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ÖN SÖZ 

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan enerji ihtiyacı 

özellikle kömür, petrol gibi fosil yakıtların aşırı 

kullanımı, kentleşme hızının artışı, 

ormansızlaşma ve sanayileşme gibi insan kaynaklı 

faaliyetlerle iklimin değişebileceğine inanılan yeni 

bir döneme girilmiştir. Bu dönemde, deniz 

seviyesinin yükselmesi, sıcaklıklarda artış, 

buzullarda azalma, afetlerin sıklığında ve 

şiddetinde artış, sıcak hava dalgalarında artış gibi 

iklim değişikliğinin çok yönlü etkileri tespit edilmiş 

olup; bu faktörlerin önümüzdeki dönemlerde 

etkilerinin tüm dünyada hissedilebileceği 

öngörülmüştür. Bu öngörüden hareket eden ve 

konuya duyarsız kalmayan dünya ülkeleri, küresel 

ısınma hızını düşürme amacıyla 1992 yılında “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi” altında bir araya geldiler. 1997 yılında karbondioksit ve sera gazına neden olan 

diğer gazların salımını azaltarak küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için 

Kyoto Protokolü imzalanmıştır. Devletlerin ve hükümetlerin konuya mesafeli yaklaşmaları 

nedeniyle umulan sonuçları veremeyen ve 2012’de ilk sorumluluk dönemi sona eren Kyoto 

Protokolü’nün süresi 2020 yılına kadar uzatıldı; ancak Kanada ve Japonya 2. dönemde yer 

almayacaklarını açıkladılar. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

(BMİDÇS) kapsamında, iklim değişikliği ile mücadele, adaptasyon ve finansmanı hakkında 

2015 yılında imzalanan ve 191 üyesi bulunan Paris Anlaşması 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşma, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında 

BMİDÇS’nin uygulamasını geliştirmeyi hedeflemektedir.  

Anlaşmanın uzun dönemli hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi 

döneme göre 2°C altında tutulması; ilave olarak ise bu artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına 

yönelik küresel çabaların sürdürülmesi olarak ifade edilmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerine karşı uyum kabiliyetinin ve iklim direncinin arttırılması; düşük sera gazı emisyonlu 

kalkınmanın temin edilmesi ve bunlar gerçekleştirilirken, gıda üretiminin zarar görmemesi 

diğer bir temel hedef olarak belirtilmektedir.  
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Son olarak, düşük emisyonlu ve iklim dirençli kalkınma yolunda finans akışının istikrarlı hale 

getirilmesi hedefler arasında yerini almaktadır. Buna göre ülkelerin küresel iklim eylemlerine, 

kendi imkanları doğrultusunda mümkün mertebe katkı sunmaları öngörülmüştür. Ülkelerin 

ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkesi uyarınca 

gerçekleştirecekleri azaltım, uyum, finans, teknoloji transferi ve kapasite inşası konusundaki, 

Anlaşma’nın temel hedefini yerine getirmeye yönelik faaliyetlerinin yer aldığı “Niyet Edilen 

Ulusal Katkı Beyanlarını” her beş yılda bir sunmaları öngörülmüştür.  

6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır’da gerçekleşen 27. CoP (Conference of the Parties) 

Taraflar Konferansı’nda Türkiye, Ulusal Niyet Beyanını 2030 yılı artıştan %41 azaltım olarak 

açıkladı. Tuzla Belediyesi de aynı hedefe odaklanarak 2030 yılı artıştan %41 azaltımı hedef 

olarak belirlemiştir. Kaynakları verimli kullanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik 

vererek fosil yakıtların kullanımını azaltmak, daha duyarlı bir vatandaş ve tüketici olarak israfı 

önlemek belirlenen hedefe ulaşılması için atılacak adımlardandır. 

Belediyemiz de ülkemizin bu stratejik kararının uygulanmasına katkı sunmak amacıyla İklim 

Değişikliği Eylem Planını hazırlamıştır. Bu kapsamda, Tuzla Belediyesi sınırlarındaki sera gazı 

emisyonlarının miktarları ve kaynakları belirlenmiş, ilgili sektör temsilcileri ve paydaşların 

katıldığı çalıştaylar ile bu veriler esas alınarak emisyon azaltımına yönelik eylem planları, olası 

riskler ve etkilenecek sektörlerle birlikte ortaya konmuştur. 

Kendimizden önce çocuklarımız ve gençlerimiz için ortaya çıkan plan ve eylemlere 

vatandaşlarımızın da katkıda bulunacağına olan güvenim sonsuzdur. Tuzla Belediyesi olarak 

önümüzdeki dönem bu plan doğrultusunda, atacağımız adımların Tuzlamızın ve ülkemizin 

daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir bölge olmasına önemli katkılar sağlayacağına olan inancımı 

belirtir, sürece yapacağınız  katkılar  için  şimdiden en içten teşekkürlerimi sunarım.  

Dr. Şadi YAZICI 

Belediye Başkanı 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Ülkemizin Paris Anlaşması’na göre sera gazı emisyonlarını 2030 yılında referans senaryoya göre 

artıştan %41 oranına kadar azaltılması taahhüdü bulunmaktadır. Bu taahhüde katkıda bulunmanın 

yanında geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanır bir çevre bırakmak, bulunduğumuz 

coğrafyayı küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden korumak tarihi sorumluluğuyla, Tuzla İklim 

Değişikliği Eylem Planı (TİDEP) çalışması stratejik bir önem kazanmaktadır. Rapor kapsamında 

sunulan sera gazı envanteri ve emisyon azaltım eylemleri de yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmada 

bir rehber işlevi görecektir. Tuzla için hedef azaltım oranı, 2030 yılı Süregelen Durum Senaryosu’na 

(BAU) göre %41 artıştan azaltım olarak belirlenmiştir.  

TİDEP hazırlık sürecinde literatür araştırmaları dışında paydaşlarla gerçekleştirilen çalıştaylardan 

elde edilen geri bildirimlerden, çalıştay sürecinde gerçekleştirilen risk analizi, etki ve 

etkilenebilirlik analizinden, belediye yetkililerinden sağlanan verilerden ve literatür 

kaynaklarından yararlanılmıştır. Tuzla Belediyemizde başlatılan “Kurumsal ve Coğrafi Sınırlar 

Bağlamında Sera Gazı Envanterinin Çıkarılması,  Karbon Ayak İzinin Hesaplanması ile Tuzla İklim 

Değişikliği Eylem Planının  Hazırlanması”  kapsamında;  öncelikle  sera  gazı  salım  kaynakları  

belirlenerek toplanan  veriler  üzerinden  kurumsal  ve  ilçe  ölçeğinde  sera  gazı  envanteri  

oluşturulmuş, ardından tespit edilen salım kaynaklarının azaltılmasına yönelik yapılabilecek 

eylemleri içeren Tuzla İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanmıştır.   

Tuzla Belediyesi kurumsal envanter oluşturulmasında literatürde geçerliliği bilinen uluslararası 

Greenhouse Gases (GHG) Protokolü kullanılmıştır.  Tuzla coğrafi sınırları içerisinde sera gazı salım 

envanterinin hazırlanmasında ise Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental 

Panel on Climate Change-IPCC) Ulusal Sera Gazı Envanterleri Çalışma Grubu tarafından 

geliştirilmiş olan 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories temel alınmıştır. 

Sera gazı salımları ise Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyinin (ICLEI) oluşturduğu 

Uluslararası Yerel Yönetim Sera Gazı Salımları Analiz Protokolü (IEAP) genel ilkeleri çerçevesinde 

hazırlanmıştır. Tuzla ilçesi 2021 yılı için hesaplanan SGE’lerin ana ve alt sektör durumu Şekil 1’de 

verilmiştir. 
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Şekil 1 Tuzla Ana ve Alt Sektörler Dağılımı 

 

Tuzla ilçesinde 2021 yılında SGE’lere yol açan ana sektörler dağılım grafiği verilmiştir.  

Aşağıdaki grafik incelendiğinde, toplam salımların;  

• %52,09’ü sabit enerji,   

• %38,45’si ulaşım ve   

• %9,46’u atık  

kaynaklı olduğu görülecektir. 

Şekil 2 2021 Yılı Toplam Emisyonların Ana Sektör Dağılımı 

  

%52,09
%38,45

%9,46

SABİT ENERJİ ULAŞIM ATIK
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Tuzla ilçesinde 2021 yılında SGE’lere yol açan kapsam dağılımları grafikleri verilmiştir. 

Grafikler incelendiğinde, %73,34’ü Kapsam 1 dâhilinde olup, %26,66’sı ise Kapsam 2 dâhilinde 

salınan emisyonlardır [Şekil 3]. 

Şekil 3 2021 Yılı Toplam Emisyonların Kapsam Dağılımı 

 

Şekil 4’te verilen Sabit Enerji Sektörü alt kırılımlarına baktığımızda, toplam emisyonların 

%36,90’ının İmalat ve Yapı alt sektöründen, %29,00’ının Konut Binalarından, %28,23’ünün 

Ticari/Kurumsal Bina ve Tesislerden, yaklaşık %4,52’sinin Bilinmeyen Kaynaklardan, 

%0,01’inin Tarım, Orman ve Balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklanan ve son olarak %1,34’ünün 

ise Petrol ve Doğalgaz Sistemlerinden Kaynaklanan Kaçak Emisyonlardan olduğu 

görülmektedir. 

Şekil 4 2021 Yılı Sabit Enerji Ana Sektörü Alt Kırılımları 
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Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen ve ilgili tüm tarafların katılım gösterdiği 

çalıştaylarda katılımcılarla yapılan istişareler ve yöneltilen sorular aşağıdaki konu başlıkları 

altında gerçekleşmiştir. 

 

Yukarıda belirtilen konu başlıklarından elde edilen geri bildirimlerle, hesaplanan sera gazı 

emisyonu değerlerine göre yapılan değerlendirme sonuçları birbiriyle uyumlu bulunmuştur. 

Bunun yanında katılımcıların Tuzla’da halk sağlığını, afet yönetimini, su kaynaklarını, 

biyoçeşitliliği, tarım sektörünü ve tarımsal üretimi, atık yönetimini, ulaşım alt  yapısını, kentsel  

altyapıyı etkilemesi muhtemel iklimsel afetlerin ve hava olaylarının risk düzeyine yönelik 

(yüksek riskten düşük riske) görüşleri alınmıştır. Tüm bu geri bildirimler Tuzla için olası 

riskler, amaçlar ve eylemler ile eylem planlarının oluşturulmasında fayda sağlamıştır. 

Tuzla ilçemiz için yukarıda verilen verilere toplu bir bakış sağlamak için Kapsam 1 ve Kapsam 

2 esaslı Kentsel SGE listesi Tablo 1’de verilmiştir. 

  

1. Sera Gazı Azaltım Stratejileri (Eylem Planları) 

2. Öngörülen Eylem Planlarının Paydaşlar Tarafından bensenmesi ve uygulanmasına yönelik 

öneriler 

3. Öngörülen Eylem Planlarının Belirli Aralıklarla İzlenmesine, Değerlendirilmesine 

(Performans Yönetimine) Dair Öneriler 

4. İklim Değişikliği ile Mücadele Kapsamında Tuzla İlçesinin Güçlü ve Zayıf Yanları ile Tehdit 

ve Fırsatlar 

5. İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Tuzla İlçesinin Güçlü, Zayıf Yanları ile Tehdit ve 

Fırsatlar 

6. Tuzla’da İklim Değişikliğinden En Fazla Etkilenecek Sektörler 
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Tablo 1 2021 Yılı Tuzla İlçesi Kentsel SGE Kapsamlar Tablosu 

GP
C 

Ref. 
No 

Emisyon Kaynakları  
(Ana Sektörler ve Alt Sektörler) 

Toplam Sera Gazı (ton CO2e) 

Kapsam 1 
Kapsam 

2 
Kapsam 

3 
Toplam 
(BASIC) 

I SABİT ENERJİ 

I.1 Konut Binaları 156495,47 92154,47 7473,73 248649,94 

I.2 Ticari/Kurumsal Binalar ve Tesisler 114130,40 127898,39 10372,56 242028,79 

I.3 İmalat Endüstrileri ve İnşaat 112806,17 203537,62 16506,90 316343,79 

I.4 Enerji Endüstrileri NO NO NO NO 

I.5 
Tarım, Orman ve Balıkçılık 
Faaliyetleri 

NO 43,10 3,50 43,10 

I.6 Belirtilmemiş Kaynaklar 38779,49 NO NO 38779,49 

I.7 
Kömür madenciliği, işlenmesi, 
depolanması ve taşınmasından 
kaynaklanan kaçak emisyonlar 

NO     NO 

I.8 
Petrol ve Doğalgaz Sistemlerinden 
Kaynaklanan Kaçak Emisyonlar 

11445,01     11445,01 

ARA TOPLAM  433656,53 423633,60 34356,68 857290,13 

II ULAŞIM 

II.1 Karayolu Ulaşımı (On-Road) 630556,46 NE NE 630556,46 

II.2 Demiryolları NO 2143,24 156,46 2143,24 

II.3 Deniz Yolu Taşımacılığı NO NO NO NO 

II.4 Hava Yolu Taşımacılığı NO NO NO NO 

II.5 Arazi Taşımacılığı (Off-Road) IE IE IE IE 

ARA TOPLAM  630556,46 2143,24 156,46 632699,70 

III ATIK 

III.1 Katı Atık Bertarafı NO   48751,08 48751,08 

III.2 Atıkların Biyolojik Arıtımı NO   NO NO 

III.3 İnsinerasyon ve Açık Yakma NO   75,03 75,03 

III.4 Atık Su Arıtım ve Deşarjı 106828,76   NO 106828,76 

ARA TOPLAM  106828,76   48826,12 155654,88 

TOPLAM  1171041,75 425776,84 48826,12 1645644,71 

 

  

 BASIC BASIC + + 
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ÖZET EYLEM PLANLARI 

 

Sabit Enerji, Ulaşım ve Atık Sektörlerinde hedeflenen 14 amaç ve 29 eylem içeren stratejilerden 

oluşmaktadır. Eylemlerle ilgili olarak süre, çıktılar ve performans göstergeleri, sorumlu 

kuruluş ve iş birliği yapılacak kuruluşlar da ilave edilerek ilerleyen bölümlerde detaylı olarak 

tartışılmıştır. 

 

 

Tuzla coğrafi sınırları içerisinde yapılan çalışmalarda en güvenilir ve sağlıklı verilerin temin 

edildiği 2021 yılı temel yıl olarak kabul edilmiş, bu dönemde Tuzla ilçesi toplam sera gazı 

emisyonları 1.645 kton CO2e ve kişi başına düşen karbon miktarı 5,79 ton CO2e/kişi olarak 

hesaplanmıştır. Süregelen Durum Senaryosuna (BAU) göre, 2030 yılı toplam sera gazı 

emisyonları 3.361 kton CO2e ve kişi başına düşen karbon miktarı 8,38 ton CO2e/kişi 

olmaktadır. Artıştan %41 azaltım hedefi ile 2030 yılında ulaşmak istediğimiz sera gazı 

emisyonumuz 1.983 kton CO2e ve kişi başına düşen karbon miktarımızın 4.94 CO2e/kişi olması 

hedeflenmektedir. 

  

Toplam 

Emisyon = 1.645 

kton CO2e 

 

Kişi Başına 

Düşen Karbon 

Miktarı (Karbon 

Ayak İzi) = 5,79 

ton CO2e 

Şekil 5 Tuzla Karbon Ayak İzi 
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TUZLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK STRATEJİLER 

SABİT ENERJİ 

 

AMAÇ 1: BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 

Hedef 1: Enerji tüketimini azaltmak, sera gazı salımlarını düşürmek 

Eylem 1.1: Isı yalıtımının yaygınlaştırılması 

Eylem 1.2: Enerji tasarruflu aydınlatma sistemine geçilmesi 

Eylem 1.3: Enerji tasarrufu bilinçlendirme kampanyaları 

Eylem 1.4:  Enerji verimli elektronik cihazların kullanımının teşvik edilmesi 

Eylem 1.5: Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) çalışması 

AMAÇ 2: PLANLAMA VE İMAR UYGULAMA FAALİYETLERİNDE ENERJİ 

ETKİN POLİTİKALARIN UYGULANMASI 

Hedef 2: Yeni yerleşime açılacak alanların belirlenmesinde ve yeni bina 

projelendirmelerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

projelere entegrasyonunu sağlamak 

Eylem 2.1: İmar planlama ve projelendirme faaliyetlerinde güneş ışığından ve doğal 

havalandırmadan daha fazla yararlanmayı sağlayacak uygulamaların teşvik 

edilmesi 

Eylem 2.2: Kentsel ve yeni yapı projelerinde enerji verimliliği uygulamaları 

AMAÇ 3: TİCARİ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 

Hedef 3: Ticari binalarda enerji verimliliği uygulamaları ile sera gazı salımlarını 

düşürmek 

Eylem 3.1: Ticari binalarda ısı yalıtımı 

Eylem 3.2: Bilinçlendirme kampanyaları 

Eylem 3.3: Ticari binalarda enerji verimli aydınlatma 

Eylem 3.4:  AVM ve ticari tesislerde enerji yönetimine geçişin sağlanması 

AMAÇ 4: KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 

Hedef 4: Kamu binalarında enerji tüketimini azaltmak, sera gazı salımlarını 

düşürmek 

Eylem 4.1: Kamu hizmet bina ve tesislerinde enerji verimliliği uygulamaları 

Eylem 4.2: Kamu binalarının çatılarında ve arazilerine güneş enerjisi sistemlerinin 

uygulanmasının teşvik edilmesi 

AMAÇ 5: ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 

Hedef 5: Sanayi tesislerinde enerji tüketimini azaltarak sera gazı salımlarını 

düşürmek 

Eylem 5.1: Başta OSB’ler olmak üzere Yeşil Ekonomiye geçiş çalışmalarının 

hızlandırılması, enerji yönetim sistemlerinin kurulması ve Yeşil OSB sertifikası 

alınması 

Eylem 5.2: OSB’ler ve sanayi siteleri başta olmak üzere uygun tesislerde GES (Güneş 

Enerji Santrali) kurulumunun teşviki  

Eylem 5.3: Yağmur suyundan yararlanma 

AMAÇ 6: ENERJİ VERİMLİ SOKAK AYDINLATMA SİSTEMLERİ 

UYGULAMALARI 

Hedef 6: Enerji verimli sokak aydınlatmaları ile enerji tasarrufu sağlamak 

Eylem 6.1: Enerji verimli sokak aydınlatma sistemlerinin yaygınlaştırılması 
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ULAŞIM 

