond�oks�t” demek mümkün. Üstüne üstlük, katı atık enerj� üret�m tes�sler�
d�oks�n ve klorlu organ�k b�leş�kler g�b� kanser, solunum yolu hastalıkları ve benzer�.
rahatsızlıklara sebep olarak �nsan sağlığını ve çevrey� tehl�keye atan zeh�rl� k�rlet�c�ler�n
hava, su ve toprağa karışmasına yol açıyor. Açığa çıkan d�ğer gaz ve ağır metaller de
cabası. Ağır metaller, d�oks�nler ve d�ğer k�rlet�c�lerle dolu küller�n bertaraf ed�lmes� de
ayrı b�r sorun oluşturuyor.

B�r başka yöntem �se depo gazından (LFG) enerj� elde etmek. Bu yöntem şu prens�be
dayanıyor: Katı atık depolama tes�sler�nde çözülürken ortaya LFG çıkıyor. Bunun
çoğunluğu metandan oluşuyor. Aynı m�ktarda karbond�oks�te göre metan 28-36 kat
daha fazla oranda sera gazı etk�s�ne sah�p. Bu gazın toplanıp, elektr�k üret�m� �ç�n
yakılarak kullanılması enerj� üret�rken zaten ortaya çıkmış olan metanın karbond�oks�te ve
su buharına dönüşmes�ne sağlıyor. Yan� açığa çıkan metan gazının görece daha “az”
zararlı b�r gazlara dönüştürülmes�n� mümkün kılıyor. Ancak, tüm bunlar LFG’y� �kl�m dostu
b�r çözüm olmaktan çıkarıyor. Neden� kötünün �y�s�n� terc�h etme seçeneğ�m�z�n
olmaması. LFG hâlâ b�r sera gazı kaynağı. Aynı zamanda, y�ne d�oks�nler, sülfür d�oks�t,
azot oks�tler, cıva ve part�kül maddeler de ortaya çıkıyor. 

Bunların yanında çöpten enerj� üretmek ver�ml�l�k, ekonom�k mal�yet ve en öneml�s�
çevre adalet� bakımından b�rçok sorunu beraber�nde get�r�yor. Çöpler�n atık tes�sler�nde
yakılarak bertaraf ed�lmes� aslında uzun döneml� sürdürüleb�l�rl�ğe h�zmet etmez çünkü
döngüsell�k prens�b� �le �şlemez. Oldukça yüksek yatırım ve �şlet�m mal�yetler� olan bu
tes�sler�n çalışab�lmes� �ç�n hammadde olarak çöpe �ht�yaç var. Bu da atık tes�sler�nde
enerj� üret�m�n�n devamlılığı çöpler�n sab�t b�r m�ktarda sürekl� sağlanması �le mümkün.
Kısaca, döngüsel prens�p çöpler� yen�den kullanımını/dönüştürülmes�n� amaçlarken, atık
tes�sler� toplam çöpler� azaltmak yer�ne “kullan-at” olarak adlandırılab�lecek hızlı ve aşırı
tüket�m davranışını destekler. Bunun da sıfır atık g�b� programların altını oyma potans�yel�
oldukça fazla. Ayrıca dünya genel�nden b�rçok örnekte görüldüğü üzere katı atık enerj�
üret�m tes�sler� dezavantajlı grupların/toplulukların yaşadığı yerlere yapılmakta. C�varda
yaşayanlar- k� genell�kle bunlar dezavantajlı gruplar oluyor- zeh�rl� gazlar, part�küller ve
çevre k�rl�l�ğ�nden doğrudan etk�lenmekte. Bu nedenlerle atıkların �dares�nde en tem�z
ve �kl�m dostu yol atıkları azaltmak, ger� dönüştürmek ve tekrar kullanmak.

[1] Zero Waste Europe (2019) The �mpact of Waste-to-Energy �nc�nerat�on on cl�mate, Pol�cy Br�ef�ng,
September, https://b�t.ly/2R9nZBA
[2] https://www.no-burn.org/h�ddencl�matepolluter/
[3] UNEP (2019). Waste-to-Energy: Cons�derat�ons for Informed Dec�s�on-Mak�ng
[4] http://greenact�on.org/zero-waste-future-not-dump�ng-and-burn�ng/
[5] https://www.wasted�ve.com/news/d�sputed-ground-the-future-of-landf�ll-gas-to-energy/557706/;
https://www.epa.gov/lmop/bas�c-�nformat�on-about-landf�ll-gas
[6] Chen, C. And N. Greene (2003) Is Landf�ll Gas Green Energy?, Natural Resources Defense Counc�l,
https://www.nrdc.org/s�tes/default/f�les/lfg.pdf
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Karşı karşıya olduğumuz kr�z�n olağandışılığı göz önüne alındığında, bu
alanlardak� uygulamaları �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� önceleyerek ele almak, planlamak ve
hayata geç�rmek gerek�yor. İkl�m adalet�n� sağlayab�lecek �kl�m eylemler� �ç�n
tak�p ed�lmes� gereken genel prens�pler şöyle:

Hedefler�n bel�rlenmes�: İkl�m eylemler�n�n önceden bel�rlenm�ş açık ve net hedefler
doğrultusunda oluşturulması ve uygulanması gerekl�. Buna bağlı olarak, kapsam, süre,
etk� alanı, fayda sağlayacağı kes�mler ve elde ed�lecek sonuçlar ver�ye dayalı olarak
bel�rlenmel� ve somut b�r �fadeyle ortaya konulmalı. Örnek olarak, kentte oluşturulacak
b�r yeş�l alan �ç�n ne kadarlık b�r alanın yaratılacağı, kaç ağaç d�k�leceğ�, hang� yeş�l
altyapı uygulamalarının oluşturulacağı, hang� toplulukların/k�ş�ler�n kolay er�ş�m�ne açık
olacağı, bu kes�m ve toplulukların �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne da�r hang� mağdur�yetler�n�
g�dereceğ� (örneğ�n, sıcak hava dalgalarına karşı ser�n toplanma alanı olarak), uygulama
süres� g�b� detaylı b�lg�ler�n bel�rlenmes� ve net b�r b�ç�mde ortaya konulması ver�leb�l�r.

Göstergeler�n konulması: Konulan hedefler�n uygunluğunu ve etk�nl�ğ�n� süreç
boyunca tak�b�n� sağlayacak kr�ter ve göstergeler�n önceden oluşturulması ve
açıklanması kr�t�k öneme sah�p. Bu göstergeler�n oluşturulurken şu temel �lkeler�n
d�kkate alınması gerekmekte:
a) açık ve net olması
b) eylemlerle doğrudan �lg�l� olması
c) ekonom�k mal�yet�n�n uygun olması
d) tüm paydaşlar tarafından ben�msenmes� ve kabul ed�lmes�
e) ölçüleb�l�r olması

Uyum ve azaltım eylemler�n�n b�rb�r�n� tamamlanması: Unutulmaması gereken en
öneml� hususlardan b�r tanes� uyum eylemler�n�n �kl�m mücadeles�n�n b�r parçası olduğu.
D�ğer b�r dey�şle, �kl�m felaketler�n�n etk�ler�n� öngörmek ve bunlara karşı kentlere
d�renç kazandırmak �ç�n yapılan uyum çalışmaları, �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� engellemeye
yönel�k azaltım eylemler�nden ayrı düşünülemez. Aks�ne aynı kulvarda ver�len b�r
mücadelen�n tamamlayıcı unsurları olarak ele alınmalı. Örnek olarak, sıcak dalgalarına
karşı gel�şt�r�len eylemler arasında dar gel�rl� hanelerde soğutma s�stemler�n�n kurulması
�kl�m uyum eylemler� kapsamına g�reb�l�r. Ancak soğutma s�stemler�n�n çalıştırırken
kullanılacak enerj�n�n fos�l yakıtlardan elde ed�lmes� var olan �kl�m kr�z�n�n büyümes�ne
katkı sağlayacaktır. Y�ne sıcak dalgalarının etk�ler�ne karşı kent planlamasının kent
�çer�s�nde hava akımını sağlamayı öngörecek b�ç�mde yapılması önem arz etmekte. 
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Ancak, bununla b�rl�kte özell�kle kış mevs�m�nde b�nalarda enerj� ver�ml�l�ğ�n� ve
tasarrufunu sağlayacak d�ğer önemler�n alınması daha fazla fos�l yakıt kullanımının önüne
geç�lmes� �ç�n elzem. Özetle, �kl�m uyum ve azaltım eylemler� b�rb�r�n� tamamlayacak
b�ç�mde bütüncül olarak ele alınmalı.

