
İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu

Çağrı Yıldırım

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü



 Dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve 

Yenilik programıdır.

 Bilimsel araştırma, teknolojik geliştirme ve 

inovasyon faaliyetleri desteklenir.

 Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak 

amaçlanır.

 Araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesi 

güçlendirilir, üniversite-sanayi işbirliği teşvik 

edilir.

 AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda 

işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir?
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Ufuk Avrupa Programı

Avrupa’yı bilimsel ve teknolojik yönden 
güçlendirmek

Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini 
ve istihdamını yükseltmek

Toplumsal sorunlara cevap vermek ve 
sosyo-ekonomik modelleri ve değerleri 
sürdürülebilir kılmak

Bütçesi 95,5 Milyar Avro olması öngörülen araştırma ve yenilik programı 

yedi yıl için (2021-2027) planlanmıştır.

52,7

13,5

25,8

Küresel Sorunlar ve
Endüstriyel Rekabet

Yenilikçi Avrupa

Bilimsel Mükemmeliyet



Ufuk Avrupa Öncelikleri
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

İklim değişikliğine 

ayrılması 

öngörülen bütçe 

%35

1. Yoksulluğa son

2. Açlığa son

3. Sağlıklı bireyler

4. Nitelikli eğitim

5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

6. Temiz su ve sıhhi koşullar

7. Erişilebilir ve temiz enerji

8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

9. Sanayi Yenilikçilik ve altyapı

10. Eşitsizliklerin azaltılması

11. Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları

12. Sorumlu tüketim ve üretim

13. İklim eylemi

14. Sudaki yaşam

15. Karasal Yaşam

16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar

17. Hedefler için ortaklıklar



Ufuk Avrupa - Yenilikler

Ufuk2020 programının ara 
değerlendirmesinden çıkan sonuçlar 

Ufuk Avrupa programında 
planlanan yenilikler

Çığır açıcı inovasyon desteklenmeli Avrupa Yenilik Konseyi

Etkisi daha ölçülebilir ve topluma 
anlatılabilir olmalı

Missions - Misyonlar

Uluslararası işbirliği güçlendirilmeli Katılım olanaklarının artması

Açıklık politikası sağlamlaştırılması Açık bilim politikası

Farklı fonlama olasılıklarının 
kolaylaştırılması Ortaklıklara yeni yaklaşım

Katılımın teşvik edilmesi Mükemmeliyetin yayılımı



Çözüm Gerektiren Güçlükler ve Ufuk Avrupa için Belirlenen Misyonlar 

İklim Değişikliğine 
Uyum ve 

Toplumsal Değişim
Kanser

Sağlıklı Denizler, 
Okyanuslar ve 

Doğal Sular

İklim Nötr ve Akıllı 
Şehirler

Sürdürülebilir Gıda 
için Toprak Sağlığı

Toprakların önemi hakkında 

farkındalığın oluşturulması, 

toprak sağlığı ve toprak 

fonksiyonlarına yönelik 

çözümler

2030 yılına kadar 100 Avrupa 

şehrinde sistemik dönüşümün 

sağlanması aracılığıyla net sıfır 

karbon hedefine ulaşılması 

Deniz kirliliğinin önlenmesi, azaltılması ve 

giderilmesi, döngüsel ekonomi ve mavi 

ekonomiye geçiş, okyanus kirliliği ve iklim 

değişikliği etkilerine uyum, okyanus 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve 

yönetimi, yeni malzemelerin geliştirilmesi, 

kentsel, kıyı ve deniz alan planlamaları, 

okyanus ekonomisi ve yönetişimi

Daha az kanserli hasta, daha 

erken teşhis edilen kanser 

vakaları, kanser hastalarının 

daha az etkilenmesi ve tedavi 

sırasında ve sonrasında 

hastaların daha iyi bir yaşam 

kalitesine sahip olması

İklim değişikliğinin etkilerine 

karşı direncin artırılması, iklim 

değişikliğinin artan etkilerine 

hazırlanılması, davranışsal 

değişikliklerin ve sosyal 

yönlerin araştırılması

Karmaşık sorunlar içeren güçlüklere karşı çözüm üretilmesi için geniş çaplı işbirliği hedefleniyor 