 

 

 

  

AMAÇ 1: TOPLU TAŞIMANIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 

BİREYSEL TAŞIT KULLANIMININ AZALTILMASI 

Hedef 1: Ulaşım emisyonlarını azaltmak 

Eylem 1.1: Toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi 

AMAÇ 2: KENT İÇİNDE BİSİKLET VE YAYA 

ULAŞIMININ ÖZENDİRİLMESİ 

Hedef 2: Bisiklet kullanımının artması ile özel araç, taksi 

gibi motorlu araç kullanımının azaltılması 

Eylem 2.1: Bisiklet ve scooter kullanımının 

yaygınlaştırılması 

Eylem 2.2: Yaya ulaşımının arttırılması 

AMAÇ 3: ALTERNATİF TEKNOLOJİ VE YAKIT 

KULLANIMI 

Hedef 3: Enerji verimli teknolojilerin kullanımı ile yakıt 

enerji tasarrufu sağlamak 

Eylem 3.1: Enerji verimli ve elektrikli araçlara geçiş 

AMAÇ 4: SÜRÜCÜ-ARAÇ SAHİPLERİNİ 

BİLİNÇLENDİRME 

Hedef 4: Sürücü eğitimleri ile araçlardan kaynaklanan 

emisyonları azaltmak 

Eylem 4.1: Sürücü ve araç sahipleri bilinçlendirme 

eğitimleri 

 AMAÇ 5: ULAŞIM GEREKSİNİMLERİNİN 

AZALTILMASI 

Hedef 5: Ulaşım gereksinimleri azaltılarak ulaşımdan 

kaynaklı emisyon miktarını azaltmak 

Eylem 5.1: Teknolojiden yararlanarak ulaşım 

ihtiyaçlarının azaltılması 
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ATIK 

 

  

AMAÇ 1: ETKİN ATIK YÖNETİMİ 

Hedef 1: Kent genelinde oluşan kişi başı atık miktarını 

azaltarak hem atıktan kaynaklı salımları hem de atık toplama 

dolayısıyla oluşan yakıt kullanımı kaynaklı emisyon miktarını 

azaltmak 

Eylem 1.1: Sıfır atık projelerinin etkin olarak sürdürülmesi 

AMAÇ 2: KATI ATIKLARIN BERTARAFI VE GERİ 

KAZANIMI 

Hedef 2: Kent atık bertarafından kaynaklı salımları azaltmak 

Eylem 2.1: Atık bertaraf tesislerinin enerji verimli 

dönüşümünü sağlamak 

Eylem 2.2: Atıklardan enerji üretimi 

AMAÇ 3: ATIK SU ARITMA 

Hedef 3: Atık su oluşumunu azaltmak ve proses ürününü 

enerji kazanımında değerlendirmek 

Eylem 3.1: Arıtma çamurunun enerji kazanımına yönelik 

tesis(ler) kurulması 

Eylem 3.2: Gri su kullanımının yaygınlaştırılması 

Eylem 3.3: Kaçak deşarjlara yönelik denetimlerin artırılması 

yoluyla önlenmesi 
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1. GİRİŞ 

 

Bütün dünyada sıcaklığın sistematik bir şekilde artmasıyla iklim değişikliklerinin yoğun olarak 

yaşandığı bir süreçteyiz.  Küresel ısınma olarak tanımladığımız bu sürecin oluşumuna 

baktığımızda, sıcaklık artışının buharlaşmayı da artırdığı ve bunun sonucunda da yağışlar ve 

hava hareketlerinde değişimler olduğunu görüyoruz.  Son  yüzyılın  en  sıcak  ve  en  kurak 

yazları geçtiğimiz 8 – 10 yıl içinde yaşanmıştır. Sıcaklık ölçümleri ile elde edilen bu sonuçları 

bazı buzul erime   olayları   da   desteklemektedir.   Örneğin, Güney Kutbundan büyük buzul 

parçalarının koparak ayrılması, İzlanda  Buzullarının  son  30 yılda şimdiye kadar görülmeyen 

bir hızla erimesi, Himalaya ve Alpler’de gerçekleşen buzulların erimesi gibi dünya üzerinde 

yaygın olarak görülen süreçler “küresel ısınma” gerçeğinin yadsınamaz kanıtlarıdır. 

Güneşten gelen ışınların bir bölümü ozon tabakası ve atmosferdeki gazlar tarafından emilir. 

Bir kısmı litosferden, bir kısmı ise bulutlardan geriye yansır. Yeryüzüne ulaşan ışınlar geriye 

dönerken atmosferdeki su buharı ve diğer gazlar tarafından tutularak dünyayı ısıtmakta 

olduğundan yüzey ve atmosferin yere temas eden en alt katı olan troposfer, olması gerekenden 

daha sıcak olur.  Bu olay, güneş ışınlarıyla  ısınan  ama  içindeki  ısıyı  dışarı bırakmayan seraları 

andırır, bu nedenle de “doğal sera etkisi” olarak tanımlanmaktadır. Bu etkinin yokluğunda 

dünyanın ortalama sıcaklığının -18°C olacağı belirtilmektedir.  Bu doğal etkiyi artıran 

“karbondioksit, metan, su buharı, azotoksit ve kloroflorokarbonlar” sera gazları olarak 

adlandırılmaktadır. 

Küresel  ısınmanın  canlılar, iklim, enerji, su  kaynakları, tarım, gıda  gibi  pek  çok  alanda 

olumsuz etkilerini yaşamakta olduğumuz şu günlerde sera etkisi gösteren gazların salımını 

engelleyecek önlemleri almamamız durumunda, ortalama küresel sıcaklığın 2100’e kadar 1,4 

ile 5,8 °C artması beklenmektedir. 

Son yıllarda özellikle Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle tüm dünyada yaşanmakta olan enerji 

krizi; fosil  yakıtlara  olan  bağımlılığımızın  daha  da  artması, hızlı  nüfus  artışı, ormansızlaşma  

ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle sera gazlarının atmosferdeki 

miktarında artışlar meydana gelmektedir. Yaşamsal etkisi olan sera gazlarının miktarının 

normalin üzerine çıkması küresel ısınma ve dolayısıyla dünyanın iklim dengelerinin 

bozulmasının en önemli nedeni olarak görülmektedir. 

Küresel ölçekte gerçekleştirilen bazı iklim değişikliği sözleşmeleri aşağıda verilmiştir: 
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Viyana Sözleşmesi 

 

Ozon tabakasının incelmesi konusu ilk kez 1976 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

(UNEP)’nın   Yönetim   Konseyi’nde   tartışılmıştır.   UNEP   ve   Dünya   Meteoroloji   Örgütü 

(WMO)’nün  ozon  incelmesini  periyodik  olarak  değerlendirmek  için  kurdukları  Ozon 

Tabakası Koordinasyon Komitesi (CCOL) sonrası, ozon tabakası konusundaki uzmanlar 1977  

yılında  bir  toplantıda  bir  araya  gelmişlerdir.  Ozon  tabakasını  incelten  maddelerin (OTİM) 

azaltılmasına ilişkin olarak ilk hükümetler arası temaslar ise 1981 yılında başlamış ve bu 

girişim Mart 1985’de Ozon Tabakasının Korunması için Viyana Sözleşmesi’nin kabulü ile 

neticelenmiştir.  

Viyana Sözleşmesi, araştırma, ozon tabakasının sistematik gözlenmesi, CFC üretiminin 

izlenmesi ve bilgi paylaşımı hususlarında hükümetler arası iş birliğinin sağlanmasını teşvik 

etmiştir. Sözleşme tarafları, ozon tabakasının yapısını değiştiren insan kaynaklı faaliyetlere 

karşı ve çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik olarak genel önlemler almakla 

görevlendirmektedir. Yasal bağlayıcılığı olan kontrolleri veya hedefleri içermeyen bir çerçeve 

sözleşmedir. 

Sözleşme üzerindeki anlaşmayı takiben, vakit kaybedilmeden ozon tabakasını incelten 

maddelerin kullanımının ve üretiminin kontrol altına alınmasını sağlayacak olan bir protokol 

üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Eylül 1987’de Ozon Tabakasını 

İncelten Maddeler İlişkin Montreal Protokolü kabul edilmiştir. 

 

Montreal Protokolü 

 

Viyana Sözleşmesi, araştırma, ozon tabakasının sistematik gözlenmesi, CFC üretiminin 

izlenmesi ve bilgi paylaşımı hususlarında hükümetler arası iş birliğinin sağlanmasını teşvik 

etmiştir. Viyana Sözleşmesinin yasal bağlayıcılığı olmakla birlikte kontrolleri veya hedefleri 

içermeyen bir çerçeve sözleşmedir. Bu vesile ile ozon tabakasını incelten maddelerin 

kullanımının ve üretiminin kontrol altına alınmasını sağlayacak olan yeni bir protokol 

üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Eylül 1987’de Ozon Tabakasını İncelten Maddeler İlişkin 

Montreal Protokolü kabul edilmiştir. 1985 yılında  Antartika  üzerindeki  ozon  deliğinin  tespit  

edilmesi  ile  hükümetler, birçok CFC’lerin ve bazı halonların üretimini ve tüketimini azaltacak 

katı önlemlere ihtiyaç olduğu yargısına varmışlardır. Montreal Protokolü, periyodik olarak 

yapılan bilimsel ve teknolojik değerlendirmeleri temel alarak azaltım takviminin revize 

edilebileceği şekilde oluşturulmuştur. Bu teknik ve bilimsel değerlendirmeleri takiben, söz   

konusu   Protokole   ait   takvimdeki   azaltımın   hızlandırılması   için   1990’da (Londra),1992’de 

(Kopenhag), 1995’de (Viyana), 1997’de (Montreal), 1999’da (Pekin) ve 2007’de (Montreal) 
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Protokol tekrar  düzenlenmiştir.  Ayrıca  bu  düzenlemeler, yeni  kontrol maddelerinin ve yeni 

önlemlerin de anlaşmaya dahil edilmesine neden olmuştur. 196 ülkenin taraf olduğu Montreal 

Protokolü, çevre konusunda oluşturulmuş en başarılı, çok taraflı  anlaşma,  olarak  

tanımlanmaktadır.  Haziran  1990  yılında, Londra’da  protokolün büyük bir başarısı olarak 

görülen ve gelişmiş ülkelerin katkıları ile oluşturulan bir "Çok Taraflı  Fon  (MLF)"  

kurulmuştur.  Bu fon, gelişmekte olan ülkelerin endüstrisine; OTİM'lerin giderilmesine yönelik  

projelerde  teknik  uzmanlaşma,  yeni  teknolojiler  ve ekipmanlar için kullandırılmaktadır. 

 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi  

 

Birleşmiş  Milletler  İklim  Değişikliği  Çerçeve  Sözleşmesi  (BMİDÇS) iklim  değişikliği 

sorununa karşı küresel tepkinin temelini oluşturmak üzere 1992 yılında kabul edilmiştir. 

Sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 194 tarafı bulunan Sözleşme, neredeyse 

evrensel bir katılıma ulaşmıştır. Sözleşmenin nihai amacı, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, 

iklim sistemi üzerindeki insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmaktır. BMİDÇS 

bir çerçeve sözleşme olarak genel kuralları, esasları ve yükümlülükleri tanımlamaktadır.  

Sözleşme, iklim sisteminin, bütünlüğü başta endüstri ve diğer sektörlerden kaynaklı 

karbondioksit ve öteki sera gazı salımlarından etkilenebilecek, ortak bir varlık olduğunu kabul 

etmektedir. 

 

Amaç ve İlkeler 

Madde   2, Sözleşme’nin   nihai   amacını “Sözleşme’nin   ilgili   hükümlerine   göre, atmosferdeki  

sera  gazı  birikimlerini,  iklim  sistemi  üzerindeki  tehlikeli  insan  kaynaklı etkiyi önleyecek 

bir düzeyde tutmayı başarmak” olarak tanımlamıştır. Bu amaç “Böyle bir düzeye, 

ekosistemlerin iklim değişikliğine doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretimini tehdit 

etmeyecek ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir zaman 

dahilinde ulaşılmalıdır” hükmü ile niteliklendirilmiştir. Sözleşme’nin genel ilkeleri, Giriş 

bölümünde ve 3. maddede yer almaktadır. 3. maddede sayılan ilkeler şunlardır: Eşitlik ilkesi 

(Madde 3.1) Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi (Madde 3.1) İhtiyatlılık ilkesi 

(Madde 3.3) Sürdürülebilir kalkınmayı destekleme hakkı ve yükümlülüğü (Madde 3.4) 

Sözleşme  yukarıda  sayılanlara  ek  olarak, Giriş  bölümünde  ve  diğer  maddelerinde 

“insanlığın ortak kaygısı”, “serbest ticaret” ve “maliyet etkinlik” gibi ilkelere yer vermiştir. 
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Sözleşme Kapsamındaki Yükümlülükler  

Sözleşme tarafların azaltım ve iklim değişikliğinin etkilerine uyuma ilişkin yükümlülüklerini 

tanımlamaktadır. Sözleşme, tüm Taraflar için geçerli yükümlülüklere ek olarak, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülke tarafları için farklı yükümlülük türleri ortaya koymaktadır. Bunlar 

aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:  

 

• Tüm taraflar için geçerli yükümlülükler (Madde 4.1)  

• EK-I Taraflarının yükümlülükleri (Madde 4.2)  

• EK-II Taraflarının yükümlülükleri (Madde 4.3, 4.4, 4.5) 

 

Sözleşme kapsamında, tüm  Taraflar  sera  gazı  salımları, ulusal  politikalar  ve  en  iyi 

uygulamalar ile ilgili bilgileri toplamak ve paylaşmakla yükümlüdür. Sözleşme, Tarafların 

ulusal   salım   envanterleri   geliştirmelerini, iklim   değişikliği   azaltım   ve   uyumu 

kolaylaştırma önlemleri içeren ulusal programlar hazırlamalarını ve uygulamalarını ve 

uygulama ile ilgili bilgileri Taraflar Konferansı’na bildirmelerini gerektirmektedir. Sözleşme, 

EK-I’de listelenen gelişmiş ülke Tarafları için daha sıkı azaltım yükümlülükleri 

belirlemektedir. EK-I Tarafları salımlarını sınırlamaya ve yutaklarını iyileştirmeye yönelik 

politika  ve  önlemler  geliştirmekle  yükümlüdür.  Sözleşme  ayrıca  bu  Tarafların  2000 yılına 

kadar sera gazı salımlarını 1990 yılı düzeylerine getirmeleri için yasal olarak bağlayıcı olmayan 

bir hedef koymuştur. EK-II’de  yer  alan  gelişmiş  ülke  Tarafları,  gelişmekte  olan  ülkelere  

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak ve uyum için 

mali kaynak sağlamak ve teknoloji transferi için adımlar atmakla yükümlüdür. 

Türkiye, bir OECD üyesi olarak, BMİDÇS 1992 yılında kabul edildiğinde gelişmiş ülkeler ile 

birlikte Sözleşme’nin EK-I ve EK-II listelerine dâhil edilmişti. 2001’de Marakeş’te 

gerçekleştirilen   7.   Taraflar   Konferansı’nda (COP7)   alınan   26/CP.7   sayılı   Kararla 

Türkiye’nin diğer EK-I Taraflarından farklı konumu tanınarak, adı BMİDÇS’nin EK-II 

listesinden çıkarılmış fakat EK-I listesinde kalmıştır. Türkiye 24 Mayıs 2004’te 189. Taraf 

olarak BMİDÇS’ne katılmıştır. 

Türkiye 5386 Sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 

Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 5 Şubat 2009’da Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nce kabulü ve 13 Mayıs 2009 tarih ve 2009/14979 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı’nın ardından, katılım aracının Birleşmiş Milletlere sunulmasıyla 26 Ağustos 2009 

tarihinde Kyoto Protokolü’ne Taraf olmuştur.  
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Protokol kabul edildiğinde BMİDÇS tarafı olmayan Türkiye, EK-I Taraflarının 

sayısallaştırılmış salım sınırlama veya azaltım  yükümlülüklerinin  tanımlandığı  Protokol  EK-

B  listesine  dâhil  edilmemiştir. Dolayısıyla, Protokol’ün 2008-2012 yıllarını kapsayan birinci 

yükümlülük döneminde ve 2012-2020 yıllarını kapsayan ikinci yükümlülük döneminde 

Türkiye’nin herhangi bir sayısallaştırılmış salım sınırlama veya azaltım yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. 

 
Kyoto Protokolü 

 

Aralık  1997’de  Kyoto’da  gerçekleştirilen  BMİDÇS  3.  Taraflar  Konferansı’nda  kabul 

edilmiştir. Protokol, Sözleşme’nin amaç ve kurumlarını paylaşmaktadır. Bununla birlikte 

Viyana Sözleşmesi ile  arasındaki en önemli ayrım, düzenledikleri yükümlülüklerin hukuki 

niteliği ile ilgilidir. Sözleşme sanayileşmiş ülkelerin sera gazı salımlarını stabilize etmeleri 

yönünde bağlayıcı olmayan bir yükümlülük tanımlamışken, Protokol sanayileşmiş ülke 

Taraflarına bağlayıcı sera gazı salım sınırlama ve azaltım yükümlülükleri getirmiştir. 

