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Murat KURUM
         Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

  Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda geniş bir sorumluluk üstlenen Bakanlığımız; iklim
değişikliği ile mücadelenin yanı sıra çevrenin korunması ve kültürümüzü yansıtan, planlı, akıllı ve
sürdürülebilir şehirleşme konularında hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Her geçen yıl daha yoğun bir şekilde yaşadığımız iklim değişikliğine bağlı afetler, iklim değişikliği
konusunda uluslararası iş birliğini de içerecek şekilde daha yoğun ve etkin bir çalışmayı zorunlu
kılmaktadır. 

  Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl açıkladıkları 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve ülkemizin Paris
Anlaşmasına taraf olma iradesi neticesinde ülkemizde yeşil kalkınma süreci, yine Sayın
Cumhurbaşkanımızın veciz ifadeleriyle bir devrim, bir milat olarak başlatılmıştır. Tüm sektörlerde kapsamlı
bir değişimi ve dönüşümü işaret eden bu süreç kurumlararası etkin koordinasyonu ve güçlü işbirliğini
gerektirmektedir. 

  Bu kapsamda, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesini gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde ele
alarak tüm paydaşlarımızla işbirliğimizi güçlendirerek ülkemizin yeşil dönüşümünü gerçekleştirmek üzere
katılımcı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

  Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olarak yapılandırılan İklim Değişikliği Başkanlığımız, ülkemizin 2053 net
sıfır emisyon hedefi ve yeşil dönüşüm süreci doğrultusunda önemli görevler üstlenmiş olup iklim
değişikliğiyle mücadelede gerekli tedbirlerin alınmasına ve yeşil dönüşüme yönelik plan, politika ve
stratejilerin belirlenmesine ilişkin faaliyetler yürütmektedir.

 Bu çerçevede, bahsi geçen gelişmeler doğrultusunda program hedefleri, gösterge ve faaliyetlerin
belirlendiği İklim Değişikliği Başkanlığı 2023 Yılı Performans Programının ülkemiz ve milletimiz için
hayırlı olmasını diler, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 



Orhan SOLAK
İklim Değişikliği Başkanı 

  İklim krizi, her geçen yıl daha yoğun bir şekilde yaşadığımız sel, kuraklık ve orman yangınları gibi
afetlerin yol açtığı çevresel, ekonomik ve sosyal hasarlar ile tüm sektörleri ve toplumun her kesimini tehdit
eden sorunlara yol açmaktadır.

  Hükumetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayımlanan bilimsel raporlara göre Türkiye,
iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Havzasında yer almaktadır. 
29 Ekim 2021 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan İklim Değişikliği Başkanlığımız; kamu kurumları, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları ve iş dünyası ile birlikte 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda iklim
değişikliği ile mücadelemizi güçlendirirken yeşil dönüşümün getireceği fırsatları en iyi şekilde kullanarak
istihdam ve gelir artışı ile ülkemizin sosyal refahının gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet
göstermektedir. 

  Bu itibarla, Başkanlığımızın 2023 Yılı Performans Programı ile belirlenen hedef, gösterge ve faaliyetlerin
ülkemizin iklim krizi ile mücadelesinde önemli katkılar sunacağını ifade ederek çalışmalarda emeği geçen
tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmanın ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle
birlikte teşkilat, görev ve yetkileri yeniden düzenlenerek hizmet yarışındaki konumu ve önemini arttırarak
sürdürmektedir.

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın
çevre tarafı, Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın
tek çatı altında birleştirilmesiyle 04.07.2011 tarihinde kurulmuş ve teşkilat, görev ve yetkileri 10.07.2018
tarihinde yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 29
Ekim 2021 tarih ve 31643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:
85) ile yeniden düzenlenmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İklim Değişikliği
Başkanlığı tarihsel gelişimi aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmiştir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı   
                                                                    
  1848 yılında "Nafıa Nezareti" adı altında çalışmalarına başlayan Bayındırlık Bakanlığı, 26.05.1934 tarihli
ve 2443 sayılı Kuruluş Kanunu ile demiryolları, limanlar, karayolları ve köprüler inşa etmek, PTT
tesislerini kurup işletmek, su işlerini düzenlemek, devlet daire ve müesseselerinin her türlü yapı işlerini
yapmakla görevlendirilmiştir.

  1958 yılında, 7116 sayılı Kanun ile İmar ve İskân Bakanlığı kurulmuş olup, bölge, şehir, kasaba ve
köylerin planlanması, mesken politikası, yapı malzemesi konuları ile uğraşmak, afetlerden önce ve sonra
gerekli tedbirleri almak, kentsel altyapıyı gerçekleştirmek ve belediyelerle ilişkileri düzenlemek
konularında görevlendirilmiştir.

A. KURUMSAL TARİHÇE
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  3.07.1972 tarihli ve 1609 sayılı Kanun ile Bayındırlık Bakanlığı’nın kuruluşu ve görevleri yeniden
düzenlenmiştir. 13.12.1983 tarih ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İmar ve İskân Bakanlığı ile
birleştirilmesi sonucu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adını almıştır. 

  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, şehirleşme ve yapılaşma alanlarında gerçekleştirdiği alt ve üst yapı
hizmetleri ile ülkemizin kalkınmasında 150 yılı aşkın süre önemli işlevleri yerine getirmiştir

Çevre ve Orman Bakanlığı

  Çevrenin korunmasına ilişkin çeşitli kanunlarda yer alan hükümler, 1970’li yıllara kadar farklı bakanlık ve
kuruluşlar tarafından kendi ilgi alanları ile alakalı olarak uygulanmıştır. Çevre alanında ilk bağımsız
yapılanma, 12.02.1973 tarihli ve 7/5836 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Çevre Sorunları Koordinasyon
Kurulu”nun oluşturulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu Kurul, daha sonra 16.04.1974 tarihli ve 7/8329 sayılı
Kararname ile “Çevre Koordinasyon Kurulu”na dönüştürülmüştür. 

  Çevrenin korunmasına yönelik temel politikaların belirlenmesi, konuyla ilgili plan ve projelerin
hazırlanması, bunların uygulanmasında ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması
maksadıyla 27.07.1978 tarihli ve 7/16041 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Başbakanlık Çevre Örgütü”
kurulmuştur. 

  Ülkemizde çevre konularını bütünleşik olarak ele almak üzere 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre
Kanunu yürürlüğe girmiştir. 08.06.1984 tarihli ve 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa
bağlı, tüzel kişiliğe sahip, katma bütçeli bir kurum olarak Çevre Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Çevre
Kanunu’nu uygulamakla sorumlu kılınmıştır. 389 sayılı Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile çevre örgütlenmesi Müsteşarlık düzeyine çıkarılmıştır.
19.10.1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle çevre koruma ile ilgili diğer bir kurum
olarak Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip “Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı” kurulmuştur. 
Çevre Müsteşarlığı, çevre alanında daha etkili bir kurumsal yapı oluşturmak maksadıyla 09.08.1991 tarihli
ve 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Bakanlığı olarak yapılandırılmıştır. 01.05.2003 tarihli
4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Çevre ve Orman
Bakanlıkları birleştirilerek Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlığın kurulması ile İl Çevre
Müdürlüklerinin faaliyete geçmeleri sağlanmıştır.

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 

  1976 tarihinde Barselona’da imzalanan “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi”ne dayalı
olarak, 12.06.1988 tarih ve 88–13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Başbakanlığa bağlı Özel
Çevre Koruma Bölgesi Başkanlığı geçici olarak ihdas edilmiştir. 