Güçlükler Çözümler

https://ufuk2020.org.tr/tr/ha

berler/ufuk-avrupa-misyon-

ara-raporlari-yayimlandi



İklim Nötr ve Akıllı Şehirler
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İklim Nötr ve Akıllı Şehirler
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AMAÇLAR

2030 yılına kadar en az 100 iklim nötr ve akıllı şehir 

uygulaması

2050 yılına kadar tüm Avrupa şehirlerini iklim açısından nötr 

olacak bir konuma getirmek için bu şehirlerin deney ve 

yenilik merkezleri olarak hareket etmesini sağlamak

İklim tarafsızlığını sağlamaya yönelik eylemler, çok büyük ve daha görünür ortak faydalar getirecektir:
daha iyi hava kalitesi, daha az yol tıkanıklığı, daha yaşanabilir alanlar



İklim Nötr ve Akıllı Şehirler
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Kentsel İklim Eylemine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım

• Şehirlerin ihtiyaçlarına göre talep odaklı ve yenilikçi süreç

• Sektörler arasında araştırma ve yenilik eylemleri yoluyla sistemik değişim

• Yerel, bölgesel, ulusal ve AB seviyelerini birbirine bağlayan çok düzeyli yönetişim

• Büyük ölçekte finansman ve finansmana erişim desteği

• Misyonun tasarımı ve uygulanmasında yer alan vatandaşlar



İklim Nötr Nedir?
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• İklim nötr, esas olarak emisyonları azaltarak, yeşil teknolojilere yatırım yaparak ve

doğal çevreyi koruyarak/geliştirerek gerçekleştirilecek net sıfır sera gazı emisyonuna

ulaşmak anlamına gelmektedir.

• Bu kapsamda aşağıdaki sektör ve alanlarda emisyonların azaltılması beklenmektedir:
– Tüm bina ve tesislerden (apartmanlar, iş hanları, kamu binaları vb.) kaynaklanan fosil yakıt tabanlı emisyonlar

– Şehrin tüm sınırları içerisindeki tüm ulaşım araçlarından kaynaklanan emisyonlar;

– Elektrik ve bölgesel ısıtma/soğutma tüketiminden kaynaklanan emisyonlar (şehir sınırları, içerisi veya 

dışarısında bulunan termik santraller)

– Şehir sınırları içinde oluşan atıklardan kaynaklanan emisyonlar

– Tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımları dahil arazi kullanımındaki değişikliklerden kaynaklanan 

emisyonlar

– Endüstrideki kimyasal süreçlerden kaynaklanan emisyonlar



İklim Nötr ve Akıllı Şehirler

11

Misyonun Ana Bileşenleri

İklim Şehri 
Sözleşmeleri

Misyon Platformu

Finansman ve 
finansman

konusunda kişiye
özel yardım

Diğer programlarla
sinerjilerin kilidini

açmak için bir
Misyon etiketi

Araştırma ve 
Geliştirme 
Aksiyonları

Yenilikçi şehir
yönetişim modelleri
ve vatandaş katılımı

İzleme, raporlama ve 
doğrulama için ortak

çerçeve



İklim Nötr ve Akıllı Şehirler
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İklim Şehir Sözleşmeleri

• Her katılımcı şehrin ilgili sözleşmeyi hazırlayıp, uygulaması beklenmektedir 

• Yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, bu sözleşmeler sadece Komisyon'a ve ulusal ve 

bölgesel makamlara değil, aynı zamanda onların vatandaşlarına da açık ve oldukça görünür 

bir siyasi taahhüt teşkil edecektir.

– Sözleşmelerin belediye başkanı veya eşit seviyedeki siyasi temsilci tarafından Avrupa Komisyonunun tanıklığında 

imzalanması beklenmektedir

• Sözleşmeler; şehirlerin 2030 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmasına yönelik planlar 

yapacaklar ve bir yatırım planı içereceklerdir. 

• İklim Şehir Sözleşmeleri Misyon Platformunun yardımıyla yerel paydaşlar ve vatandaşlarla 

beraber oluşturulacaktır



İklim Nötr ve Akıllı Şehirler
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İklim Şehir Sözleşmeleri

• İklim Şehir Sözleşmesi ilgili paydaşların ve sorumlulukların haritasını çıkarırken, geçişe ulaşmak 

için amaç ve hedefler, stratejiler ve yol haritasını içerecektir

• Sözleşme 5 ana bileşenden oluşacaktır

– Yönetişim şekilleri (form of governance)

• Daha fazla kesişen alanlara odaklanan; entegre ve vatandaş odaklı bir çalışma biçimine dönüşmesi

– Ekonomik modeller 

• İklim Şehri Sözleşmesi, öncelikleri, kaynakları ve farklı kaynaklardan gelen finansmanı bir araya getirme aracı olacaktır.