 
“Dönüştürücü uyum” yaklaşımının sah�plen�lmes�: Belk� de d�ğer tüm �lkeler�
kapsayan aynı zamanda �kl�m adalet�n�n de sağlanmasına katkı sağlayacak �lke olarak
düşünmek mümkün. Z�ra, nasıl k� �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� önlemeye yönel�k azaltım eylemler�
sadece tekn�k/teknoloj�k çözümlerden �baret olamaz �se benzer şek�lde uyum eylemler�
de �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n sosyal, ekonom�k ve s�yasal boyutları hesaba katılmadan
uygulanmamalı. Farklı b�r �fadeyle, �kl�m adalet� yaklaşımı �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�ne
karşı genel olarak kırılganlığı ortadan kaldırırken dezavantajlı grupların �kl�m eylemler�n�n
sonucunda ortaya çıkan duruma karşı kırılgan olmamasını da savunmakta. Buna ek olarak,
�kl�m uyum eylemler� var olan şartları ve �şley�ş� korumaktan çok, bunları adalet�
sağlayacak yönde dönüştürmey� hedeflemel�. 
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K5. Dönüştürücü Uyum

Kent d�rençl�l�ğ�n� artırmaya yönel�k klas�k ve hak�m anlayış sadece yakın dönemde

oluşab�lecek kısa vadede/yakın zamanda ortaya çıkacak sorun ve felaketler�n etk�ler�n�n

önlemeye, g�dermeye ve haf�fletmey� hedefler. Buna yönel�k olarak mevcut kent

altyapısı güçlend�r�l�r; “böyle gelm�ş böyle g�der” anlayışı �le hazırlanmış kentsel

planlamayı tak�p eder. Sonuçta uyum eylemler� kademel� ve tek�l olarak uygulamaya

konulur.

Dönüştürücü �kl�m uyum eylemler� �se çok yönlü, kes�ş�msel ve döngüseld�r. Uyum

eylemler� yen� topluluklar, kurumlar ve ekonom�k yapı ve �l�şk�ler tahayyülü üzer�ne

kurgulanır. Toplulukların [ve canlıların] merkeze alındığı b�r kentsel planlamaya dayanır;

kenttek� eş�ts�zl�klere çözüm üretmey� ve adalets�zl�kler� azaltmayı hedefler; toplumda

davranış ve hayat tarzı değ�ş�kler�n�n olmasını sağlar; kentsel ve bölgesel ekos�stemler�

bütüncül b�r b�ç�mde ele alır.[1]

Özetle, dönüştürücü �kl�m uyum eylemler� tüm bu unsurların b�rb�r�n� destekleyecek ve

besleyecek döngüsel b�r bütünlükte ele alan b�r anlayışa dayanır. Böylel�kle, kentler

�kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�ne karşı d�renç kazanırken yen� ekonom�k fırsatlar ve �y�leşen

yaşam standartlarıyla daha eş�tl�kç� ve ad�l b�r yaşam kurmaya katkı sağlar.

[1]  Chu, E., A. Brown, K. M�chael, J. Du, S. Lwasa ve A. Mahendra (2019) “Unlock�ng the
Potent�al for Transformat�ve Cl�mate Adaptat�on �n C�t�es.” Background Paper prepared for
the Global Comm�ss�on on Adaptat�on, Wash�ngton, DC and Rotterdam,
https://b�t.ly/3pgh6uC.
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06. 
Kr�zlerden çıkış �ç�n b�r v�zyon
öner�s�: Ad�l İy�leşme

Ad�l İy�leşme ned�r?

Ad�l İy�leşme neden gerekl�?

Dünya genel�nde 2020 yılı boyunca yaklaşık 114 m�lyon k�ş� �ş�n� kaybett�. 
Mart 2020-Aralık 2020 tar�hler� arasında dünyanın en zeng�n 10 k�ş�s�n�n servet�n�n
540 m�lyar Dolar arttığı tahm�n ed�l�yor. 
Y�ne 2020 yılında dünya genel�nde yoksulluk sınırının altında yaşayanlara 200 �le
500 m�lyon arasında k�ş�n�n daha eklend�ğ� tahm�n ed�l�yor.

Ad�l İy�leşme; Cov�d-19 pandem�s�n�n ortaya çıkardığı sosyal ve ekonom�k sorunları
g�der�rken �kl�m kr�z�ne de çare üretmey� hedefleyen plan ve eylemlerden oluşur. Ana
amaç, salgın �le der�nleşen ve artan ekonom�k adalets�zl�kler� ortadan kaldırmak ve aynı
zamanda yaşanmakta olan �kl�m kr�z� �le y�ne ad�l b�r şek�lde mücadele edeb�lmek olarak
özetleneb�l�r. Bunun �ç�n kâr etmek yer�ne tüm canlıları merkez�ne alan b�r ekonom�k ve
sosyal hayatı oluşturmak hedeflenmekte. Başka b�r dey�şle b�r “kazan-kazan model�”. İç
�çe geçen �kl�m kr�z�n�n ve Cov�d-19 pandem�s�n�n ürett�ğ�/körükled�ğ� adalets�zl�kler�
ortadan kaldırırken ekoloj�k olarak gezegen�n geleceğ�n� kurtarmak mümkün.

Çünkü adalets�zl�kler� ve eş�ts�zl�kler� yen�den üreten ve büyüten kr�zler� eş zamanlı
olarak yaşıyoruz. Z�ra, Cov�d-19 her ne kadar �nsanlığın ortak b�r kr�z� olsa da, ortaya
çıkardığı ekonom�k ve sosyal sorunların kırılganlığı yüksek dezavantajlı grupların
üzer�ndek� yıkıcı etk�ler� çok daha fazla:
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İkl�m kr�z�yle mücadelede yerel yönet�mler�m�z�n çeş�tl� sebeplerden dolayı yaşadıkları
zorlukların üzer�ne 2020’n�n başından �t�baren b�r de pandem� eklend�. Bu bakımdan, �kl�m
kr�z�n�n, pandem� g�b� yaşadığımız b�r çok d�ğer kr�zle eş zamanlı yaşandığını; ve hatta �kl�m
kr�z�n�n d�ğer kr�zler�n etk�ler�n� artıran b�r özell�ğ� olduğunu unutmamamız gerek�yor. Bu
sebeple, küresel ölçekte �kl�m kr�z�yle akt�f mücadele eden b�rçok kent, kr�zlerle mücadeley�
bütünlükçü şek�lde ele almaya çalışıyor, bu yönde pol�t�kalar gel�şt�r�yor. Bütünlükçü bakış
açısına b�r örnek olarak Ad�l İy�leşme / Just Recovery v�zyonu ver�leb�l�r. 



Ad�l İy�leşme nerede uygulanab�l�r?

Ad�l İy�leşmen�n temel �lkeler� nelerd�r?

Unutmamak gerek�yor k�, sadece pandem� değ�l, �kl�m kr�z� de küresel eş�ts�zl�kler�
der�nleşt�ren en öneml� unsur olarak karşımızda duruyor. İkl�m kr�z�n�n ekonom�k olarak
kaynaklara er�ş�m� sınırlı, sosyal/kültürel olarak dışlanan, s�yasal olarak söz söyleme
olanakları kısıtlı kes�mler� daha çok etk�lemekte. Z�ra bu gruplar �kl�m kr�z�n�n yıkıcı
etk�lerden kaçamıyor, �ht�yaç ve talepler�n� d�le get�rmede engellerle karşılaşıyorlar.
Barınma, sağlık, gıda, suya ve tem�z çevreye er�ş�m olanakları g�derek azalıyor ve temel
haklarından mahrum kalıyorlar. 

Altı ç�z�lmes� gereken en öneml� meselelerden b�r� Cov�d-19 pandem�s� ve �kl�m kr�z�
karşısında kırılgan ve savunmasız olan grupların aynı olması: Yoksullar, yaşlılar, kadınlar,
çocuklar, göçmenler, mav� yakalı �şç�ler, yerl� halklar, farklı etn�k, d�n� ve d�ğer kültürel
gruplar. Bu nedenlerle, toplumsal hayatın her alanında adalets�zl�kler� g�dererek ve
karbonsuz b�r hayat kurarak �y�leşmek �st�yorsak Ad�l İy�leşme b�ze bunun b�r �mkanını
sağlıyor. 

İst�snasız olarak kamu sağlığına öncel�k ver�lmel�d�r.
İnsanlara doğrudan ekonom�k destek sağlanmalıdır.