  Söz konusu protokole ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9 uncu maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu,
ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi haiz olan, çevre kirlenme ve bozulmalarına duyarlı alanların, doğal
güzelliklerinin gelecek nesillere ulaşmasını emniyet altına almak üzere, gerekli düzenlemelerin
yapılabilmesi amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi tespit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygulanacak
koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi Bakanlıkça yürütüleceğini belirlemeye haizdir”
hükmüne göre; 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
kurulmuş; 444 sayılı KHK ile 21.08.1991 tarihinde Çevre Bakanlığına bağlanmıştır. Kurum, 01.05.2003
tarih ve 4856 sayılı Kanun ile Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleşmesi üzerine Çevre ve Orman
Bakanlığına bağlanmıştır.
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  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı; 08.07.2011 tarih ve 27988 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
“Bazı Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesine Dair Tezkere” ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na bağlanmıştır.  

  17.08.2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kapatılarak Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Bakanlık Makamının 18.08.2011 tarihli Olur’u ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı teşkilatı içindeki yerini almıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kurulması

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 644 sayılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
kurulmuştur.

  Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının çevre kanadı ile Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın tek çatı
altında bir araya getirilmesiyle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları,
17.08.2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
daha da güçlendirilmiştir.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilat, görev ve yetkileri, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiş; organizasyon şemasında da görüldüğü gibi
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan meydana gelmektedir. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Kurulması

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 29 Ekim 2021 tarih ve 31643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 85) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. 

  Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teşkilat, görev ve yetkilerine; “çölleşme
ve erozyonla mücadele” görevleri eklenmiş, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Bakanlığın bünyesindeki merkezi birimleri arasına katılmış; Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile aynı
Kararname ile kurulan İklim Değişikliği Başkanlığı da Bakanlığa bağlı kuruluşlar arasına dâhil edilmiştir.

İklim Değişikliği Başkanlığının Kurulması

 29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 85 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 35 inci maddesiyle 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum
Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin
792 inci maddesinden sonra gelmek üzere Elli Beşinci Bölüm eklenmiş ve İklim Değişikliği Başkanlığı
kurulmuştur.

  Başkanlık, küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve yeşil
kalkınmaya yönelik plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmaları
yapmak, gerekli müzakereleri gerçekleştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak
üzere kurulmuştur.
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İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUKK)

  İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu 29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle değiştirilen 4 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur.

  İklim değişikliğinin zararlı etkilerini önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, bu konuda ülkenin
şartlarına uygun politikaların belirlenmesi, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve
koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu; Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı başkanlığında, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı bakan yardımcıları, Strateji ve Bütçe Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, İklim
Değişikliği Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Çevre Ajansı
Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türk Sanayicileri
ve İş İnsanları Derneği Başkanı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı, Türkiye Belediyeler
Birliği Başkanı olmak üzere yirmi iki üyeden oluşmaktadır.

  Kurul, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının çağrısı üzerine her yıl en az iki kez
toplanmaktadır.

İklim Elçileri 

  Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil büyüme hedeflerimiz
doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarındaki gençlik katılımını güçlendirmek
amacıyla Kasım 2021’de “İklim Elçileri Hareketi” başlatılmıştır.

   Bu kapsamda, 209 üniversitenin tamamı için kendilerini temsil edecek ve temsil ettikleri üniversitelerde
yeşil dönüşüm sürecine öncülük edecek, “İklim Dostu Kampüs” çalışmalarının bir parçası olacak iklim
elçileri üniversiteler tarafından belirlenmiştir.

İklim Şurası

  İklim değişikliği ile mücadelede kritik adımlardan biri olan ülkemizin ilk İklim Şurası kamu kurum ve
kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluş temsilcileri ve
çeşitli sektörlerden temsilcilerin katılımlarıyla 21-25 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

  Şura kapsamında; Sera Gazı Azaltım-1 (Enerji, Sanayi, Ulaştırma), Sera Gazı Azaltım-2 (Tarım, Atık,
Binalar, Yutak Alanlar), Bilim ve Teknoloji, Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama, İklim Değişikliğine
Uyum, Yerel Yönetimler, Göç, Adil Geçiş ve Diğer Sosyal Politikalar konularında 7 alt komisyon
kurulmuştur. Şura sonunda 76’sı öncelikli olmak üzere 217 karar alınmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
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Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve plan, politika
ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak. 
İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek ve
raporlamak, sera gazı emisyonlarının azaltımı konusunda sektörel politika belirleme çalışmalarını
gerçekleştirmek ve gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak. 
İklim değişikliği ile ilgili uluslararası müzakere süreçlerini takip etmek. 
Uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında ülkemizin yerine getirmekle yükümlü olduğu
raporları hazırlamak veya hazırlatmak. 
Net sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi ilkesi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve
yeşil kalkınma politikalarının belirlenmesi, strateji ve eylem planlarının hazırlanması için gerekli
çalışmaları yaparak Koordinasyon Kuruluna sunmak.
Ulusal, yerel ve sektörel iklim değişikliğine uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar
yapmak, bu alanda eylem planlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak. 
İklim değişikliği etkilerinin belirlenmesine yönelik modelleme ve risk değerlendirmesi çalışmaları
yapmak, risk haritaları hazırlamak veya hazırlatmak. 
Tesis, faaliyet veya sektör seviyesinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve
doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak. 
Emisyon Ticaret Sistemi başta olmak üzere piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik
çalışmalar yapmak, usul ve esasları belirlemek, gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak.
Emisyon Ticaret Sistemi ile sera gazı izleme raporlama ve doğrulama sistemi ve diğer karbon
fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimini sağlamak. 
İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma için gerekli ulusal ve uluslararası finansman
kaynaklarını araştırmak, ilgili paydaşların yararlanması ve kapasite geliştirilmesi doğrultusunda
çalışmalar yapmak, teşvik mekanizmaları ve hibe programları geliştirmek, uygulamak ve izlemek.
İklim değişikliği konusunda teknolojileri ve yenilikçi çözümleri araştırmak ve bu kapsamda çalışmalar
yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, kavramsal çalışmaları yürütmek,
kılavuzlar ve rehber dokümanlar hazırlamak. 
İklim platformu ve ilişkili çevrimiçi izleme ve değerlendirme sistemleri kapsamında gerçekleştirilen
çalışmaların ulusal koordinasyonunu, izleme ve raporlamasını gerçekleştirmek. 
Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna yönelik çalışmaları yapmak, bu
çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek ve izlemek. 
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası projeleri hazırlamak ve uygulamak. 
İklim değişikliği alanında kamuoyunun bilinçlendirmesine yönelik eğitim, kapasite ve farkındalık
geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek. 
Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

B.   YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

  4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, İklim Değişikliği Başkanlığı’nın görev ve yetkileri
şunlardır:

12



Başkanlığın görev ve yetki alanı kapsamında uluslararası müzakere süreçlerini takip ve koordine
etmek.
Uluslararası kuruluşlar nezdinde ve uluslararası sözleşmeler kapsamında Başkanlığın görev ve yetki
alanına giren konularda Ülkemizin yerine getirmekle yükümlü olduğu raporları hazırlamak veya
hazırlatmak.
 Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
Avrupa Birliği politika ve mevzuat süreçlerine yönelik koordinasyonu sağlamak.
Başkanlığın görev ve yetki alanı kapsamında uluslararası ikili ilişkilerin, uluslararası kuruluşların
çalışmalarının takibini yapmak ve gerektiğinde koordinasyonunu sağlamak.
Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

C. ORGANİZASYON YAPISI 
BAŞKANLIK HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ
Başkanlık, Başkan ve Başkan Yardımcıları ile hizmet birimlerinden oluşur.

