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iKLiM DOSTU ŞEHiR

YÜCEL YILMAZ*

1Küresel iklim değişikliği; gezegenimizin ve in-
sanlığın geleceği açısından acil önlem alınma-
sı gereken en kritik meselelerin başında geliyor. 
Dünya; sanayileşme ve hızla gelişen kentleşmenin 
bir sonucu olarak etkilerini günden güne daha 
fazla hisseder hale geldiğimiz iklim değişikliğiyle 
orta ve uzun vadeli mücadele planları üzerine yo-
ğunlaşıyor.

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim 
değişikliğiyle mücadele noktasındaki adımları 
kararlılıkla atan Türkiye; bu konuda ülkelerin or-
tak hareket etmesini hedefleyen, küresel yüzey 
sıcaklığındaki ortalama artışı 2 derece ile sınır-
landırmayı mümkünse 1,5 derecenin altında tut-
mayı ve bu doğrultuda yüzyılın ortasına kadar 
sera gazı emisyonlarının sıfırlanması için ülkelerin 
ortak çalışmasını teşvik eden Paris İklim Anlaşma-
sını onaylayarak yepyeni bir döneme girdi. 2053 
yılında sıfır emisyon hedefi ortaya koyan Türkiye; 
yapısal değişimde ilk adımı atarak Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı olarak değiştirdi, İklim Değişikliği 
ve Uyum Koordinasyon Kurulu ile İklim Değişikliği 
Başkanlığı’nı kurdu. Uzun yıllardır enerji verimliliği, 
yenilenebilir enerji gibi konularda büyük ilerleme-
ler kaydeden ülkemiz, attığı bu adımlarla birlikte 
küresel mücadelenin en önemli aktörlerinden bi-
risi haline gelecektir.

1  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

İklim krizini yönetmek ve etkilerini hafifletmek 
için acil olarak küresel bir hareketin başlatılması 
gerekiyor. Ancak şunu da göz ardı etmemek 
gerekiyor; küresel iklim değişikliğine neden olan 
sera gazı salınımlarının yüzde 75’inden sorumlu 
olan ayrıca krizin olumsuz etkilerini en çok hisseden 
yerleşim yerlerinin başında şehirler geliyor. Bu 
nedenle şehirlerin, krizle mücadele kapsamında 
yürütülen uyum ve iyileştirme çalışmalarının 
merkezinde yer alması gerekiyor.

Çağımızın en önemli gündemi olan küresel 
iklim değişikliği ile mücadelede; son zamanlarda 
azaltım ve uyum politikaları çalışmalarında ye-
rel yönetimler tüm dünyada önemli rol üstleniyor. 
Kentlerde iklim değişikliği kaynaklı risklerin başın-
da gelen kuraklık, aşırı yağışlar, seller, toprak kay-
maları, su kıtlığı, hava kirliliği ve yangınlar artma 
eğilimindedir. 

Dahası, iklim değişikliğinin altyapı sistemleri, 
kamu hizmetleri, yapılı çevre ve ekosistem hizmet-
leri üzerinde büyük etkilere sebebiyet vermesi bek-
lenmektedir. Küresel anlamda atmosferde oluşan 
iklim değişikliğinden kaynaklı etkilerin tümü yerkü-
renin her yerinde farklı şiddette yaşanacağından 
dolayı küresel iklim değişikliği uyum politikasının 
başarılı olabilmesi için kentsel alanda eyleme 
geçmek zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda 
günümüzde küresel iklim değişikliği sorununa karşı 
yerel yönetimler ne yapıyor ve neler yapabilir gibi 
sorular güncellik kazanmıştır.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize 
düşen sorumlulukları gerektiği şekilde yerine geti-
rip iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye’de öncü 
şehirlerden biri olma gayreti içerisindeyiz. Proje ve 
yatırımlarımızda insan ve çevre faktörünü önce-
liklerimiz arasına alıyor, akıllı şehircilik uygulama-
larını çalışmalarımızın merkezine koyarak insana 
ve doğaya saygılı bir şehir tasarlıyoruz. Yaşamayı 
arzu ettiğimiz dünya ve kurmuş olduğumuz gele-
cek hayali; şehrimizi inşa etme ve iklim kriziyle mü-
cadele noktasında en büyük yol haritamız.