Protokolün ülkelerin onayına ve uygulamasına hazır hale getirilmesi için gerekli ayrıntılı 

uygulama kuralları  2001  yılında  Marakeş’te  gerçekleştirilen  7.  Taraflar  Konferansı’nda  

kabul edilmiştir. “Marakeş Uzlaşmaları” olarak adlandırılan bu kurallar 2005 yılında 

Protokol’ün 1.Taraflar  Toplantısı’nda  onaylanmıştır.  16  Şubat  2005’te  yürürlüğe  giren  

Kyoto Protokolü’ne Mayıs 2010 itibariyle 191 ülke ve Avrupa Birliği taraftır. Protokol, 

Sözleşme’nin “ortak  fakat  farklılaştırılmış  sorumluluklar  ilkesi” uyarınca Taraflar arasında 

yükümlülükler açısından yaptığı ayrımlaştırmayı izleyerek, gelişmiş ülkelere bağlayıcı salım 

azaltım yükümlülükleri getirmiş ve onlara daha ağır bir yük vermiştir. Protokolün EK-B 

listesinde yer alan EK-I Tarafları için, salım hedefi olarak da bilinen, sayısallaştırılmış  salım  

sınırlama  veya  azaltım  yükümlülükleri  belirlemiştir. Protokolün EK-B listesinde yer alan EK-

I Tarafları, 38 sanayileşmiş ülke ve Avrupa Topluluğu’nu içermektedir. Protokol ayrıca, EK-

B’de listelenen gelişmiş ülke Taraflarının 2008-2012 yılları arasını kapsayan ilk yükümlülük 

döneminde toplam sera gazı salımlarını 1990 düzeyinin %5 altına indirmelerini öngören, toplu 

bir hedef veya tavan koymuştur. EK-I Tarafı ülkelerin bireysel salım hedefleri “tahsis edilmiş 

miktar” olarak tanımlanmaktadır ve EK-B’de gösterilmektedir. Bu Taraflar salım sınırlama 

veya azaltım yükümlülüklerini yerine getirmede Protokol kapsamında oluşturulan “esneklik 

mekanizmalarından da yararlanabilmektedir. 
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Türkiye, bir OECD üyesi olarak, BMİDÇS 1992 yılında kabul edildiğinde gelişmiş ülkeler ile 

birlikte Sözleşme’nin EK-I ve EK-II listelerine dâhil edilmişti. 2001’de Marakeş’te 

gerçekleştirilen   7.   Taraflar   Konferansı’nda (COP7)   alınan   26/CP.7   sayılı   Kararla 

Türkiye’nin diğer EK-I Taraflarından farklı konumu tanınarak, adı BMİDÇS’nin EK-II 

listesinden çıkarılmış fakat EK-I listesinde kalmıştır. Türkiye 24 Mayıs 2004’te 189. Taraf 

olarak BMİDÇS’ne katılmıştır. 

Türkiye 5386 Sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 

Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 5 Şubat 2009’da Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nce kabulü ve 13 Mayıs 2009 tarih ve 2009/14979 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı’nın ardından, katılım aracının Birleşmiş Milletlere sunulmasıyla 26 Ağustos 2009 

tarihinde Kyoto Protokolü’ne Taraf olmuştur. Protokol kabul edildiğinde BMİDÇS tarafı 

olmayan Türkiye, EK-I Taraflarının sayısallaştırılmış salım sınırlama veya azaltım  

yükümlülüklerinin  tanımlandığı  Protokol  EK-B  listesine  dâhil  edilmemiştir. Dolayısıyla, 

Protokol’ün  2008-2012  yıllarını  kapsayan  birinci  yükümlülük  döneminde Türkiye’nin  

herhangi  bir  sayısallaştırılmış  salım  sınırlama  veya  azaltım  yükümlülüğü 

bulunmamaktadır.  

 

Paris Anlaşması  

 

Paris  Anlaşması  5  Ekim  2016  itibariyle,  küresel  sera  gazı  emisyonlarının  %55’ini oluşturan 

en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 

itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz ise Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New   

York’ta   düzenlenen   Yüksek   Düzeyli   İmza   Töreni’nde   175   ülke temsilcisiyle birlikte 

imzalamıştır. Anlaşma, sürdürülebilir  kalkınma  ve  yoksulluğun  ortadan  kaldırılması  

bağlamında BMİDÇS’nin  uygulamasını  geliştirmeyi  hedeflemektedir.  Anlaşmanın  uzun  

dönemli hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C 

altında tutulması; ilave  olarak  ise  bu  artışın  1,5°C’nin  altında  tutulmasına  yönelik  küresel 

çabaların sürdürülmesi olarak ifade etmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı  

uyum  kabiliyetinin  ve  iklim  direncinin  arttırılması; düşük  sera  gazı  emisyonlu kalkınmanın   

temin   edilmesi   ve   bunlar   gerçekleştirilirken, gıda   üretiminin   zarar görmemesi diğer bir 

temel hedef olarak belirtilmektedir. Son olarak, düşük emisyonlu ve iklim dirençli kalkınma 

yolunda finans akışının istikrarlı hale getirilmesi hedefler arasında yerini almaktadır. Gerek 

belirtilen hedeflere ulaşmada gerek diğer maddelerde uygulamada “ortak fakat farklılaştırılmış 

sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesi prensip olarak benimsenmiştir.   Buna   göre   

ülkelerin   küresel   iklim   eylemlerine, kendi   imkanları doğrultusunda mümkün mertebe 

katkı sunmaları öngörülmüştür.  
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Ülkelerin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkesi uyarınca 

gerçekleştirecekleri azaltım, uyum, finans, teknoloji transferi ve kapasite inşası konusundaki 

Anlaşma’nın temel hedefini yerine getirmeye yönelik faaliyetlerinin yer aldığı “Ulusal Katkı 

Beyanlarını” her 5 yılda bir sunmaları öngörülmüştür. Türkiye, Niyet  Edilen  Ulusal  Katkı  

Beyanını  30  Eylül  2015  tarihinde  Sözleşme Sekretaryasına   sunmuştur.    

Türkiye’nin   Ulusal   Katkı   Beyanı’na   göre,  sera   gazı emisyonlarının 2030 yılında Süregelen 

Durum Senaryosu(BAU)’na göre artıştan %41 oranına kadar azaltılması öngörülmüştür.  

 
1.1 ÇALIŞMANIN AMACI 

 

Bu çalışmada Tuzla Belediyesi’nin iklim değişikliği ve etkilerine yönelik uygulayacağı eylemleri 

ortaya koymak, paydaşların olası risklere ilişkin geri bildirimlerini alarak ortak akılla iklim 

değişikliği eylem planının hazırlanması amaçlanmıştır. Bu planın hazırlanması sadece Tuzla 

ilçesine değil aynı zamanda küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara 

da yerel düzeyde katkı sağlaması bakımından kritik öneme sahiptir. 

Çalışmada Tuzla Bölgesi’nde vatandaşları ve geleceğimiz olan çocuklarımızı, iklim değişikliği 

konusunda bilgilendirmek ve ülkemizin hedefleriyle uyumlu bir şekilde 2030 yılına kadar %40 

artıştan azaltım belirlenmiştir. 

 

1.2 ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

 

Tuzla Belediyesi’nin organizasyonuyla yapılan çalıştaylarda bölgede sera gazı emisyonları 

azaltım eylemlerine katkı sağlayacağı düşünülen paydaş kuruluşların geri bildirimleri ve risk 

değerlendirmesine yönelik görüşleri alınmıştır. 

Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen ve ilgili tüm tarafların katılım gösterdiği   

çalıştaylarda katılımcılara konu başlıkları altında muhtelif sorular yöneltilmiştir: 

1. Sera Gazı Azaltım Stratejileri (Eylem Planları),  

2. Öngörülen eylem planlarının paydaşlar tarafından benimsenmesi ve 

uygulanmasına   yönelik   öneriler,  

3. Öngörülen  eylem  planlarının  belirli  aralıklarla  izlenmesine,  

değerlendirilmesine (performans yönetimine) dair öneriler,  

4. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Tuzla ilçesinin güçlü ve 

zayıf yanları ile tehdit ve fırsatlar (GZFT),  

5. İklim değişikliğine uyum kapsamında Tuzla ilçesinin güçlü, zayıf 

yanları ile tehdit ve fırsatlar (GZFT),  

6. Tuzla’da iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörler. 
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Bu sorulara verilen geri bildirimlerle, hesaplanan sera gazı emisyonu değerlerine göre yapılan 

değerlendirme sonuçları birbiriyle uyumlu bulunmuştur. Bunun yanında katılımcılarla 

Tuzla’da halk sağlığını, afet yönetimini, su kaynaklarını, biyoçeşitliliği, tarım sektörünü ve 

tarımsal üretimi, ulaşım alt yapısını, kentsel altyapıyı etkilemesi muhtemel iklim değişikliği 

kaynaklı afetlerin ve hava olaylarının risk düzeyine yönelik (yüksek riskten düşük riske) beyin 

fırtınası çalışması gerçekleştirilmiştir. Tüm geri bildirimler Tuzla için olası riskler, amaçlar ve 

eylemler ile eylem planlarının oluşturulmasında fayda sağlamıştır. 

Çalıştayda Paydaşlardan Alınan Geri Bildirimler: Tuzla Belediyesi’nin paydaşları ile yapılan 

çalıştayda “Sera Gazı Azaltım Stratejileri (Eylem Planları)” konu başlığı altında aşağıdaki geri 

bildirimler alınmıştır. 

• Yenilenebilir enerjiye geçilerek elektrik kaynaklı emisyon azaltılabilir  

• Yakma kaynakları alternatifleriyle değiştirilebilir ve yakma sistemlerinin 

performansının arttırılabilir 

• Konutlarda yalıtımlar iyileştirilerek enerji kaybı engellenebilir  

• Vatandaş bilinçlendirilebilir ( Eğitim programları- Görsel tanıtımlar ) 

• Sanayi kuruluşlarının emisyonları izlenebilir ( Kanunlar – Yönetmelik 

çıkarılıp ) (İş Güvenliği uzmanlığı gibi Sera Gazı uzmanlar oluşturulur )  

• Tershane ve Deri Sanayi işletmelerinin etkisinin azaltılmasına yönelik 

önlemler alınabilir ( koku ve nüfus artışı ) 

• Araçların egzoz emisyon ölçümleri düzenli olarak yapılabilir  

• Toplu taşımayı teşvik edici çalışmalar yapılabilir 

• Atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerinin etkinliği arttırılabilir  

• Nüfus artışını önleyici çalışmalar yapılabilir 

• Atık ısı sektörler arasında iş gücü enerjisi olarak kullanılabilir  

• Enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılabilir 

• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışılabilir (Sanayi tesisleri)  

• Aydınlatmada LED dönüşümü yapılabilir 

• Enerji Kimlik Belgelerinin alınabilir  

• Verimlilik sınıfı yüksek cihaz kullanılabilir 

• Ağaçlandırma çalışmaları ve yutak alanı çalışmaları yapılabilir 

• Raylı sistemlerin yaygınlaştırılabilir 

• Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaştırılabilir 

Çalıştayda katılımcılardan “Öngörülen eylem planlarının paydaşlar tarafından benimsenmesi 

ve uygulanmasına yönelik öneriler” başlığı altında aşağıdaki geri bildirimler alınmıştır. 

• Eylem planlarının içselleştirilmesine yönelik pilot çalışmalar 
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• Halkı bilinçlendirmek için etkinlikler düzenlenebilir (Kamu spotu, 

bilgilendirme gibi farkındalık çalışmaları) 

• Her yapı için, ağaçlandırma zorunluluğu (yönetmeliklerde zorunlu hale 

getirilmesi)  

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş için bütçe temin edilmeli 

• Eylem planlarının uygulanmasına yönelik kararları uygulamayanlara sanayi 

kuruluşlarının uzmanları tarafından cezai işlem uygulanmalı ve denetleyici 

kurum taviz vermemeli 

• Yeşil alanların arttırılması ve korunması amacıyla okullarda bilinçlendirme 

çalışmaları yapılmalı 

• Her okulun bahçesinde bitki yetiştirilebilecek alanların oluşturulması 

• Yeşil alanların arttırılması ve korunması amacıyla okullarda bilinçlendirme 

çalışmaları yapılmalı 

• Her okulun bahçesinde bitki yetiştirilebilecek alanların oluşturulması 

• Kamu kurumlarından ağaçlandırma ve parklar, bahçeler oluşturma konusunda 

destek istenmesi 

• Yeşil alanların korunması konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla medya 

kuruluşları ve içerik üreticilerinden destek alınabilir 

• Toplu taşıma teşviki konusunda toplu taşımanın kalitesinin (alternatiflerinin) 

arttırılabilir 

• Geri dönüşüm teşviki amacıyla anında paraya dönüşebilen otomat benzeri 

dönüşüm toplama sistemlerinin arttırılması. Örneğin ‘’şişeyi at Tuzla Kart için 

puan yüklensin, dilediğin gibi harca‘’ 

• Evsel atıkların sanayi atıklarının ayrıştırılmasının sağlanması birbirine 

karışmasının engellenmesi 

• Bisiklet yollarının sayısı arttırılmalı 

• Toplu ulaşım teşvik edilmeli, akıllı ev modülleri arttırılmalı 

• Toplu taşımada elektrikli hibrit sisteme geçilmeli 

• Büyük gemilerin enerji ihtiyacını güneş panellerinden sağlanması yapılabilir  

• Güneş panelleri bulunan otobüsler kullanılmalı 

• Çöp atıklar yakılarak elektrik enerjisi elde edilebilir  

• Açık şeffaf ve katılımcı yasal mevzuat oluşturulabilir  

• Eğitimle farkındalık arttırılabilir 

• Teşvik ve özendirici çalışmalar arttırılabilir 

 

Çalıştayda katılımcılardan “İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Tuzla ilçesinin güçlü ve 

zayıf yanları ile tehdit ve fırsatlar (GZFT)” ve “İklim değişikliğine uyum kapsamında Tuzla 

ilçesinin güçlü, zayıf yanları ile tehdit ve fırsatlar (GZFT)” başlıkları altında aşağıdaki geri 

bildirimler alınmıştır. 
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 Tablo 2 Çalıştay GZFT Geri Bildirimleri 

 

Çalıştayda “Tuzla’da iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörler” konu başlığı altında 

aşağıdaki geri bildirimler alınmıştır. 

• Tarım  

• Turizm 

• Ulaşım 

• İnşaat  

• Sanayi 

• Konutlar 

• Balıkçılık  

Alınan geri bildirimlerin büyük kısmının raporda belirtilen eylem planlarıyla uyumlu olması  

memnuniyet vericidir.  Paydaşların  sağladığı  geri  bildirimlerin  raporun  sahaya 

yansıtılmasında daha uygulanabilir ve gerçekçi eylemler belirlenmesine katkı sunduğu 

değerlendirilmektedir. 

  

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar  Tehditler 

Tuzla Belediyesinin 
olayın farkında 
olması 

Otopark problemi 
Kültürel ve sosyal 
tesislerin zenginliği 

Deprem alanı olması 
ve jeolojik 
yapısından ötürü 
kitlilik yükünü 
alması 

Çalıştay yapılması Tuzla’nın göç alması 
Deniz kenarında 
konum 

OSB kaynaklı koku 
varlığı 

Güçlü sanayi 
bölgelerinin olması 

Yüksek hava, kara, 
deniz kirliliği 

STK iletişiminin iyi 
olması 

Halk sağlığının çevre 
kirliliğinden 
etkilenmesi 

Düzgün şehirleşme 
OSB’lerin fazla 
olması 

Ormanlık alanın g-
fazla olması 

Sanayi atıklarının 
fazlalığı 

Eğitim seviyesinin 
yüksekliği 

Yoğun ulaşım ağında 
bulunması 

Ekonomik seviyenin 
yüksekliği 

Nüfus yoğunluğunun 
fazla olması 

Arıtma tesisinin 
bulunması 

Alt yapı eksikliği 

Ağaçlandırma 
faaliyetleri için 
piyade okulunun 
varlığı 

Trafiğin fazla olması 

Belediyenin vizyonu  Limanın bulunması Çarpık kentleşme 
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2. MEVCUT DURUM TESPİTİ (TÜRKİYE MARMARA 

BÖLGESİ SGE İSTATİSTİKLERİ) 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Marmara Bölgesi’nin sera gazı emisyon istatistikleri ile Marmara 

Bölgesi’ndeki CO2 emisyonları ile sektörel bazlı SGE’ler bakımından durum tespiti ile 

sektörlere yönelik bazı öneriler aşağıda verilmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SERA GAZI EMİSYON İSTATİSTKLERİ 

Ülkemizde yaklaşık 20 yıllık bir süreçte sera gazı emisyonu 2 katından daha fazla artmıştır 

[Tablo 3]. Bunun başlıca sebebi nüfus yoğunluğunun artmasıyla beraber üretimde meydana 

gelen çeşitlilik, kırsaldan kente göç ve teknolojinin ilerlemesi ile enerjiye duyulan ihtiyacın 

gün geçtikçe artmasıdır. Ülkemizde kişi başına düşen sera gazı emisyonu 1990 yılında 4,0 ton 

CO2 iken 2020 yılına gelindiğinde 6,3 ton CO2 seviyesine yükselmiştir. 

Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonunda en büyük payı %72 ile enerji kaynaklı emisyonlar 

alırken bu oranı sırasıyla %13,4 ile tarım, %11,2 ile endüstriyel işlemler takip ederken %3,4 

oranında atık sektörü emisyonu da ortaya çıkmıştır (Türkiye İklim Değişikliği Raporu). 

Tablo 3 Türkiye’de Sektör Bazlı Toplam Sera Gazı Emisyonları (1990-2020) 

 

 

Ülkemizin 2020 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %3,1 artarak 523,9 milyon 

ton (Mt) CO2 eşdeğeri (CO2e) olarak hesaplanmıştır [Şekil 6]. 2020 yılı emisyonlarında CO2e 

olarak en büyük payı %70,2 ile  enerji  kaynaklı  emisyonlar  alırken  bunu  sırasıyla  %14  ile  

tarımsal faaliyetler, %12,7 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve %3,1 ile atık sektörü 

takip etmiştir. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton CO2e, 2019 yılında 6,2 

ton CO2e ve 2020 yılında 6,3 ton CO2e olarak hesaplanmıştır (TÜİK SGE İstatistikleri 1990-

2020) [Şekil 7]. 

 

          
(Milyon ton 
Co2e) 

 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1990-
2020 
Değişim 
(%) 

2019-
2020 
Değişim 
(%) 

Toplam 
Emisyon 

219,7 299,0 398,7 474,5 500,8 528,3 524,0 508,1 523,9 138,4 3,1 

Enerji 139,6 216,0 287,8 342,0 361,7 382,4 374,1 365,4 367,6 163,3 0,6 

Endüstriyel 
Proses ve 
Ürün 
Kullanımı 

23,0 26,3 49,0 59,2 63,5 66,4 68,0 58,6 66,8 190,5 14,0 

Tarım 46,1 42,3 44,4 56,1 58,9 63,3 65,3 68,0 73,2 58,8 7,5 
Atık 11,1 14,3 17,4 17,1 16,7 16,3 16,6 16,1 16,4 48,0 2,1 
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Şekil 6 Türkiye SGE İstatistikleri (TÜİK SGE İstatistikleri 1990-2020) 

 

 

 
Ülkemizdeki sera gazı emisyonlardaki en büyük paya sahip olan CO2’nin kaynağı, %87,4’lük 

oranla enerji sektörüdür. Bu CO2 emisyon oranını %34,6 ile hane ve ticari kullanıma sahip 

noktaların ısınma ve enerji üretimine aittir. 