– Entegre kentsel planlama

• Sürdürülebilir kentsel mobilite; sıfıra yakın veya pozitif enerjili binalar; yeşil enerji 

– Dijital teknolojiler

• Akıllı ve dijital teknolojiler ve veri kullanımı kaynakların verimli kullanımına ve kararların daha iyi alınmasına yardımcı olabilirler

– İnovasyon yönetimi

• İklim nötrlüğün sağlanmasına yönelik ne tür inovasyonlara ihtiyaç bulunmaktadır



İklim Nötr ve Akıllı Şehirler
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Misyon Platformu

• NetZeroCities akronimli proje tarafından koordinasyonu yapılmaktadır:

http://netzerocities.eu/

• Vatandaşlar, paydaşlar ve yetkililerle İklim Şehri Sözleşmelerinin birlikte oluşturulması

• Kişiye özel yatırım planları, proje hazırlama ve finansal danışmanlık

• Ar-Ge pilotları ve uygulamaları: önde gelen şehirlerde diğer şehirlerle eşleşecek ve onlara

rehberlik edecek pilotlar için teklif çağrıları başlatmak

http://netzerocities.eu/


İklim Nötr ve Akıllı Şehirler
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Fonlama ve Finansman

• Ufuk Avrupa 2021-2023 yıllarından gelecek toplam katkı: 359.3 Milyon Avro

• Farklı AB fonlama programlarından (Mission Label) katkılar beklenmektedir.

• Avrupa Yatırım Bankası Grubu ve Ulusal Tanıtım Kuruluşları ile İşbirliği

• Özel yatırımcılar (kişiler, özel şirketler, bankalar)

• AB sürdürülebilir finans gündemi, yatırımcıları yerel olarak yatırım yapmaya teşvik etmek

için yeni fırsatlar sunuyor



İklim Nötr ve Akıllı Şehirler
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İKLİM NÖTR VE AKILLI ŞEHİRLER 
MİSYONUNA KATILMAK İÇİN İLGİ FORMU 

ÇAĞRISI



İlgi Formu Çağrısı
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Şehirler için Bilgi Kiti 29 Ekim tarihinde yayınlanmıştır.

Sayfa

https://ec.europa.eu/info/news/mission-climate-neutral-and-smart-cities-info-kit-cities-now-

available-2021-oct-29_en

Çevrimiçi Etkinlik

“İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu”

1 Ekim 2021

Çevrimiçi Kaydı:

https://ec.europa.eu/info/events/climate-neutral-and-smart-cities-mission-webinar-2021-oct-01_en

https://ec.europa.eu/info/news/mission-climate-neutral-and-smart-cities-info-kit-cities-now-available-2021-oct-29_en
https://ec.europa.eu/info/events/climate-neutral-and-smart-cities-mission-webinar-2021-oct-01_en


İlgi Formu Çağrısı
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Şehirler Misyonu Birinci Bilgilendirme Etkinliği – İlgi Formu

Sayfa

https://www.youtube.com/watch?v=-

_GP5ZH2ylA&ab_channel=EUScience%26Innovation

Şehirler Misyonu Üçüncü Bilgilendirme Etkinliği – Finans, Yönetişim, 
Ortaklıklar, Kapasite, Engeller, Risk ve Yardım İhtiyaçları

Sayfa

https://www.youtube.com/watch?v=z8MEg3cT2Ws&ab_channel=EUScience%26Inn

ovation

Şehirler Misyonu İkinci Bilgilendirme Etkinliği – Mevcut 
Politikalar ve Misyonun Uzun Vadeli Amaçları

Sayfa

https://www.youtube.com/watch?v=1swKUw_1weg&ab_channel=EUScience%26Inn

ovation

https://www.youtube.com/watch?v=-_GP5ZH2ylA&ab_channel=EUScience%26Innovation
https://www.youtube.com/watch?v=z8MEg3cT2Ws&ab_channel=EUScience%26Innovation
https://www.youtube.com/watch?v=1swKUw_1weg&ab_channel=EUScience%26Innovation


İlgi Formu Çağrısı
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• Bir şehir, Şehirler Misyonu'na katılmayı ve ilk 100 Avrupa iklim nötr şehri arasında yer alma 

hedefine sahipse, atması gereken ilk adım İlgi Formu Çağrısına (EOI) katılım göstermektir

• Başvuruda:
– Uygunluk kriterleri ile uyum – nüfus bakımından

– 2030 iklim nötr hedefine ulaşmaya yönelik gerçekçi planların olması



Uygunluk Kriterleri – 1 Şehrin Büyüklüğü ve Tipolojisi
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• 50 000’den fazla nüfusa sahip belediyeler.

