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COVID-19 salgınının getirdiği önemli zorluklara rağmen, Orta Doğu ve Batı Asya 
(MEWA) Bölgesi’ndeki 15 yerel yönetim, hem şeffaflık hem de dirençli ve düşük 
karbonlu bir gelecek için çalışma kararlılığını göstererek, çevre verilerini 2020’de 
CDP-ICLEI Birleşik Raporlama Sistemi aracılığıyla açıklamıştır. Bu yerel yönetimler, 
karşı karşıya oldukları tehlikeleri anlamakta ve dirençliliklerini artırmak ve salımlarını 
azaltmak için harekete geçmektedir. Bununla birlikte, bölgenin karşı karşıya olduğu 
iklim risklerinin aciliyetini ve ölçeğini ele almak için daha fazla eyleme gerek 
duyulmaktadır ve yerel yönetimlerin bu zorlu görevi yerine getirmede oynayacağı çok 
önemli bir rol vardır. Raporlama, iklim eylemine doğru atılan ilk adımdır. MEWA 
Bölgesi’ndeki yerel yönetimler, çevre verilerini derleyip raporlayarak, iklim değişikliğine 
karşı savunmasız olduğu yönleri görebilir ve eş düzeyli öğrenme kaynaklarına, iyi 
uygulama örneklerine ve iklim eylemine ilişkin uzman bilgilerine erişebilir. Böylelikle 
yerel yönetimler, kent sakinleri için daha güvenli ve emin bir gelecek inşa edebilir.Yerel 
yönetimler, aşağıdaki adrese e-posta göndererek çevre verilerini açıklamaya yönelik ilk 
adımı atabilir: citiesemea@cdp.net.

CDP, yatırımcıların, şirketlerin, kentlerin, eyaletlerin ve bölgelerin çevresel etkilerini 
değerlendirmelerine ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak için harekete geçmelerine 
yardımcı olan, çevre konularına odaklanan ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir 
kuruluştur. 1.000’e yakın kent, eyalet ve bölge; salımlarını yönetmek, dirençlilik oluşturmak 
ve iklim üzerindeki etkilerini azaltmak için çevresel verilerini CDP-ICLEI Birleşik Raporlama 
Sistemi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kent, eyalet ve bölgelere yönelik açık 
kaynaklı veri kümemizi Açık Veri Portalı’ndan (https://data.cdp.net/) ücretsiz olarak 
indirebilirsiniz. Yıllık raporlamalar hakkında daha fazla bilgi almak için: 
citiesemea@cdp.net. 

Yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturma konusunda 100 yılı aşkın bir  tecrübenin 
günümüzdeki temsilcisi olan, dünya genelindeki yerel yönetimleri bir şemsiye altında 
toplayan UCLG’nin dokuz bölge teşkilatından biri olarak Birleşmiş Kentler ve Yerel 
yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA); bölgedeki yerel 
yönetimlerin uluslararası platformlarda etkin temsilinin sağlanması, güçlü yönetişim 
yapılarının kurulması ve uluslararası gündemlerin yerelleştirilmesi konusunda 
faaliyetlerini sürdürmektedir. UCLG-MEWA ayrıca, Belediye Başkanları Küresel İklim ve 
Enerji Sözleşmesi’nin (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy) bölgedeki destek 
masası olarak hizmet sunmaktadır. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: 
http://uclg-mewa.org/tr/

 