CO2 emisyonlarının dışında ülkemizde sektörler arasında en büyük pay %62,4’le CH4 ve %72,5 

ile N2O emisyonuyla tarım sektörüne aittir. 

Türkiye’deki sera gazı emisyon raporlarını incelediğimizde florlu gazların ülkemizin emisyon 

raporlarındaki oranı az olsa dahi 20 yıllık süreçte kendini katlayarak arttırmakta ve önemli bir 

emisyon problemi olarak görülmeye başlamaktadır [Tablo 4]. Flor içeren gazların kaynağı ODS 

yani ozon tüketen maddelerin yerine kullanılan maddelerin tüketimi sonucu ortaya çıkan SF6 

emisyonlarıdır. 

 

Şekil 7 Türkiye Sektörlere ve Salınan Gaz Tiplerine Göre SGE İstatistikleri (TÜİK SGE 
İstatistikleri 1990-2020) 
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Tablo 4 Yıllara ve Gazlara Göre Sera Gazı Emisyonları (1990 – 2020) 

 

2.1 DOLAYLI SERA GAZI EMİSYONLARI 

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nde (IPCC) temel emisyon problemine neden olan 

gazlara ek dolaylı emisyon gazları da listelenmiştir. Bu gazlar; karbonmonoksit (CO), 

azotoksitler (NOx), amonyak (NH3), partiküler madde (PM10), metan içermeyen uçucu gazlar 

(NVMOC) ve kükürt dioksit (SO2)’tir. 

 

 

Ülkemizin dolaylı olarak salınan sera gazı emisyonlarının yıllara göre dağılımı Şekil 8’de 

verilmiştir. Buna göre NOx emisyonlarının en büyük nedeni elektrik üretim sektörü ve bu 

sektördeki endüstriyel atıkların yakılmasıdır. CO emisyonu ise en çok konut/ticari yapılardaki 

ısınma amaçlı yakma kaynaklıdır.  NVMOC salımının en büyük kaynağı tarımsal faaliyetler 

iken SO2 emisyonunun en büyük kaynağı ise enerji sektöründeki enerji kazanım amaçlı kömür 

ve/veya doğalgaz gibi birincil kaynakların yakılmasıdır. NH3 salımının en büyük nedeni ise 

hayvancılık faaliyetleri ve tarımsal amaçlı gübrelemedir. PM10 salımının en büyük nedeni ise 

%67,5 pay ile gübre kullanımıdır. 

          (Milyon ton Co2e) 

 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1990-

2020 

Değişim 

(%) 

2019-

2020 

Değişim 

(%) 

Toplam 

Emisyon 

219,7 299,0 398,7 474,5 500,8 528,3 524,0 508,1 523,9 138,4 3,1 

CO2 151,7 229,9 316,0 384,3 405,3 430,2 422,6 401,7 413,4 172,6 2,9 

CH4 42,5 43,7 51,6 52,8 55,6 56,8 60,3 63,1 64,0 50,6 1,4 

N2O 25,0 24,8 27,4 32,3 34,4 35,6 35,5 37,0 40,5 62,2 9,4 

F-Gazlar 0,6 0,7 3,6 5,0 5,5 5,7 5,7 6,2 6,0 860,6 -3,8 

Şekil 8 Türkiye Cumhuriyeti Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarının Yıllara Göre Dağılımı 
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2.2 MARMARA BÖLGESİ EMİSYON İSTATİSTİKLERİ 

 

Ülkemizde, spesifik olarak Marmara Bölgesi’ni hedef alan bir emisyon raporlama çalışması 

yapılmadığı için İzmit ili, Bursa ili ve ilçeleri, Kocaeli, İstanbul ili ve ilçe yerel yönetimlerinin 

raporlarının değerlendirilmeleri neticesinde aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. 

Marmara Bölgesi’nde temel sera gazı salımlarındaki en büyük pay mesken ve ticari/kurumsal 

binalara aittir [Şekil 9].  Bu salımın en büyük nedeni ülkemizin de genelinde olduğu gibi ısınma 

ve enerji tüketimi sonucu ortaya çıkan salımlardır. 

Sanayi ve üretim kaynaklı salımın alt başlıklarında endüstriyel prosesler kaynaklı salımlar, atık 

yönetimi sonucu oluşan salımlar ve sanayi faaliyetleri yer almaktadır. Ülkemizin gelişmekte 

olan bir ülke olduğunu da hesaba katarsak büyüyen ekonomi ve üretim hacmi nedeniyle 

ülkemizde sanayi ve üretim kaynaklı sera gazı salımları gün geçtikçe artmaktadır. Bölgeden 

seçilen şehirlerin emisyonları birbirleri arasında değişiklik gösterse de temel olarak sanayi ve 

üretim kaynaklı salımların ana kaynağı imalat sanayi ve inşaat sektörüne aittir. Bölgede 

bulunan şehirlerin nüfus yoğunluğunun göç ve doğum oranı ile oranlı olarak artması bu iki 

sektöre ek olarak enerji talebi de oluşturduğu için enerji dönüşüm ve üretim sektörü de 

bölgesel sera gazı salımı konusunda büyük bir sorumluluğa sahiptir. 

 

  

  

Şekil 9 Marmara Bölgesi Sera Gazı Envanteri Sektörel Dağılımı 
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2.3  SERA GAZI EMİSYONLARININ ÇEVREYE VE ÇEŞİTLİ 

SEKTÖRLERE OLAN ETKİSİ 

 

Sera gazı emisyonlarının çevreye olan etkileri kısa ve uzun vadeli olarak değişiklik 

göstermektedir. Bu etkilere örnek vermek gerekirse kısa vadeli olarak su kaynaklarının 

kuruması ve kuraklık verilebilirken uzun vadeli olarak da iklim değişikliği ve ekstrem hava 

olayları verilebilmektedir.  Şekil 10 ‘da görülebileceği gibi ülkemizdeki emisyonlar 1990’dan 

2020 yılına değin yaklaşık 30 yılda oldukça artmıştır. Bu süreçte yaşanan göl/akarsu 

kurumaları, çeşitli kuraklıklar ve toprak kayıpları, aşırı ısınma ve aşırı soğuma vb. durumları 

Marmara  Bölgesi’nde  görülmeye  ve  artmaya başlamıştır. 

Sera gazlarının ve sera gazı etkisinin neden olduğu küresel ısınmadan da payını alan ülkemizde 

sel, don ve hortum gibi doğal afetler, son 10 yılda ülkemizde görülme olasılığı en düşük olan 

Marmara  bölgesinde  dahi  meydana  gelmeye  başlamıştır.  Ayrıca sera gazlarının neden 

olduğu aşırı ısınma sonucu ormanların mikro kliması, yani orman içindeki toprak  ve  hava  

arasındaki  bağıl  nem  değişiminin değişmesi  ile  orman  yangınları  da  artmıştır.  Marmara 

Bölgesi’nde bulunan İstanbul ilinde son 10 yılda meydana gelen orman yangınlarında, toplam 

5.437 hektar orman alanı tahrip olmuştur. 

 

  

Şekil 10 Türkiye’de Yıllar Başına Görülen Ekstrem Hava Olayları (MGM,2020) 
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2.3.1. Tarım Sektörü 

 

Sera gazı emisyonlarının artışından en çok etkilenen sektör, doğayla etkileşimi en fazla olan 

tarım sektörüdür. İklimsel değişiklikler ve doğal afetler sonucu yaşanan kayıplar, tarım 

sektörüne   yer   yer   hayati   darbeler   vurabilmektedir.   Marmara   Bölgesi’ndeki   tarım 

sektöründeki en büyük sorun kurak geçen günler ve sıcak hava dalgasıdır. Hali hazırda az 

yağışlı ve oldukça sıcak yazlar geçiren Marmara Bölgesi, iklim değişiklikleriyle beraber bazı 

aylar 5 mm altına düşen yağış yoğunluğuna ve 40 dereceye varan sıcaklıklara ulaşmaktadır.   

Ayrıca   yağışların   olduğu   dönemlerde   Marmara Bölgesi’nde bulunan il ve ilçelerde sel ve 

su baskınları artmış ve gerek bölge tarımına gerekse tarımla ilişkili sektörlere oldukça büyük 

zararlar vermiştir. 

 

2.3.2. Ulaşım Sektörü 

 

İklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri olan aşırı yağışlara ek sıcak ve soğuk hava 

dalgaları, ulaşım sektörünü hem şehirler arası hem de şehir içi ölçeklerde etkilemektedir. 

Yaşanan veya yaşanabilecek sel ve toprak kaymaları sonucu çoğu zaman ülkenin en büyük iki 

şehri Ankara ve İstanbul arasındaki yolların kapanma durumuna dahi geldiği olmuştur.  Ayrıca 

hava dalgaları nedeniyle oluşan yol hasarları, ray genişlemesi ve asfalt erimesi gibi olaylar 

dolayısıyla ulaşım sektöründe  çok ciddi  maddi  kayıplara  neden  olmaktadır. Ayrıca görülen 

ekstrem olaylar ve mevsim normallerinin aksine gerçekleşen yağışlar da bu sektörü 

etkilemektedir. Yaşanan bu durumlar sadece taşıma tabanlı unsurlara değil lojistik tabanlı 

unsurlara da etki edeceğinden ticari ve sanayi faaliyetler aksayacak ve etkilenecek diğer 

unsurları da zora sokacaktır. 

 
2.3.3. Sanayi ve Üretim Sektörleri 

 

Sera gazı emisyonlarının bir diğer büyük etkisi de sanayi ve üretim sektörünedir. Ekstrem iklim 

olayları nedeniyle yaşanan ham madde yetersizliği, üretimlerin düşmesi sonucu meydana 

gelen stok eksikliği sebebiyle satış yapılamaması, aynı zamanda gerekli üretimin yapılması için 

ihtiyaç duyulan ham maddeye ulaşılamaması bu sektörün en büyük kayıplarındandır. Sanayi 

sektörü sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklimsel problemlerin uzun  vadeli  etkilerini 

yaşayacak  en önemli  sektördür.   

Sera gazı emisyonlarının kaynağı olarak gerekli önlemler alınmadığı takdirde sanayi ve 

özellikle üretim sektörü bütünüyle sekteye uğrayacak ve zarar edecektir. 
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Üretim ve/veya  işlemek için gerekli  ham madde  eksiliği, temiz  su kaynaklarının zamanla yok 

olması bu sektörü işlemez hale getirecek ve zarar ettirecektir. Bunlara ek olarak iş gücünün 

bölgede yaşanabilecek felaketler sonucu azalacağı ve enerji tedariki, tedarik zinciri ve iletişim 

hatlarının da zarar görmesiyle sanayi ve üretim sektörünün büyük bir darbe alması ön 

görülmektedir. 

 

2.3.4. Enerji Sektörü 

 

Enerji sektörü dağıtım ve üretim konusunda çeşitli sıkıntılarla karşı karşıyadır. Sıcaklık 

artışıyla beraber iletim ve dağıtım kablolarının ısınmasından kablo kopmaları gibi problemler 

yaşanacak ve firmalara zorluk çıkaracaktır. İklim değişikliğinin beraberinde getireceği şiddetli 

yağışlar, sel ve fırtına gibi aşırı hava olayları elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinin  zarar  

gördüğü  durumlara  neden  olması  da  ayrıca  muhtemeldir.  Her  ne kadar kış mevsiminde 

de sıcaklık artışı yaşanması sebebiyle ısınmadaki enerji ihtiyacında bir miktar azalma 

yaşanması öngörülse de yaz sıcaklıklarının da artışı nedeniyle enerji tüketiminde  artışa  neden  

olacak  ve  enerjiye  yönelik  talep  artacaktır.  Dolayısıyla elektrik dağıtımı zorlaşacak ve hatta 

aksayarak hem tüketici hem de üretici açısından çeşitli olumsuz sonuçlara neden olacaktır. 

Ayrıca bu sebepler sadece elektrik dağıtımı ve üretimini değil, doğalgaz şebekelerinin de zarar 

görmesi ve talebe karşılık veremeyecek olmasından dolayı benzeri problemlerin yaşanması 

kaçınılmazdır.  Sel, taşkın ve fırtına gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı elektrik 

ve doğalgaz şebekelerinin dayanıklı hale getirilmesi önemli bir husus olmaktadır. 

 

2.3.5. Atık Sektörü 

 

Atık sektörü ve atık yönetimi listelenebilecek bütün sektörleri ilgilendiren bir husustur. 

Yaşanabilecek  fırtına,  sel  ve  taşkın  gibi  çevre  felaketleri  firmaların  atık  yönetimlerini 

olumsuz anlamda etkileyeceği kaçınılmaz bir gerçektir.  

Atık toplama sistemlerinin zarar görmesi, yeterli ve korunaklı depoların bulunmaması ve bu 

sebeplerden dolayı atıkların düzenli olarak geri kazanılamaması sonucunda atık oluşturan her 

sektörün zarar görmesi muhtemeldir. Ayrıca artan hava sıcaklıkları tehlikeli atık yönetiminin 

de iklimsel dirence göre düzenlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Marmara 

Bölgesi’nde tehlikeli atık bertarafı genel olarak yakma ve depolama ile gerçekleştiğinden dolayı 

bölgede bulunan her firmanın aktif olarak tehlikeli atık yönetimini kontrol altında tutması ve 

düzenli olarak kontrol etmesi gerekmektedir. 
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2.3.6. Halk Sağlığı 

 

Sera  gazı  emisyonlarından  en  çok  etkilenen sektörlerden biri de  halk  sağlığıdır. Tehlikeli 

atıklardan oluşan emisyonlar, iklim değişiklikleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek ekstrem hava 

olayları ve bu olayların yoğunlaştığı bölgelerde halk sağlığını önemli ölçülerde etkilemektedir. 

Marmara Bölgesi’nde bulunan Ergene ve Dilovası havzalarında yaşayan nüfusta görülmeye 

başlanan solunuma bağlı hastalıklar ve kanser vakalarının artışı bu sorunun en büyük  

kanıtlarındandır.  Ülkemizde  nüfusa  göre  en  fazla  kanser  vakasının olduğu bu iki havza, 

sera gazı emisyonlarına sebep olan faktörlerin en yoğun bulunduğu bölgelerdir. 

 

3. TUZLA’DA COĞRAFYA VE İKLİM 

 

Tuzla ilçesi Marmara Bölgesi Kocaeli Yarımadası'nın güneybatısında yer almaktadır [Şekil 11]. 

İstanbul'un  Anadolu  Yakasındaki  son  noktasıdır.  Haydarpaşa'ya  32  km  uzaklıktadır. 

Kuzeyinde  ve  kuzeybatısında  Pendik  ilçesi, doğusunda  Gebze  ilçesi, güneyinde  ve batısında 

Marmara Denizi bulunmaktadır. 13500 hektar yüzölçümüne sahiptir. Marmara Denizi'nde 13 

km uzunluğunda kıyısı bulunmaktadır. Tuzla'nın güney uç noktası olan Tuzla Burnu büyük bir 

çıkıntı meydana getirmektedir. Aydıntepe kıyılarından merkeze kadar koylar ve burunlarla 

girintili çıkıntılıdır. Tuzla Körfezi'nden sonra Mezar Burnu, Mesari Burnu, Limon Burnu  ve  

Dalyan  Burnu  sıralanır.  En  ileri  çıkıntı  Tuzla  Burnu ile  Sarp  Burnu'dur.  Tuzla Burnu'nun 

güneyinde Şemsiye Adası, Tuzla Adası ve İncir Adası yer almaktadır. Kuzeye doğru Sakız Ada 

Burnu ile İçmeler Burnu belirgin bir çıkıntı göstermektedir. Sakız Burnu açıklarında Eşek 

Adası yani diğer adıyla Ekrem Bey Adası bulunmaktadır. 

  

Şekil 11 Tuzla Coğrafi Konumu 
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Bölgenin  iklimi,  genel  olarak  İstanbul  iklimine  benzer.  Akdeniz  ve  Karadeniz  iklimleri 

arasında   bir   geçiş   niteliği   gösterir.   Marmara   İklimi   etkileri   görülür.   Kış   aylarında 

Balkanlar’ın soğuk havası ile Karadeniz’in yağışlı havası etkisini gösterir. Yazları sıcak ve 

kurak, kışları ılık geçer. 

 

3.1  TUZLA’DA NÜFUS YOĞUNLUĞU 

Tablo 5 Tuzla Yıllara Göre Nüfus Değişimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuzla’da  yıllara  göre  nüfus  değişimi  Tablo  5’te  verilmiştir.  Buna  göre  2007  –  2021 yılları 

arasında  Tuzla  nüfusu  %72  oranında  artmıştır.  Enerji talebinin nüfus  artışıyla arttığını 

düşünürsek nüfustaki bu hızlı artışın Tuzla ilçesinde üretilen emisyonlara da olumsuz etkisinin 

olabileceği açık bir şekilde görülmektedir. 

  

Yıl Tuzla Nüfusu Erkek Nüfusu 
Kadın 

Nüfusu 

2021 284.443 145.258 139.185 

2020 273.608 139.481 134.127 

2019 267.400 136.758 130.642 

2018 255.468 130.360 125.108 

2017 252.923 129.641 123.282 

2016 242.232 123.941 118.291 

2015 234.372 120.703 113.669 

2014 221.620 114.589 107.031 

2013 208.807 107.867 100.940 

2012 197.657 102.095 95.562 

2011 197.230 103.939 93.291 

2010 185.819 97.087 88.732 

2009 181.658 97.366 84.292 

2008 170.453 88.868 81.585 

2007 165.239 86.086 79.153 
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4. TUZLA’DA SERA GAZI ENVANTERİ 

 

4.1 HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

4.1.1. Hesaplama Formülü ve IPCC Aşamaları 

 

Sera gazı emisyonları temel olarak emisyon kaynağı faaliyetin nicel verisi ile emisyon 

faktörünün çarpılması ile hesaplanır. 