Başkanın Görevleri

 a) Başkanlığın idari iş ve işlemlerini yürütmek.
 b) Merkez teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek.
 c) İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimi, işe alınması ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,  
 personelin işin gereğine göre eğitilmesini ve yetiştirilmesini sağlamak.
 ç) Başkanlık faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.
 d) Başkanlığın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin diğer iş ve işlemleri yapmak.
 e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan Yardımcılarının Görevleri

 a) Başkanlığa ilişkin görevlerde Başkana yardımcı olmak.
 b) Kendilerine bağlı hizmet birimlerine, ilgili mevzuat ile verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.
 c) Kendilerine bağlı hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının organizasyonunu ve
koordinasyonunu sağlamak.
 ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Hizmet birimleri

 a) İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı.
 b) İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığı.
 c) İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı.
 ç) Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı.
 d) Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığı.
 e) Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı.
 f) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
 g) Hukuk Müşavirliği.

Hizmet Birimleri Görev ve Yetkileri

1.    İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı

13



Ulusal, yerel ve sektörel uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak veya
yaptırmak.
İklim değişikliğine uyum politikalarının belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik
mevzuat ve kılavuzlar hazırlamak veya hazırlatmak.
İklim değişikliğine uyum konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde ve uluslararası sözleşmeler
kapsamında müzakere süreçlerini takip etmek, bu alanda politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak
ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek.
Bölgesel ve yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve
raporlanması çalışmalarını koordine etmek.
İklim değişikliği konusunda etki, etkilenebilirlik ve risk değerlendirmesi çalışmalarını yapmak,
yaptırmak ve bu çalışmaların ulusal koordinasyonunu sağlamak.
İklim değişikliğine uyum konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
İklim platformu ve ilişkili çevrimiçi izleme ve değerlendirme sistemleri kapsamında gerçekleştirilen
çalışmaların ulusal koordinasyonunu, izlemesini ve raporlamasını yapmak.
Koordinasyon Kurulunun iklim değişikliğine uyum ile ilgili alt çalışma grubunun koordinasyonunu
sağlamak.
İklim değişikliğine uyum konusunda ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya yaptırmak.
Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülecek işler için gereken ulusal ve uluslararası
finansman kaynaklarını ve finansman araçlarını araştırmak.
İklim finansmanı kaynaklarından ilgili paydaşların yararlanması, kapasite geliştirilmesi ve iklim
finansmanının teşvik edilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, program ve projeler hazırlamak ve
uygulamak.
İklim finansmanı kaynaklarının sağlanması ve koordinasyonu için Başkanlığın görev ve yetki alanı
kapsamında çalışmalar yapmak.
İklim finansmanının harekete geçirilmesi ve artırılmasına yönelik yerel ve ulusal girişimleri takip
etmek.
İklim finansmanının takip edilmesi ve raporlamasına dair çalışmalar yapmak.
İklim finansmanı konusunda uluslararası kuruluşlar, mutabakatlar, iş birlikleri ve sözleşmeler
kapsamında bunların müzakereleri de dahil olmak üzere ilgili süreçlerini takip etmek ve gerektiğinde
koordinasyon sağlayarak katkı vermek.
Paris Anlaşmasının ilgili hükümleri uyarınca iklim finansmanı mekanizmalarına yönelik ulusal
düzenlemelerin yapılmasına ve bu kapsamda yapılacak raporlamalara katkı sağlamak.
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında finansman mekanizmaları ve hibe programları geliştirmek.
İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Emisyon Ticaret Sistemi ve Sera Gazı İzleme, Raporlama ve
Doğrulama Sistemi ve diğer karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin kullanımına
ilişkin gerekli çalışmaları yapmak.
Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2. İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığı

3.     İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı
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Emisyon ticaret sistemi başta olmak üzere piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik
çalışmalar yapmak, usul ve esasları belirlemek, bu mekanizmalar ve araçları uygulamak, tüm iş ve
işlemlerle birlikte gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak veya uygulatmak.
Karbon denkleştirme ve gönüllü piyasalara yönelik çalışmalar yapmak, usul ve esasları belirlemek, bu
mekanizmalar ve araçları uygulamak, tüm iş ve işlemlerle birlikte gerekli denetim ve yaptırımları
uygulamak veya uygulatmak.
Piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik uluslararası kuruluşlar, sözleşmeler ve iş
birlikleri kapsamında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren müzakere süreçlerini takip etmek ve
ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek.
Piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik ilgili sektörleri bilinçlendirmeye yönelik
çalışmalar yapmak.
Her türlü uluslararası karbon piyasasına yönelik ulusal düzenlemeleri yapmak veya yapılmasını
sağlamak, bu kapsamda yapılacak raporlamaları koordine etmek veya ettirmek.
Piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik ulusal ve uluslararası projeleri yürütmek,
koordine etmek ve izlemek.
Karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimine ilişkin politikanın belirlenmesine
katkı sağlamak.
Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Net-sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi ilkesi doğrultusunda Koordinasyon Kurulunda temsil
edilen kurum ve kuruluşların katkıları ile ulusal ve BMİDÇS Sekretaryasına sunulan yıllık Ulusal Sera
Gazı Emisyon Envanterlerindeki sektörlere ilişkin azaltım politikalarını belirlemek.
Gerekli hallerde güncellemek suretiyle Uzun Dönemli İklim Stratejisi ile periyodik Ulusal Katkı
Beyanlarını hazırlamak veya hazırlatmak, Koordinasyon Kurulunun onayına sunmak.
Ulusal Katkı Beyanının uygulanmasını ulusal düzeyde izlemek, değerlendirmek ve sonuçları
Koordinasyon Kuruluna raporlamak.
Koordinasyon Kurulu altında kurulacak azaltım ve ilgili çalışma grubu faaliyetlerini koordine etmek.
Azaltıma ilişkin mevzuat ve kılavuzlar hazırlamak veya hazırlatmak.
Azaltım konusunda BMİDÇS ve Paris Anlaşması kapsamında müzakere süreçlerini takip etmek, bu
alanda politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine
getirmek.
Azaltıma ilişkin olarak uluslararası kuruluşlarca yapılan çalışmaları takip etmek, bu çalışmalara yönelik
ulusal düzeyde koordinasyonu gerçekleştirmek, görüş vermek, katılmak, katkı sunmak.
Azaltıma ilişkin olarak Koordinasyon Kurulunda temsil edilen veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca
ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde yapılan çalışmalara katılmak, görüş vermek, katkı sunmak.
Azaltım faaliyetlerini desteklemeye yönelik ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya yaptırmak.
Azaltıma yönelik olarak eğitim, bilinçlendirme ve kamuoyu farkındalığının geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ilgili mevzuat gereği izlemek, kontrol etmek ve
raporlamak.
Tesis, faaliyet veya sektör seviyesinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve 

