
Projen�n amacı; kent�n yeş�l altyapı potans�yel�n� kullanarak, gel�şt�rerek ve 
destekleyerek İzm�r'de �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne d�rençl� b�r kentsel alan yarat-
maktır. Projede, İzm�r'� değ�şen �kl�m koşullarına karşı daha dayanıklı b�r hale 
get�rmek ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda İzm�rl�ler�n farkındalığını artırmak 
hedeflenmekted�r. 

İzm�r'�n İkl�m Model� 
Gelecektek� �kl�m değ�ş�mler�n�n tahm�n ed�lmes�nde en öneml� araçlardan 
b�r� olan �kl�m modeller� mevcut durumları d�kkate alarak bell� b�r süre 
sonrak� �kl�m şartlarının genel çerçeves�n� ç�zmey� amaçlar. Projede, İzm�r 
�ç�n 2050-2100 dönem�n� kapsayacak şek�lde orta �y�mser ve en kötümser 
�kl�m senaryoları kullanılarak �kl�m modeller� oluşturulmuştur.

Araz� Bozulumu Har�taları ve Modeller� 
Araz� örtüsünde meydana gelen değ�ş�mler�n b�l�nmes� ve gelecekte ortaya 
çıkması muhtemel değ�ş�mler�n tahm�n ed�lmes�, �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n olum-
suz etk�ler�ne karşı hazırlık yapmak ve değ�şen �kl�m koşullarına uyum 
sağlamayı kolaylaştıracak stratej�ler�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çok öneml�d�r. 
Projede p�lot bölge olan Balçova'dak� araz� örtüsünde geçm�şten bugüne 
meydana gelen değ�ş�mler har�talanmış ve araz� örtüsü/araz� kullanım 
değ�ş�m� model� oluşturulmuştur.
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İzm�r’de orta �y�mser �kl�m senaryosuna göre 2050-2100 yılları �ç�n alçak kes�mlerde sıcaklık artışı bekle-
n�rken, yüksek kes�mlerde kış aylarındak� fazla soğumadan dolayı yıllık düzeyde b�r düşüş görülmekted�r.

DİRENÇLİ KENTLER İÇİN BİR ÇERÇEVE
YEŞİL ODAKLI UYARLAMA PROJESİ



Yeş�l Altyapıya Geç�ş

Kentler büyüdükçe sera gazı salımları da artıyor. Büyük kentler Dünya’dak� toplam enerj�n�n üçte �k�s�n� tüket�yor ve küresel CO  salınımlarının da % 70'�nden 2
fazlasını üret�yor. Yeşil altyapı, kentlerde var olan altyapı sistemlerinin yanı sıra binalar ve sokaklar arasındaki toprak, su ve bitkilerden oluşan alanlardır. Bu 
alanlar sayesinde kentler sellere karşı daha dayanıklıdır ve daha serin bir havaya sahip olur. Yeşil altyapıların sağladığı bu gibi faydalara kentsel ekosistem 
hizmetleri denir. Ekos�stem h�zmetler� kentlerde �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n olumsuz etk�ler�n� azaltır ve kentler� �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne karşı d�rençl� hale get�r�r. 

Kent ormanları, çalılık, çayırlık g�b� doğal alanlar, sulak alanlar, parklar, spor alanları, tarım araz�ler�, şahıs ve kurum bahçeler�, çatı bahçeler�, d�key bahçeler, 
okul bahçeler�, mezarlıklar, akarsu kor�dorları ve b�tk�lend�r�lm�ş yollar bir kentin yeşil altyapı ağını oluşturan bileşenleridir.

Kentsel Ekos�stem H�zmetler�n�n Hesaplanması

Yeş�l altyapı s�stem�ne sah�p kentler �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n olumsuz etk�ler�nden daha az etk�len�r. Projede, p�lot bölge olan Balçova’da kentsel yeş�l alanların 
sağladığı yağış suyu tutma, karbon tutma ve hava tem�zleme ekos�stem h�zmetler� hesaplanmış, elde ed�len bulgular değerlend�r�lerek tüm mahalleler �ç�n 
yeş�l altyapı stratej�ler� gel�şt�r�lm�ş ve uygulamaya yönel�k öner�ler hazırlanmıştır.

İzmir'de İklim değişikliğinin etkileri nasıl olacak?

Önümüzdek� süreçte İzm�r'de kışın sıcaklıkların düşmes�, yazınsa sıcaklıkların artması beklen�yor. Artan sıcaklıkla b�rl�kte kış yağışlarının azalması, su 
kaynaklarının özell�kle de yüzey sularının azalması, orman yangınlarının artması, tarımda ver�ml�l�ğ�n azalması, kuraklık, toprak bozulması ve erozyon, sel 
g�b� afetlerde artışlar olması beklen�yor.