 

𝑆𝐺𝐸 (𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2𝑒)  =  𝐹𝑉 𝑥 𝐸𝐹 𝑥 𝐾𝐼𝑃 − 𝐺𝑊𝑃  

 

FV (Faaliyet Verisi): Sera gazı emisyonuna sebep olan faaliyetin nicel verisi olup yakılan  yakıt  

miktarı (ton, kg, L, Sm3), depolanan  katı  atık  miktarı  (ton), elektrik tüketimi (kWh) vb.  

EF (Emisyon Faktörü): Bir faaliyet birimine göre sera gazı emisyonlarının kütlesi (örn; kg 

CO2/kWh)  

KIP-GWP (Küresel Isınma Potansiyeli): Belirli bir süre zarfında, bir kilogram sera gazı 

salımının sonucunda oluşabilecek ışınım gücünün etkisinin, bir kilogram karbondioksit 

salımındakine oranı. 

 

Hesaplamada kullanılan veriler için; detay ve netlik seviyesine göre IPCC Kılavuzlarında 3 

aşama (Tier) belirlenmiştir. Bunlar;  

• IPCC Tier 1: IPCC‘in önerdiği uluslararası düzeyde varsayılan (default) veriler  

• IPCC Tier 2: Yerel veya ulusal düzeydeki veriler  

• IPCC Tier 3: Spesifik bir proje veya durum için hesaplanmış veriler 

 

Faaliyet Verisi 

Veri toplama, sera gazı envanterinin oluşturulması, güncellenmesi ve iyileştirilmesinde önemli 

bir yere sahiptir. Veriler güvenilir ve sağlam kaynaklardan olmalı, zamana ve envanter 

sınırlarına özgü olmalıdır. Veri toplamada Şekil 11’de yer alan adımlar izlenir. 

Veri setleri asgari aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde oluşturulmuştur; 

• Veri setinin tanımı ve açıklaması 

• Zaman serileri 

• Sektör dökümü 

• Birimler, varsayımlar, belirsizlikler 

• Veri toplama sıklığı ve zaman çizelgeleri 

• Veri tedarik eden kişi/ kuruluş adı 
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Emisyon Faktörü 

Emisyon  faktörleri  bir  faaliyet  verisini  sera  gazı  emisyonları  kütlesine dönüştürür. Emisyon  

faktörleri  envanter  sınırlarındaki  faaliyete  özgü  olmalı, mümkünse  sahaya özel, yerel, 

bölgesel veya ulusal kaynaklardan seçilmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumda şehirler 

emisyon faktörlerini IPCC Kılavuzlarından, EFDB (Emisyon Faktörü Veri  Tabanı)’den,  

güvenilir  uluslararası  kuruluşlardan  veya  akademik  raporlardan temin etmelidir. 

 

 

 

4.1.2. Toplanan Veri ve Veri Kaynakları 

 

Veri Kalitesi Yönetimi 

Kullanılan tüm veri kaynakları, hesaplama yaklaşımı, varsayım ve kabuller envanterin 

şeffaflığın    tesisi    için    referans    gösterilerek    açıklanmalıdır.    Bununla    beraber 

hesaplamaya esas faaliyet verisi ve emisyon faktörü verileri temin edilme kalitesi ve düzeyine   

göre   değerlendirilmeli   ve   raporlanmalıdır.   Veri   Kalite   Değerlendirme Kriterleri Tablo 

6’daki gibi tanımlanmıştır; 

 

Tablo 6 Veri kalitesi Değerlendirme Kriterleri 

Veri 

Kalitesi 
Faaliyet Verisi Emisyon Faktörü Aşama 

Yüksek 

(Y) 

Detaylı/Gerçek Faaliyet 

Verisi 

Yerel veya Sahaya Özel 

Spesifik Emisyon Faktörü 
Tier 3 

Orta (O) 

Gerçekçi Varsayımlar 

Kullanılarak 

Modellenen Somut Faaliyet 

Verisi 

Ulusal Emisyon Faktörü Tier 2 

Düşük 

(D) 

Çok Fazla Modelleme 

Kullanılmış ya da Belirsiz 

Faaliyet Verisi 

Uluslararası Varsayılan 

(Default) Emisyon Faktörü 
Tier 1 

 

  

Şekil 12 Veri Toplama Prensipleri 
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Veri Kalite Değerlendirmesi (Doğrulama, İzleme, Veri İyileştirme) 

Sektöre ait verilerin kalite kontrolleri Tuzla çalışma ekibi tarafından yapılmaktadır. 

Hesaplamalar kontrolü sağlanmış Excel tabanlı program ile yapılmakta olup hesaplamaya esas 

veri ve değerlerin güncelliği sorumluları tarafından kontrol edilmektedir.  Ayrıca  gerçekleşen  

hesaplamalar  2  ayrı  uzman  tarafından  kontrol edilmekte ve gerektiği durumlarda 

düzeltmeler kayıt altına alınarak gerçekleştirilmektedir. Elde edilen verilerin kalite 

değerlendirmesi Veri Kalite Değerlendirme Kriterleri çerçevesinde yapılarak envanter 

tablosunda raporlanmıştır. 

Envanter  hesaplamalarına  esas  verilerin  temininde  faydalanılan  kurum/kuruluşlar, kılavuz 

ve raporlar “Sera Gazı Envanter Raporunda detaylı olarak verilmiştir. Bununla beraber 

kullanılan emisyon faktörleri mümkün olduğu durumlarda Türkiye Ulusal SGE Envanterinden 

olmadığı durumlarda ilgili sektör IPCC Kılavuzlarından temin edilmiş olup verilerin kalitesi 

genellikle orta olarak değerlendirilmiştir. 

Yapılan emisyon çalışmalarının etkinliğinin sağlanmasının en önemli unsuru izlemelerin 

(follow-up) düzenli  aralıklarla  yapılmasıdır.  İzleme  ve  gözden  geçirme çalışmaları  sürecin  

nasıl  ilerlediğini,  süreç  içinde  uygunsuzlukların  ve/veya  uygun olmayan faaliyetlerin varlığı 

konusunda taraflara bilgi akışı sağlarken atılması gereken düzeltici faaliyetlere de olanak 

sağlayacaktır. 

Bu doğrultuda belediyelerde kalite yönetim sistemlerinin varlığı büyük önem arz edecektir.  

Kalite  Yönetim  Sistemlerinin  temelinde  sistematik  bir  veri  kontrolü  ve süreç analizi anlayışı 

yer almaktadır. Tuzla belediyesinin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine sahip olması Sera Gazı 

Envanteri ve İklim Eylem Planlarının izlenebilirliği açısından büyük bir avantaj 

oluşturmaktadır. 
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4.2  TUZLA’DA SEKTÖREL SALIMLAR 

Şekil 13 Tuzla SGE Ana Sektör Dağılımı 

 

Şekil 14 Tuzla SGE Kapsam Dağılımı 

 

 

Şekil 13’te SGE’lerin sektörel dağılımları verilmiştir. Buna göre %52,09'unun Sabit Enerji 

olduğu, %38,45'inin Ulaşım Sektörü ve %9,46’sının Atık Sektörü olduğu görülüyor. Şekil 

14'de Tuzla ilçesinde 2021 yılı SGE'lerin kapsamlarına göre %73,34'ü Kapsam 1, %26,66'sının 

Kapsam 2’de yer aldığı görülmektedir. 

%52,09
%38,45

%9,46

SABİT ENERJİ ULAŞIM ATIK

Kapsam 1
%73,34

Kapsam 2
%26,66

Kapsam 1

Kapsam 2
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Şekil 15'te verilen Sabit Enerji Sektörü alt kırılımı, genel tüketimlerin %36,90'ının İmalat ve 

Yapı Sektöründen, %29'unun Konut Binalarından, %28,23'ünün Ticari/Kurumsal ve 

Tesislerden, %4,52’sinin Belirtilmemiş Kaynaklardan, %1,34'ünün Petrol ve Doğalgaz 

Sistemlerinden Kaynaklanan Kaçak Emisyonlardan ve %0,01'inin Tarım, Orman ve Balıkçılık 

Faaliyetlerinden kaynaklandığı görülüyor. 

İstanbul’da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Ümraniye ve  Tuzla’da  yer  alan toplam 8 adet 

organize sanayi bölgesinden 5 tanesi (İstanbul Tuzla, Birlik, Anadolu Yakası, Tuzla Kimya 

Sanayicileri, İstanbul Deri organize sanayi bölgeleri) Tuzla’da   yer   almaktadır.   Bu   sanayi 

bölgelerinin sabit enerji ve atık kaynaklı emisyonların üretiminde önemli rol oynadığı 

düşünülmektedir. Ulaşım Ana Sektörü kaynaklı emisyonların %38,45 ile Sabit Enerjinin 

ardından ikinci önemli sektör olduğunu görmekteyiz. Tuzla genelinde kara yolu ve demiryolu 

ağırlıklı bir ulaşım sistemi söz konusudur.  Son  dönemde  gerçekleştirilen  metro  çalışması  

bu  ulaşım  türlerinin  birbirine entegre ve toplu taşıma ağırlıklı bir yapıya kavuşturulmasında 

önemli bir fırsattır. Böylelikle Tuzla’nın iklim değişikliğine yönelik hayata geçireceği eylem 

planlarında ulaşım sistemlerinin birbirine  entegre  olacak  biçimde  planlanması, kentin  

merkez  bölgelerindeki  araç  trafiği sınırlandırılarak, yaya ve bisiklet ulaşımının 

desteklenmesi, ilçe genelindeki liman ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gibi bir kısmı eylem 

planlarında belirtilmiş olan ileriye dönük projeksiyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

  

%29,00

%28,23

%36,90

%0,01 %4,52 %1,34

Konut Binaları

Ticari/Kurumsal Binalar ve Tesisler

İmalat Endüstrileri ve İnşaat

Enerji Endüstrileri

Tarım, Orman ve Balıkçılık Faaliyetleri

Belirtilmemiş Kaynaklar

Şekil 15 Sabit Enerji Ana Sektörü Alt Kırılımları (2021) 
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İlerleyen teknoloji ve çeşitli yöntemler geliştirilse dahi bazı ekonomik veya kurumsal kapasite 

yetersizliğinden dolayı firmalar atıklarını yakma yoluyla bertaraf etmektedirler. Yakılması veya 

ateşle muamelesi sakıncalı olan ve salıma sebep olan bu bertaraf yöntemi ülkemizde enerji 

üretiminden başlayarak tarım ve tarımla bağlantılı sektörlere kadar geniş bir aralıkta 

kullanılmaktadır. 

Emisyonların en büyük nedeni neredeyse her ilde enerji üretimi sırasında meydana gelen 

yakma faaliyetleridir. 

Yakma termal dönüşüm yöntemleri arasında emisyon üretimi en yüksek olan atık bertaraf 

yöntemidir. Yakma yerine gazlaştırma, piroliz gibi yöntemler hatta plazma ile gazlaştırma gibi 

yenilikçi yöntemler düşük emisyonlar ve katma değeri yüksek ürünlere dönüşüm noktasında 

tercih edilebilir. Ancak bu yöntemlerin yüksek teknoloji gerektirmesi ve yüksek maliyetleri 

nedeniyle uygulanmalarında güçlükler bulunmaktadır. Bununla birlikte yeşil mutabakat 

çerçevesinde ülkemizin düşük emisyonlu ve yakmaya alternatif bu yöntemleri bir an önce 

politikalarına yansıtması elzem görünmektedir. 
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5. TUZLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOLARI 

 

5.1  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOLARININ OLUŞTURULMASI 

 

Hükümetler  arası  İklim  Değişikliği  Paneli  kapsamında  farklı  kabullerin  toplam  kümülatif 

ışınımsal zorlama (radiative forcing) değerleri karşılaştırılarak 4 adet RCP senaryosu  

türetilmiştir. Işınımsal zorlama, dünyanın artan sera gazı emisyonları etkisiyle absorbe ettiği 

ilave enerji olarak tanımlanıp birimi Watt/m2 ’dir (enerji/alan). 

Işınımsal Zorlama değerleri RCP senaryoları 8.5’den 2.6’ya doğru gittikçe küçülmekte olup 

senaryolar arası iyimserlik seviyesi de artmaktadır. 

Paris Anlaşması 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluşturan en 

az 55  tarafın  anlaşmayı  onaylaması  koşulunun  karşılanması  sonucunda,  4  Kasım  2016 

itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Küresel ısınma ile mücadelede önemli adımlardan biri olan ve 4 Kasım 2016 tarihinde 

yürürlüğe giren Paris Anlaşmasına, ülkemiz 22 Nisan 2016 tarihinde, New York’ta düzenlenen 

Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamıştır. 

Anlaşma, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında 

BMİDÇS’nin uygulamasını geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu anlaşmanın temel hedeflerinden 

birisi, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C altında 

tutulması; ilave olarak ise bu artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların 

sürdürülmesidir. 

Ülkelerin, kendi gelişmişlik düzeyleri, sosyo-ekonomik durumları vb. gibi birçok etkenleri göz 

önünde bulundurarak “Ulusal Katkı Beyanlarını” her 5 yılda bir sunmaları öngörülmüştür. 

Türkiye, Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nı 30 Eylül 2015 tarihinde Sözleşme Sekretaryası’na 

sera  gazı  emisyonlarının  2030  yılında Süregelen Durum Senaryosu’na (BAU) göre artıştan 

%21 azaltım olarak sunmuştur. Daha sonra, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (CoP27) Üstü Düzey Bakanlar Toplantısı'nda Ulusal Katkı 

Beyanı'nı güncelleyerek sera gazı emisyonlarının 2030 yılı BAU’ya göre artıştan %41 oranına 

revize ettiğini bildirdi [Şekil 16]. 

Referans senaryoya göre, Paris Anlaşması taahhütlerine uygun olarak şehir emisyonlarını 

azaltan ek iklim stratejilerinin uygulanmaması ve mevcut faaliyet seviyesinin nüfus ve GSYİH 

(Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) büyümesine vb. uygun olarak devam etmesi hâlinde ülkemizin 

emisyonların azaltımı yönünde aksiyon alma zorunluluğu bulunmaktadır. 
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Şekil 16 Türkiye’nin Niyet Edilen İklim Değişikliği Ulusal Katkısı 

 

  

Tuzla’da Süregelen Durum (BAU) Senaryosu 

Kentsel gelişim, nüfus, kişi başı GSYİH, araç sayısı, hane halkı vb. kilit parametrelerden 

yararlanılarak oluşturulan Süregelen Durum (BAU) Senaryosu’na göre Şekil 17’da 2021,2025 

ve 2030 yılları bazında sera gazı salımlarının gelişimi ve Şekil 18’de ise Süregelen Durum 

(BAU) Senaryosu’na göre öngörülen artıştan %41 azaltım senaryosu yer almaktadır.  

Şekil 17 Süregelen Durum (BAU) Senaryosuna Göre Sera Gazı Salımlarının Gelişimi 
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Şekil 18 Süregelen Durum (BAU) Senaryosuna Göre Öngörülen Azaltım Senaryosu 

 

Tablo 7’de sektör bazlı 2030’da öngörülen salım miktarı, azaltım miktarı ve oranları 

verilmiştir.   Buna   göre   toplamda   yaklaşık   %60   oranında   bir   azaltımın   binalardan 

sağlanabileceği   görülmektedir.   Bunun   %48’i   konut   amaçlı   kullanılan, %45‘i   ise 

ticari/kurumsal binalardan elde edilen azaltıma karşı gelmektedir. 

 

Tablo 7 2030 Yılı Öngörülen Salım ve Azaltım Miktarları 

Sektör 
2030'da 

Öngörülen 
Salım (tCO2e) 

Azaltım 
Miktarı (tCO2e) 

Tahmini 
Azaltım 

Oranı (%) 

Sabit Enerji       

Konut Binaları 482493,02 231596,65 48 

Ticari/Kurumsal Binalar 588361,60 264762,72 48 
İmalat Endüstrileri ve 

İnşaat 
634934,14 

266672,34 46 

Ulaşım 1304726,23 521890,49 44 

Atık 350644,39 52596,66 19 

TOPLAM 3361159,37 1344463,75 41 
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5.2 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOLAR 

 

Şekil 19’de Tuzla’ya eşdeğer bölgelerdeki RCP 4.5 ve RCP 8.5 senaryolarına göre 2022- 2040 

yılları arasında sıcaklık değişimleri, Şekil 20’de ise yağış değişimleri verilmiştir. Şekil 19’dan 

görülebileceği gibi günümüzden 20 ila 40 yıl sonrasında 2041-2080 döneminde iyi  senaryoya  

göre (RCP  4.5)  0.5 0C’luk,  2081-2098  döneminde  ise  günümüze  göre yaklaşık 1 0C’luk bir 

sıcaklık farkı oluşması muhtemeldir. Bu değişim olumsuz senaryoya göre ise sırasıyla 1.5 0C’luk 

ve 3 0C’luk bir sıcaklık artışına karşı gelmektedir. 

 

RCP 4.5 ve RCP 8.5 senaryosuna göre 2022-2040 yılları arası Tuzla eşdeğeri 

bölgelerdeki sıcaklık değişimi 

(Grid No: 3219; Ertuğrul Gazi, Pendik, Grid No: 3220; Yolaşan, Gürpınar, Grid No: 3319; 

Reşadiye, Çekmeköy, 

Grid No: 3320; Cumaköy, Gebze) 

Şekil 19 RCP 4.5 ve RCP 8.5 Senaryosuna Göre 2022-2040 
Yılları Arası Tuzla Sıcaklık Değişimleri 
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Şekil 20’de ise günümüzden 20 ila 40 yıl sonrasında 2041-2080 döneminde iyi senaryoya göre 

(RCP 4.5) yağışlarda %2 - %6 arasında bir azalma, 2081-2098 döneminde ise günümüze  göre  

yaklaşık  %  3-  %  5  arasında  bir  azalma  dikkati  çekmektedir.  Gebze Cumaköy ile 

Ertuğrulgazi, Pendik bölgesinde istisnai durumlar göze çarpmakta ise de 2081-2098 dönemine 

kadar ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalabileceğimiz öngörülebilir. RCP 8.5 olumsuz 

senaryoda ise 20 - 40 yıl sonra yağışlarda % 25 oranında günümüzden 60 yıl sonra ise 

yağışlarda yaklaşık %40 oranında bir azalma öngörülebileceği göze çarpmakta ve durumun 

dramatikliği ortaya konmaktadır. Her iki grafikten de mevcut durumda herhangi bir eylem 

ortaya konmadığında bu senaryolara göre Tuzla’nın da bulunduğu bölgede sıcaklık artışlarının 

dolaysıyla kuraklığın insan hayatı  ve sektörler üzerinde kritik etkileri olabileceği 

öngörülmektedir. Bu duruma ilişkin değerlendirme, risk analizi ve etkiler bölümünde 

verilmiştir. 