CDP Hakkında

Raporlama, Eyleme Güç Veriyor

UCLG-MEWA Hakkında

Önemli Uyarı 

Bu rapor, CDP’ye referans verildiği takdirde herkes tarafından kullanılabilir. Bununla birlikte, CDP'nin açık izni olmadan ilgili raporun 
hiçbir kısmı yeniden paketlenemez veya yeniden satılamaz. CDP, bu raporda yer alan  verileri ve analizi, CDP 2020 Anketi’ne verilen 
yanıtlara dayanarak hazırlamıştır. CDP, bu raporda yer alan bilgi ve görüşlerin doğruluğuna ya da tamlığına ilişkin ne açıkça ne de 
ima yoluyla hiçbir güvence vermemektedir. Bir profesyonele özel olarak danışmadan bu yayında yer alan bilgilere göre hareket 
etmemelisiniz. CDP, yasaların izin verdiği ölçüde, bu raporda yer alan bilgilerin güvenirliğine ilişkin herhangi bir sorumluluk, 
yükümlülük ya da özen yükümlülüğü kabul etmez ya da üstlenmez. CDP’nin belirttiği tüm bilgiler ve görüşler, bu raporun yazıldığı 
andaki kanılarına dayanmaktadır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu rapora dâhil edilen konuk yorumları, ilgili 
yazarların görüşlerini yansıtmaktadır; dâhil edilmiş olmaları görüşlerinin onaylandığına anlamına gelmemektedir. CDP Worldwide’ı 
ifade eden  “CDP”, 1122330 numarasıyla kayıtlı bir yardım kuruluşu ve İngiltere’de 05013650 numarası ile kayıtlı, garanti ile sınırlı bir 
şirkettir. © 2021 CDP Worldwide. Tüm hakları saklıdır. 
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Küresel ortalama sıcaklıklarının her yıl 
artmasıyla birlikte, iklim değişikliğinin 
etkileri tüm dünyada hissedilir 
olmaktadır.  Dünyanın su kıtlığı en 
yüksek bölgelerinden biri olan Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölgesi (MEWA), bölge 
genelinde artan aşırı yağış, sıcaklık ve 
kuraklık olaylarıyla iklim değişikliğine 
karşı bilhassa savunmasız 
bulunmaktadır.  Bölgedeki kentleşme 
oranı artıkça -2030’a kadar kentsel 
nüfusun 96 milyona ulaşacağı 
beklenmektedir-  MEWA’daki yerel 
yönetimler, iklim değişikliğinin etkileriyle 

mücadele etme ve bu etkilere uyum 
sağlama konusunda ön saflarda yer 
alacaktır.2020 yılında, bölgedeki 15 kent 
ve yerel yönetim, çevre verilerini 
CDP-ICLEI Birleşik Raporlama Sistemi 
aracılığıyla açıklamıştır. Bu yerel 
yönetimlerin idari sınırları, ilçe 
düzeyinden il düzeyine kadar değişmekte 
ve yetki alanları ve kapsamları buna göre 
şekillenmektedir. Bu veri kitapçığı, söz 
konusu yerel yönetimlerin dirençli ve 
düşük karbonlu bir geleceğe doğru 
kaydettikleri ilerlemeyi özetlemektedir.

YEREL YÖNETİMLER HAREKETE GEÇİYOR

CDP-ICLEI Birleşik Raporlama Sistemi aracılığıyla 
2020 yılında çevre verilerini raporlayan yerel yönetimler: 

IPCC (2018). Global Warming of 1.5°C. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/10/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf 

Dünya Bankası (2017). Beyond Scarcity: Water Security in the Middle East and North Africa.  
https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/beyond-scarcity-water-security-in-the-middle-east-and-north-africa 

UCLG-MEWA (2020). GOLD V Raporu. Küresel Gündemlerin Yerelleştirilmesi. Yerel eylem, bölgeleri ve toplulukları nasıl dönüştürüyor. Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölgesi. https://www.uclg.org/sites/default/files/eng-mewa-region-web.pdf 

Bu veri, CDP ve ICLEI (Sürdürülebilir Kentler Birliği) işbirliğinde toplanmıştır.
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 Denizli Metropolitan
 Municipality

(Gaza)

Kadıköy Belediyesi

Amman Büyükşehir Belediyesi

Dubai Yürütme Kurulu

Ramallah Belediyesi

Abasan Alkabira Belediyesi 
(Gazze Şeridi)

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi

Seferihisar Belediyesi

Kadıovacık Köyü 

Mezitli Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Nilüfer Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi



ORTA DOĞU VE BATI ASYA: 
ÖNEMLİ RAKAMLAR

Kentlerin iklim eyleminde karşılaştıkları zorluklar:

 Farklı yönetim düzeyleri arasında bilgi paylaşımı ve iletişim eksikliği.

 Yerel yönetimlerin sınırlı kaynakları ve kapasitesi.