Ad�l İy�leşme toplam beş temel �lke üzer�nden şek�llenmekte:

1.

2.

Küresel ölçekte eş zamanlı olarak yaşanan �k� kr�zle karşı karşıyayız. Hem Cov�d-19
pandem�s� hem de �kl�m kr�z� gezegen�n her köşes�n� tehd�t ed�yor. Öte yanda her b�r
yerel�n kend� has özell�kler� ve şartları bulunuyor. Sonuç olarak yerelde etk�ler�
farklılaşan küresel kr�zlerden bahsed�yoruz. Bu nedenle, küresel ölçekte olduğu kadar
ulusal ve yerel ölçeklerde de harekete geçmem�z gerek�yor. 

Kentler de bu mücadelede öneml� b�r konuma sah�p. Z�ra ürett�ğ�nden çok tüketen,
gıda, su ve enerj� g�b� temel �ht�yaçlarında dışarısına bağımlı, �nsan yapısı b�r altyapının
üzer�ne kurulmuş kentler hem Cov�d-19 pandem�s�nde hem de �kl�m kr�z� karşısında
mağdur durumunda. Aynı zamanda, �çerd�ğ� ekonom�k ve sosyal �l�şk�ler�n b�ç�m�,
yoğunluğu ve hızı düşünüldüğünde kentler bu kr�zler�n oluşumuna katkı sağlayan fa�ller.
Öte yandan, kentl�ler arasındak� kaynaklara er�ş�m ve hakları kullanma konularındak�
eş�ts�zl�kler ve denges�zl�kler, yaşanmakta olan kr�zler� b�rer adalet kr�z�ne de
dönüştürüyor. İşte bu yüzden kentler, eller�ndek� tüm sosyal, ekonom�k ve s�yas� gücü
kullanıp, ad�l b�r �y�leşmen�n yollarını aramalı. 
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Ad�l İy�leşme somut olarak ne �çer�yor?

Ad�l İy�leşme yeterl� m�?

Kentte karbonsuz b�r yaşamın kurulması;
Kentte kamu sağlığının öncel�kl� olması; 
Kentte yaşayanların refahı kent ekonom�s�n�n merkez�nde olması ve kentte
yaşayanlara doğrudan ekonom�k destek sağlanması; 
Kenttek� dezavantajlı gruplara (kent yoksulları, kadınlar, yaşlılar, göçmenler, mav�
yakalılar ve h�zmet sektörü çalışanları, çocuklar, etn�k ve d�n� azınlıklar) ekonom�k ve
sosyal yardımların sağlanması;
Kent hayatının türlü kırılganlıkları ortadan kaldıracak b�ç�mde dönüştürülmes�  
Türk�ye �ç�nden ve dışından kentlerle (ve d�ğer aktörlerle) dayanışma ağlarının
örülmes� 
Yaşama hakkı, sağlık çevreye er�ş�m hakkı, kent hakkı, barınma hakkı g�b� hak ve
özgürlükler�n garant� altına alınması. 

3. Ş�rket yönet�c�ler�ne değ�l, çalışanlara ve topluluklara destek ver�lmel�d�r 
4. Gelecektek� kr�zlere karşı d�rençl�l�k artırılmalıdır.
5. Ulusal sınırların ötes�nde dayanışma ağları oluşturulmalıdır

Bu �lkeler� kentlere şöyle uyarlamak mümkün: 

Ad�l İy�leşme b�r başlangıç. Ac�l çözüm bekleyen Cov�d-19 pandem�s�n�n yıkıcı etk�ler�n�
ortadan kaldırmak �ç�n olmazsa olmaz b�r n�tel�k taşıyor. D�ğer yandan, önlem alınmayan
her geçen gün kontrolden çıkan �kl�m kr�z�ne de ac�l müdahale etmek gerek�yor. Bu
nedenlerle, sorunları bütünlükçü şek�lde ele alan perspekt�flere h�ç olmadığı kadar
�ht�yacımız var ve ad�l �y�leşme bu bakımdan öneml� b�r tartışmanın kapısını açıyor.Aynı
zamanda, �kl�m kr�z�n� önleyeb�lmek �ç�n gerekl� daha kapsamlı eylemler�n ve sosyal,
ekonom�k ve s�yasal dönüşümler�n de kapısını açan b�r kaldıraç görev� görmekte. 

Yen�leneb�l�r enerj�ye yatırım yapmak; 
Toplu taşıma, b�s�klet ve yaya ulaşımı altyapısına yatırım yapmak;
Karbonsuz ve tem�z �şler yaratıp, �st�hdam olanağı sağlamak; 
Başta halk sağlığı, eğ�t�m, ulaşım g�b� olmak üzere temel h�zmetler� �y�leşt�rmek ve
herkes�n er�ş�m�ne açmak; 
Dezavantajlı grupların farklılaşan alanlardak� mağdur�yetler�n� bel�rleyerek bunları
g�derecek önlemler almak;

Ad�l İy�leşme her yerde uygulanacak hazır çözümlerden oluşmuyor. Çünkü her yerel�n
şartları ve �ht�yaçları farklı. Ancak yukarıda sayılan temel �lkeler her yerde geçerl�. Bu
�lkelere bağlı olarak genel bazı çözüm eylemler�n� saymak mümkün: 
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Ad�l İy�leşme’n�n olası kazanımları nelerd�r?

Ad�l İy�leşme nasıl hayata geç�r�l�r?

2023 yılının sonuna kadar toplam 80 m�lyon “�y�” ve “sürdürüleb�l�r” �ş�n yaratılması
2020 - 2030 arasında erken ölüm sayısının �k� katının kadarını engellenmes� ve sağlık
harcamalarında da büyük m�ktarda tasarruf yapılması
Mevcut durumla karşılaştırıldığında 2030 yılına kadar üçte �k� daha az salım olması
öngörülüyor.

Bu tamamen kentl�ler olarak b�zler�n el�nde. Burada en öneml� konu katılım, dağıtım ve
tanınma adalet� �lkeler�n� sah�plen�p b�r an önce eyleme geçmek. C40 hızlı, standart ve
yavaş olarak adlandırdığı 3 farklı senaryoda farklı hızlarda uygulanan Ad�l İy�leşme
programlarının olası sonuçlarını ele alıyor. Hızlandırılmış Ad�l İy�leşme senaryosunda
C40 üyes� 100 kentte;

Ad�l İy�leşme sayes�nde ekonom�, kamu sağlığı, ekoloj� g�b� b�rçok alanda kazanımlar
elde ed�lmes� beklen�yor. C40 tarafından hazırlanan Ad�l İy�leşme raporu öngörülen bu
kazanımları şöyle özetlemekte:[1]

Standart Ad�l İy�leşme programı hayata geç�r�ld�ğ� takd�rde herhang� b�r ad�l �y�leşme
eylem�n�n uygulamaya konulmadığı “Böyle gelm�ş böyle g�der” senaryosuna göre, 2030
yılında karbond�oks�t salımları kentlerde yarıdan aza düşmekte. Salımı önlenecek olan
karbond�oks�t m�ktarı 2.3 m�lyar ton.

2025 yılına kadar, C40’a üye 100’e yakın kentte 50 m�lyon karbonsuz ve ad�l �ş
yaratılab�l�r. Program hızlandırılmış şekl�yle uygulandığı takd�rde bu rakam 2023 yılına
kadar 80 m�lyona çıkab�l�r. 

Önümüzdek� 10 sene �çer�s�nde dünya genel�ndek� kentlerde hava k�rl�l�ğ�n�n %29

c�varında b�r oranda azaltılması ve sadece C40’a üye 100’e yakın kentte yaklaşık 270
b�n erken ölümün önüne geç�leb�l�r.

Programın uygulanması �le C40 üyes� kentler�n sağlık harcamalarında 1,4 m�lyar
Amer�kan Doları tasarruf ed�leb�l�r. 
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Ad�l İy�leşme’y� uygulamaya koyan kentler var mı?Ad�l İy�leşme’y� uygulamaya koyan kentler var mı?

Son söz yer�ne

Evet var. Dünya genel�nden 44 kent b�r araya geld� ve salgından �kl�m kr�z�yle mücadele
etmeye devam ederek çıkacaklarını �lan ett�. Bu kentler C40 altında örgütlenerek
Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force �s�ml� dayanışma ağını kurdu. Bu
oluşumda New York, Londra, Par�s, Barselona, Los Angeles, Toronto g�b� Kuzey
Amer�ka ve Avrupa’dan kentler�n yanı sıra Küresel Güney’den kentler de bulunuyor: L�ma
(Peru) Bogota (Kolomb�ya), Cur�t�ba (Brez�lya), Delh� (H�nd�stan), Durban (Güney
Afr�ka), Quezon C�ty (F�l�p�nler), Medell�n (Kolomb�ya), Sao Paolo (Brez�lya). 