4.     Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı

5.   Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığı 

6.   Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı
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Ozon tabakasının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve plan, politika ve stratejilerin
belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.
Ozon tabakasını incelten maddelerin sonlandırılması ve florlu sera gazlarının azaltılmasına yönelik
çalışmalar ile bunların izlenmesi için ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak.
Florlu sera gazlarının raporlanması ve takibi konusunda sektörlerin bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Ozon tabakasını incelten maddelerin ve florlu sera gazlarının ithalat ve ihracat süreçlerini takip ve
kontrol etmek, bu süreçte ilgili mevzuat kapsamında ithalat, ihracat izinlerini vermek.
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne ve ilgili değişikliklerine ait
uluslararası gelişmeleri takip etmek, ulusal odak noktalığı görevini yerine getirmek ve bu çerçevede
ulusal koordinasyonu yürütmek.
Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel
sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak;
Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili işlerini yapmak, Başkanlık
personelinin izin, yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev onayı, yolluk gibi işlemlerini yürütmek.
Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları ve buna ilişkin
çalışmaları yürütmek.
Başkanlığın görev alanına giren konularda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel
sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kurum içi ve dışında yapılacak eğitimlerin
planlarını hazırlamak ve yönetmek.
Başkanlığın görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri
faaliyetleri organize etmek.
Başkanlığın kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek, Başkanlık yayınları ile ilgili her türlü işlemi
yapmak, genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
5018 sayılı Kanun çerçevesinde, birime tahsis edilen ödeneklerin kullanımını sağlamak; kiralama ve
satın alma işlerini yürütmek; temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri
hizmetlerini yapmak ve yaptırmak; Başkanlığın taşınır taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek, Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
Bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek,
bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile bilgi güvenliği ile
ilgili işleri yürütmek, koordine etmek, işbirliği esaslarını ve politikalarını belirlemek, güvenliğini
sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak
düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
Başkanlığın, protokol, tören, ziyaret, karşılama, uğurlama ve ağırlama ile ilgili hizmetlerini düzenlemek
ve yerine getirmek.
Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine
verilen görevleri yapmak.
Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

doğrulanması konusunda sektörlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

7.  Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

8.   Hukuk Müşavirliği

16



D.   BİLİŞİM ALTYAPISI 

Mevcut Bilişim Sistemi

  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kritik bilgi işlem altyapısı, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü altyapı ve üstyapı bileşenleri ile yeni nesil veri merkezinde barındırılmaktadır. Tüm
ulusal stratejilere ve eylem planlarına uyum çerçevesinde Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak
kurulan Siber Güvenlik Operasyon Merkezinde Bakanlığımız Siber Güvenlik faaliyetleri kapsamında
bilişim sistemleri ve bilgi varlıklarını gelebilecek iç ve dış tehditlere karşı korumak için hizmet
vermektedir. Kurum bünyesinde farklı projeler kapsamında satın alınmış farklı marka ve modellerde bilişim
donanım ve yazılım envanteri bulunmaktadır. Bakanlığımız hizmet binasında bulunan veri merkezinin
yapımı tamamlanarak hizmete girmiştir. Böylece Bakanlığımız, bilişim kaynaklarını ortak bir havuzdan
yönetebilir ve gerektiğinde iş birimleri ve projelere ayrılan bu kaynakları dinamik olarak azaltıp, arttırabilir
duruma gelmiştir. Kurumda sanal mimari anlamında farklı teknolojiler kullanılmakta olup modern yönetim
yazılımları ile genişleyebilir bir yapıda, bu farklı teknolojilerin merkezi yönetimi ve performans takibi etkin
şekilde yapılabilmektedir.

  Başkanlığımız bilişim altyapısı olarak Bakanlığımız veri merkezini kullanmakta olup kurumsal bilişim
altyapısı oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Mevcut kurum donanım envanterini gösterir bir tablo
aşağıda sunulmuştur:

Donanım Bileşeni Adet

Masa Üstü Bilgisayar (PC) 60

Dizüstü Bilgisayar (PC) 8

Yazıcı (Printer, Tarayıcı, Fotokopi, Fax Özellikli) 12

Televizyon 15

Ethernet Switch (48 Portlu) 10

Analog Telefon 75

TEŞKİLAT ŞEMASI
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Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) Uygulamaları:
F-gaz Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanı (EKOMVET)
F-gaz Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET)
Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM)
Sera Gazları İzleme, Raporlama ve Doğrulama
İklim Portal
https://iklim.gov.tr
https://ozonturkiye.csb.gov.tr
http://iklimik.csb.gov.tr
https://iklimsurasi.gov.tr
https://belgenet.csb.gov.tr

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

  Başkanlığımıza ait yazılımlar, birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan veya yeniden
geliştirilen uygulamalardır. Bu gelişim sürecinde özellikleri ile birlikte sayıları da değişiklik
göstermektedir. Bu kapsamda, Başkanlığımızın bilgi sistemleri uygulamalarını gösterir liste aşağıda
sunulmuştur. Başkanlık web site ve Uygulamalar:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

E. İNSAN KAYNAKLARI 

31.12.2022 tarihi itibariyle İklim Değişikliği Başkanlığı’nda toplam 89 personel istihdam edilmektedir. 

 
Tablo 1. İklim Değişikliği Başkanlığı Dolu ve Boş Kadrolarının Dağılımı
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Dolu
89

Boş
203

İstihdam Şekli
Personel Sayısı

Oran (%)
Dolu Boş Toplam

Memur 75 179 254 53,93

4B Sözleşmeli Personel 14 24 38 46.07

Toplam 89 203 292 100

Grafik 1.  İklim Değişikliği Başkanlığı Dolu ve Boş Kadrolarının Dağılımı

https://iklim.gov.tr/
https://ozonturkiye.csb.gov.tr/
http://iklimik.csb.gov.tr/
https://iklimsurasi.gov.tr/
https://belgenet.csb.gov.tr/


İstihdam Şekli Personel Sayısı Oran (%)

Memur   

Genel İdare Hizmetleri 48 64

Teknik Hizmetler Sınıfı 25 33,34

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 1,33

Yardımcı Hiz. Sınıfı 1 1,33

Memur Toplamı 75 100

4/B Sözleşmeli Toplamı 14 100

Toplam 89 100

Tablo 3. Başkanlık Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

Grafik 2. Başkanlık Personelinin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı
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41

48

Erkek

Kadın

Cinsiyet
Personel Sayısı

Oran (%)
Merkez Taşra Toplam

Kadın 48 0 48 53,93

Erkek 41 0 41 46.07

Toplam 89 0 89 100

Yaş Grubu 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 Toplam

Merkez 1 4 12 20 15 29 7 1 89

Tablo 2. Başkanlık Personelinin Cinsiyet ve Yaş Durumuna Göre Dağılımı



Yıl Aralığı Personel Sayısı Oran (%)

0-5 25 28,10

6-10 18 20,22

11-15 31 34,83

16-20 9 10.11

21-24 4 4,49

25 yıl ve üzeri 2 2,25

Toplam 89 100

25

48

1

1

Grafik 3. Başkanlık Memur Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

Tablo 4. Başkanlık Personelinin Hizmet Yılına Göre Dağılımı
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Genel İdari Hizmetleri Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Yardımcı Hizmetler



Öğrenim Durumu Personel Sayısı Oran (%)

Lise 4 4,49

Ön Lisans 2 2,25

Lisans 57 64,04

Lisans Üstü 21 23,60

Doktora 5 5,62

Toplam 89 100

Tablo 5. Başkanlık Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Grafik 4. Başkanlık Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
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A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
Başkanlığımızın Görev Alanları ile İlgili Hedef ve Politikalar
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İLGİLİ BÖLÜM / REFERANS
VERİLEN GÖREV/İHTİYAÇLAR

POLİTİKA/TEDBİRLER

2.2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik
2.2.3. Sektörel Politikalar

2.2.3.6. Enerji

489.2. Enerji verimliliği kazanımları ve orman varlığının artırılması gibi
ilave tedbirlerle karbon salımının azaltılmasına dair önlemler
geliştirilecektir.

2.4. Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre
2.4.7. Çevrenin Korunması 

713.3. Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa
koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında eğitim ve
bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

714.1. Sera gazı emisyonuna sebep olan binalar ile enerji, sanayi,
ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık sektörlerinde emisyon kontrolüne
yönelik Niyet Edilmiş Ulusal Katkı çerçevesinde çalışmalar
yürütülecektir. 