 10 kent  7 kent  8 kent
master planlarına, sürdürülebilirlik

 amaçlarını dâhil etmektedir.

kent çapında sera gazı emisyon 
envanterine sahiptir.

kent çapında salım 
azaltım amacına sahiptir.

salım azaltım planına sahiptir.

yenilenebilir enerji 
amacına sahiptir.

iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının 
risk altında olduğunu öngörmektedir.

su kaynakları yönetim
 stratejisine sahiptir.

 iklim değişikliğine ilişkin risk ve 
kırılganlık değerlendirmesine sahiptir.

  uyum planına sahiptir.

 10 kent  9 kent  7 kent

11 kent  3 kent  7 kent
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MEWA’DAKİ YEREL YÖNETİMLER, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE
BAĞLI TEHLİKELERLE KARŞI KARŞIYA

Yaygın olarak raporlanan iklim tehlikeleri:

CDP (2018). Cities at risk: dealing with the pressure of climate change. 
https://www.cdp.net/en/research/global-reports/cities-at-risk 

 13 kent

 11

Aşırı yağış Aşırı sıcaklık 

kent, 16 tehlike 
raporlamıştır

 7
kent, 7 tehlike 
raporlamıştır

Sel ve deniz
 seviyesinde 

yükselme 

 5
kent, 6 tehlike 
raporlamıştır

46 iklim tehlikesiyle karşı karşıya 
olduğunu raporlamıştır.

İklim tehlikelerini anlamak

Gelecekteki küresel salımlardan bağımsız olarak, iklim değişikliğinin bazı etkileri 
kaçınılmazdır. İklim değişikliğine yönelik risk ve kırılganlık değerlendirmeleri, iklim 
değişikliğiyle ilgili tehditleri belirlemek ve yönetmek için önemlidir. Küresel olarak, 
kırılganlık değerlendirmelerine sahip kentlerin uzun vadeli tehlikeleri raporlama 
olasılığı, kırılganlık değerlendirmeleri olmayan kentlere oranla iki katından daha 
fazladır (2,7 kat) ve neredeyse 6 kat (5,7 kat) daha fazla iklim değişikliğine uyum 
eylemleri gerçekleştirmektedir.  MEWA’daki yedi yerel yönetim, iklim değişikliğine 
yönelik risk ve kırılganlık değerlendirmesini gerçekleştirdiğini bildirmiştir.

Gıda ve tarım
Su temini ve sanitasyon
Çevre, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık

Düşük gelirli kesimler ve yaşlılar başta olmak 
üzere savunmasız kesimlere yönelik artan risk
Sağlık hizmetleri dâhil olmak üzere kamu 
hizmetlerine artan tale

  5

 Su kıtlığı ve kuraklık 

kent, 5 tehlike 
raporlamıştır

5

5

4

5

İklim tehlikelerinden en çok etkilenecek
sektörler:

Yaygın olarak raporlanan sosyal riskler:



Su kıtlığının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Dubai, 
iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya olduğu 
riskleri iyi bilmektedir. BAE, %90 daha az enerji 
gerektiren gelişmiş bir Ters Osmoz Deniz Suyu 
Arıtma (SWRO) tesisi kurarak, mevcut ve 
gelecekteki talebi karşılayacak istikrarlı bir su 
kaynağı üretmek için harekete geçmektedir.  2030 
yılına kadar, temiz enerji ve atık ısı kullanarak %100 
tuzdan arındırılmış su elde etmeyi amaçlamaktadır. 
Dubai Elektrik ve Su Kurumu, acil durum hâlinde 
kullanılmak üzere akiferlerde uzun süre muhafaza 
edilecek tuzdan arındırılmış su depolamak için 
tasarlanmış bir Akifer Besleme ve Üretim (ASR) 
sistemi kurmaktadır. 

Dubai, BAE | Gelecekteki su güvenliğinin 

sağlanması

DEWA (2018). Sürdürülebilirlik Raporu 2018. 

https://www.dewa.gov.ae/~/media/Files/Customer/Sustainability%20Reports/DEWA%20Sustainability%20Report%202018_EN.ashx
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İKLİM DİRENCİ OLUŞTURMAK

İklim tehlikelerinin oluşturduğu riskleri ve kırılganlıkları yönetme noktasında 
iklim uyumunun çok büyük önemi vardır. MEWA bölgesindeki sekiz kent, 
uyum planları olduğunu bildirmiştir.