• En az 100.000 nüfuslu şehirlerin katılımı özellikle teşvik edilmektedir.

• Kapsayıcılık, Şehirler Misyonu tarafından takip edilen merkezi bir ilkedir
– Her bir ülke ve iklim bölgesinden en az bir şehir

• Büyük şehirler, emisyon azaltımı üzerindeki potansiyel büyük etkileri nedeniyle özellikle

Misyona katılmaya teşvik edilmektedir.



Uygunluk Kriterleri – 2 – Hedef (ambition) / Çeşitlilik

21

• Şehirlerin 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak anlamına gelen bu

on yıl içinde iklim nötr olma isteklerini açıkça belirtmelidir.

• Bu hedef tüm şehir için geçerlidir, yani Misyona katılmakla ilgilendiğini ifade eden bir 

şehir, tüm şehri iklim açısından nötr olmaya yönelik ortak aksiyon alması gerekecektir. 

• Çeşitlilik, Şehirler Misyonu tarafından takip edilen diğer merkezi bir ilkedir.
– Çok farklı başlangıç noktalarına sahip şehirlerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir

– İlgi formunda talep edilen bilgilerin bir kısmını ilet(e)meyen şehirlerin hevesi kırılmamalıdır. Yüksek emisyon 

değerlerine sahip şehirler veya yapısal engellerin bulunduğu şehirler de 100 şehir arasından seçilebilir. İkinci 

fazda, seçilen şehirler ihtiyaç duydukları alanlara yönelik destekler alacaktır



İlgi Formunun Değerlendirilirken Göz Önüne Alınacak Kıstaslar
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• Şehirlerden, iklim nötrlüğüne ulaşma iradesi (commitment) ile Şehirler Misyonuna 

katılma taahhütlerini onaylamaları isteniyor – Konsey Kararı, Belediye Başkanının 

mektubu vb. resmi dokümanlar

• Şehrin iklim nötr hedeflerine ulaşmasına yönelik vizyon ve planlarını ortaya koyması

• Güncel emisyon oranları – geçmiş dönemde şehrin emisyon oranlarına yönelik 

yapılmış olan bir çalışma var ise paylaşılması istenmektedir

• Var olan insiyatifler ve planlar –iklim değişimine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler; 

emisyon hedefleri (SEAP, SECAP vb)

• Temel politikalar – enerji, ulaşım, atık ve atık su yönetimi vb… Şehrin sınırları 

içerisinde ne kadarlık RES üretimi ve tüketimi olduğu… dijitalleşme stratejileri

• Ortaklıklar ve vatandaş katılımı - şehirlerin mevcut ortaklıkları ve 2030 yılına kadar 

iklim nötrlüğü hedefine ulaşmaya nasıl yardımcı oldukları….iklim politikalarına yönelik 

planlama ve uygulamaların yapılırken vatandaşların katılımı



İlgi Formunun Değerlendirilirken Göz Önüne Alınacak Kıstaslar
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• Yatırım ihtiyaçları ve strateji: başvuru esnasında yatırım planı talep edilmemektedir 

fakat öngörülen yatırım ihtiyacı ve yatırım hazırlık seviyesine yönelik bilgi verilmesi

• Yönetişim ve kapasite: iklim gündemi ve iklim nötr hedeflerinin gerçekleştirilmesine 

yönelik idari kapasitenin kanıtlanması (idari yapı, insan kaynağı vb.)