Bu doğrultuda göreve gelmemizin hemen ar-
dından Balıkesir İklim Değişikliği Eylem Planı’nı 
hazırlamak için başladığımız çalışmalarda sona 
yaklaştık. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
alanında attığımız adımlarla fosil yakıt kullanımını 
en aza indirmeye; sürdürülebilir ve çevreci bir katı 
atık yönetimi ile de hava, su, toprak kirliliğini en-
gellemeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda özellikle 
jeotermal enerji ve güneş enerjisi üzerinde duru-
yoruz. Kapalı pazaryerlerinin çatılarına kurmuş 
olduğumuz güneş panelleriyle elektrik üretiyoruz. 
Jeotermal kaynaklar açısından oldukça zengin 
olan şehrimizin bu potansiyelini ısınma ve tarımda 
kullanıyoruz.

2019 yılında devreye aldığımız Katı Atık Elektrik 
Üretim Tesisi ile ortalama 420 bin ton çöpü işle-
yerek 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. 
Tesis sayesinde yılda yaklaşık 12 milyon metreküp 
metan gazının da atmosfere salınımını engelliyo-
ruz. Geçmişte vahşi depolama yapılan alanların 
rehabilitasyonunu yapıyoruz. Böylelikle iklim de-
ğişikliğine sebep olan gazların oluşmasının önüne 
geçiyor, yer altı ve yer üstü sularımızın da kirlen-
mesini önlüyoruz. 

Denizlerimizin ve su kaynaklarımızın kirlenme-

sinin önüne geçecek adımları atıyor, kirliliğin ol-
duğu su kaynaklarında kapsamlı temizlik ve ıslah 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Var olan su kaynak-
larının kirletilmemesi ve daha verimli kullanılması 
için büyük önem taşıyan atık su arıtma tesislerinin 
sayısını, kapasitesini ve niteliğini artırıyoruz. Kent 
ulaşımında kullanılan toplu taşıma araçlarımızı 
doğaya dost araçlarla değiştiriyor, yaya ve bisik-
let ulaşımına öncelik veriyoruz. Kent içerisindeki 
yeşil alanları koruyor, şehir sakinlerinin nefes ala-
bilecekleri yeni yeşil alanlar inşa ederek kişi başına 
düşen yeşil alan miktarını artırıyoruz.

Şehrimizin altyapısını iklim hareketlerini dikkate 
alarak yeniliyor, arazilerimizde rehabilitasyon 
ve ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca 
Marmara, Ekinlik ve Avşa adalarımızı kapsayacak 
ve Türkiye’de bir ilk olacak “Atıksız Ada” projesini 
hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Bir taraftan 
iklim değişikliğinin olası sonuçlarını engellemek ya 
da en aza indirmek için gereken adımları atarken 
diğer yandan da şehrimizi her türlü afet, yardım, 
arama-kurtarma çalışmasına hazır hale getiren 
Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi’mizi kurduk.

İnsan hayatına teknolojiyle değer katan, 
yaşam kalitesini artıran, ekosisteme ve doğal 
kaynaklara saygılı akıllı kent uygulamalarını 
şehrimiz ölçeğinde yeniden tasarlıyoruz. Balıkesir’i 
iklim değişikliğine karşı dirençli bir şehir haline 
getirmek adına tüm bu çalışmaları yaparken sivil 
girişimlerin ve kent sakinlerinin mücadele sürecine 
aktif olarak katılımlarını önemsiyor, bunun için 
gereken tüm platformları oluşturuyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki geleceğe emanet edeceğimiz en 
önemli şey yarını dününden daha güzel, daha 
kaliteli bir doğa.