Yaşamakta olduğumuz eş zamanlı kr�zlere karşı mücadeley� bütünlükçü şek�lde
vermem�z gerekt�ğ� aş�kar. Z�ra, pandem� kentler�m�z üzer�nde c�dd� b�r tehd�t
oluştururken, karşı karşıya olduğumuz �kl�m kr�z�n� görmemezl�kten gelme şansımız
bulunmamakta. Ad�l İy�leşme v�zyonu da b�ze kr�zlerle gerçek anlamda yüzleşmek
�st�yorsak atacağımız adımlarda adalet� merkez�ne almamız gerekt�ğ�n� hatırlatıyor. 

Kr�zlerden �y�leşerek çıkmak; kr�zlere karşı d�rençl�l�ğ� sağlamak ve ad�l, eş�tl�kç�,
yaşanab�l�r, müşterekler�ne sah�p çıkan �kl�m dostu kentler� �nşa etmek hep�m�z�n el�nde.
Yeter k� daha geç olmadan somut adımları b�r an önce atmaya başlayalım. 
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2050 yılında aşırı hava olayları neden�yle ev� boşaltılması gereken k�msen�n
kalmaması

2050 yıl �t�barıyla fırtınalardan dolayı k�msen�n yaralanmayacak hale gelmes�

2025 yılına kadar kent genel�nde toplam 100 b�n ağacın d�k�lmes�

2025 yılında her kent sak�n�n yaşadığı yer�n b�r yeş�l alana ortalama 400 metre
mesafede olması

2030 yılına kadar 15 yen� yayalaştırılmış bölgen�n oluşturulması

2030 yılında kent nüfusunun dörtte üçünün kent-�ç� hareketl�l�ğ�n� düzenl� olarak
toplu taşıma veya motorsuz araçlarla yapması

2023 yılında 1 m�lyon günlük b�s�klet sürüşünün yapılıyor olması

2035 yılında kent�n otobüs f�losunun sıfır em�syonlu hale get�r�lmes�

Kent�n toplam 48 mahalles�nde mahalle toplantılarının yapılacağı, kültürel
etk�nl�kler�n araçlara kapalı “toplantı sokakları”nın oluşturulması

2030 yılında kenttek� yen� b�naların %40’ında, 2050 yılında �se %70’�nde güneş
enerj�s�ne geç�lmes� 

2050 yılına kadar kenttek� b�naların %80’�n�n ısı yalıtımının yapılarak modern enerj�
ver�ml�l�ğ� standartlarına uygun olması

2030 yılına kadar kırılganlığı yüksek mahallelerde yaşayanların heps�n�n temel
h�zmetlere er�ş�m�n�n sağlanması

Aşırı hava olaylarına uyum programlarının uygulanmasında dezavantajlı yaşlı nüfus
�ç�n kurulmuş olan mahalle merkezler�n�n söz sah�b� olması

Sağlık s�gortası olmayan ya da aşırı hava olayları karşısında sağlık bakımından r�sk
altında olanların 2030 yılına kadar kamu sağlık s�stem�ne kayded�lmes�

2030 yılına kadar kırılganlığı yüksek mahalleler�n heps�nde sebze bahçeler�n�n
oluşturulması

K6. Buenos A�res İkl�m Eylem Planı 2050

Buenos A�res kent yönet�m� pandem�n�n sürmekte olduğu Mayıs 2021’de �kl�m eylem
planını �lan ett�. Hedef olması gerekt�ğ� g�b� oldukça �dd�alı: Salımları 2030 yılında %53,
2050 yılında %84 oranında azaltmak. Böylel�kle Buenos A�res 2050 yılında “�kl�m
nötr” olmayı hedefl�yor. Plan bel�rlenen dört temel anlayış üzer�nden şek�llen�yor:
(R�sklere) Hazırlıklı olmak; �ht�yaçlara er�ş�m� kısa mesafelerde sağlayan kent; düşük
karbon pol�t�kaları uygulamak; kapsayıcılık. Plan, bu dört sac ayağına oturmuş 24 ana
eylemden oluşuyor. Bel�rlenen 24 eylem�n bazıları şöyle sıralanıyor:

Bunların dışında �kl�m adalet�n�n sağlanmasına yönel�k eylemler d�kkat çek�c�:

[1] Buenos A�res Beled�yes� (2021) The Cl�mate Act�on Plan 2050-Execut�ve Summary,
https://www.buenosa�res.gob.ar/s�tes/gcaba/f�les/pac_resumen_ejecut�vo_eng_0.pdf
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Beled�yeler�n 2020-2024
Stratej�k Planlarında İkl�m
Kr�z�ne da�r hedef ve
faal�yetler�

EK 1:
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Yeş�l alanların m�ktarının artırılması (A.12.), 

B�s�klet ve yürüyüş yollarının yapılması (A.15), 

Sokak aydınlatmasının güneş enerj�s� �le sağlanması (A.19.). 

“İkl�m İç�n B�z Varız” deklarasyonu �mzacısı yerel yönet�mler�n 2020 - 2024 stratej�k

planlarında �kl�m kr�z�yle mücadele başlığı altına g�ren amaçları ve hedefler� aşağıdak�

g�b�d�r. 

Öneml� olduğunu düşündüğümüz b�r hatırlatma; gerek görüldüğü takd�rde yerel

yönet�mler, b�r stratej�k plan dönem� �ç�nde planlarını �k� kere güncelleyeb�l�rler.

Bu bakımdan aşağıdak� amaç ve hedefler�n n�ha� olmadığını, b�r çok yerel

yönet�m �ç�n gel�şt�r�lmeye / güncellenmeye açık olduğunu da hatırlatmakta

fayda var. 

Aşağıdak� döküm alfabet�k sıraya göre yapılmıştır. 

Acıpayam Beled�yes�:

Acıpayam Beled�yes�’n�n stratej�k planında �kl�m eylem planı oluşturma konusunda

herhang� b�r b�lg�ye rastlanmıyor. 

İkl�m mücadeles�n�n sınırlı olarak katkı sağlayab�lecek bazı hedef ve faal�yetler şöyle:

Adana Büyükşeh�r Beled�yes�:

Adana Büyükşeh�r Beled�yes�, stratej�k planında �kl�m eylem planının oluşturulmasına yer

veren yerel yönet�mlerden. Stratej�k planında “Sürdürüleb�l�r çevre yaklaşımı �le kent�n

yaşam kal�tes�n� arttırmak” (Amaç A3) amacına bağlı “Sürdürüleb�l�r b�r çevre �ç�n atık

yönet�m�n� etk�nleşt�rmek” (Hedef 3.1) hedef�n�n göstergeler� arasında “İkl�m

Değ�ş�kl�ğ�ne Uyumlu B�r Adana İç�n Eylem Planının Hazırlanması” (PG3.1.33) da

eklenm�ş durumda. 

Bunun yanında Adana Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n 2020-2024 Stratej�k Eylem Planı’nda

“Sürdürüleb�l�r çevre yaklaşımı �le kent�n yaşam kal�tes�n� arttırmak” (A.3) amacına

yönel�k olarak �kl�m mücadeles�ne kısıtlı da olsa katkı sağlayacak şu hedefler bulunuyor: 

İKLİM İÇİN KENTLER İ Z L E M E  &  D E Ğ E R L E N D İ R M E
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“Tem�z ve yaşanab�l�r kent koşullarını sağlayarak atık yönet�m�n� etk�nleşt�rmek”

(H3.1), 

“Yeş�l alan m�ktarını plan dönem� sonuna kadar artırmak” (H3.2), 

“Plan dönem� sonuna kadar enerj� tasarrufu sağlamak ve en az b�r yen�leneb�l�r enerj�

projes�n� hayata geç�rmek” (H3.4)

Ek olarak sürdürüleb�l�r kent altyapısı hedef� �ç�n konulan göstergelerden b�r tanes� �l

genel�nde b�s�klet yollarının yapımı bulunuyor (PG2.3.32).