• Sinerji / yatay alanlar: hava kirliliği ve enerji yoksulluğu da dahil olmak üzere Şehirler 

Misyonu kapsamıyla bağlantılı belirli alanlarda potansiyel sinerjiler ve olası işbirliklerinin 

belirlenmesi 

• Engeller, riskler ve yardım ihtiyaçları



Misyon Şehri olmanın faydaları nelerdir?
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• Misyon Platformundan belediyeye özel tavsiye ve yardım: Misyon Platformu her bir

katılımcı şehirle birebir çalışacak olup; teknik, idari ve finansal tavsiyeler verecektir;

İklim Şehri Sözleşmesi hazırlık ve uygulama fasıllarına yönelik destek olunması

• Misyon etiketi aracılığıyla ek finansman ve finansman fırsatlarının kilidini açma:

Misyona katılım göstermeye hak kazanan şehirler İklim Şehir Sözleşmesinin

onaylanmasına takiben «Misyon etiketi» almaya kazanacaklardır. Bu etikete sahip olan

şehirler Ufuk Avrupa dışında ek fonlama fırsatlarından yararlanma imkanı elde

edeceklerdir.

• Araştırma ve İnovasyon: Ufuk Avrupa ve Misyon Platformu altında şehirlerin iklim nötr 

olmasına yönelik ar-ge ve inovasyon çağrıları açılacaktır. 

• Ulusal koordinasyon ağı aracılığıyla destek: ülkelerin farklı idari temsilcileri, bölgesel 

ve yerel makamları bir araya getirecek bir ağın oluşturulması

• İşbirliği fırsatları, şehirler arasında deneyim paylaşımı: şehirler ve çözüm 

tedarikçilerine yönelik ağ kurma ve işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

• Yüksek seviye görünürlük : Yeşil Mutabakat kapsamında yatırımların çekilmesi
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Ufuk Avrupa 2021 – 2022 Çalışma Programı
Misyonlar



Araştırma ve Geliştirme Aksiyonları
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Code Call Topics Type of Action Opening Date Closing Date

Budget For 

Call

2022 

(million)

Budget Per 

Project 

(Around mil. 

€)

Number of 

projects 

expected to be 

funded

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-
01

Urban planning and design for just, sustainable, 
resilient and climate-neutral cities by 2030

IA 11.01.2022 26.04.2022 € 35,00 3 11.00 to 12.00

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-
02

Unleashing the innovation potential of public 
transport as backbone of urban mobility

IA 11.01.2022 26.04.2022 € 40,00 3 12.00 to 20.00

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-
03

Framework Partnership Agreement (FPA) for the 
Climate-Neutral and Smart Cities Mission Platform

FPA 11.01.2022 26.04.2022 1

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-
04

Positive Clean Energy Districts IA 11.01.2022 26.04.2022 € 40,00 2 15.00 to 20.00

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-
05

Global cooperation and exchange on urban climate 
neutrality

CSA 11.01.2022 26.04.2022 € 2,00 1 Around 2.00

Genel Kurallar
• Başvurular Çevrimiçi: Funding & Tender Opportunities Portal

• Konsorsiyum Yapısı: 1 AB Üye + 2 Üye veya Asosiye Ülke

• Fonlanabilir Ülkeler: Üye, Asosiye, Düşük & Orta Düzey Gelirli Ülkeler, Çağrıda katılımı 

elzem görülen diğer ülkeler

Link

Fonlama Türü Fonlama oranı

Ar-ge ve yenilik (RIA) 100%

Yenilik (IA) 70%’e kadar (kâr amacı gütmeyen kurumlar 100%)

Koordinasyon ve Destek (CSA) 100%

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf


Gelecek Etkinlikler
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EU Missions info days – 18 – 19 Ocak 2022

https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-
days/eu-missions_en

Smart Cities Brokerage Event – Şubat 2022 
(planlanma aşamasında) 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en


www.ufukavrupa.org.tr

Ufuk Avrupa Resmi Web Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları

• Alan özelinde ana sayfalar

• Etkinlik takvimi

• Başarı hikayeleri

• Komisyon ile senkronize çağrı takibi

• Avrupa Ağları 

• Bülten ve haberler

https://www.linkedin.com/company/t%C3%BCbi%CC%
87tak-ufuk-avrupa-program%C4%B1/

https://twitter.com/UfukAvrupa_TR

https://www.linkedin.com/company/t%C3%BCbi%CC%87tak-ufuk-avrupa-program%C4%B1/
https://twitter.com/UfukAvrupa_TR


Ulusal İrtibat Noktaları (NCP)
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E-posta:ncpcem@tubitak.gov.tr 

mailto:greendeal@h2020.org.tr


Teşekkürler


