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Proje 1:
İklim Değişikliği
Eylem Planı
İklim krizi ile mücadelede kilit paydaş olarak yerel
yönetimlere önemli roller düşmektedir.
Bu bilinçle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019
yılında düzenlenen “C40 Belediye Başkanları
Zirvesi”nde 2050 yılına kadar karbon nötr ve dirençli
bir şehir olma hedefini kabul eden Deadline 2020
Taahhüdü’nü imzalamıştır.

Aynı zamanda C40 Avrupa şehirleri arasında
kentsel nüfus yoğunluğu açısından ilk olma
özelliğine sahip olan bu revizyon çalışmasının yol
haritası aşağıdaki gibidir;

Veri Toplama Aşamaları

Ortaya konan taahhüdün getirisi olarak, İstanbul’un
mevcut İklim Eylem Planı’nın Deadline 2020
prensipleri ve Paris Hedefleri’yle uyumlu hale
getirilmesi için İBB ve C40 teknik ekibinden oluşan
çalışma grubu tarafından revizyon çalışmaları
tamamlanmıştır.

Mevcut Durum ve Gelecek Senaryolarının Modellenmesi

Bu çalışma kapsamlı veri toplama, modelleme, eylem
geliştirme ve paydaş katılımı aşamaları sonucu
oluşturulan bir yol haritası ve strateji dokümanıdır.

Uyum İç Paydaş Çalıştaylarının Düzenlenmesi

Azaltım ve İç Paydaş Çalıştaylarının Düzenlenmesi
Planlanan Eylemlere Yönelik Senaryoların Modellenmesi
Azaltım ve Uyum Eylemlerinin Belirlenmesi

2050 Karbon Nötr Hedefiyle Uyumlu Eylem Planı’nın Yayınlanması

Eylem planının baz yılı olarak
seçilen 2019 yılına dair sera gazı
envanter dağılımı, toplam ve kişi
başına düşen emisyon miktarları
ise aşağıdaki gibidir:

Envanter, C40 ekibi tarafından GPC Basic
Standard’ına göre onaylanmıştır.
Geleceğe dair emisyon modellemeleri C40
Pathways aracı kullanılarak ortaya
konmuştur. Pathways uygulaması, C40 İklim
Değişikliği Eylem Planlaması programının özel
ihtiyaçlarını ele alacak şekilde özelleştirilmiş,
Kentsel Sürdürülebilirlik İçin İklim Eylemi
(CURB) programı tabanlı bir uygulamadır.
Bu program kullanılarak revizyon çalışmaları
kapsamında dört adet senaryo hazırlanmıştır.
Bu senaryolar aşağıdaki gibidir:
• Olağan Durum (BAU) Senaryosu
• Mevcut ve Planlanan Durum Senaryosu

2019 Yılı Toplam Emisyon Miktarı

50.888.653 tCO2e

Kişi Başına Düşen Emisyon Miktarı

3.3 tCO2e/kişi

• İddialı Senaryo
• Genişletilmiş İddialı Senaryo

Olağan Durum (BAU) Senaryosu,
Paris Anlaşması taahhütlerine uygun olarak şehir emisyonlarını azaltan ek iklim stratejilerinin
uygulanmaması ve mevcut faaliyet seviyesinin nüfus ve GSYİH büyümesine uygun olarak devam
etmesi halinde, İstanbul'un izlemeye devam edeceği emisyon gidişatını temsil etmektedir.

Şekil 1. Olağan Durum Senaryosu

Mevcut ve Planlanan Durum Senaryosu
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Deadline 2020 Taahhüdü öncesi var olan iklim stratejilerinin
uygulanması sonucunda beklenen emisyonları temsil etmektedir.

Şekil 2. Mevcut ve Planlanan Senaryo

İddialı Senaryo
İGelecekte yapılması planlanan çalışmalara yönelik İBB birimlerinden toplanan
hedefler ile ulusal hedefleri içermektedir.

Şekil 3. İddialı Senaryo

Genişletilmiş İddialı Senaryo
Deadline 2020 hedeflerine ulaşılması için bir önceki senaryolar sonucu oluşan
stratejilere ilave olarak gereken ek stratejileri içermektedir.

Şekil 4. Genişletilmiş İddialı Senaryo

İstanbul’u 2050 hedefine götürecek senaryonun

Ulaşım Sektörüyle İlgili Olarak;

hayata geçirilmesi için 2019 yılı emisyonuna kıyasla

• Elektrikli araç ve otobüs kullanımının artırılması,

2030 yılında %52,6 ve 2040 yılında ise %89,4 mutlak

• Mevcut yolların bisikletliler için uygun hale

azaltım hedefi konmuştur.

getirilmesi ve yeni bisiklet yollarının oluşturularak
bisiklet kullanımının teşvik edilmesi,

Ortaya konan hedefler
doğrultusunda iklim değişikliği
azaltım konusunda aksiyon almak
için aşağıdaki ana stratejiler
belirlenmiştir.