714.2. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama
kapasitesini artırmaya yönelik ulusal ve bölgesel uyum stratejilerini
içeren planlama, uygulama ve kapasite geliştirme çalışmaları
yürütülecektir.

714.3. İklim değişikliğine uyumun sağlanması ve gerekli tedbirlerin
alınması amacıyla bölge ve şehir ölçeğinde ihtiyaçlar tespit edilerek
çözüm önerileri belirlenecek, başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere 7
Bölgemiz için İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacaktır.

715.1. Yerel düzeyde hava kalitesi eylem planları oluşturulacak, kirlilik
ve emisyon kontrolüne yönelik mevzuat güncellenecektir.

720.1. Toplama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile kalitesi açısından
çevresel veri geliştirilecek ve kullanımına yönelik kapasite artırılacaktır. 



Net sıfır emisyon hedefine giden yolda orta vadeli düşük karbonlu büyüme stratejisi ortaya konulacak,
sektörlerin yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyacağı ilave yatırım miktarı tespit edilecek ve rekabet
güçlerinin korunması amacıyla çeşitli destek mekanizmaları planlanacaktır.
Sektörlerin mevcut en iyi teknikler ve en iyi çevresel uygulamalar çerçevesinde düşük karbonlu üretime
geçişi için yol haritaları hazırlanacak ve uygulamalar teşvik edilecektir. 
2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sürdürülen Ulusal Katkı Beyanı ve Uzun Dönemli İklim
Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık çalışmaları, kalkınma planı başta
olmak üzere üst politika belgeleriyle uyumlu olacak şekilde tamamlanacaktır. 
Yeşil dönüşüm altyapısının oluşturulması için başta tarım, sanayi, ulaştırma ve enerji sektörlerinde
olmak üzere yeşil teknoloji Ar-Ge projeleri desteklenmeye devam edilecek, yeşil hidrojen ve enerji
depolama gibi emisyon azaltılmasına katkı sağlayan teknolojilerin yatırım ekosistemi geliştirilecektir. 
Yeşil dönüşüme işgücü piyasasının adil geçişinin sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. 
İklim finansmanına erişim imkânları özel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak genişletilecek, verimlilik
artıran, dönüştürücü nitelikli, katma değeri yüksek, sera gazı emisyon artışını sınırlayan ve yeşil
becerileri artıran yatırımlara öncelik verilecektir. 
Başta ihracat yapan KOBİ’ler olmak üzere firmaların yeşil dönüşüme uyumlarını kolaylaştırmak üzere
destek mekanizmaları geliştirilecek ve üretilen ürün ve hizmetlerin değer zincirindeki çevresel ve
sosyal risklerin ölçülmesi, analizi ve yönetimi konusundaki kapasite geliştirilecektir. 
AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasına (SKDM) geçiş dönemi iyi değerlendirilerek
SKDM’den hızlı etkilenecek sektörler için en düşük maliyetle emisyon azaltımına yönelik politikalar
hayata geçirilecektir. 
SKDM’ye uyum kapsamında etkin işleyen Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi geliştirilecek, mevcut
vergilerin karbon vergisine dönüştürülmesi konusunda Türk Vergi Sistemi gözden geçirilecek ve
karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal
etkiler analiz edilecektir. 
İklim değişikliğinin oluşturacağı olumsuz etkilerden, ülkemiz tarımını ve çiftçilerimizi korumak için
tarım sigortasının koruma altına aldığı ürünler ve riskler bazında kapsamı genişletilecektir. 
Çevresel olarak sürdürülebilir bir iktisadi faaliyetin taşıması gereken nitelikleri belirleyen ve yeşil
boyamaya karşı koruma sağlayacak, uluslararası ortak bir sınıflama sistemi ile uyumlu ve ülkemizin
özgün ihtiyaçlarını gözeten bilimsel temelli Ulusal Yeşil Taksonomi mevzuatı hazırlanacaktır. 
 Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda korunan alan büyüklüğü artırılarak doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı ve biyolojik çeşitliliğin korunması sağlanacaktır. 
Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik orman varlığının artırılmasına, yeni yutak alanların
oluşturulmasına devam edilecek, fidan ve tohum üretim ve ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik
yatırımlar sürdürülecektir.

YEŞİL DÖNÜŞÜM

  İklim değişikliği nedeniyle, düşük karbon ekonomisine geçiş küresel ölçekte önem kazanmaktadır.
İhracatımızda en büyük paya sahip olan AB, küresel düzeyde yaşanan enerji krizine bağlı olarak öncelikleri
değişmiş görünmekle birlikte sıfır emisyonlu, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye ulaşmak amacıyla
yeşil dönüşüm politikalarında ilerleme kaydetmektedir. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim
değişikliğiyle mücadelede benimsenen yeni yapısal dönüşüm perspektifi sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Program döneminde iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve
ekonomik alandaki çok yönlü etkileri dikkate alınarak kalkınma öncelikleri çerçevesinde ekonominin her
alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik adımlar atılmaya devam edilecektir. 

Politika ve Tedbirler 

1.

2.

3.
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5.
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7.
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9.
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11.

12.

13.
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ORTA VADELİ PROGRAM (2023-2025)



2023 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI

Yıllık programda yer alan başkanlığımıza ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir. 

Çevrenin Korunması
   1.Mevcut Durum

  Hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ve çeşitlenen tüketim alışkanlıkları çevre üzerindeki
baskıyı artırmakta ve iklim değişikliği, çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kuraklık gibi çevre
problemleri her geçen gün insan yaşamını ve kalkınma sürecini daha belirgin bir şekilde etkilemektedir. Bu
kapsamda çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gittikçe önem kazanmaktadır. 

  Ülkemizde çevre sorunlarına duyarlı politikalar, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, küresel
sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda
çevre alanında kurumsal yapı, mevzuat ve standartların geliştirilmesine yönelik çalışmalar
sürdürülmektedir. 

  Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kararlı hedefler ortaya koyarak konu özelindeki
hassasiyetini küresel ölçekte ifade etmektedir. Bu bağlamda, 07/10/2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 7335 sayılı Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla
ülkemiz Paris Anlaşmasına taraf olmuştur. Bununla birlikte, 07/10/2021 tarihli ve 31621 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Paris Anlaşmasının İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında 4618 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararıyla Paris Anlaşmasının ve mekanizmalarının gelişmekte olan bir ülke olarak ve
ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirilmeden uygulanacağı beyan edilmiştir. Paris
Anlaşmasının onaylanmasının ardından 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi beyan edilmiştir. Bu hedef
çerçevesinde, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda
ülkemizin ilk İklim Şurası 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılmış, 7 farklı alanda alınan 217 tavsiye
kararı kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

  Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer
aldığından, iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonominin ve toplumun iklim
risklerine dayanıklılığının artırılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar önem arz etmektedir. 

  Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak enerji, sanayi ve ulaştırma sektörleri başta olmak üzere ilgili
alanlarda iklim değişikliğiyle mücadele stratejileri belirlemekte, yeşil büyümenin sağlanması ve emisyon
artış trendinin sınırlandırılması yönünde bir politika izlemektedir. 2023-2025 dönemini kapsayan Orta
Vadeli Programda yer alan Yeşil Dönüşüm başlığı altında daha fazla sayıda politika ve tedbire yer verilerek
kalkınma öncelikleri çerçevesinde ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik
adımlar belirlenmiştir. 

