
İklim değişikliği etkisiyle, İstanbul giderek 
daha belirgin olarak Akdeniz iklimi 
özellikleri taşıyacaktır. 

2100 yılında İstanbul:

Sıcaklık Değişimi

Kent Isı Adası

Yağış Değişimi

Kuraklık

Hava Kalitesi

Deniz Seviyesinin 
Yükselmesi

İstanbul’un yıllık sıcaklık ortalamalarının 
1 - 4.5°C artması beklenmektedir. Sıcak 
günler sayıca artacak, soğuk günler 
azalacaktır. Yaz günlerindeki ortalama 
sıcaklıklar kış ortalamalarına göre 1.5 kat 
daha fazla artış gösterecektir.

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

Doğu-Batı ekseninde oluşan yapılaşmanın 
İstanbul’a hakim Kuzey-Güney rüzgarlarını 
etkilemesi nedeniyle düşen hava kalitesinin 
iklimsel tehditleri daha da kötüleşmesine 
neden olacaktır.

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

En kötü iklim değişikliği senaryolarının 
gerçekleşmesi İstanbul’da su seviyesinin 

45-70 cm arası yükselmesine neden 
olabilir.

İstanbul’da yıllık toplam yağış en fazla %12 
azalırken, yağış olayları daha kısa sürelerde 
ve daha şiddetli geçecektir. Bu da taşkın ve 
sellerin daha yoğun yaşanmasına neden 
olacaktır.
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Hassas ekosistemlerin 
korunması
Tarım uygulamalarının 
iklim değişikliğine 
direncinin artırılması
Kent içi yeşil alanların 
iklime direncinin 
arttırılması
Kent içi yeşil alanların 
arttırılması

Binalarda enerji tasarrufu 
konusunda
kapasitenin güçlendirilmesi

Binaların iklimsel direncinin 
artırılması

Mevcut yolların bisikletere uygun 
hale getrilmesi
Ulaşım amaçlı yeni bisiklet 
altyapısının oluşturulması
Yaya ulaşımının özendirilmesi 
yoluyla karayolu emisyonlarının 
azaltılması
Kent içi araç park yerlerinin 
artırılması ve etkin kullanımı
Yol kalitesinin ve etkin 

Kent ölçeğinde enerji 
verimliliği çalışmaları
Binalarda kojenerasyonun ve 
yenilenebilir enerji üretiminin 
özendirilmesi
Güneş enerjisinden elektrik 
üretiminin artırılması
Rüzgar enerjisinden elektrik 
üretiminin artırılması
Hidroelektrik, çöp gazı ve 
biyogaz üretiminin artırılması

Sağlık hizmetlerinin iklim 
direncinin artırılması
Kamu bilincini artırıcı 
eylemler

Bertaraf tesisleri için uygun 
yer seçimi
Atık su çamuru, endüstriyel 
ve deniz
atıklarının uygun bertarafı ve 
yönetimi

Turizm, ticaret ve sosyo-kültürel
düzenlemelerin değişen iklime 
uyarlanması

Doğalgaz kullanımının ve 
verimliliğinin artırılmasıı

Yağmur drenaj sistemlerinin 
rehabilitasyonu
Atık su arıtma tesislerinin 
kapasitelerinin arttırılması
Su tüketiminin ve kayıpların 
azaltılması
Elektrik, gaz ve 
telekominikasyon 
şebekelerinin iklim direncinin 
artırılması

Baraj göletlerinden 
buharlaşmanın azaltılması 
ve baraj rehabilitasyonu
Ham su modellemesinin 
yapılması
Su kullanımında talep 
yönetiminin geliştirilmesi ve 
risk azaltıcı önlemler
Su havzalarındaki orman ve 
sulak alanların korunup 
geliştirilmesi
Taşkınlara yönelik 
önlemlerin alınması

Binalarda güneş paneli 
uygulamalarına yol göstermek 
için coğrafi bilgi sistemleri 
temelli yazılım geliştirilecek.

52 kritik noktada binalara 
yağmur suyu girişinin 
engellenmesine yönelik etüt 
çalışması yapılacak.

Kent içi yeşil alanlarda sulama 
için arıtılmış atık su ve yağmur 
suyu kullanılması için projeler 
geliştirilecek.

Park ve bahçelerde doğal toprak 
zemine geçilerek veya yüzeylerin 
“Geçirimli Beton Teknik 
Şartnamesi”ne uygun olarak 
yapılarak ani sel riski azaltılacak.