(Grid No: 3219; Ertuğrul Gazi, Pendik, Grid No: 3220; Yolaşan, Gürpınar, Grid No: 3319; 

Reşadiye, Çekmeköy,  

Grid No: 3320; Cumaköy, Gebze) 

 

Şekil 20 RCP 4.5 ve RCP 8.5 Senaryoları 2022-2040 Tuzla Eşdeğeri 
Bölgelerdeki Yağış Değişimleri 
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5.3 RİSK VE KIRILGANLIK ANALİZİ 

 

İklim değişikliği kaynaklı  riskler  ve  bu  risklerden  etkilenebilecek  sektörler  çalıştayda 

paydaşlarla   birlikte   tartışılmıştır.   Aşağıda   katılımcılardan   alınan   geri   bildirimler 

verilmektedir. 

 

 

 

Şekil 21 İklimsel Afetlerin Halk Sağlığı, Su ve Afet Yönetimi, Biyoçeşitliliği Etkileme 
Düzeyi 
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Şekil 22 İklimsel Afetlerin Tarım, Sanayi, Atıklar, Ulaşım ve Kentsel Altyapıyı Etkileme 
Düzeyi 
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Tuzla ilçesinin iklim değişikliğine bağlı oluşacak iklim tehlikeleri açısından nasıl bir risk 

altında olduğunun değerlendirildiği Risk ve Etkilenebilirlik Değerlendirmesi sonuçları, 

paydaşlar  ile  gerçekleştirilen  çalıştay  kapsamında  değerlendirilmiştir.  Bu  kapsamda 

katılımcılardan  su  yönetimi, halk  sağlığı,  afet  yönetimi, biyoçeşitlilik, tarım  sektörü, tarımsal 

üretim, sanayi, atık yönetimi, ulaşım alt yapısı ve kentsel alt yapının sıcak ve soğuk hava 

dalgası, aşırı yağış ve fırtınalar, dolu, kuraklık, sel ve taşkınlar, orman yangınları, depremler  

gibi  iklimsel  afetlerden  etkilenme  derecesi  konularında beyin fırtınası çalışmaları 

yapılmıştır.  Katılımcılardan elde edilen Şekil 21 ve Şekil 22’de verilen geri bildirimler Tablo 

8’de risk ve etkilenebilirlik analizi şeklinde verilmiştir. 

 
Tablo 8 Tuzla İklim Değişikliği Risk ve Etkilenebilirlik Analizi 
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Tuzla Belediyesi’nin paydaşları olan çalıştay katılımcıları ilçe sınırları içerisinde biyoçeşitlilik 

ve tarım dışında tüm başlıkların en fazla depremden etkileneceğini öngörmüşlerdir. Özellikle 

Kuzey Anadolu fay hattının bölgede etkin ve aktif bir fay hattı olması Tuzla’mızın Marmara 

Denizi’nde uzun bir kıyı şeridine sahip olmasından dolayı olası bir depremde, fay hattındaki 

kırılmanın yönüne bağlı olarak ciddi riskler ile karşı karşıya kalacağı açıktır. Katılımcılar aşırı 

sıcak havanın ise birinci derecede halk sağlığı, su yönetimi, biyoçeşitlilik, tarım ve atık 

yönetiminin  etkileyeceğini  hemen  ardından  sanayi  sektörünü,  sonrasında  ise  afet yönetimi, 

ulaşım ve kentsel altyapıyı etkileyeceğini öngörmüşlerdir. Katılımcılara göre aşırı soğuk hava 

ve dolu en fazla tarım sektörünü etkileyecektir. Sel afetinin ise tarım, atık yönetimi ve ulaşımı 

etkileyeceği değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Fırtınadan yüksek derecede etkilenecek bir 

başlık bulunmamakla birlikte kuraklıktan birinci derecede zarar görecek alanlar biyoçeşitlilik, 

su yönetimi ve tarım olarak öne çıkmaktadır. Katılımcılara göre bir iklim felaketinden en az 

etkilenecek alan kentsel altyapı gibi görünmektedir. 
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6. TUZLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 

 

Tuzla ilçesinde gerçekleştirilen çalıştay geri bildirimleri, sera gazı emisyon analizleri ve 

meteoroloji genel müdürlüğünden elde edilen geleceğe yönelik iklim değişikliği senaryolarının 

irdelenmesinden 3 sektör için elde edilen amaç, hedef ve eylem planları aşağıda sunulmuştur.  

 

Şekil 23 Tuzla Belediyesi Çalıştay 
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Amaç 1 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI  

Hedef 1 Enerji tüketimini azaltmak, sera gazı salımlarını düşürmek 

Eylem 1.1 Isı yalıtımının yaygınlaştırılması 

Eylem 1.2 Enerji tasarruflu aydınlatma sistemlerine geçilmesi 

Eylem 1.3 Enerji tasarrufu bilinçlendirme kampanyaları  

Eylem 1.4 Enerji verimli elektronik cihazların kullanımın teşvik edilmesi 

Eylem 1.5 Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) çalışması 

Amaç 2 
PLANLAMA VE İMAR UYGULAMA FAALİYETLERİNDE 
ENERJİ ETKİN POLİTİKALARIN UYGULANMASI   

Hedef 2 
Yeni yerleşime açılacak alanların belirlenmesinde ve yeni bina 
projelendirmelerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının projelere entegrasyonu sağlamak 

Eylem 2.1 
İmar Planlama ve projelendirme faaliyetlerinde güneş ışığından ve 
doğal havalandırmadan daha fazla yararlanmayı sağlayacak 
uygulamaların teşvik edilmesi  

Eylem 2.2 
Kentsel dönüşüm ve Yeni Yapı Projelerinde enerji verimliliği 
uygulamaları  

Amaç 3 
TİCARİ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
UYGULAMALARI  

Hedef 3 
Ticari binalarda enerji verimliliği uygulamaları ile sera gazı 
salımlarını düşürmek 

Eylem 3.1 Ticari binalarda ısı yalıtımı  

Eylem 3.2 Bilinçlendirme kampanyaları  

Eylem 3.3 Ticari binalarda enerji verimli aydınlatma 

Eylem 3.4 AVM ve ticari tesislerde enerji yönetimine geçişin sağlanması 

Amaç 4 
KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
UYGULAMALARI  

Hedef 4 
Kamu binalarında enerji tüketimini azaltmak, sera gazı salımlarını 
düşürmek  

Eylem 4.1 Kamu hizmet bina ve tesislerinde enerji verimliliği uygulamaları  

Eylem 4.2 
Kamu binalarının çatılarına ve arazilerine güneş enerjisi 
sistemlerinin uygulanmasının teşvik edilmesi 

Amaç 5 ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ  

Hedef 5 
Sanayi tesislerinde enerji tüketimini azaltarak sera gazı salımlarını 
düşürmek 

Eylem 5.1 
Başta OSB’ler ve tersaneler olmak üzere Yeşil Ekonomiye geçiş 
çalışmalarının hızlandırılması, enerji yönetim sistemlerinin 
kurulması ve Yeşil OSB Sertifikası alınması 

Eylem 5.2 
OSB’ler ve sanayi siteleri başta olmak üzere uygun tesislerde GES 
kurulumunun teşviki 

Eylem 5.3 Yağmur suyundan yararlanma 

Amaç 6 ENERJİ VERİMLİ SOKAK AYDINLATMA SİSTEMLERİ  

Hedef 6 Enerji verimli sokak aydınlatmaları ile enerji tasarrufu sağlamak 

Eylem 6.1 Enerji verimli sokak aydınlatma sistemlerinin geliştirilmesi 
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DESTEKLEYİCİ FAALİYETLER 

 

Destek Faaliyet 1 
Kamu ve özel kuruluşlara rehber olacak İlçe Sürdürülebilir 
Kalkınma Strateji Belgesi ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 
hazırlanması 

Destek Faaliyet 2 
Belediyede sürdürülebilirlik çalışmalarını planlayacak, 
yürütecek insan kaynağının güçlendirilmesi 

Destek Faaliyet 3 Yeşil Çatı uygulamalarının teşvik edilmesi 

Destek Faaliyet 4 Yeşil Bina uygulamalarının teşvik edilmesi 

Destek Faaliyet 5 

Yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az %20’sinin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilecek şekilde 
yapılmasının teşviki (Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı 
Hedef B2.1.) 

Destek Faaliyet 6 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği m.57/7 ‘de 2.000 m2 üzeri 
parseller için getirilen yağmursuyu toplama sistemi projesi 
zorunluluğunun 1.000 m2 parsellerde de uygulaması 

Destek Faaliyet 7 

Gıdanın olabildiğince yerel ve yakın kaynaklardan temini ile 
taşımacılıkta yakıt kullanımı ve toprağın yanlış işlenmesinden 
kaynaklı salımı azaltmak için Kent Bahçeleri, Kent Bostanlarının 
geliştirilmesi 

Destek Faaliyet 8 

Park, bahçe, refüj, kavşak, meydan, yol kenarları gibi kamusal 
alanlarda yer örtücü olarak çok su, kimyasal ilaçlama ve bakım 
isteyen çim kullanmak yerine Tuzla iklimine uygun ve kısıtlı su 
kaynaklarını yoğun biçimde tüketmeyecek yerel yer örtücü bitki 
türlerinin kullanımına geçilmesi 

Destek Faaliyet 9 
Ağaçlandırma çalışmalarında kitleli, geniş taç yapısına sahip, 
uzun süre yapraklı kalabilen ağaçlar tercih edilmesi 
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AMAÇ 1 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI  

Hedef 1 Enerji tüketimini azaltmak, sera gazı salımlarını düşürmek 

 

Eylem 1.1 
Isı yalıtımının 
yaygınlaştırılm
ası 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Cephe, çatı ve 
cam 
yalıtımlarının 
yapılması 

Bina 
Yöneticileri 
ve Malikleri 

2023-2030 

Belediye, 
Bina 
Yöneticileri 

Teşvik için 
vatandaşın 
bilinçlendirilme 
çalışmalarının 
yapılması 

Belediye ve 
Bina 
Yöneticileri  

Çevre STK, 
Uygulama 
Firmaları 
ve 
Üreticiler 

Riskler 
Maliyet yüksekliği 
Kalitesiz ürün kullanımı 
Bilinçlendirme çalışmalarında yetersizlik 

Tasarruf 

Kent içindeki mevcut binaların %30'unda 2030 yılına kadar 
cephe, çatı ve cam yalıtımlarının tamamlanacağı 
öngörülmektedir. Bu faaliyetler sonucunda ilgili konutlarda 
konut başına %5 elektrik, %30-50 ısınma amaçlı yakıtlardan 
enerji tasarrufu olacağı öngörülmektedir.  

Performans 
Göstergeleri 

Kent içindeki mevcut binaların %30'unda cephe, çatı ve cam 
yalıtımlarının tamamlanması 

 

Eylem 1.2 

Enerji 
tasarruflu 
aydınlatma 
sistemlerine 
geçilmesi 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Konutlarda 
öncelikli olarak 
en çok 
kullanılan 
aydınlatmaların 
ve sonrasında 
tamamının LED 
veya sensörlü 
aydınlatmalar 
ile 
değiştirilmesi. 

Kat Malikleri 2023-2030 

Bina 
Yönetimleri
Kat 
Malikleri 
Belediye 

Riskler Bilinçlendirme eksikliği 

Tasarruf 

2030 yılına %75 konutun enerji verimli aydınlatma sistemlerine 
geçerek aydınlatma amaçlı enerji tüketimlerini %50-80 
dolayında düşürebilecekleri ve toplam elektrik tüketimlerinin 
%10 azalacağı öngörülmektedir.  

Performans 
Göstergeleri 

Mevcut binaların %75’inde LED aydınlatmaya geçilmesi  
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Eylem 1.3 
Enerji tasarrufu 
bilinçlendirme 
kampanyaları 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Enerji tüketimi, 
tasarrufu, yeni 
teknolojiler, temiz 
enerji gibi konuları 
içeren bilgilendirme 
broşürleri hazırlanması 

Belediye 
Bina 
Yönetimleri 
Belediye 
Bina 
Yönetimleri 

2023-2030 
 

 
Belediye  
 

Yenilenebilir enerji, 
tasarruflu aydınlatma, 
enerji verimli cihazlar, 
yalıtım vb. konularında 
seminerler 
düzenlenmesi 
Okullarda enerji 
verimliliğine yönelik 
kampanyalar, 
etkinlikler 
düzenlenmesi 

MEB İlçe 
Müdürlüğü 

Belediye 
Okul 
Yöneticileri 
MEB 

Riskler Yeterince katılımcıya ulaşılamaması  

Tasarruf 
Aydınlatma ve cihaz kullanımı alışkanlıklarının enerji verimliliği 
sağlayacak şekilde değiştirilmesinin toplam konut enerji tüketimlerini 
~%5 düşürdüğü araştırma sonuçlarından elde edilmiştir. 

Performans 
Göstergeleri 

Enerji verimliliğine yönelik her yıl 50 etkinlik düzenlenmesi  
Enerji verimliliğine yönelik 10000 broşür bastırılması 

 

Eylem 1.4 

Enerji verimli 
elektronik cihazların 
kullanımın teşvik 
edilmesi 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Mevcut cihazların enerji 
verimliliği yüksek 
cihazlarla değiştirilmesi 

Kullanıcılar 
 

2023-2030 

Elektronik 
Cihaz 
Üreticileri 
 

Yeni cihaz alımlarında 
enerji verimliliği yüksek 
cihazların tercih 
edilmesi 
Verimli cihaz 
kullanımının etkileri ile 
ilgili bilgilendirme 
faaliyetleri yapılması 
Verimli cihaz 
kullanımına yönelik 
bilgilendirme broşürü 
hazırlanması 

Belediye 
 

Riskler 
Maliyet yüksekliği 
Bilinçlendirme çalışmalarında yetersizlik 

Tasarruf 
Verimli cihazlarda elektrik tüketimleri %50’lere varan oranlarda 
düşmektedir.  

Performans 
Göstergeleri 

Hane başı ortalama elektrik tüketiminde azalma 
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Eylem 1.5 

Binalarda 
Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) 
çalışması 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Binaların enerji 
sınıflarının 
belirlenmesi (A, 
B, C, D, E, F, G) 

Bina 
Yöneticileri 
ve Malikler 

2023-2030 

YEGM’den 
Yetkili Enerji 
Verimliliği 
Danışmanlık 
Firmaları 
Belediye 
Yenilenebilir 
Enerji Genel 
Müdürlüğü 

Konutların 
kullandıkları 
yakıtlara göre 
sınıflandırılması 
EKB kullanım 
etkinliğinin 
belirlenmesi 

Riskler Denetim ve yaptırım yetersizliği 

Tasarruf Enerji tüketiminin %20 oranında azaltılacağı öngörülmektedir. 

Performans 
Göstergeleri 

EKB’ye sahip bina yüzdesinin %25’in üzerine çıkarılması 
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AMAÇ 2 
PLANLAMA VE İMAR UYGULAMA FAALİYETLERİNDE 
ENERJİ ETKİN POLİTİKALARIN UYGULANMASI   

Hedef 2 
Yeni yerleşime açılacak alanların belirlenmesinde ve yeni bina 
projelendirmelerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının projelere entegrasyonu sağlamak 

 

Eylem 2.1 

İmar Planlama ve 
projelendirme 
faaliyetlerinde 
güneş ışığından ve 
doğal 
havalandırmadan 
daha fazla 
yararlanmayı 
sağlayacak 
uygulamaların 
teşvik edilmesi  

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

İmar Planlama 
çalışmalarında şehrin 
hava koridorlarının 
dikkate alınması 

İBB  
Belediye 

2023-2030 
ÇŞİDB  
İBB  
Belediye 

Riskler 

Mevcut yapılaşma ve kentsel dönüşümde “yerinde dönüşüm” 
politikaları sebebi ile faaliyetlerinde güneş ışığından ve doğal 
havalandırmadan daha fazla yararlanmayı sağlayacak yer 
değişimlerinin tercihinde yaşanan güçlük 

Tasarruf Yeni binalarda mevcuda göre %25 oranında enerji tasarrufu 

Performans 
Göstergeleri 

Yeni imar planlarının tamamında uygulanması 

 

 

Eylem 2.2 

Kentsel dönüşüm ve 
Yeni Yapı 
Projelerinde enerji 
verimliliği 
uygulamaları 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Yeni yapıların 
Binalarda Enerji 
Performansı 
Yönetmeliğine göre 
projelendirilmesi ve 
uygulanması 

Bina 
Sahipleri 
Proje 
Büroları 

2023-2030 
ÇŞİDB 
Belediye 
İlgili Odalar 

Yeni binaların yıllık 
enerji ihtiyacının en az 
%20’sinin yenilenebilir 
enerji kaynaklarından 
temin edilecek şekilde 
yapılmasının teşviki 
(Türkiye İklim 
Değişikliği Eylem Planı 
Hedef B 2.1) 

Riskler Maliyet yüksekliği 

Tasarruf Yeni binalarda mevcuda göre %75 oranında enerji tasarrufu 

Performans 
Göstergeleri 

Kentsel dönüşüm, riskli bina yıkılıp yeniden yapılması ve diğer tüm 
yeni yapılacak binaların tamamının Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliğine uygun olması 
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AMAÇ 3 
TİCARİ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
UYGULAMALARI 

Hedef 3 
Ticari binalarda enerji verimliliği uygulamaları ile sera gazı 
salımlarını düşürmek 

 

Eylem 3.1 
Ticari 
binalarda 
ısı yalıtımı 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Binaların 
cephe, çatı ve 
cam 
yalıtımlarını
n yapılması 

Ticari 
Binaların 
Yönetici ve 
Sahipleri 

2023-2030 

Belediye 
Ticari 
Binaların 
Yöneticileri 
Uygulayıcı 
Firmalar  
Üreticiler 

Riskler 
Maliyet yüksekliği 
Bilinçlendirme çalışmalarında yetersizlik 

Tasarruf 

Kent içindeki mevcut ticari binaların %30'unda 2030 yılına 
kadar cephe, çatı ve cam yalıtımlarının tamamlanacağı 
öngörülmektedir. Bu faaliyetler sonucunda ilgili ticari 
binalarda bina başına %5 elektrik, %30-50 ısınma amaçlı 
yakıtlardan enerji tasarrufu olacağı öngörülmektedir. 