B�l�m �nsanları, �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n yaratacağı etk�ler�n tehl�kel� sonuçları olab�leceğ� g�b�, �y� planlanması ve hazırlıklı olunması 
durumunda bu etk�lerle başa çıkılab�leceğ�n� söylüyor. Isınmayı önlemek tümüyle mümkün olmasa da �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n 
etk�ler�ne uyum sağlamaya yönel�k önlemler�n alınması ve stratej�ler�n gel�şt�r�lmes�yle olumsuz etk�lerden 
korunmak mümkün. Tüm Dünya �şb�rl�ğ� �ç�nde bunu sağlamak �ç�n kolları sıvamış durumda. 
İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyum sağlamada herkese görev düşüyor. 

Proje Künyes�
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Yukarıda sayılan özell�kler� neden� �le yeş�l altyapı, gel�şm�ş ve gel�şmekte olan pek çok ülkede g�derek artan oranlarda �lg� çekmekted�r. Bu �lg�n�n 
nedenler�nden b�r� de, �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda farkındalığı artan toplumların, bu olgunun olumsuz etk�ler� �le mücadelede k�l�t rolü olan yeş�l altyapının 
sağladığı h�zmet ve yararlara taleb�n�n artmasıdır. 

İkl�m neden değ�ş�yor?

Dünyamız ısınıyor…
Dünyanın atmosfer�nde bulunan karbond�oks�t (CO ) g�b� gazlar sera etk�s�ne 2
benzer b�r etk�ye sah�pt�r; enerj�n�n b�r kısmını uzaya dönmes�ne �z�n vermek yer�ne 
tekrar Dünya'ya yansıtırlar. Bu da, atmosfer�n yere yakın kısımlarında ısınmaya 
neden olur. Sera etk�s� yeryüzünde yaşamın sürmes� �ç�n çok öneml�d�r. 

İnsan etk�s� 
Atmosferdek� sera gazı m�ktarı arttıkça sıcaklık da artar. Özell�kle kömür, petrol g�b� 
fos�l yakıtların kullanımı, ormansızlaşma ve g�derek artan sanay�leşme 
atmosferdek� sera gazlarının çoğalmasına neden olur.

Ne kadar Sıcak?
19. yüzyıldan ber�, gezegen�m�z ortalama 1°C ısındı. Bu küçük b�r artış g�b� görüneb�l�r 
ama bu kadarcık b�r ısınma b�le aslında zaten hassas olan ekos�stemler �ç�n büyük 
b�r fark yaratıyor. Üstel�k atmosferdek� sera gazları artmaya devam ett�kçe 
sıcaklığın daha da artması beklen�yor. B�l�m �nsanlarıysa bu sıcaklık artışının 2°C'y� 
aşmaması gerekt�ğ�n� söylüyorlar.

Yeş�l Altyapı Elemanları ve Faydaları
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Bu Proje, Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet� tarafından f�nanse ed�len “Türk�ye’de İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Alanında Kapas�te Gel�şt�rme H�be Programı”  kapsamında desteklenmekted�r.

Azaltım  �kl�m  değ�ş�kl�ğ�n�n  nedenler�ne  odaklanır,   uyum  �se  �kl�m  değ�ş�kl�ğ�n�n  etk�ler�n�  ele  alır.

AZALTIM
Sera gazı salınımını azaltmak ve 

önlemek �ç�n yapılab�lecekler:

Enerj� Ver�ml�l�ğ�
A
B
C
D

> > UYUM

Yen�leneb�l�r enerj�
kulanımını artırma

Endüstr�yel süreçler�n
elektron�kleşt�r�lmes�

Ver�ml� ulaşım
(toplu taşıma, b�s�klet,
vs.)

İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyum �ç�n
yapılab�lecekler:

Ger�
dönüştürmek

Doğal peyzaj restorasyonu 
ve orman alanları 

oluşturulması 

Doğal felaketlere karşı 
hazırlanacak esnek ve 
çeş�tl� tarımsal üret�m

Daha  güvenl�  
tes�s yerler�  ve 

altyapılar

Olası felaketler ve 
sıcaklık değ�ş�mler� 

g�b� konularda 
araştırma ve gel�şt�rme 

Koruyucu  ve  
önley�c�  

tedb�rler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AZALTIM VE UYUM

http://d�rencl�kent2019.�zm�r.bel.tr

Peyzaj Araştırmaları Derneğ�
www.pad.org.tr/
b�lg�@pad.org.tr
�nfo@pad.org.tr

İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� 
Çevre Koruma ve Kontrol  Da�res� Başkanlığı 
Sağlıklı Kentler ve Tem�z Enerj� Şube Müdürlüğü
http://skpo.�zm�r.bel.tr
sagl�kl�kentler@�zm�r.bel.tr
www.�zm�r.bel.tr

Bu yayın Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�'n�n mal� desteğ� �le hazırlanmıştır. Bu yayının �çer�ğ� yalnızca İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� ve Peyzaj Araştırmaları Derneğ�’n�n
sorumluluğundadır. Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�'n�n görüşler�n� yansıtmamaktadır.
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