• Araç kullanımının azaltılarak toplu taşıma
kullanımının artırılması.
Atık Sektörüyle İlgili Olarak;
• Atılan malzemelerin geri kazanım ve yeni ürünlere
dönüşümü ile düzenli depolamaya giden atık
miktarının azaltılması,
• Gıda ve bahçe atıklarının geri dönüşümünün

Bina-Enerji Sektörüyle İlgili Olarak;

sağlanması,

• Mevcut ve yeni binalarda enerji verimliliğini

• Depolama sahasından çıkan çöp gazının daha

artıracak önlemlerin teşvik edilmesi,

yüksek verimde yakalanarak elektrik, ısınma veya

• Bölge genelinde yenilenebilir enerji

ulaşım yakıtı olarak kullanımı ile atmosfere direkt

kullanımının artırılması,

metan salımının önlenmesi,

• Yürütülecek projelerde yenilenebilir enerji

• Çevresel etkilerinin ve toplam sera gazı

üretimi, enerji ve su tasarrufuna yönelik ilave

emisyonlarının azaltılması için atık toplama

önlemlerin alınması.

operasyonlarının (atık araçlarının rotaları, atık
toplama saatleri) optimize edilmesi.

Su-Atık Su Sektörüyle İlgili Olarak;

Aşırı Sıcaklık konusuyla ilgili olarak; artan

• Tedarik hatlarının ve içme suyu şebekesinin

kentsel ısının etkisinin azaltılması amacıyla

akıllı sistemlerle yönetilmesi,

kamusal alanlarda ağaç dikiminin artırılması ve

• Su kullanımının azaltımı, suyun yerinde

kritik altyapı sistemleri için soğutma

yeniden kullanımının ve geri dönüşümün teşvik

sistemlerinin oluşturulması.

edilmesi,
• Yağmur suyunun sürdürülebilir kullanımın

Sel ve Deniz Seviyesinin Yükselmesi konularıyla

(yağmur bahçelerinin oluşturulması, suyun

ilgili olarak; sel riskinin azaltılması için derelerin,

depolanması vb.) sağlanması.

yeşil nehir kıyılarının ıslah edilmesi ve yol
drenajlarının iyileştirilerek temiz tutulması.

İklim değişikliği uyum
konusunda aksiyon almak
için ise aşağıdaki
ana stratejiler belirlenmiştir.

Gıda Güvenliği konusuyla ilgili olarak; gıda
güvenliği konusunda dayanıklılığın artırılması için
boş arazilerde, parklarda, arka bahçe ve ortak
bahçeler ile yol kenarlarında kentsel tarımın
teşvik edilmesi.

Kuraklık konusuyla ilgili olarak; suya ulaşımın
artırılması için kentsel su depolama
kapasitesinin artırılması ve sızıntı nedeniyle
işlev kaybının önlenmesi.

Kurumsal İklim Değişikliği
Çalışmaları
İBB olarak iklim değişikliği alanında üyeliğimiz
bulunan uluslararası ağların listesi aşağıdaki
gibidir;
• C40 Şehirler İklim Liderliği Grubu: İBB, C40
İklim Liderliği Grubu’nun Türkiye’deki ilk ve tek
üyesidir. Eylem planının revizyonunda, ortaya

raporlama platformlarından biri olan, CDP
Şehirler ağına her yıl, bir önceki yıla ait sera
gazı envanteri raporlamaları düzenli olarak
sunulmaktadır.
Bu raporlamalar kapsamında GCoM
tarafından 2019 ve 2020 yılında sisteme teslim
etmiş olduğumuz raporlamamız rozete layık
görülmüştür.

konan hedeflerin izlenmesinde ve senelik olarak
hesapladığı sera gazı envanterinin
doğrulanmasında C40 ile aktif bir diyalog
halindedir.
• Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Kurumu
(European Institute of Innovation & Technology
- EIT)
• UCLG (United Cities and Local Governments)
• Global Covenant of Mayors (GCoM)
• CDP Şehirler (Carbon Disclosure
Project-Cities) Ağı

GCoM üyeliğimiz kapsamında; GCoM resmi

2020 Yılı Toplam Emisyon Miktarı

47.880.005 tCO2e

Kişi Başına Düşen Emisyon Miktarı

3.1 tCO2e/kişi

Envanter, C40 ekibi tarafından GPC Basic Standard’ına
göre onaylanmıştır.
Yürütülmekte olan iklim değişikliği çalışmalarında İBB
birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması ve her
birimde iklim değişikliği alanında farkındalığın
oluşturulması amacıyla; her birimin iklim sorumluları
ayrıca belirlenmiştir.
Ayrıca iklim krizi konusunda kamuoyunda farkındalık
oluşturmak üzere dünyada sınırlı sayıda bulunan iklim
müzelerinden biri hayata geçirilmiştir.
İBB iklim değişikliği azaltım ve uyum çalışmaları, konuyla
ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar, kamu kurumları,
vatandaş, STK, akademi ve özel sektör olmak üzere tüm
platformlar aracılığıyla sağlanan bilgi paylaşımları ve iş
birlikleri sayesinde dinamik bir şekilde sürdürülmektedir.

