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Büyükşeh�r İkl�m Değ�ş�kl�ğ�ne Karşı Çıkıyor
Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet� tarafından f�nanse ed�len, ‘Türk�ye’de İkl�m
Değ�ş�kl�ğ� Alanında Kapas�ten�n Gel�şt�r�lmes� H�be Programı’ çerçeves�nde, Mers�n
Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından yürütülmekte olan ‘İkl�m Değ�ş�kl�ğ�ne Karşı Çıkın’
projes� kapsamında ‘İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Atık Yönet�m� Konularında En İy� Uygulamalar
Konferansı’ düzenlend�.
Konferansta, Türk�ye’n�n ve dünyanın en büyük sorunlarından b�r� hal�ne gelen �kl�m
değ�ş�kl�ğ� ve atıkların yönet�m� hakkında görüş alışver�ş�nde bulunularak, çözüm
öner�ler� ortaya koyuldu.
D�van Otel’de gerçekleşt�r�len İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Atık Yönet�m� Konularında En İy�
Uygulamalar Konferansı’na Mers�n Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Burhanett�n Kocamaz,
KKTC Mers�n Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Aydıncık Kaymakamı Mehmet
Erhan Türker, Kent Konsey� Başkanı Yasm�na Lokmanoğlu, kamu kurum ve kuruluşları

�le s�v�l toplum kuruluşlarının tems�lc�ler� ve akadem�syenler katıldı.
Saygı duruşu ve İst�klal Marşı �le başlayan konferans �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n neden olduğu doğal afetler�n yeryüzüne etk�ler� �le alakalı tanıtım v�deosu
�le devam ett�.
 
“İkl�m değ�ş�kl�ğ� sorunuyla karşı karşıyayız”
Mers�n Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Burhanett�n Kocamaz, açılışta gerçekleşt�rd�ğ� konuşmasında, 

ded�.

“B�l�nd�ğ� üzere dünya, yaratılışından
günümüze kadar çeş�tl� �kl�m evreler�nden geçerek bugünkü hal�n� almıştır. Yeryüzünde canlının var olab�lmes� ve şu an k� mevcut
yaşamını sürdüreb�lmes� �ç�n �kl�m ve onu şek�llend�ren çevresel değerler�n yeter�nce ve mümkün olduğu kadar elver�şl� şartlar �çermes�
gerekl�d�r. Üzülerek bel�rtmem gerek�yor k�, �nsanoğlu son 50 yılda dünyada ve ülkem�zde yaşanan hızlı sanay�leşmeyle b�rl�kte çevre
sorunları, küresel ısınma ve küresel ısınmanın akab�nde �kl�m değ�ş�kl�ğ� sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu acı yüzleşmede
dünyayı ve b�z �nsanları önümüzdek� 50 yıl �ç�nde en çok etk�leyecek olan sorun küresel ısınmadır” 
 
“Dünyamız, �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n get�rd�ğ� c�dd� problemlerle mücadele etmek zorundadır”
İkl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda yayınlanan raporların g�derek daha karanlık b�r tabloya �şaret ett�ğ�nden söz eden Başkan Kocamaz,“Dünyamız,
küresel ısınmanın doğal sonucu olarak �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve onun beraber�nde get�rd�ğ� c�dd� problemlerle mücadele etmek zorundadır.
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şekl�nde konuştu.

Endüstr� Devr�m�’nden bu yana dünyanın yaklaşık 1 derece ısınmasının yıkıcı etk�ler�n� hep b�rl�kte acı b�r b�ç�mde gözleml�yoruz. Gün
geçt�kçe den�z sev�yeler� yüksel�yor, mercan res�fler� ölüyor, canlı türler� tüken�yor ve hava koşulları rut�n denges�nden uzaklaşarak
g�tt�kçe sertleş�yor. Ülkem�z�n de �çer�s�nde yer aldığı Akden�z Havzası, küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne karşı yerküren�n en hassas
bölgeler�nden b�r� olarak görülmekted�r.Akden�z Havzası’nda gerçekleşecek 2°C’l�k b�r sıcaklık artışı, mevs�ms�z ve denges�z ş�ddetl�
yağışlarla b�rl�kte seller�n artması, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etk�s�nde artış, dolayısıyla b�yoloj�k çeş�tl�l�k
kaybı, tarımsal ver�m kaybı ve en öneml�s� kuraklık olarak etk�ler�n� coğrafyamızda fazlasıyla h�ssett�recekt�r” 
 
“Evrende aynı havayı soluyan ve aynı geleceğe yönelen b�reyler olarak b�zlere büyük görevler düşmekted�r”
 
Son yıllarda Mers�n’de görülen seller�n, hortumların, fırtınaların ve hatta yaylalarda 3 metrey� aşan kar yağışlarının �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n �şaretler�
olarak b�l�nd�ğ�n� d�le get�ren Başkan Kocamaz, 

d�ye bel�rtt�.