Ankara Büyükşeh�r Beled�yes�:

Ankara Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n stratej�k planında yer alan kent yönet�m�n� ekoloj�k

dengey� gözeterek ve sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlayarak yapma hedef� (Hedef 3) “�kl�m

değ�ş�kl�kler�n�n olumsuz etk�ler�n�n farkında b�r kent oluşturmayı” da kapsamakta. Bu

çerçevede öngörülen faal�yetler; 

yeş�l alanların korunması ve artırılmasını (3.1), sıfır atık projeler�n�n gerçekleşt�rmes�n�

(3.2) ve sürdürüleb�l�r, tem�z hava ve yaşanab�l�r b�r çevre oluşturmayı (3.4) �çermekte. 

 

Ayrıca beled�yen�n Hedef 8.9’un b�r parçası olarak bel�rlenen “enerj� yönet�m�n� ver�ml�

b�r şek�lde yönetmek” �ç�n beled�yen�n h�zmet b�r�mler�nde kullanılan toplam 62 M�lyon

kwh enerj�n�n, sürdürüleb�l�r enerj� kaynaklarıyla karşılanması (PG 8.9.7) da faal�yetler

arasında sayılıyor. Mevcutta 14,18 m2 olan k�ş� başına düşen yeş�l alan m�ktarının 15,18

m2’ye çıkarılması da öngörülmekte. 

Avcılar Beled�yes�:

Avcılar Beled�yes� 2020-2024 Stratej�k Planı’ndan �kl�m eylem planı oluşturma hedef�ne

yer veren yerel yönet�mlerden. “Kentleşme ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�n�n Olumsuz Etk�ler�n�n

Azaltılmasına Yönel�k Çevrec� Projeler Gel�şt�rerek, Örnek Atık Yönet�m� Uygulamaları

Yapmak” hedef� (H 4.1) altındak� faal�yetler arasında “İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n olumsuz

etk�ler�n�n azaltılmasına yönel�k eylem planının hazırlanması” yer alıyor. Bunun yanı sıra

atık yönet�m� ve yeş�l alanlara da�r bazı hedefler de planda yer alıyor.
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Ayvalık Beled�yes� personel�ne �kl�m değ�ş�kl�ğ� eğ�t�m�n ver�lmes� ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�

çalışma grubunun/�kl�m eylem b�r�m�n�n teşk�l ed�lmes� 

Ayvalık �lçes�nde, baz �stasyonları, yüksek ger�l�m hatları ve trafodan kaynaklanan

EMK sev�yeler�n�n(k�rl�l�ğ�n�n) tesp�t ed�lmes� ve �mar planlarının elektromanyet�k

k�rl�l�ğe göre düzenlenmes� 

İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne bağlı sorunların bel�rlenmes� 

Ayvalık halkına �kl�m değ�ş�kl�ğ� eğ�t�m�n ver�lmes� 

Gönüllü vatandaşlar, akadem�syenler ve beled�ye çalışanlardan oluşan “İkl�m

Değ�ş�kl�ğ� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� Platformu” kurulması 

Ayvalık Beled�yes� Sürdürüleb�l�r Enerj� Eylem Planın hazırlanması 

Beled�ye h�zmetler�nde yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının kullanımının teşv�k ed�lmes�

Aydın Büyükşeh�r Beled�yes�:

Aydın Büyükşeh�r Beled�yes� stratej�k planında �kl�m kr�z� �le mücadeleye da�r doğrudan

amaç ve hedeflere yer verm�yor. Planda vahş� depolamanın azaltılarak katı atık

tes�sler�nde bertaraf ed�len katı atık m�ktarının artırılması (PG 4.1.2), yen�leneb�l�r enerj�

kaynaklarına �l�şk�n projen�n tamamlanması (PG 4.1.3), k�ş� başına düşen yeş�l alan

m�ktarını artırılması (2019 yılındak� 5,8 m2’den 2024 yılında 7,44 m2’ye) g�b� �kl�m

eylem� kapsamında sayılacak bazı faal�yetler mevcut. 

Ayvalık Beled�yes�:

Ayvalık Beled�yes� 2020-2024 Stratej�k Planında �kl�m kr�z�ne karşı mücadelede eylem

planı oluşturmayı ve �kl�m kr�z� mücadeles�ne eğ�t�m ve örgütlenme prat�kler�n� yer�ne

get�rmey� başlı başına b�r hedef olarak bel�rlem�şt�r. “Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının

�kl�m değ�ş�kl�ğ� ve afet genelges� kapsamında tedb�rler�n alınması, İkl�m değ�ş�kl�ğ�

eylem planın yapılması” (Amaç 6) amacına yönel�k olarak “Ayvalık Beled�yes� �kl�m

değ�ş�kl�ğ� çalışma grubunun ve �kl�m eylem b�r�m�n�n teşk�l ed�lmes�” (Hedef 1)

hedeflen�yor. Bu hedef� gerçekleşt�rmek �ç�n yapılması planlanan faal�yetler şunlar:

 

Bunların yanında yeş�l alan m�ktarının artırılması ve ağaçlama da planda bulunan �kl�m

eylem� kapsamında sayılab�lecek faal�yetler arasında yer alıyor.
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Doğal kaynakların ver�ml� kullanılmasını ve sera gazı salımlarının kontrolünü

sağlayarak �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler� �le akt�f mücadele ed�lmes� (h 4.1)

Ürün - yaşam döngüsünü gözeterek �srafın önlenmes� 

Otomat�k sulama s�stemler�n�n uygulanması 

Enerj� ver�ml�l�ğ�ne yönel�k proje üret�lmes� ve yeş�l enerj� s�stemler�n�n hayata

geç�r�lmes� 

Kamusal alanlarda ekoloj�k projelere yer ver�lmes� 

Kurumsal karbon ayak �z�n�n hesaplanması ve azaltılması/nötrlenmes� 

Sera gazı salımlarının azaltılması projeler�nde s�v�l toplum kuruluşları ve d�ğer

kurumlarla �le �şb�rl�ğ� yapılması / proje üret�lmes� 

Karbon em�syonlarının ve sera gazı salımlarının azaltılması/engellenmes� �ç�n eğ�t�m

ve b�l�nçlend�rme faal�yetler�n�n yapılması 

Evsel ve havalel� atıkların toplanması ve depon� sahasına nakled�lmes� 

Budama atıkların toplanması ve kompostlaştırma tes�s�ne nakled�lmes� 

Ger� dönüştürüleb�l�r atıkların (ambalaj atıkları, tekst�l atıkları, b�tk�sel atık yağlar,

AEEE) kaynağında ayrıştırılarak ger� dönüşüm süreçler�ne dah�l ed�lmes�

Organ�k atıkların (yeş�l alanlardan çıkan park bahçe atıkları, pazar yer� atıkları, gıda

atıkları vb.) kaynağında ayrıştırılarak kompostlaştırılmasının / b�yometan�zasyonunun

sağlanması 

En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapas�tede b�r “Atık Get�rme

Merkez�”n�n tes�s ed�lmes�

Beş�ktaş Beled�yes�: 

Beş�ktaş Beled�yes� �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� olarak �lçe sınırları �çer�s�nde yeş�l alanların

azlığı, çevre k�rl�l�ğ� ve atık su �le katı atık yönet�m� konularının öncel�kl� olduğunu

bel�rlerken, bu konularda yapılacak eylemler �ç�n gerekl� �ş b�rl�kler�n�n kurumsal stratej�k

ortaklıklar kurulması yoluyla sağlamayı hedefled�ğ�n� bel�rtmekte.

Planda, “Beş�ktaş �lçes�nde aynı yaşamı paylaşan tüm canlılar �ç�n �kl�m değ�ş�kl�ğ� etk�ler�

�le mücadele ederek yaşanab�l�r ve sürdürüleb�l�r b�r çevre yaratmak” amacı (A 4)

altında konulan hedefler�n ve eylemler�n bazıları şöyle:

1.

  2.Mevcut yeş�l alanların korunması, artırılması ve bakımının yapılması �le ekoloj�k        

 dengen�n korunmasının sağlanması (h 4.2):
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Yapı ruhsat aşamasında peyzaj projeler�n�n kontrolünün sağlanması 

Ağaç tesp�t� ve ağaç uygunluk raporunun hazırlanması 

İz�ns�z ağaç kes�mler� net�ces�nde zay� olan oks�jen salınımının tesp�t ed�lerek

sorumlular tarafından telaf� ed�lmes�n�n sağlanması 

Parklarda ekoloj�k projelere yer ver�lmes� Ağaç ve çalı d�k�m� yapılması 

Akt�f ve pas�f yeş�l alanlarda budama ve bakım (b�ç�m, gübreleme, tem�zl�k)

çalışmalarının yapılması.