  Ülkemizin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik ile genetik kaynakların korunması için değişik
statülerde korunan alan sayısı 2021 yılında 4.985’e çıkarılarak korunan alanların yüzölçümü yaklaşık 9,6
milyon hektara ulaşmıştır. 2021 yılında kara üzerindeki toplam korunan alanın ülke yüzölçümüne oranı
yüzde 7,04’tür. Türkiye’de iller bazında biyolojik çeşitliliğin tespiti yapılarak ulusal biyolojik çeşitlilik
envanteri geliştirilmektedir. Ayrıca, biyolojik çeşitlilikle genetik kaynaklarımızın korunması ve
kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanmasına temel teşkil edecek mevzuat ve planlama çalışmaları
yürütülmekte ve konuya ilişkin çalışan kuruluşlar arasında işbirliği artırılmaktadır. 
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 Çevre kalitesinin izlenmesi için laboratuvar altyapısı güçlendirilmekte ve izleme sistemleri
geliştirilmektedir. 2005 yılında 36 olan Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağındaki istasyon sayısı 2022 yılı
itibarıyla 370 istasyona ulaşmıştır. Denizlerdeki kirliliğin önlenmesine yönelik ulusal mevzuatımız ve
uluslararası sözleşmeler çerçevesinde denizlerimiz 463 noktada izlenmektedir. Bu noktaların 150’si
Marmara Denizi’nde bulunmaktadır. 

  Müsilaj sorununu tekrar yaşamamak ve çevre kirliliğine neden olan faaliyetlerin engellenmesi amacıyla
15/06/2022 tarih ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanunun idari para cezasını içeren hükümlerinde
değişiklik yapılarak ceza miktarı artırılmıştır. Mevzuatla getirilen çevresel yükümlülüklerin
uygulanabilmesi için denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar
sürdürülmektedir. 

 2020 yılı verilerine göre ülkemizde kamunun, özel sektörün, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile
hanehalkının çevre koruma harcamaları geçen yıla nazaran yüzde 8,9 artış göstererek 41,7 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Bu harcamanın yüzde 59,1'i özel sektör, yüzde 32,8'i kamu ve kâr amacı olmayan kuruluşlar,
yüzde 8,2'si ise hanehalkı tarafından gerçekleştirilmiştir. Çevre koruma amaçlı kamu ve özel sektör yatırım
harcamaları 7,8 milyar TL olarak kayda geçmiştir. 

  Cıva kaynaklı çevresel kirliliğin önlenmesi için Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin Beyan ile Birlikte
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 24/02/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

   2.Amaç

  Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde
yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her
kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır.

   3.Politika ve Tedbirler

26

Politika/Tedbir
Sorumlu/İş Birliği Yapılacak

Kuruluşlar
Yürütülecek Faaliyetler

Kalkınma Planı (Politika 714) : Uluslararası iklim değişikliği müzakereleri ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve
göreceli kabiliyetler ilkeleri ile Niyet Edilmiş Ulusal Katkı çerçevesinde sürdürülecek, ulusal koşullar ölçüsünde sera gazı
emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edilecek ve iklim değişikliğine uyuma yönelik kapasite artırımı
sağlanarak ekonominin ve toplumun iklim risklerine dayanıklılığı artırılacaktır.

714.1. Sera gazı emisyonuna sebep olan
binalar ile enerji, sanayi, ulaştırma, atık, tarım
ve ormancılık sektörlerinde emisyon
kontrolüne yönelik Niyet Edilmiş Ulusal Katkı
Çerçevesinde çalışmalar yürütülecektir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı (S), İklim Değişikliği
Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Uyum
Koordinasyon Kuruluna Üye Bakanlıklar

 1.Türkiye'nin Uzun Vadeli İklim
Değişikliği Stratejisi ile Ulusal İklim
Değişikliği Eylem Planı (2023-2030)
hazırlanacaktır.

714.2. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine
uyum sağlama kapasitesini artırmaya yönelik
ulusal ve bölgesel uyum stratejilerini içeren
planlama, uygulama ve kapasite geliştirme
çalışmaları yürütülecektir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı (S), İklim Değişikliği
Başkanlığı, İlgili Kamu Kurum ve
Kuruluşları

 1.Ulusal iklim değişikliği hafızası
oluşturmayı hedefleyen İklim Portalı
hizmete açılacaktır.



Sürdürülebilirlik
Çözüm odaklılık
Bilimsellik
Yeniliğe açıklık
Stratejik ve bütüncül bakış açısı
Politikalara bağlılık ve tutarlılık
Liyakat ve yetkinlik
Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma
Etik değerlere bağlılık ve güvenilirlik
Saydamlık ve hesap verilebilirlik
İşbirliği, istişare ve katılımcılık

B. AMAÇLAR VE HEDEFLER

VİZYONUMUZ

  2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda tüm sektörlerde yeşil dönüşümü
destekleyen; iklim değişikliğinin etkileri ile mücadeleye karşı toplumun her kesimini kapsayan politikaları
yönlendiren bir kurum olmak. 

MİSYONUMUZ

  Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve yeşil
kalkınmaya yönelik plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmaları
yapmak, gerekli müzakereleri gerçekleştirmek ve yeşil dönüşümü desteklemek için finansal araçlar
geliştirilmesi de dâhil olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

TEMEL İLKELERİMİZ
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2011-2023 dönemini kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planı güncellenerek izleme mekanizması
oluşturulacaktır.
2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hazırlanacak olan Ulusal Katkı Beyanı ve Uzun Dönemli
Strateji politikaları uygulanmasında kurumlarla yapılacak işbirliği için yol haritası belirlenecektir.
Karbonsuzlaşma hedefi kapsamında karbon yakalama ve depolama konusunda ülkemizde altyapı
çalışmalarına başlanacaktır.

Uzun Dönemli Strateji kapsamında enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, atık, binalar, arazi kullanımı ve
arazi kullanım değişikliği ile ormancılık (AKAKDO) sektörleri için politika hedefleri belirlenecektir.

Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı güncellenerek izleme mekanizması
oluşturulacaktır.
Türkiye’deki tüm paydaşların erişimine açık ulusal bir iklim değişikliği hafızası oluşturmayı
hedefleyen çevrim içi İklim Portalı hizmete sunulacaktır. 
İklim değişikliğine uyum konusunda kamuoyunun farkındalığının artırılmasına yönelik eğitimler
düzenlenecektir.
Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte sektörlerin uyum eylemleri belirlenecek, uygulanacak ve izlenecektir.
İklim değişikliği ile yerel ölçekte mücadele kapsamında 81 ilde İl İklim Değişikliği ve Uyum
Koordinasyon Kurulu oluşturulacaktır.
81 ilimizde azaltım ve uyum eylemlerini içeren Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması ve
uygulanması sağlanacaktır.
İklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında doğa temelli çözümlere yönelik ulusal ve yerel
politikalar geliştirilecektir. 

Yeşil dönüşümü hızlandırmak ve ülkemizin dış ticarette rekabet gücünü korumak ve artırmak amacıyla
ülkemiz koşullarına uygun bir karbon fiyatlandırma sisteminin hayata geçirilmesine dair çalışmalara
hız verilecektir.
Karbon Fiyatlandırma Sistemini tamamlayıcı nitelikte gönüllü karbon piyasası uygulamaları
kuvvetlendirilecektir.
Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak ve elde edilen gelirden sanayinin yeşil dönüşümü desteklenecektir.

Sera gazı emisyonlarını azaltacak, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayacak yatırımlar için
finansal kaynaklar araştırılacak, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında finansman mekanizmaları
ve hibe programları geliştirilecektir. 