Uyum eylemlerinin çoğu, bina-altyapı alanları ile halk sağlığı ve güvenliği 
alanlarına odaklanmıştır.

Mevcut uyum projeleri, uluslararası fonlar ile finanse edilmektedir; 
uluslararası fonları, yerel fonlar takip etmektedir. 

Yaygın olarak raporlanan uyum eylemleri

En savunmasız kesimlere 
yönelik proje ve 
politikalar

Bakım ve sızdıran 
altyapıların onarımı 

Sel haritalama 

Kriz yönetimi 

Isı haritalama 

0 1 2 3 4 5

 11 kent
toplam 38 uyum eylemi

 raporlamıştır.

3 Kent

 4 Eylem

3 Kent

3 Eylem

3 Kent

3 Eylem

2 Kent

2 Eylem

2 Kent

2 Eylem

Hızlı kentleşme 
Temel hizmetlere erişimde sorunlar
Yetersiz yönetim ve altyapı kapasitesi

Kentlerin uyum eylemlerinde karşılaştıkları 
zorluklar: 
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Denizli | Tarımı iklim değişikliğine uyarlamak

Türkiye’nin güneybatısında yer alan Denizli’deki 
aşırı sıcaklık, tarımsal verimliliği tehdit etmektedir. 
Kent, tarım sektöründe iklim değişkenliği kaynaklı 
olarak ortaya çıkan riskleri azaltmak için birden 
fazla uyum eylemi gerçekleştirmektedir. 

Mevcut projeler:

Sürme tekniklerinin değiştirilmesi, teraslama ve 
ağaçlandırma yoluyla erozyonun önlenmesi.

Sürdürülebilir toprak yönetimi ve sürdürülebilir 
tarım için destek mekanizmalarının artırılması.

Sulamayı iyileştirmek ve verimli sulama 
sistemlerine geçişi desteklemek için teşviklerin 
artırılması.

Çiftçilerin uygun mahsul çeşitleri ve sürdürülebilir 
tarım konusunda eğitilmesi.

Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi (REC Turkey) (2019). Denizli İklim Değişikliği 
Eylem Planı. 
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SALIMLARI AZALTMAK İÇİN 
HAREKETE GEÇMEK
Küresel ısınmanın 1,5ºC ile sınırlandırılması ve yıkıcı iklim değişikliklerinin 
önlenebilmesi için küresel salımların 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi ve 2050 
yılına kadar ise net sıfır hedefine ulaşılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, 
MEWA’daki yerel yönetimler karbon salımlarını azaltmak için bazı önlemler 
almaktadır.

En çok raporlanan 5 azaltım eylemi

Sektöre göre azaltım eylemleri  

Enerji etkin yenileme 
yoluyla binaların 
enerji verimliliğini
artırma 

Atık yönetimi 

Binalara yerinde 
yenilenebilir enerji 
üretim sistemlerinin 
kurulması

Yakıt ekonomisinin 
iyileştirilmesi ve
motorlu araçlardan 
kaynaklanan CO2
salımlarının azaltılması
Dış aydınlatmada
enerji verimliliğinin 
artırılması 

0 2.5 5 7.5 10 12.5

4 Kent

Azaltım projeleri için ana finansman kaynakları arasında; yerel kaynaklar, 
uluslararası bağışçılar ve kamu-özel sektör ortaklıkları bulunmaktadır.

12 Eylem

3 Kent

8 Eylem

4 Kent

7 Eylem

3 Kent

5 Eylem

2 Kent

3 Eylem

 7 kent
61 azaltım eylemi 

raporlamıştır.