Çevresel envanter�n çıkarılması, 

Çevre k�rl�l�ğ� r�sk har�tası ve eylem planları hazırlanması, 

Gürültü har�taları ve eylem planlarının güncellenmes�, 

İlçe ve kurumun sera gazı salınım m�ktarının hesaplanması

Kurum �ç� su tüket�m�n�n azaltılması �ç�n ger� dönüşümlü su kullanımının sağlanması, 

Ortakent H�zmet B�nası ve B�tez pazar yer� GES projes�n�n hazırlanması ve

uygulamaya alınması, 

Sürdürüleb�l�r B�yokütle projes�n�n hazırlanarak uygulamaya alınması (park ve bahçe

atıklarından enerj� elde ed�lerek Mumcular Mahalles�’n�n b�r bölümünün ve yapılacak

soğuk hava deposunun enerj� �ht�yacının karşılanması), 

“Kurum İç� Enerj� Ver�ml�l�ğ� (VAP)” projes�n�n hazırlanarak uygulamaya alınması, 

3. Entegre atık yönet�m� anlayışını etk�n kılarak �lçe genel�nde atık m�n�m�zasyonunun
sağlanması (h 4.3)

Bodrum Beled�yes�:

Bodrum Beled�yes�’n�n 2020-2024 Stratej�k Planı’nda bel�rlem�ş olduğu amaçlarından b�r

tanes� çevre k�rl�l�ğ� �le mücadele ed�p, çevre standartlarını yükselt�rken “enerj� ve doğal

kaynakları etk�n kullanarak �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� çalışmalara katkı sağlamak” olarak

bel�rlenm�ş (Amaç 9). Bu amaç çerçeves�nde �kl�m eylem planının oluşturulması ve �kl�m

mücadeles�nde teknoloj�k �mkanların kullanılmasına da�r hedefler ve planlanan proje ve

faal�yetler söyle:

 

Çevre k�rl�l�ğ� �le mücadele konusunda ver� bankasının oluşturularak eylem planları

hazırlanacaktır (Hedef 9.1.)

 

Çevre dostu teknoloj�ler hayata geç�r�lerek �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le mücadele faal�yetler�ne

katkıda bulunulacaktır (Hedef 9.2.):

İKLİM İÇİN KENTLER İ Z L E M E  &  D E Ğ E R L E N D İ R M E

[7]



 Yeş�l B�na uygulamasının hayata geç�r�lmes� ve yaygınlaştırılması, 

Çevre, çevre k�rl�l�ğ�, enerj� ver�ml�l�ğ� ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� konularında eğ�t�m ve

farkındalık organ�zasyonları yapılması.

Sürdürüleb�l�r park ve peyzaj alanlarının yapılması ve korunması, 

Toplam akt�f spor sahalarının arttırılması, 

Bölgesel kuraklık ve yerel su problemler� nedenler� �le suyun değer� göz önüne

alınarak su �ht�yacı m�n�mum olan, bölge �kl�m� �le uyumlu, b�tk�ler�n üret�lmes�.

“Tüm G�derlerde Tasarrufa G�tmek” hedef�ne (Hedef 2.3.) yönel�k olarak beled�ye

b�nalarında elektr�k tüket�m�nde ve beled�ye b�naları ve araçlarında kullanılan

akaryakıt tüket�m�nde tasarruf sağlamak

“Kent İç� Yolların Daha Güvenl� ve Er�ş�leb�l�r Olab�lmes� İç�n Gerekl� Olan Bakım-

Onarım Çalışmalarını Yapmak” hedef�ne (H 3.1.) bağlı olarak b�s�kletl� ve yaya

öncel�kl� ulaşım düzenlemeler�n� hayata geç�rmek faal�yet ve projeler�;

 

Ayrıca “Yeş�l alan, park ve spor alanları arttırılacaktır” hedef�n�n (H6.2) altında �kl�m

eylem� olarak ele alınab�lecek şu faal�yetler öngörülüyor:

Bolu Beled�yes�:

Bolu Beled�yes�’n�n 2020-2024 Stratej�k Planı �kl�m eylem planı oluşturma hedef�n�

�çerm�yor. D�ğer yandan, yeş�l alanların m�ktarının artırılması (H 8.3 ve H 8.4) ve atık

yönet�m� (H 6.5) konusunda bazı hedefler bulunuyor. Ancak bu ve �lg�l� olab�lecek

d�ğer konularda �kl�m kr�z� çerçeves�ne bağlı kalınarak oluşturulmuş hedeflere

rastlanmamakta. 

Bornova Beled�yes�:

2020-2024 Stratej�k Planı’nda yeş�l alanlar, atık yönet�m�, enerj� ve su tasarrufu, enerj�

ver�ml�l�ğ� hedefler� bulunuyor. Ancak bu hedefler “doğa sağlığı”, “sağlıklı yaşam hakkı”,

“çevre koruma” g�b� başlıklarla �l�şk�lend�r�lerek ele alınmakta. Amaç ve hedefler

arasında �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne yer ver�lmezken, �kl�m kr�z�n�n �lg�l� olab�lecek alan, eylem

ve hedefler �le bağlantısı doğrudan kurulmamış durumda.  

Bununla b�rl�kte kısıtlı da olsa �kl�m kr�z�ne katkı sağlayacak bazı hedef ve faal�yetlere

planda yer ver�l�yor:

İKLİM İÇİN KENTLER İ Z L E M E  &  D E Ğ E R L E N D İ R M E

[8]

[9]



“Beled�ye H�zmetler�nde Güncel Enerj� ve Sulama S�stemler� Kullanılarak Tasarruflu

Çevre Dostu Uygulamalara Geç�lmes�n� Sağlamak” hedef� (H 5.1) �ç�n parklarda led

aydınlatma ve basınçlı sulama s�stemler�ne geç�ş 

“Daha Yeş�l ve Tem�z B�r Bornova İç�n Sunulan H�zmetler�n Kal�tes�n� Arttırmak ve

Yen� Projeler Gel�şt�rmek” hedef� (H 5.5) �ç�n park, yeş�l alan, ağaçlandırma ve

rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcuttak�ler�n onarımı.

2019 yılında 10 km olan b�s�klet yol uzunluğunun her yıl 5 km artış �le 2024 yılında

25 km. uzatılmış olması;

“Sürdürüleb�l�r çevre h�zmet� sunmak” hedef� altında (H3.1.): 

“Kent ölçeğ�nde h�zmet verecek yeş�l alan ve rekreasyon alanlarını artırmak” hedef�

(H3.2.) altında k�ş� başına düşen yeş�l alan m�ktarının artırılması (2019 yılında 11,55

m2’den 2024 yılında 13 m2’ye).

B�s�klet Yollarının Projelend�r�lmes� ve Yaya Öncel�kl� Projeler�n Üret�lmes� Faal�yet�

Bursa Büyükşeh�r Beled�yes�:

 Stratej�k planda �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� olab�lecek hedefler şöyle sıralanmakta:

�kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�n�n �zlenmes�ne yönel�k �nd�katörler�n sayısının artırılması (PG

3.1.2.) (Her yıl 2 adet olmak üzere 2024 yılında 10 �nd�katör)

Katı atık ve ger� kazanım faal�yetler�n�n yürütülmes�

Çerkezköy Beled�yes�:

Stratej�k planda �kl�m eylem planı oluşturma hedef� bulunmamakta. İkl�m mücadeles�ne

yönel�k bel�rl� düzeyde katkı sağlayab�lecek hedef ve faal�yetler arasında park ve yeş�l

alanların m�ktarının artırılması sıfır atık yaklaşımının ben�msenmes�, b�s�klet ve yürüyüş

yollarının yapılması (toplam 5 km) ve Güneş Enerj�s� S�stem� (GES) kurulması bulunuyor.   

Ç�ğl� Beled�yes�:

Ç�ğl� Beled�yes�’n�n stratej�k eylem planında �kl�m eylem planı oluşturulmasına hedef

olarak yer ver�lmemekte. Öte yandan �lçey� �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne karşı d�rençl� kılmak

hedefler arasında yer alıyor; “Çevre dostu ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne duyarlı h�zmet

alanlarıyla yaşam kal�tes� ve d�rençl�l�ğ� yüksek b�r �lçe yaratılması” (H 2.1). 
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Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmel�ğ� ve Atık Get�rme Merkez� Tebl�ğ�

kapsamında ayrı toplanan atıkların Sıfır Atık Yönet�m S�stem�ne entegre ed�lmes�. 

Çevre ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� bel�rlenen konularda eğ�t�mler�n planlanması ve

gerçekleşt�r�lmes�. 