“İşte bu yüzdend�r k�, bütün dünyanın küresel sıcaklık artışlarına dur d�yeb�lmes� �ç�n
karbond�oks�t ve metan g�b� �nsan el�yle atmosfere salınan sera gazlarının sınırlandırılması gerekmekted�r.Bu amaçla yen�leneb�l�r enerj�
kaynakları harekete geç�r�lmel�, enerj� ver�ml�l�ğ� esas alınmalı, modern atık yönet�m planları ortaya konmalı, ormansızlaşmanın önüne
geç�lmel� ve özell�kle şeh�rleşmen�n artık yen� d�nam�klere göre bütüncül b�r yaklaşımla ele alınması gerekmekted�r.Tüm s�yas�
yapılanmalar dâh�l, bu evrende aynı havayı soluyan ve aynı geleceğe yönelen b�reyler olarak b�zlere büyük görevler düşmekted�r. B�z
Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� olarak özell�kle çevre alanında örnek projelere �mza atmış b�r yerel yönet�m anlayışıyla planladığımız ve
hayata geç�rd�ğ�m�z uzun vadel� projeler�m�z �le yerelde �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne karşı çıkıyoruz” 
 
“Çocuklarımız �ç�n daha yaşanab�l�r b�r dünya!”
 
Konuşmasında ayrıca Büyükşeh�r Beled�yes� olarak daha sağlıklı ve kal�tel� b�r yaşam alanı oluşturmak �ç�n gerçekleşt�rd�kler� ve planladıkları
projelere değ�nen Başkan Kocamaz,

d�ye bel�rtt�.

 “Çocuklarımıza daha sağlıklı, daha yaşanab�l�r b�r dünya bırakmak �ç�n hep b�rl�kte hem çevrem�z�
hem de �kl�m�m�z� korumanın yollarını aramalıyız. İşte bu yüzden d�yoruz k� �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne karşı çıkın. Bugün burada �kl�m
değ�ş�kl�ğ� ve katı atık yönet�m� konularında yapılacak olan sunumlar ve tartışmalar, özell�kle Mers�n Büyükşeh�r Beled�yem�z �ç�n katı
atık yönet�m� konusunda stratej� ve v�zyon oluşturmamıza ışık tutacak ve en �y� uygulamaları Mers�n’e get�reb�lmek amacıyla hızlı b�r
şek�lde aks�yon almamıza yardımcı olacaktır. Bu ves�leyle konferansa katılım yapan s�z değerl� katılımcılara teşekkür eder başarılı ve
ver�ml� b�r çalışma olmasını temenn� eder�m” 
 
Konuşmaların ardından alanında uzman akadem�syenler�n �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve atık yönet�m� konularında gerçekleşt�rd�ğ� oturumlara geç�ld�.
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B�r�nc� oturumun moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Vel� Ün�vers�tes� İİBF Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Kemal Görmez yaptı. B�r�nc� oturumda 4
ana başlık ele alındı. Ankara Ün�vers�tes� S�yasal B�lg�ler Fakültes� Emekl� Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Ruşen Keleş ‘İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Ned�r ve K�m�n
Sorunudur?’, Gaz� Ün�vers�tes� M�marlık Fakültes� Öğret�m Üyes� Doç. Dr. Şule Tüdeş ‘Kentleşmen�n İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Küresel Isınmaya
Etk�ler�’, Merkez Val�s� Doç. Dr. Yusuf Erbay ‘İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Kadın’, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Uzmanı Erdoğan Karaca ‘Atık Yönet�m� ve
İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Üzer�ne Etk�ler�’ konularında katılımcıları b�lg�lend�rd�.
 
İk�nc� oturumun moderatörlüğünü �se Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� Çevre Koruma ve Kontrol Da�res� Başkanı Dr. Bülent Hal�sdem�r yaptı. İTÜ
Öğret�m Üyes� ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. F�l�z Karaosmanoğlu ‘Atık Yönet�m� ve Karbon Ayak İz�’, İstaç Genel Müdür Yardımcısı Fat�h Hoşoğlu
‘İstanbul Atık Yönet�m�n�n İkl�m Değ�ş�kl�ğ�ne Etk�ler� ve Azaltım Çalışmaları’, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Uzmanı Dem�rhan Küçük ‘Sürdürüleb�l�r
Atık ve Kaynak Yönet�m�(Ülkem�zde Sıfır Atık Projes� Uygulamaları)’, Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal
Çokakoğlu ‘Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�’nde Atık Yönet�m� Kapsamında Yapılan Faal�yetler’ konularında b�lg� verd�.
Her oturumun ardından soru cevap bölümünde d�nley�c�ler�n sorularının yanıtlandığı konferans sonuç toplantısı �le sona erd�.