Performans 
Göstergeleri 

Mevcut ticari binaların %30'unda cephe, çatı ve cam 
yalıtımlarının tamamlanması 

 

 

Eylem 3.2 
Bilinçlendirme 
kampanyaları  

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Ticari binalarda 
çalışanların 
farkındalığının 
artırılmasına 
yönelik faaliyetler 

Ticari 
Kurum 
Yönetimi 

2023-2030 

Belediye 
Çevre STK 
Sanayi ve 
Ticaret 
Odaları 

Riskler Çalışanların etkinliklere düşük katılım göstermesi 

Tasarruf 
Bilinçlendirme ve farkındalık sonucu enerji tüketimlerinde 
azalma  

Performans 
Göstergeleri 

Ticari binalara yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 
yılda 50 etkinlik yapılması 
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Eylem 3.3 

Ticari 
binalarda 
enerji verimli 
aydınlatma 

Sorumlu Takvim 
İlgili 

Paydaşlar 

Faaliyetler 

Aydınlatmaların 
LED 
dönüşümünün 
sağlanması 

Ticari 
Firmaların 
Yöneticileri 
ve Sahipleri 

2023-2030 

Sanayi ve 
Ticaret 
Odaları 
Belediye 

Riskler Bilinçlendirme çalışmalarında yetersizlik 

Tasarruf %20 oranında tasarruf sağlanması 

Performans 
Göstergeleri 

Ticari binaların tamamında LED dönüşümü sağlanması 

 

 

Eylem 3.4 

AVM ve ticari 
tesislerde enerji 
yönetimine 
geçişin 
sağlanması 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

5.000 m2 ve üzeri 
kullanım alanına 
sahip AVM ve ticari 
tesislerden 
“Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim 
Eylem Planı” 
hazırlamalarının ve 
Enerji 
kullanımında 2030 
yılına kadar en az 
%20 tasarrufu 
sağlamalarının 
Belediye Meclis 
Kararı ile zorunlu 
tutulması ya da 
Teşvik edici 
kampanya 
düzenlenmesi 

Belediye 2023-2030 
Ticari 
Kurum 
Yönetimi  

Riskler 
Yasal zorunluluk olmaması 
Uzman insan kaynağı yetersizliği 

Tasarruf Elektrik tüketiminin %20 azaltılması 

Performans 
Göstergeleri 

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı bulunan AVM-
Ticaret yeri sayısının toplam AVM-Ticaret yeri sayısına oranı 
(%50) 
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AMAÇ 4 
KAMU HİZMET BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
UYGULAMALARI  

Hedef 4 
Kamu binalarında enerji tüketimini azaltmak, sera gazı 
salımlarını düşürmek,  

 

Eylem 4.1 

Kamu hizmet 
bina ve 
tesislerinde 
enerji 
verimliliği 
uygulamaları  

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

10 bin m2 üzeri 
alana sahip 
binalarda enerji 
verimliliği 
denetimi 
yapılması 

Kamu 
Yöneticileri 
 

2023-2030 
 

EVD Şirketleri 
Danışmanlar 

10 bin m2 üzeri 
alana sahip 
binalarda enerji 
yöneticileri 
atanması 

- 

Cephe, çatı ve 
cam 
yalıtımlarının 
yapılması 

Yalıtım 
Firmaları 
Yalıtım 
Malzeme 
Üreticileri 

Aydınlatmaların 
LED veya 
sensörlü 
aydınlatmalar 
ile değiştirilmesi 

Üretici ve 
Uygulayıcı 
Kuruluşlar 

İklimlendirme 
cihazlarının 
periyodik 
bakımlarının 
yapılması 

Yetkili 
Servisler 

Yeni yapılacak 
bina ve 
tesislerin 
Binalarda Enerji 
Performansı 
yönetmeliğine 
uygun tasarım 
ve yapımı 

ÇŞİDB 
Projelendirme 
Kuruluşları 

Riskler 
Maliyet yüksekliği 
Yaptırım yetersizliği 

Tasarruf Mevcut binaların %30’unda enerji verimliliğinin sağlanması 

Performans 
Göstergeleri 

Enerji tüketimlerindeki azalma oranı (%20),  
Yeni yapılacak bina ve tesislerin tamamının Binalarda Enerji 
Performansı yönetmeliğine uygun tasarım ve yapımı 

 

  



 

54 | S a y f a  
 

 

Eylem 4.2 

Kamu 
binalarının 
çatılarına ve 
arazilerine 
güneş enerjisi 
sistemlerinin 
uygulanmasının 
teşvik edilmesi 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Belediye binaları, 
park ve rekreasyon 
alanları, 
terminaller, sabit 
pazar yerleri vb. 
belediye ait 
alanlarda güneş 
enerji sistemlerinin 
kurulması 

Belediye 

2023-2030 
Üretici ve 
Uygulayıcı 
Firmalar 

Uygun kamu 
binaları çatı ve 
arazilerinde güneş 
enerjisi 
sistemlerinin 
kurulması 

Belediye ve 
Kamu 
Kurumları 

Riskler 
Maliyet yüksekliği, 
Alan yetersizliği 
Mevcut binaların teknik özelliklerindeki yetersizlikler 

Tasarruf 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Kullanımı dolayısıyla elde edilecek 
tasarruf 

Performans 
Göstergeleri 

Kamu kurumları enerji öz tüketiminde GES  payının %30 
olması 

 



 

55 | S a y f a  
 

AMAÇ 5 ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

Hedef 5 
Sanayi tesislerinde enerji tüketimini azaltarak sera gazı 
salımlarını düşürmek 

 

Eylem 5.1 

Başta OSB’ler 
ve tersaneler 
olmak üzere 
Yeşil 
Ekonomiye 
geçiş 
çalışmalarının 
hızlandırılması
, enerji yönetim 
sistemlerinin 
kurulması ve 
Yeşil OSB 
Sertifikası 
alması 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

OSB’lerde ve 
tersanelerde ISO 
50001 Enerji 
Yönetim Sistemi 
Kurulması 

OSB 
Yönetimi 
Tersane 
Sahipleri 
Çalışanlar 

2023-2030 

UAB 
STB 
Belediye 
Müşavirlik 
Firmaları  

OSB’lerde ve 
tersanelerde Sera 
Gazı Emisyonları 
Envanteri ve 
Karbon Ayak İzi 
Hesaplamaları 

Yeşil Dönüşüm 
Master Planının 
Hazırlanması 

Riskler 
İyi uygulama ve Rehber Doküman yetersizliği 
Yaptırım ve Denetim yetersizliği 
Maliyet yüksekliği 

Tasarruf 
Enerji tüketimlerinde azalma ve enerji verimliliğinde artış 
dolayısıyla elde edilecek tasarruf 

Performans 
Göstergeleri 

OSB’lerin tamamında ve tersanelerin %50’sinde Sera Gazı 
Emisyonları Envanteri ve Karbon Ayak İzi Hesaplamalarının 
yapılması 

OSB’lerin tamamında ve tersanelerin %50’sinde ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi Kurulması 

OSB’lerin tamamında Yeşil Dönüşüm Master Planının 
Hazırlanması 
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Eylem 5.2 

OSB’ler ve 
sanayi siteleri 
başta olmak 
üzere uygun 
tesislerde GES 
kurulumunun 
teşviki 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

OSB, sanayi siteleri 
ve sanayi tesisleri 
çatı ve arazilerinde 
GES kurulumu 

OSB 
Sanayi 
Siteleri ve 
Sanayi 
Tesisleri 
Yönetici 
ve 
Sahipleri 

2023-2030 

UAB  
STB  
Belediye  
İmalatçı 
Firmalar 
Kurucu 
Firmalar 
Finans 
Kuruluşları  

Riskler 
Mevcut tesis bina ve arazilerinin uygun olmaması 
Maliyet yüksekliği 

Tasarruf 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Kullanımı dolayısıyla elde edilecek 
tasarruf 

Performans 
Göstergeleri 

Sanayide kullanılan elektriğin %20’sinin GES’ten karşılanması 

 

 

Eylem 5.3 
Yağmur 
suyundan 
yararlanma 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

OSB, sanayi 
siteleri ve sanayi 
tesislerinde 
yağmur suyu 
depolama 
sisteminin 
kurulması 

OSB, 
Sanayi 
Siteleri ve 
Sanayi 
Tesisleri 
Yönetici 
ve 
Sahipleri 

2023-2030 

UAB  
STB 
Belediye  
İmalatçı 
Firmalar 
Kurucu 
Firmalar 

Riskler Bilinçlendirme çalışmalarında yetersizlik 

Tasarruf Su tüketiminin azaltılması yolu ile enerji tasarrufu 

Performans 
Göstergeleri 

OSB, sanayi siteleri ve sanayi tesislerinin en az %10’unda 
yağmur suyu depolama sisteminin kurulması 
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AMAÇ 6 
ENERJİ VERİMLİ SOKAK AYDINLATMA SİSTEMLERİ 
UYGULAMALARI 

Hedef 6 
Enerji verimli sokak aydınlatmaları ile enerji tasarrufu 
sağlamak 

 
 

Eylem 6.1 

Enerji verimli 
sokak aydınlatma 
sisteminin 
yaygınlaştırılması 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Sokak 
aydınlatmalarında 
LED veya sensörlü 
aydınlatmaların 
kullanımının 
yaygınlaştırılması 

İBB 
Belediye 

2023-2030 

İBB 
Belediye 
Kurucu 
Firmalar Sokak aydınlatma 

sistemlerinde GES 
kullanımın (PV 
panel) artırılması 

Riskler 
Koordinasyon eksikliği 
Maliyet yüksekliği 

Tasarruf 
Sokak aydınlatma amaçlı elektrik tüketiminde %20 oranında 
tasarruf sağlanması 

Performans 
Göstergeleri 

LED ile aydınlatma oranı (%80) 

PV sistemine sahip aydınlatmanın toplam sokak 
aydınlatmasına oranı (%50) 
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Amaç 1 
TOPLU TAŞIMANIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 
BİREYSEL TAŞIT KULLANIMININ AZALTILMASI 

Hedef 1 Ulaşım emisyonlarını azaltmak 

Eylem 1.1 Toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi 

Amaç 2 
KENT İÇİNDE BİSİKLET VE YAYA ULAŞIMININ 
ÖZENDİRİLMESİ 

Hedef 2 
Bisiklet kullanımının artması ile özel araç, taksi gibi 
motorlu araç kullanımının azaltılması 

Eylem 2.1 Bisiklet ve Scooterlar kullanımının yaygınlaştırılması 

Eylem 2.2 Yaya ulaşımının arttırılması 

Amaç 3 
ALTERNATİF TEKNOLOJİ VE YAKIT 
KULLANIMI 

Hedef 3 
Enerji verimli teknolojilerin kullanımı ile yakıt ve enerji 
tasarrufu sağlamak 

Eylem 3.1 Enerji verimli ve elektrikli araçlara geçiş 

Amaç 4 SÜRÜCÜ-ARAÇ SAHİPLERİ BİLİNÇLENDİRME  

Hedef 4 
Sürücü eğitimleri ile araçlardan kaynaklanan emisyonları 
azaltmak 

Eylem 4.1 Sürücü ve araç sahipleri bilinçlendirme eğitimleri 

Amaç 5 ULAŞIM GEREKSİNİMLERİNİN AZALTILMASI  

Hedef 5 
Ulaşım gereksinimlerini azaltarak ulaşımdan kaynaklı 
emisyonu miktarını azaltmak 

Eylem 5.1 Teknolojiden yararlanarak ulaşım ihtiyacının azaltılması 

 

DESTEKLEYİCİ FAALİYETLER 

Destek Faaliyet 1 

Yeni planlama çalışmalarında, dar bölgede kendi kendine 
yetebilen (kısa bir yürüyüş, bisiklete binme veya toplu 
taşıma yolculuğu içinde gerekli tüm olanaklara ulaşmaya 
imkân sağlayan) yerleşimlerin planlanması 

Destek Faaliyet 2 
Kent merkezlerinin cazibesinin artırılması, daha kısa 
mesafede günlük ihtiyaçların karşılanması sonucu 
ulaşımda enerji tasarrufu 

Destek Faaliyet 3 
Personel servislerinde elektrikli araç kullanımını artırmak 
(AUS 4.5.2.) 
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AMAÇ 1 
TOPLU TAŞIMANIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE BİREYSEL TAŞIT 
KULLANIMININ AZALTILMASI 

Hedef 1 Ulaşım emisyonlarını azaltmak 

 

Eylem 1.1 
Toplu taşıma 
sisteminin 
geliştirilmesi 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Toplu taşımada 
raylı ve diğer 
sistemlerin 
entegrasyonunun 
artırılması 

İBB 2023-2030 

UAB 
Belediye 

Pendik-
Kaynarca-Tuzla 
Metro Hattının 
Hizmete Girmesi 

Park Et-Devam 
Et alanlarının 
artırılması yolu 
ile bireysel araç 
kullanımının 
azaltılması 
(İstanbul İklim 
Değişikliği  

Eylem Planı 5.B.) Belediye 

Vatandaşların 
toplu taşıma 
kullanmaya 
özendirilmesi 
için intermodal 
bilet 
uygulamasına 
geçilmesi 

Riskler 
Kurumlar arası koordinasyon eksikliği 
Toplu ulaşım istasyonları çevresinde uygun arazi bulma zorluğu 

Tasarruf Ulaşımdan kaynaklı emisyon salımlarının azaltılması 

Performans 
Göstergeleri 

Toplu ulaşım kullanım artışının nüfus artışından yüksek olması 
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AMAÇ 2 KENT İÇİNDE BİSİKLET ve YAYA YOLUNUN ÖZENDİRİLMESİ 

Hedef 2 
Bisiklet kullanımının ve yaya ulaşımının artması ile özel araç, taksi 
gibi motorlu araç kullanımının azaltılması. 

 

Eylem 2.1 

Bisiklet ve 
scooterlar 
kullanımının 
yaygınlaştırılması 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Bisiklet ve scooterlar 
için mahalle 
merkezlerine, AVM 
gibi yoğun ulaşım 
olan yerlere, 
hastane-okul-
belediye sosyal, 
sportif ve kültürel 
tesisleri vb. yerlere 
bu araçlar için 
parklar yapılması 

İBB 
Belediye 
Kamu 
Kurumları 
AVM 
Yönetimleri 

2023-2030 

İBB 
Belediye 
Kamu 
Kurumları 
AVM 
Yönetimleri 

Bisiklet yol ağının 
artırılması 

İBB 
Belediye 

İBB  
Belediye 

Mevcut 
otoparklarda ve park 
et-devam et 
alanlarında bisiklet 
ve scooterlar için yer 
ayrılması İBB 

Belediye 
Otopark 
Sahibi 
Kuruluşlar 
 

İBB  
Belediye 
Kamu 
Kurumları 
Otopark 
Sahibi 
Kuruluşlar 
 

Elektrikli bisiklet ve 
scooterlar için 
otoparklara şarj 
istasyonları 
kurulması, şarj 
istasyonlarını 
besleyecek 
yenilebilir enerji 
kaynaklarının 
kullanılması 

Riskler 

Otoparklardaki alan yetersizliği 
Mevcut yolların önemli bölümünün bisiklet yollarına elverişli 
olmaması 
Yatırım maliyeti 

Tasarruf 
Elektrikli bisiklet ve scooterlar kullanımının artışı ile ulaşım 
kaynaklı salımlarının azaltılması 

Performans 
Göstergeleri 

Elektrikli bisiklet ve scooterlar için yer ayrılan otoparkların 
toplam otopark sayısına oranı (%50) 
Elektrikli bisiklet ve scooterlar için şarj istasyonu bulunan 
otoparkların toplam otopark sayısına oranı (%50) 
GES’ten beslenen otopark sarj istasyon sayısının toplam otopark 
sarj istasyon sayısına oranı (%20) 
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Eylem 2.2 
Yaya ulaşımının 
artırılması 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Şehrin ticari-eğlence 
ağırlıklı merkezlerinde 
trafiğe kapalı yaya 
yollarının artırılması 

İBB 
Belediye 
 

2023-2030 
 

İBB 
 

Yeni planlama 
çalışmalarında, dar 
bölgede kendi kendine 
yetebilen (kısa bir 
yürüyüş, bisiklete 
binme veya toplu 
taşıma yolculuğu içinde 
gerekli tüm olanaklara 
ulaşmaya imkân 
sağlayan) yerleşimlerin 
planlanması  
Mahalle merkezlerinin 
cazibesinin artırılması, 
daha kısa mesafede 
günlük ihtiyaçların 
karşılanması 

Belediye 

Riskler 
Mevcut yapılaşmış alanlarda düzenleme zorluğu 
Maliyet yüksekliği 

Tasarruf Yaya ulaşımının artması ile ulaşım kaynaklı salımlarının azaltılması 

Performans 
Göstergeleri 

Trafiğe kapanan sokak uzunluğunda artış oranı (%50) 

Cazibe merkezi oluşturma çalışması yapılan mahalle sayısı  
(1 mahalle/yıl) 
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AMAÇ 3 ALTERNATİF TEKNOLOJİ VE YAKIT KULLANIMI 

Hedef 3 
Enerji verimli teknolojilerin kullanımı ile yakıt ve enerji tasarrufu 
sağlamak 

 
 

Eylem 3.1 
Enerji verimli ve 
elektrikli araçlara 
geçiş 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Belediye personel ve 
hizmet araç ihalelerinde 
elektrikli ve hibrit 
araçlara ağırlık vermek 

Belediye 

2023-2030 
 

Araç 
Satıcıları 
Araç 
Kiralama 
Firmaları 

Toplu Taşımada 
kullanılan otobüslerin 
elektrikli, CNG araçlara 
dönüştürülmesi 
(İstanbul İklim Eylem 
Planı, 5.B) 

İBB 
Araç 
Üreticileri 

Özel ve kamu sektörü 
Personel servislerinde 
elektrikli araç 
kullanımını artırmak 
(Akıllı Ulaşım sistemleri 
strateji belgesi ve 2020-
2023 eylem planı 4.5.2.) 