Yarışma ve farkındalık kampanyaları g�b� etk�nl�kler yapılması

Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları �le çalışan s�stemler oluşturmak (4.1.1.). 

Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları �le çalışan s�stemler �ç�n tüm kurumlarla ortak projeler

gerçekleşt�rmek (4.1.2.)

İl�n aydınlatma m�mar�s�ne �l�şk�n projeler gerçekleşt�rmek (4.1.3.). 

Yen�leneb�l�r Enerj�, Enerj� Ver�ml�l�ğ�ne Yönel�k Faal�yetler� Etk�nleşt�rmek,

Yaygınlaştırmak (4.1.4.) 

Bu hedef� gerçekleşt�rmek �ç�n öngörülen faal�yetler şunlar:

Y�ne aynı hedef doğrultusunda “Yapılan çalışmalarla yen�leneb�l�r enerj� kaynağı

kullanımında sağlanan artış” (PG 2.1.1.) performans göstergeler�nden b�r� olarak

bulunuyor.  

Ed�rne Büyükşeh�r Beled�yes�:

Stratej�k Planda �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� doğrudan ele alan b�r hedefe rastlanmamıştır. Bununla

b�rl�kte GES projes� �le �çme suyu arıtma tes�s�n�n enerj� �ht�yacının karşılanması (PG

9.3.5), atık yönet�m� (H8.3), toplu taşımanın �y�leşt�r�lmes� (H 4.2) �y�leşt�rmeye da�r bazı

hedeflere yer ver�lmekte. 

Erzurum Beled�yes�:

Stratej�k planda kentte yen�leneb�l�r enerj� kullanımını artırmak (Hedef 4) hedef olarak

bel�rlenm�ş durumda. Bu hedef�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n yapılması planlanan faal�yetler

şunlardan oluşuyor:

Ek olarak yeş�l alan m�ktarını artırmak, yeş�l alan sulamasında tasarruf, yeş�l alanları

�y�leşt�rme g�b� �kl�m eylemler� �çer�s�nde sayılab�lecek hedefler de bulunuyor. 

Ulaşım �le �lg�l� hedefler�n altında Düşük Em�syonlu Toplu Ulaşım Araçlarının Sayısını

Artırmak (1.1.16.), Toplu Ulaşım S�stem�nde Gece Hat/Güzergah Sayısını Artırmak

(1.1.19.) g�b� �kl�m kr�z�yle kentsel hareketl�l�k alanında mücadeleye katkı sunab�lecek

bazı hedefler de mevcut.
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Ulaşım ağının güçlend�r�lmes�ne da�r hedef�n (H 1.4) altında, mevcut b�s�klet
yollarına yen�ler�n�n yapım çalışmaları
Atık yönet�m� ve sıfır atık hedef� (H 3.1)
Açık yeş�l alanları korumak ve artırmak (H 3.4)

Hedef 1.3: İl genel�nde �kl�m dostu yeş�l alanlar ağının oluşturulması (yeş�l alan
düzenleme ve bakım çalışmalarının yapılması; yeş�l rekreasyon alanlarının yapılması;
yeş�l altyapının korunması ve yaygınlaştırılması; ekoloj�k f�danlık ve b�tk� koruma
faal�yetler�; İzm�r Doğal Yaşam Parkı faal�yetler�)

Hedef 2.4: Herkes�n güven�l�r, sürdürüleb�l�r ve uygun f�yatlı enerj�ye er�ş�m�n�
desteklemek (Yen�leneb�l�r enerj� santraller�n�n yapılması; elektr�kl� araç
�stasyonlarının kurulması; tem�z enerj� �le çalışan araç f�losunun büyütülmes� ve d�ğer
�kl�m değ�ş�kl�ğ� ve tem�z enerj� �le �lg�l� faal�yetler)

Hedef 5.1: Sürdürüleb�l�r atık yönet�m� ve ger� dönüşüm mekan�zmalarının
gel�şt�r�lmes� (atık transfer �stasyonlarının kurulması; atık yönet�m� planlama
faal�yetler�; katı atık transfer �stasyonlarının �şlet�lmes�; hafr�yat toprağı ve �nşaat
atıklarıyla �lg�l� faal�yetler; sanay� kuruluşlarının çevresel etk�ler�n� en aza �nd�rmek
amacıyla yaptıkları yatırım ve faal�yetler�n görünürlüğünü ve b�l�n�rl�ğ�n� arttırma
çalışmaları)

Hedef 5.2: İkl�m değ�ş�kl�ğ� ve etk�ler�ne karşı uyumlu hale gelmek �ç�n başta tarım
ve enerj� olmak üzere tüm alanlarda harekete geç�lecek (Tarımsal tahm�n ve erken
uyarı s�stemler�; düşük em�syon bölgeler�n�n oluşturulması çalışmaları; b�tk�sel atık
değerlend�rme faal�yetler�; sürdürüleb�l�r enerj� ve �kl�m planı çalışmaları; enerj�
tasarrufu ve ver�ml�l�ğ� çalışmaları; su tüket�m�n� azaltıcı çalışmalar)

Feth�ye Beled�yes�:
Feth�ye Beled�yes�’n�n 2020-2024 Stratej�k Planı’nda �kl�m eylem planının
oluşturulmasına da�r doğrudan b�r hedefe rastlanmıyor. Bununla b�rl�kte �kl�m
mücadeles�ne bel�rl� oranda katkı vereb�lecek bazı hedef ve faal�yetler şöyle
sıralanmakta:

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�:
İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n stratej�k planında �kl�m kr�z� �le �lg�l� yer alan eylem ve
hedefler şöyle sıralanıyor: 

Kadıköy Beled�yes�:
Kadıköy Beled�yes� mevcut İkl�m Eylem Planı’nda bulunan b�rçok �kl�m pol�t�ka ve
eylem�ne, 2020-2024 Stratej�k Planı’nda da yer ver�yor. Stratej�k planda azaltım ve
uyum eylemler�n�n yanı sıra, park-yeş�l alanlar, atık yönet�m� ve hayvan sağlığı ve 
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İkl�m kr�z�n�n etk�ler�n� de d�kkate alarak “toplum tabanlı afet yönet�m s�stem�”n�

gel�şt�recek çalışmalar yapılması

Beled�yem�z açık ve kapalı alanlarında �kl�m değ�ş�kl�ğ� azaltım konusunda ARGE

(rapor) ve proje çalışması yapılması 

Afet toplanma alanlarına güneş panell� aydınlatma ve telefon şarj �stasyonu kurulması 

Park ve yeş�l alanlara led aydınlatma yapılması 

Yağmur suyu toplama alanları �le kuyu sondaj çalışmalarının yapılması “

Sürdürüleb�l�r Enerj� ve İkl�m Adaptasyon Eylem Planları” kapsamında Kadıköy’de k�ş�

başına düşen sera gazı salımlarının 2025 yılına kadar azaltılması yönünde çalışmalar

yapılması 

Sürdürüleb�l�r Enerj� ve İkl�m Adaptasyon Eylem Planı kapsamında �lçe sera gazı

salımlarının hesaplanması

Kurumsal sera gazı salımları raporunun hazırlanması 

İkl�m uyum gösterge paneller�n�n kurulması 

Halk sağlığını etk�leyeb�lecek �kl�m olaylarına karşı “İkl�m Alarm Projes�” kapsamında

akıllı uygulamalarla erken uyarı s�stemler� oluşturulması 

İkl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� her yaş grubuna yönel�k eğ�t�m ve b�l�nçlend�rme çalışmaları

yapılması 

Doğal kaynakların korunması amacıyla h�zmet b�r�mler�nde enerj� ve su ver�ml�l�ğ�

çalışmaları gerçekleşt�r�lmes�

Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının kullanımı kapsamında çalışmalar yapılması 

refahına da�r b�r d�z� hedef ve faal�yet hedefler� oluşturulmuş, atık yönet�m� konusunda

kapsamlı planlamalar yapılmış ve hayvan sağlığı-refahına da�r hedefler bel�rlenm�şt�r.

Karşıyaka Beled�yes�:

Karşıyaka Beled�yes� Stratej�k Planı’nda �kl�m eylem planını tamamlamayı hedef olarak

koyan yerel yönet�mlerden b�r tanes�. İkl�m eylem planının oluşturulması “Toplumda

doğa ve çevre b�l�nc�n�n artırılması �le çevren�n korunması, sıfır atık yönet�m s�stem�n�n

gel�şt�r�lmes�” (H 2.2.) hedef�n�n altında b�r faal�yet olarak sayılmakta. Bunun dışında

�kl�m kr�z� �le mücadeley� başlı başına b�r hedef olarak bel�rleyen Karşıyaka beled�yes�

�kl�m eylem� faal�yetler�ne stratej�k raporunda detaylı b�r b�ç�mde yer vermekte.