Tarım alanlarında su verimliliği 
sağlayan sistemler 
yaygınlaştırılacak.

Doğalgaz şebekesinin İstanbul’un 
%100’üne ulaştırılması ve kayıpların 
düşürülmesi için çalışmalar 
sürdürülecek.

Sokaklar, duraklar ve kamu yapılarında 
LED aydınlatma sistemlerine geçiş 
sağlanacak.

Yağmur drenaj sistemi ile kanalizasyon 
sistemi birbirinden ayrılacak.

Su arıtma tesislerinde yedek kapasite 
geliştirilecek.

Sanayi işletmeleri, karbon 
envanterlerini hesaplamaları ve 
azaltım faaliyetleri yürütmeleri 
için yönlendirilecek.

Hastaneye gelmesi riskli görülen 
hastaların evde sağlık hizmeti 
alması için gerekecek personel 
ve araç ihtiyacı belirlenerek evde 
verilen sağlık hizmetleri 
güçlendirilecek.

Gaz ve su faturalarında karbon ayak 
izi bilgilerinin verilmesi ve müze 
biletlerinin tohumlu kağıttan 
yapılmasına yönelik çalışmalar 
yürütülecek.

Baraj havzalarında ağaç kesimi 
ve yapılaşmanın önlenmesi 
yoluyla su kalitesi korunacak.

Su isale hatlarındaki kayıp su 
oranı 2020 yılında %18 
seviyesine indirilecek.

Atık azaltım ve sıfır atık 
yaklaşımıyla doğal kaynakların 
korunması sağlanacak.

2023 yılına kadar Seymenler 
mevkiine 70 MW gücünde çöp 
gazı tesisi kurulacak.

100 km olan raylı hatlar 2030 
yılına kadar 1.100 km'ye 
çıkarılacak.

İBB sorumluluğundaki mevcut 
114 km’lik bisiklet yolu, 2023 
yılına kadar 1053 km'ye 
çıkarılacak.

Terfi istasyonları ve baraj 
göllerine güneş enerji santrali 
kurulumu yapılacak.

Terkos rüzgar enerji santralinin 
2021'de hayata geçirilecek.

Melen HES projesi 2019 sonuna 
kadar devreye alınacak.

H

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Öncelikli Eylemler:

Binalar

Arazi Kullanımı, 
Ormancılık,
Biyoçeşitlilik ve
Tarım

Halk Sağlığı Sanayi

Enerji Üretimi 
ve DağıtımıAtık Yönetimi

Su Kaynakları 
Yönetimi

Ulaştırma 
ve Lojistik

Kamu Altyapısı

Turizm, Ticaret ve 
Sosyo-Kültürel
Yapı

Sistemlerin en 
kırılgan öğelerini 

güçlendirmek

Afetten etkilenildiğinde 
toparlanma sürelerini 

azaltmak

Afet risklerini 
azaltmak

İstanbul 2030 yılında emisyonlarını normal 
senaryoya kıyasla %33 azaltacaktır.

İstanbul, ekosistem, altyapı ve 
sosyoekonomik sistemlerinin iklim 
değişikliğine direncini arttıracaktır.
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Günümüzde şehirler, iklim değişikliğine sebep olan 
sera gazlarının azaltılması ve değişen iklime uyum 
sağlanması konularında öncü rol oynamaktadır. 
Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumu nedeniyle 
tarih boyunca uluslararası önem taşıyan bir merkez 
olarak İstanbul da bu konuda harekete geçmiştir.

İstanbul, nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik 
faaliyetleri nedeniyle hem Türkiye’nin en yüksek sera 
gazı salımına sahip şehri hem de Avrupa’da iklim 
değişikliğinden en çok etkilenecek şehirlerden biridir. 
Bu nedenle, İstanbul’un düşük karbonlu ve iklime 
dirençli bir kent olmak için yapacağı çalışmalar, 
başka kentlere yol gösterecektir.

TOPLAM SERA GAZI EMİSYON MİKTARI

47.340.725 tCO2e

%28
ULAŞTIRMA

%6
ATIK

%4
DİĞER
YAKITLAR

%37
ELEKTRİK

%25
DOĞALGAZ

İstanbul’un karbon ayak izi, 
enerji üretiminden ve binalar, 
sinai faaliyetler ve karayolu 
ulaşımında enerjinin 
tüketiminden oluşmaktadır.

İSTANBUL'UN KARBON AYAK İZİ