BAŞKANLIK 2023-2028 HEDEFLERİ

  Başkanlığımız yeni kurulması sebebiyle 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı bulunmamaktadır.
2024-2028 dönemi stratejik plan çalışmalarına başlanılmış olup, 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
2023-2028 tarihleri arası politika hedeflerimiz ve tedbirlerimiz aşağıda yer almaktadır. Bunlar:

1. 2053 Net sıfır emisyon hedefine ulaşma çalışmalarına başlanılacak. Bu kapsamda:
 

2. Yerel ölçekte iklim değişikliğine uyum ve mücadele kapasitesi arttırılacak. Bu kapsamda:

3. Ekonomide Yeşil Dönüşüm sağlanacak. Bu kapsamda:

4. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında iklim finansmanı kapasitesi arttırılacak. Bu
kapsamda:
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Ulusal İklim Finans Stratejisi hazırlanacaktır.
Ulusal Yeşil Taksonomi hazırlanarak buna ilişkin mevzuat geliştirilecektir.

İklim Değişikliği Kanunu taslağı hazırlanıp Meclisimizin takdirine sunulacak ve ikincil mevzuat
geliştirilecektir.
Mevcut hukuki alt yapı ve uluslararası iyi örneklerin incelenmesi sonucunda ihtiyaç duyulacak yeni
düzenlemeler ve boşluklar saptanacak, mevzuat önerileri oluşturulacaktır.

5. İklim değişikliğine uyum ve mücadele kapsamında ülkemizin hukuki altyapısı
geliştirilecek. Bu kapsamda:

PROGRAM - ALT PROGRAM HEDEFLERİ 
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PROGRAM 
ADI

ALT 
PROGRAM ADI

ALT PROGRAM 
HEDEFLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÇEVRE VE İKLİM

DEĞİŞİKLİĞİ

İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ

İLE MÜCADELE
VE UYUM

İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapasitesinin
artırılması kapsamında tedbirlerin alınması, politika
ve stratejilerin belirlenmesi ile uygulanmasına
yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaların
yürütülmesi.



C.   İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Program Adı            : SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı      : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM

Gerekçe ve Açıklamalar: 

  2053 Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda; Ulusal Katkı Beyanı ilgili tüm kurumların görüşleri
doğrultusunda hazırlanacak, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı güncelleme çalışmaları tamamlanacaktır.
Uzun Dönemli Strateji kapsamında; enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, atık, binalar, arazi kullanımı ve arazi
kullanım değişikliği ile ormancılık alanları için politikalar geliştirilecek ve politikaların uygulanmasında
kurumlarla yapılacak işbirliği için yol haritası belirlenecektir.

  Yerel ölçekte iklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapasitesinin arttırılmasına yönelik; ülkemizdeki
tüm paydaşların erişimine açık ulusal bir iklim değişikliği hafızası oluşturmayı hedefleyen çevrim içi “İklim
Portalı” hizmete sunulacak, iklim değişikliğine uyum konusunda kamuoyunun farkındalığının artırılmasına
yönelik eğitimler düzenlenecektir. Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte sektörlerin uyum eylemleri
belirlenecek, uygulanacak ve izlenecektir. Yerel ölçekte mücadele kapsamında 81 ilde İl İklim Değişikliği
ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturulacak, 81 ilimizde azaltım ve uyum eylemlerini içeren Yerel İklim
Değişikliği Eylem Planı hazırlanması ve uygulanması sağlanacak, İklim değişikliğine uyum çalışmaları
kapsamında doğa temelli çözümlere yönelik ulusal ve yerel politikalar geliştirilecektir.

  Gerek iklim değişikliği ile küresel mücadeleye katkı sağlamak gerekse ekonomimizde yeşil dönüşümü
hızlandırmak, dış ticaretimizde rekabet gücünü korumak ve artırmak amacıyla ülkemizde karbon
fiyatlandırma sisteminin hayata geçirilmesine dair çalışmalara hız verilecek, orta vadeli programda
açıklandığı üzere sera gazı Emisyon Ticaret Sistemine ilişkin çalışmalara başlanılacaktır. 

  İklim finansmanı kapasitesinin arttırılması ve finansal kaynakların yeşil yatırımlar ile buluşmasını sağlama
çalışmaları kapsamında; sera gazı emisyonlarını azaltacak, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayacak
yatırımlar için finansal kaynaklar araştırılacak, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında finansman
mekanizmaları ve hibe programları geliştirilecek, Ulusal Yeşil Taksonomi hazırlanarak buna ilişkin
mevzuat geliştirilecektir.

  İklim değişikliğine uyum ve mücadele kapsamında ülkemizin hukuki altyapısının geliştirilmesine yönelik;
iklim değişikliği ile mücadelede yeşil kalkınma ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda azaltım ve uyum
hedeflerinin, planlama ve uygulama araçlarının yasal dayanağının oluşturulmasını amaçlayan İklim
Değişikliği Kanun taslağı hazırlıkları tamamlanacak ve mevcut hukuki alt yapı ve uluslararası iyi örneklerin
incelenmesi sonucunda ihtiyaç duyulacak yeni düzenlemeler ve boşluklar saptanacak, mevzuat önerileri
oluşturulacaktır.

Alt Program Hedefi: İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapasitesinin artırılması kapsamında
tedbirlerin alınması, politika ve stratejilerin belirlenmesi ile uygulanmasına yönelik ulusal ve uluslararası
çalışmaların yürütülmesi.
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Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği: 

Göstergeye İlişkin Açıklama: 
Ozon tabakasını incelten gazlar için izin verilen maksimum ithalat miktarı veri olarak girilmektedir. Üçer
aylık ithalat miktarlarına ilişkin sisteme bilgi girişi yapılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:
Ozon tabakasını incelten gazlar için izin verilen ton miktarı kümülatif olarak hesaplanmaktadır.     

Verinin Kaynağı: 
İklim Değişikliği Başkanlığı/ Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı 

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Tamamlanan Büyükşehir Belediyesi Sayısı:

Göstergeye İlişkin Açıklama: 
Yerel iklim değişikliği eylem planı tamamlanan Büyükşehir Belediyesi sayısı veri olarak girilmektedir.
 
Hesaplama Yöntemi: 
Yerel iklim değişikliği eylem planı tamamlanan Büyükşehir Belediyesi sayısı kümülatif olarak
hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:
İklim Değişikliği Başkanlığı, İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Daire Başkanlığı
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Performans Göstergesi
Ölçü

Birimi
2021

2022
Planlanan 

2022
Gerçekleşen

2023
Hedef

2024
Tahmin

2025
Tahmin

1- Ozon Tabakasını
İncelten Gazlar İçin İzin

Verilen Maksimum
İthalat Miktarı

Ton 63,95 50 50 50 50

0
(1/1/2025
tarihinden
itibaren)

Performans Göstergesi
Ölçü

Birimi
2021

2022
Planlanan 

2022
Gerçekleşen

2023
Hedef

2024
Tahmin

2025
Tahmin

2- Yerel İklim Değişikliği
Eylem Planı Tamamlanan

Büyükşehir Belediyesi
Sayısı

Adet 10 15 12 20 25 30



Sağlanan Sera Gazı Azaltım Miktarı

Ulusal Katkı Beyanı (NDC) çalışmaları Ekim 2022 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, Kasım 2022 tarihinde Mısır’ da düzenlenen
COP 27 Taraflar Konferansında Sayın Bakanımız tarafından %41 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda referans senaryoya göre
azaltım hedefleri 2023 ve izleyen 2024-2025 yılları için güncellenecektir.

Göstergeye İlişkin Açıklama: 

  Ulusal Katkı Beyanı kapsamında referans senaryoya göre yıllar itibariyle tahmin edilen sera gazı salım
miktarının altında sera gazı salımı hedeflenmektedir. 