Enerji ve Binalar Ulaşım

6 kent 29 eylem
raporlamıştır

4 kent 11 eylem
raporlamıştır

4 kent 14 eylem
raporlamıştır

3 kent 3 eylem
raporlamıştır

Atık Su
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İstanbul'un merkezi bir ilçesi olan Kadıköy, yenilikçi 
iklim eylem projeleriyle Türkiye'nin önde gelen yerel 
yönetimlerinden biridir. 2030’a kadar salımlarda 
%40’lık bir azalma sağlama yönündeki taahhütleri, mali 
ve düzenleyici çerçevelerde gerekli değişikliklerle de 
desteklenen, ilçe genelinde birden fazla enerji verimliliği 
projesi geliştirmelerinin yolunu açmıştır.  Belediye, 
ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılandığından emin 
olmak için strateji geliştirme aşamasında çok sayıda 
paydaşla etkileşimde bulunmuştur. Binaların enerji 
verimliliğini %35 oranında artırabilen enerji etkin 
yenileme çalışmaları, belediyenin odaklandığı temel 
alanlar arasındadır. 

Mevcut projeler şunları içermektedir:

Enerji ve kömür tüketimini azaltmak amacıyla mevcut 
binalardaki ısı yalıtımının geliştirilmesi.

Biyokütle ve atık ısı gibi alternatif yakıtlar kullanılarak, 
konutların %25'inin bölgesel ısıtma sistemi yoluyla 
ısıtılması.
 
Enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri

Kadıköy | İlçe genelinde enerji verimliliğinin 
artırılması

 Kadıköy Belediyesi (2018). Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı. 
 http://iklim.kadikoy.bel.tr/Content/Images/KadikoySECAP.pdf 
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Ürdün’deki Amman Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir 
enerjinin geniş çapta dağıtımını teşvik etmek için 
mevzuat değişiklikleri yapmaktadır. Bu sayede işletmeler, 
kamu kurumları ve bireyler, kendi enerji üretimlerini 
kontrol edebilmektedir.   Belediye, çatı üstü güneş 
enerjisi santralleri için hazırladığı tasarım yönergelerini 
kent sakinleriyle paylaşmış; 2015-2018 yılları arasında, 
güneş panelleri kurmak için kent genelinde 3.000 
başvuru almıştır.  Kurumlar ve bireyler, fazla enerjiyi 
ulusal şebekeye satabilmekte ve böylelikle hem ulusal 
şebekeye bağımlılıklarını azaltmakta hem de temiz 
enerjiye geçişi yerel düzeyde destekleyebilmektedirler.    

Amman, Ürdün | Halkın yenilenebilir enerjiye 
erişiminin artırılması

9

9 Amman Büyükşehir Belediyesi (2019). Amman İklim Planı. Amman’ın 
2050 Vizyonu. https://www.amman.jo/site_doc/climate.pdf 
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City Climate Gap Fund (2020). https://www.citygapfund.org/

EYLEMİ VE AZMİ HAREKETE 
GEÇİRMEK

Dirençli bir geleceğe yatırım yapmak
MEWA’daki yerel yönetimlerin raporladığı iklim ve çevre projeleri, farklı teknik 
ve mali gelişme düzeylerindedir. Kentler, proje planlamasının tüm aşamaları 
boyunca ve finansmana erişimde desteğe gerek duymaktadır. 

Raporlanan toplam projelerin %29,4’ü, proje döngüsünün ilk 
aşamalarındadır. Kent İklim Finansmanı Fonu (City Climate Gap Fund), proje 
belirleme ve hazırlık aşamalarında yerel yönetimlere hem teknik destek hem 
de finansman sağlamaktadır. 

6 kent, tam ya da ek finansmana ihtiyacı olan 14 proje raporlamıştır. Projeler 
arasında; yenilenebilir enerji üretiminin artırılması, enerji verimliliğinin 
iyileştirilmesi, atık ve su yönetiminin iyileştirilmesi ve kentsel planlama 
projeleri yer almaktadır. 

Yönetimler, özel sektör, çok taraflı kurumlar ve sivil toplum arasında kurulacak 
ortaklıklar ve etkin işbirlikleri, iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemlidir. 
Bu ortaklıklar; planlanan, finanse edilen ve uygulanan iklim projelerinin 
sayısını artırmada yerel yönetimlere daha fazla fırsat sağlayabilir.

İş birliği

Ulusal
Yönetimler

Topluluk

Bölgesel 
Yönetimler  

Yerel Yönetimler

Yatırımcılar

Özel Sektör   

10 
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5 kent, özel sektörle ortaklıklar kurmaktadır.
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