“Sürdürüleb�l�r b�r kent yaratmak amacıyla �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve etk�ler�nden korunma

kapsamında çalışmaların yapılması” hedef�n� (H2.3) gerçekleşt�rmeye yönel�k planlanan

faal�yet ve projeler şöyle: 

İKLİM İÇİN KENTLER İ Z L E M E  &  D E Ğ E R L E N D İ R M E

[17]



Güneş enerj� santral� yapılması 

H�zmet b�nalarında yen�leneb�l�r enerj� kullanımının arttırılması 

Su bahçeler�n�n oluşturulması 

Park aydınlatmalarında güneş panel� kullanılması 

Yeş�l kuşak alanı oluşturulması 

Yeş�l çatı, yeş�l cephe uygulamalarına örnek oluşturacak çalışmalar yapılması

�kl�m eylem planını tamamlamış olmayı, 

k�ş� başına düşen yeş�l alan m�ktarını 4,66 m2’den 5, 5,66 m2’ye çıkarmayı 

Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n tamamlamış olmayı

ve var olan 1 adet güneş enerj�s�n�n yanına ek olarak yen� b�r GES’�n yapımını

tamamlamış olmayı taahhüt ed�yor. 

 

Ayrıca �kl�m kr�z�ne uyum çerçeves�nde yen� yeş�l alanların oluşturulması ve �kl�m

sığınaklarının oluşturulmasına “Mevcut yeş�l alanların korunması ve k�ş� başına düşen yeş�l

alan m�ktarının arttırılması” hedef�n�n (H 2.1.) kapsamında yer vermekte. 

 

Karşıyaka Beled�yes� 2024 yılında 

R�ze Beled�yes�:

Stratej�k planda �kl�m değ�ş�kl�kler�ne uyum yöntemler�n�n gel�şt�r�lmes� (Hedef 11.2)

hedef olarak konulmuş durumda.Bu hedefe ulaşmak �ç�n “Kalkınma planları �le uyumlu

AB Başkanlar Sözleşmes�’n�n �mzalanması ve İkl�m & Enerj� Eylem Planları hazırlanması ve

uygulanması” faal�yetler arasında yer alıyor.

Bunun dışında sel g�b� �kl�m uyum eylemler� arasında sayılab�lecek kentl�ler�n en zarar

görecek şek�lde afetlere müdahale etmek, Afet ve Ac�l Durum Planı’nın güncellenmes�

ve eğ�t�m ve b�l�nçlend�rme faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�lmes� g�b� hedefler de konulmuş

durumda.

Yeş�l alan ve parkların �y�leşt�r�lmes�, korunması ve artırılması (H 14.1) hedefler arasında

yer alıyor. Buna bağlı olarak yen� rekreasyon alanlarının yapılması, ağaçlandırma

faal�yetler�, f�dan dağıtımı, park alanlarında damlama sulama s�stem�ne geç�ş b�lg� b�r

d�z� faal�yet ve proje sıralanıyor.

R�sk: Yönetmel�ğ�n sahada uygulanmasında karşılaşılacak sorunlar.
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Karbon ayak �z� �le �lg�l� çalışmalar yürütülmes�

Karbon salımını azaltmak �ç�n gerekl� planlama ve uygulama sürec�n�n oluşturulması

İkl�m eylem planının oluşturulması

Yen�leneb�l�r enerj� üret�m�n�n başında gelen rüzgâr türb�n� ve güneş paneller�n�n

hayata geç�r�lmes�

Mevcut atık toplama noktalarında düzenlemeler yapılması

Atıkların mob�l uygulama üzer�nden kontrol ed�lmes�

Beled�yen�n yetk� alanında bulunan sokaklarda araç-yaya er�ş�m�n�n olumsuz hava

koşullarından (kar, sel, taşkın, heyelan vb.) etk�lenmemes�n� sağlamak �ç�n çalışmalar

yapılması

B�s�klet yolları ve yürüyüş parkurları yapılması

Yağmursuyu hattı uzunluğunun artırılması,

İht�yaçlar: Uzman desteğ� · Paydaşlara yönel�k eğ�t�m programları · İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne

uyum ve enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� farkındalık artırma çalışmaları

Sarıyer Beled�yes�:

Sarıyer Beled�yes� �kl�m eylem planını hazırlama ve uygulamaya koyma hedef�ne stratej�k

planında yer ver�yor. “Çevre k�rl�l�ğ�n� önlemek ve �kl�m eylem planını oluşturarak

faal�yete geç�rmek” hedef�ne (H 2.1) yönel�k olarak �kl�m eylem planının oluşturulacağı

bel�rt�l�yor.

 

Y�ne aynı hedef doğrultusunda �kl�m kr�z� �le mücadele çerçeves�nde yapılacak proje ve

faal�yetler şöyle sıralanıyor:

 

Ayrıca kentsel altyapının �y�leşt�r�lmes� ve araç-yaya er�ş�m�n�n konforlu b�r hâle

get�r�lmes�ne yönel�k hedef�n (H 6.9.) altında ulaşımda alanında �kl�m kr�z� �le mücadele

kapsamında yer alab�lecek bazı faal�yetler de öngörülmekte:

 

Sultanbeyl� Beled�yes�:

Sultanbeyl� Beled�yes� Stratej�k Planı’nda 2024 yılına kadar �kl�m eylem planının

oluşturulması hedef�n� koymuş durumda.

“Afetlere ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle

sürekl� �y�leşt�rmey� sağlamayı” kapsayan Amaç A6 altında
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Enerj�n�n etk�n yönet�lmes�, enerj� ver�ml�l�ğ�, enerj� tasarrufu, yen�leneb�l�r enerj�

kaynakları hakkında eğ�t�m �çer�kler�n�n ve eğ�t�m kaynaklarının hazırlanması;

Enerj� kom�syonunun kurulması;

Kom�syon sonuçlarının raporlanması;

Enerj� yönet�m� danışma b�r�m�n�n kurulması;

İlçede bulunan b�nalarının yalıtım durumlarını �çeren envanter�n�n hazırlanması;

Beled�yeye bağlı b�nalarda enerj� etüdü yapılması;

Kömür kullanılan beled�ye b�nalarında doğalgaz geç�lmes�;

Yalıtımsız beled�ye b�nalarında ısı yalıtımı yapılması;

Beled�ye b�nalarında enerj� tasarruflu aydınlatmaya geç�lmes�;

Beled�ye b�nalarında gr� su ger� kazanım ve yağmur suyu toplama s�stemler�n�n

uygulanması;

Enerj� ver�ml�l�ğ� faal�yetler�n� kayıt altına alma, �zleme, raporlama �şlemler� �ç�n ver�

tabanı oluşturulması;

Çevrec� yakıt tüketen araçların kullanımının teşv�k ed�lmes�;

Karbon em�syonunu azaltmaya yönel�k etk�nl�k düzenlenmes�.

Tepebaşı Beled�yes�:

Tepebaşı Beled�yes� Stratej�k Plan’ında �kl�m azaltım eylemler�ne oldukça detaylı b�r

şek�lde yer vermekte. “Enerj�n�n etk�n kullanımı ve yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının

kullanımını yaygınlaştıracak uygulamalar yapmak” hedef�ne (H3.6) ulaşmak �ç�n

tasarlanan faal�yetler şöyle sıralanıyor:

 

Bunların yanı sıra, “Sürdürüleb�l�r ulaşım s�stemler� kurma” hedef�ne yönel�k (H 3.1)

paylaşımlı b�s�klet ve scooter s�stemler�n�n gen�şlet�lmes� ve “Parklarda sulama ve

aydınlatma elemanlarını tasarruflu hâle get�rmek” hedef�n� (H3.4) gerçekleşt�rmek �ç�n

güneş enerj�s� ve otomat�k sulama s�stem� kullanılması g�b� d�ğer �kl�m eylemler� de

bulunmakta.
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Toplam b�s�klet yolu uzunluğunun artırılması,

K�ş� başına düşen yeş�l alan m�ktarının %20 oranında artırılması,

Sıfır Atık Projes�n�n Uygulanma,

Ger� dönüşüm m�ktarının artırılması g�b� performans göstergeler� ve faal�yetler�ne yer ver�lmekte.
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