Hesaplama Yöntemi: 
TUİK tarafından yayımlanan veriler 2 yıl geriden hesaplanmaktadır. Azaltım miktarı, referans senaryoya
göre tahmin edilen ile gerçekleşen sera gazı miktarı arasındaki yüzde farkı ifade etmektedir.

Verinin Kaynağı: 
İklim Değişikliği Başkanlığı, Sera Gazı Azaltım Politikaları Daire Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu
(TUİK)

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

İklim Değişikliğine Uyum
 
  Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve yeşil
kalkınmaya yönelik plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalar
yapılmakta, gerekli müzakereler gerçekleştirilmekte, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
sağlanmakta ve Net-sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
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Performans Göstergesi
Ölçü

Birimi
2021

2022
Planlanan 

2022
Gerçekleşen

2023
Hedef

2024
Tahmin

2025
Tahmin

3- Sağlanan Sera Gazı
Azaltım Miktarı

Yüzde - - - 2,2 3,6 5,1



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı                  : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI

Program Adı            : SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı      : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM

  Alt Program Hedefi : İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapasitesinin artırılması kapsamında
tedbirlerin alınması, politika ve stratejilerin belirlenmesi ile uygulanmasına yönelik ulusal ve uluslararası
çalışmaların yürütülmesi.

Faaliyet Adı: İklim Değişikliğine Uyum
             
Açıklama: 
  Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve yeşil
kalkınmaya yönelik plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalar
yapılmakta, gerekli müzakereler gerçekleştirilmekte, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
sağlanmakta ve Net-sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
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Faaliyetler
2022 
Bütçe

2022 
Harcama 

2023
Bütçe

2024
Tahmin

2025
Tahmin

Personel Giderleri
 

  30.897.000
  

 
  10.661.020

  

 
  67.450.000

  

 
  81.399.000

  

 
  93.705.000

  

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri

 
  4.876.000

  

 
  1.456.388

  

 
  10.713.000

  

 
  12.929.000

  

 
  14.884.000

  

Mal ve Hizmet Alım Giderleri
 

  16.000.000
  

 
  11.200.586

  

 
  50.959.000

  

 
  60.101.000

  

 
  66.564.000

  

Faiz Giderleri
 

  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

Cari Transferler
 

  177.000
  

 
  177.000

  

 
  13.687.000

  

 
  15.583.000

  

 
  16.347.000

  

Sermaye Giderleri
 

  0
  

 
  0
  

 
  6.000.000

  

 
  7.527.000

  

 
  8.812.000

  

Sermaye Transferleri
 

  8.766.000
  

 
  0
  

 
  5.373.000

  

 
  6.193.000

  

 
  6.879.000

  

Borç Verme
 

  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK  
 

  60.716.000
  

 
  23.558.764

  

 
  154.182.000

  

 
  183.732.000

  

 
  207.191.000

  

Döner Sermaye
 

  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

Özel Hesap
 

  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

Diğer Bütçe Dışı Kaynak
 

  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
 

  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI
 

  60.716.000
  

 
  23.558.764

  

 
  154.182.000

  

 
  183.732.000

  

 
  207.191.000
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D.   TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI MALİYETİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İKLİM DEĞİLİKLİĞİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ 
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PROGRAM
SINIFLANDIRMASI

2023 2024 2025
BÜTÇE 

İÇİ
BÜTÇE

DIŞI TOPLAM
BÜTÇE 

İÇİ  
BÜTÇE 

DIŞI TOPLAM
BÜTÇE 

İÇİ 
BÜTÇE 

DIŞI TOPLAM

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÇEVRE VE İKLİM

DEĞİŞİKLİĞİ

 
  154.182.000

  

 
  0
  

 
  154.182.000

  

 
  183.732.000

  

 
  0
  

 
  183.732.000

  

 
  207.191.000

  

 
  0
  

 
  207.191.000

  

Mal ve Hizmet Alım
Giderleri

 
  154.182.000

  

 
  0
  

 
  154.182.000

  

 
  183.732.000

  

 
  0
  

 
  183.732.000

  

 
  207.191.000

  

 
  0
  

 
  207.191.000

  

Faiz Giderleri
 

  154.182.000
  

 
  0
  

 
  154.182.000

  

 
  183.732.000

  

 
  0
  

 
  183.732.000

  

 
  207.191.000

  

 
  0
  

 
  207.191.000

  

GENEL TOPLAM
 

  154.182.000
  

 
  0
  

 
  154.182.000

  

 
  183.732.000

  

 
  0
  

 
  183.732.000

  

 
  207.191.000

  

 
  0
  

 
  207.191.000

  

PROGRAM
SINIFLANDIRMASI 

2023 2024 2025 

  BÜTÇE 
İÇİ

BÜTÇE
DIŞI 

TOPLAM BÜTÇE 
İÇİ

BÜTÇE
DIŞI

  TOPLAM BÜTÇE 
İÇİ

BÜTÇE
DIŞI

TOPLAM 

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÇEVRE VE

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

 
  154.182.000

  

 
  0
  

 
  154.182.000

  

 
  183.732.000

  

 
  0
  

 
  183.732.000

  

 
  207.191.000

  

 
  0
  

 
  207.191.000

  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE
  MÜCADELE VE UYUM

 
  154.182.000

  

 
  0
  

 
  154.182.000

  

 
  183.732.000

  

 
  0
  

 
  183.732.000

  

 
  207.191.000

  

 
  0
  

 
  207.191.000

  

İklim
  Değişikliğine Uyum

 
  154.182.000

  

 
  0
  

 
  154.182.000

  

 
  183.732.000

  

 
  0
  

 
  183.732.000

  

 
  207.191.000

  

 
  0
  

 
  207.191.000

  

GENEL TOPLAM
 

  154.182.000
  

 
  0
  

 
  154.182.000

  

 
  183.732.000

  

 
  0
  

 
  183.732.000

  

 
  207.191.000

  

 
  0
  

 
  207.191.000

  



E.   DİĞER HUSUSLAR

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER
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 PROGRAM ALT PROGRAM FAALİYET
SORUMLU HARCAMA

BİRİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR
  ÇEVRE VE İKLİM

DEĞİŞİKLİĞİ

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE
MÜCADELE VE UYUM

 
  İklim Değişikliğine Uyum

  

 
  Başkanlık Hizmet Birimleri

  

  PROGRAM  ALT PROGRAM PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

SORUMLU BİRİM

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE
VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE
MÜCADELE VE UYUM

Ozon Tabakasını İncelten
Gazlar İçin İzin Verilen
Maksimum İthalat Miktarı

Sera Gazı Emisyonlarının
İzlenmesi Dairesi Başkanlığı 

Sera Gazı Azaltım Miktarı
Sera Gazı Azaltım Politikaları
Dairesi Başkanlığı 

Yerel İklim Değişikliği
Eylem Planı Tamamlanan
Büyükşehir Belediyesi
Sayısı

İklim Değişikliğine Uyum ve
Yerel Politikalar Dairesi
Başkanlığı



Tablo 1. İklim Değişikliği Başkanlığı Dolu ve Boş Kadrolarının Dağılımı
Tablo 2. Başkanlık Personelinin Cinsiyet ve Yaş Durumuna Göre Dağılımı
Tablo 3. Başkanlık Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı
Tablo 4. Başkanlık Personelinin Hizmet Yılına Göre Dağılımı
Tablo 5. Başkanlık Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Grafik 1. İklim Değişikliği Başkanlığı Dolu ve Boş Kadrolarının Dağılımı
Grafik 2. Başkanlık Personelinin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı
Grafik 3. Başkanlık Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı
Grafik 4. Başkanlık Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
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