Belediye 
Kamu ve 
Özel 
Sektör 

Servis 
Şirketleri 

Şarj istasyonlarının 
güneş panelleri ile 
beslenmesi 

İBB 
Belediye 

İBB 
Belediye 
Kurulum 
Firmaları 

Riskler Maliyet yüksekliği 

Tasarruf Ulaşımdan kaynaklı salımlarının azaltılması 

Performans 
Göstergeleri 

Belediye araç filosunda ve servislerde %25 oranında elektrikli ve 

hibrit araç kullanımı 

Güneş panelleri ile beslenen şarj istasyonlarının toplam şarj 

istasyonlarına oranı (%20) 
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AMAÇ 4 
SÜRÜCÜ – ARAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME 
ÇALIŞMALARI 

Hedef 4 
Ekonomik sürüş ve araç bakımı ile araçlardan kaynaklanan 
emisyonları azaltmak 

 

Eylem 4.1 

Sürücü ve araç 
sahipleri 
bilinçlendirme 
eğitimleri 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Ekonomik sürüş 
teknikleri eğitimi 
özellikle taksi, toplu 
taşıma, atık toplama 
araçlarını kullanan 
sürücüler için 
eğitimler 
düzenlenmesi ve 
bilgilendirme 
materyalleri dağıtımı 

Belediye 
 

2023-2030 
 

Taksi 
Sahipleri 
Toplu 
Taşıma 
Araç 
Sahipleri 
Atık 
Toplama 
Araçları 
Kullanan 
İşletmeler 

Araç bakım, yaz-kış 
lastik değişimi ve 
benzeri konularda 
sürücü-araç sahibi 
bilinçlendirme 
eğitimleri 
düzenlenmesi ve 
bilgilendirme 
materyalleri dağıtımı  

Araç 
Sahipleri 
Araç 
Servisleri 

Riskler Bilinçlendirme çalışmalarında yetersizlik 

Tasarruf Ulaşımdan kaynaklı salımların azaltılması 

Performans 
Göstergeleri 

Yapılan eğitim sayısı (yılda en az 6 eğitim) 
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AMAÇ 5 ULAŞIM GEREKSİNİMLERİNİN AZALTILMASI 

Hedef 5 
Ulaşım gereksinimlerini azaltarak ulaşımdan kaynaklı emisyon 
miktarını azaltmak 

 

Eylem 5.1 
Teknolojiden 
yararlanarak ulaşım 
ihtiyacının azaltılması 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

E-belediye, e-devlet 
uygulamaları 
geliştirilerek 
kullanımına teşvik 
edilmesi. 

Belediye 
Kamu 
Kurumları 

2023-2030 

Belediye 
Kamu 
Kurumları 
Yazılım 
Firmaları 

Riskler 
Kurumlar arası senkronizasyon zorlukları 
Yazılım program maliyet yüksekliği 
Vatandaş alışkanlıkları 

Tasarruf Ulaşımdan kaynaklanan salımların azaltılması 

Performans 
Göstergeleri 

E-devlet ve e-belediye uygulamasının yüz yüze hizmet 
uygulamasına oranı (%80) 
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AMAÇ 1 ETKİN ATIK YÖNETİMİ 

Hedef 1 
Kent genelinde oluşan kişi başı atık miktarını azaltarak hem 
atıktan kaynaklı salımları hem de atık toplama dolayısıyla 
oluşan yakıt kullanımı kaynaklı emisyon miktarını azaltmak 

Eylem 1.1 Sıfır atık projesinin etkin olarak sürdürülmesi 

AMAÇ 2 
KATI ATIKLARIN BERTARAFI VE GERİ 
KAZANIMI 

Hedef 2 Katı atık bertarafından kaynaklı salımları azaltmak 

Eylem 2.1 
Atık bertaraf tesislerinin enerji verimli dönüşümünü 
sağlamak 

Eylem 2.2 Atıklardan enerji üretimi 

AMAÇ 3 ATIK SU ARITMA  

Hedef 3 
Atık su oluşumunu azaltmak ve proses ürününü enerji 
kazanımında değerlendirilmek 

Eylem 3.1 
Arıtma çamurunun enerji kazanımına yönelik tesis(ler) 
kurulması 

Eylem 3.2 Gri su kullanımının yaygınlaştırılması 

Eylem 3.3 
Kaçak deşarjlara yönelik denetimlerin artırılması yoluyla 
önlenmesi  
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AMAÇ 1 ETKİN ATIK YÖNETİMİ 

Hedef 1 
Kent genelinde oluşan kişi başı atık miktarını azaltarak hem 
atıktan kaynaklı salımları hem de atık toplama dolayısıyla oluşan 
yakıt kullanımı kaynaklı emisyon miktarını azaltmak 

 
 

Eylem 1.1 
Sıfır atık projesinin 
etkin olarak 
sürdürülmesi 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

İlçe sınırları 
içerisindeki eğitim 
kurumlarına ve 
vatandaşlara geri 
dönüşüm atık getirme 
karşılığı fayda 
sağlayacak projeler 
hazırlanması 

MEB 
Belediye  

2023-2030 

MEB 
Belediye  
Çevre 
STK’ları 
 Farkındalık artırıcı 

etkinlikler, programlar 
düzenlenmesi ve 
bilgilendirici 
materyaller 
hazırlanması 

Belediye 
 Belediye sosyal 

tesislerinde tek 
kullanımlık malzeme 
kullanımının 
azaltılması, diğer 
sektörlerin teşvik 
edilmesi 

Özel sektör 

Sanayi atık 
miktarlarının başka bir 
sanayinin üretim 
girdisi olarak 
kullanılması için 
sanayinin endüstriyel 
simbiyoz planlarını 
yapmaya teşvik 
edilmesi 

OSB 
Yönetimleri 
Sanayiciler 

STB 
Belediye  
Meslek 
Odaları 

Atıkların kaynağında 
ayrıştırılması 

Belediye 

Çevre 
STK’ları 
Tüm Kamu 
Kurumları 

Riskler 
Etkinliklere katılımın düşük olması 
Bilinçlendirme çalışmalarında yetersizlik  
Yasal zorunluluk bulunmaması 

Tasarruf Atık üretiminde azalma 

Performans 
Göstergeleri 

Yılda en az bir proje hazırlanması 

Kaynağında ayrıştırılan atık miktarının oluşan atığa oranı (%30) 

Tüm OSB’lerde endüstriyel simbiyoz planlarının yapılması 
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AMAÇ 2 KATI ATIKLARIN BERTARAFI VE GERİ KAZANIMI 

Hedef 2 Katı atık bertarafından kaynaklı salımları azaltmak 

 

 

Eylem 2.1 

Atık bertaraf 
tesislerinin enerji 
verimli 
dönüşümünü 
sağlamak 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Atık bertaraf 

tesislerinde enerji 

verimliliği sağlayan 

yeni tekniklerin 

kullanımı İBB 
 

2023-2030 
 

ÇŞİDB 
Teknoloji 
Firmaları 
 

Organik atıkların 

kompostlaştırılması 

oranını artırmak için 

tesis kapasitelerinin 

geliştirilmesi 

Riskler Yatırım maliyeti 

Tasarruf Atıklardan kaynaklanan emisyonların azaltılması 

Performans 
Göstergeleri 

Kompostlaştırılan organik atık miktarındaki artış oranı (%50) 

 
 

Eylem 2.2 
Atıklardan enerji 
üretimi 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Katı atık depolama 
sahasından çöp 
gazının yakalanarak 
elektrik, ısıtma veya 
ulaşım yakıtı olarak 
kullanımının 
sağlanması 

İBB 2023-2030 
ÇŞİDB 
Teknoloji 
Firmaları 

Riskler Yatırım maliyeti 

Tasarruf Atıklardan enerji üreterek enerji salımlarını düşürmek 

Performans 
Göstergeleri 

Çöp gazı yakalama oranını %80’in üzerine çıkarmak  
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AMAÇ 3 ATIK SU ARITMA 

Hedef 3 
Atık su oluşumunu azaltmak ve proses ürününü enerji 
kazanımında değerlendirilmek 

 

Eylem 3.1 

Arıtma 
çamurunun 
enerji 
kazanımına 
yönelik tesis(ler) 
kurulması 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Tesislerin 
projelendirilmesi ve 
yapımı 

İBB 2023-2030 

Belediye 
Valilik  
Fon 
Sağlayıcı 
Kuruluşlar 

Tesislerde öz 
tüketimini 
sağlayacak GES 
sistemleri 
kurulması 

Belediye 
Valilik  
Fon 
Sağlayıcı 
Kuruluşlar 
Kurulum 
Firmaları 

Riskler Maliyet yüksekliği 

Tasarruf Atık su arıtımı kaynaklı emisyonların azaltılması 

Performans 
Göstergeleri 

Tesislerdeki enerji öz tüketimlerinin GES sistemleri ile 
karşılanma oranı (%50) 

 

Eylem 3.2 
Gri su 
kullanımının 
yaygınlaştırılması 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 

Yeni yapılacak 
binalarda 
kaynağında siyah ve 
gri atık suyu 
ayrıştıran, gri suyu 
depolayan 
sistemlerin 
kurulması ve gri 
suyun tekrar 
kullanımının teşvik 
edilmesi 

Belediye 2023-2030 

İBB 
Belediye 
Bina 
Sahipleri 

Riskler Maliyet yüksekliği 

Tasarruf Atık su arıtımı kaynaklı emisyon miktarında azalma 

Performans 
Göstergeleri 

Siyah ve gri suyu ayrıştıran bina sayısının mevcut bina sayısına 
oranı (%40) 
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Eylem 3.3 

Kaçak deşarjlara 
yönelik 
denetimlerin 
artırılması yoluyla 
önlenmesi 

Sorumlu Takvim 
İlgili 
Paydaşlar 

Faaliyetler 
Denetimlerin 
etkinleştirilmesi 

Belediye 2023-2030 
ÇŞİDB 
Belediye 

Riskler 
Maliyet yüksekliği 
Mevzuattaki yetki karmaşası 
İnsan Kaynağı Yetersizliği 

Tasarruf Atık su arıtımı kaynaklı emisyon miktarında azalma 

Performans 
Göstergeleri 

Yapılan denetimin planlanan denetime oranı (%100) 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu raporun eylem planlarında özellikle uygulanabilir eylemlere yer verilmesine özen 

gösterilmiştir.  Bu  eylemlerin  dışında  daha  genel  bir  bakış  açısıyla  Tuzla  ilçemizin sera 

gazı emisyon miktarının Süregelen Durum (BAU) Senaryosu’na göre artıştan %41 

azaltılmasına yönelik taahhüdüne katkı sunabilecek öneriler aşağıda verilmiştir: 

Sera gazı emisyonlarına neden olan sektörler, eylemlerini harekete geçirirken 

sürdürülebilirlik ve bu kavramla bağlantılı çevre, ekonomi ve toplum üçlüsünü göz önünde  

bulundurmalıdır.  Böylelikle  mevcut  faaliyetlerinde  bir  kayba  uğratmadan sürdürülebilir 

eylem planlarının hayata geçirilmesi mümkün olabilecektir. 

 

7.1 Ulaşım Sektörüyle İlgili Öneriler 

 Elektrikli, hibrit araçların, bisiklet, scooter, elektrikli bisiklet veya şarj edilebilir 

motorlu taşıtların kullanımı teşvik edilmeli 

 Toplu taşımanın (metro, raylı sistem) kullanımı teşvik amacıyla indirimli bilet 

uygulamaları hayata geçirilmeli 

 Araçlarda biyoyakıtların kullanım oranını artıracak teşvik ve destekler   sağlanmalı 

 Elektrikli taşıtlar için şarj istasyonlarının sayısı arttırılmalı 

 Şehirler arasında kara, deniz ve havayolu toplu taşıma hatları entegre hale 

getirilmeli 

 Şehrin merkezi ve işlek caddelerinde trafiğe kapalı alan sayısı artırılmalı 

 Elektrikli araçlara özel yollar ve park alanları oluşturulmalı 

 Özellikle havalimanı çevresinde ve trafik yükünün ağır olduğu yollarda karbon yutak 

özelliği ile bilinen bitki ekosistemleri oluşturulmalı 

 

7.2 Sanayi ve Üretim Sektörlerine Yönelik Öneriler 

 Sanayide enerji verimliliğine yönelik olarak binaların Enerji Kimlik Belgesi 

uygulaması ve enerji grupları belirlenmeli, bunlara yönelik teşvik ve yaptırımların 

uygulanması değerlendirilmeli 

 Sanayi kaynaklı atıkların sınıflaması, kaynağında ayrıştırılması yapılmalı, mümkün 

olanların geri kazanımı sağlanmalı 

 Sera gazı emisyonlarına yönelik eylemlerin sektörlerin paydaşlarıyla paylaşılması ve 

eylemlerin uygulamalarının paydaşlarca izlenmesinin sağlanması 

 Üretim süreçlerinde yakma kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla uygun ise 

piroliz, gazlaştırma gibi diğer termal dönüşüm yöntemlerinin de değerlendirilmesi 

 OSB’lerde firmalara düşük emisyon sistemlerinin uygulamaları konusunda 

uzmanlarca eğitimler verilmesi 
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 Bölgedeki sektörlerin ve OSB’lerin sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik ortak 

projeler geliştirilmesi 

 OSB’lerde denetleyici birimler kurularak emisyon ve enerji verimliliği süreçlerinin 

izlenmesi 

 Belediyenin bölgede iklim değişikliğine yönelik politika ve stratejilerinin 

belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması 

 

Bölgedeki sanayi ve sektörlerin önerilen eylemlere yönelik hızla adım atması ve konuya 

verecekleri önem ülkemiz ve bölgemiz için stratejik bir husustur. Bu eylemlerin ve 

önerilerin paydaş katılımıyla belirlenen politika metinleri olarak stratejik planlarda yer 

alması belediyenin gelecekte bu konuda ortaya koyduğu hedeflere emin adımlarla 

ilerlemesini sağlayacak ve iklim değişikliği gibi kritik bir başlıkta yönetim değişikliklerinden 

etkilenilmeyecek kurumsal bir duruşun sergilenmesine imkan  verecektir. 

 

7.3 Enerji Sektörüne Yönelik Öneriler 

 Enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları kapsayan sera gazı 

emisyon envanteri oluşturulmalı 

 Firmalara enerji verimliliği yüksek mekanizmaları kurmaları için teşvik ve 

bilgilendirme çalışmaları yapılmalı 

 Fayda-maliyet analizleri yapılarak uygun bölgelerde yenilenebilir enerji üretimine 

ve kullanımına geçilmesi teşvik edilmeli ve bu hususta yasal düzenlemeler yapılmalı 

 Enerji üretiminde fosil yakıtlara özellikle de kömüre olan bağlılığın azaltılması 

hedeflenmeli ve bölgeye yönelik kullanılabilir yenilenebilir enerji haritası 

çıkartılmalı 

 Enerji sektöründe yakma sonucu oluşan sera gazlarının yutulmasına katkı yapacak 

toplu ağaçlandırma faaliyetleri hayata geçirilmelidir. Bu noktada Tuzla Piyade 

Okulu önemli bir güçlü yön olduğu için ağaçlandırma faaliyetlerinde işbirliği 

yapılmalı 

 Enerji dağıtım sistemlerinin verimlilikleri üst noktaya çıkarılmalı 

 Dağıtımda yüksek dirençli sistemler kullanılarak dağıtım sırasında meydana gelen 

enerji kaybının önüne geçilmeli 

 İklimlendirme cihazlarının yoğun şekilde kullanıldığı  alanlarda ısı kaybının 

minimize edecek tedbirlerin alınması. 
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Enerji  sektörü  hem  ekonomik  hem  de  toplumsal  kullanım  için  hayati  bir  öneme  

sahiptir. Gelişmekte olan teknoloji ile birlikte enerjiye olan talep gün geçtikçe artmakta ve 

bu talebi karşılamak  için  firmalar  daha  çok  sera  gazı  emisyonuna  neden  olmaktadır.  

Bu  emisyonlar oldukça dikkatli bir şekilde takip edilmeli ve gerekli düzenlemelerin 

yapılması gerekmektedir. 

Sera gazı emisyonu konusunda çok büyük bir paya sahip olan enerji sektörünün 

unsurlarının bu  payı karşılamak konusunda üzerine düşeni yapmaları konusunda devlet 

eliyle denetimler sıklaştırılmalı ve karar alınan çözümlerin uygulanması, unsurları mağdur 

etmeyecek bir şekilde yürütülmelidir. Enerji, günümüzde bir ihtiyaçtır ve yıllar geçtikçe bu 

ihtiyacın oranının artacağı öngörülebilmektedir. 

 

7.4 Atık Sektörüne Yönelik Öneriler 

 Katı atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanmasına yönelik sistem geliştirilmeli 

 Her firmada atık yönetimi için etkin bir izleme ve denetim mekanizması kurulmalı 

 Atık yönetim faaliyetlerinin sıkı bir şekilde denetlenmesi ve  izlenmesi 

 Organik atıklar için biyometanizasyon ve kompostlama tesislerinin kurulması 

 Atık suyun kaçak deşarjı konusunda yaptırımların uygulanması 

 Vahşi ve kanunsuz depolamaya karşı gerekli denetçi birimler oluşturulmalı ve belirli 

periyotlarda ilgili unsurların kapsamlı denetlenmeleri yapılmalı 

Tuzla bölgesinde evsel ve endüstriyel atık üretim envanteri çıkartılmalı, gerekli 

ayrıştırmanın henüz kaynağındayken yapılması sağlanmalı ve bu düzene göre çöp 

toplanması önerilmektedir. 

Ayrıca atık su yönetimi de bölge için kritik bir husustur. İhtiyaç durumunda bölgedeki 

atık su arıtma tesislerinin sayılarının arttırılması ve bu tesislerin yarattığı veya yaratacağı 

emisyonlara karşı iyileştirmeler planlanmalıdır. 

Bu raporun ekler bölümünde verilen grafiklerden de (Ek 1A – Ek 9C) görülebileceği gibi, 

önümüzdeki dönemlerde Tuzla bölgesini ülkemizin diğer bölgelerinde olacağı gibi 

önemli bir kuraklık tehlikesi beklemektedir.  Bunun  yanında  risk  ve  etkilenebilirlik  

analizinden  de  görüleceği  gibi  iklim değişikliği ile beraber deprem başta olmak üzere 

çeşitli afetlerin de halk sağlığı, su yönetimi, afet yönetimi, sanayi, atıklar, ulaşım ve alt 

yapı gibi sektörleri birinci derecede etkileme riski bulunmaktadır.  Küresel ısınma ve 

iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin tüm paydaşların katılımıyla azaltılacağı gerçeği 

unutulmamalıdır.  
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