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İklimIN Projesi 10 Ekim 2018 tarihinde  Ulusal Medya ile buluştu. 
İstanbul Four Season Hotel’de gerçekleşen buluşmanın konuları “Yeni 
Jenerasyon İklim Gazeteciliği” ve “İklim Değişikliği Trendleri”ydi.

Toplantıya çeşitli ulusal basın kuruluşlarından 50 medya mensubu 
katıldı. Toplantıya katılanlar arasında NTV’de yayınlanan Pasaport 
programının yapımcısı ve sunucusu Mete Çubukçu ve CNN Türk’te 
yayınlanan Yeşil Doğa, Seyirci Kalmayın, Çevre Dedektifi 
programlarının yapımcısı ve sunucusu Güven İslamoğlu da 
bulunuyordu.

İklimIN Medya Buluşması iki oturumdan oluşuyordu.  Basın toplantısı 
formatında gerçekleşen birinci oturumda  İklimIN Projesi farkındalık 

arttırma kampanyasının teması “Senin İklimIN” basına tanıtıldı. 
Toplantı, İklimIN Projesi Takım Lideri Gaye Erkan’ın projeyi 
tanıtmasıyla başladı. Daha sonra T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. 
Mehmet Emin Birpınar medya mensuplarına iklim değişikliğinin 
Türkiye’ye etkisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın bu alanda 
yaptığı ve yapmayı planladığı olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Oturumun son bölümünde, 2019 yılında gerçekleştirilecek “Senin 
İklimIN” farkındalık kampanyası  ulusal medyaya tanıtıldı.

Bu proje Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca WEglobal liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır. 
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

50 medya mensubunun katılımıyla 
İklimIN Medya Buluşması
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Bu proje Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.

S e n i n İ K L İ M İ N f a r k ı n d a l ı k 
kampanyası ulusal basına tanıtıldı 
İklimIN Projesinin Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak farkındalık arttırma 
kampanyası teması  “Senin İklimIN” mottosu ile markalaştırıldı. Bu motto altında tanıtım 
filmi, radyo spotu ve broşürler gibi görünürlük malzemelerinin hazırlanmasının   yanısıra  
fotoğraf sergileri, üniversite bilgilendirme seminerleri, sosyal medya paylaşımları gibi 
çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca WEglobal liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır. 
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR 

İklimin Medya Buluşması’nın sabah oturumunda ulusal medyaya “Senin İklimIN” temasını 
ve kampanya süresince gerçekleştirilecek etkinlikleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar 
tanıttı.  

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar medya mensuplarını iklim değişikliği kavramı hakkında 
da bilgilendirdi. 1800'lü yıllardan beri dünyanın ortalama sıcaklığının 1,1 santigrat derece 
arttığını vurgulayan Birpınar, "Emisyonlar böyle artmaya devam ederse, dünyanın ortalama 
sıcaklığının 3 ila 4 derece artması bekleniyor. Özellikle kutuplarda, karaların üzerinde 
bulunan buz kütlelerinin erimesi söz konusu. 1850 yılından bugüne kadar deniz 
seviyesindeki yükselme 19 santimetre oldu. Taşkınların sayısının artması, kuraklığın 
artması ve yağış düzenlerinin bozulması söz konusu olabilir." diye konuştu.

Paris İklim Anlaşması'yla tarafların, küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derecenin altında 
tutmak ve 1,5 derecede sınırlandırmak üzere gayret gösterme hedefi üzerinde uzlaştığını 
söyleyen Birpınar konuşmasına şöyle devam etti: “Küresel ısınmanın 1,5 derece ile 
sınırlandırılması 2 dereceye kıyasla; 2030 yılında sera gazı emisyonlarının %45 
azaltılmasını sağlayacaktır. 2 derecelik sıcaklık artışı durumunda bu oran %20 olabilecektir. 
Net sıfır karbon hedefine sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlanması halinde 2050 yılında 
ulaşılabilecekken, sıcaklığın 2 derece artması durumunda bu hedefe 2075 yılında 
ulaşılabilecektir. Küresel sıcaklık artışı 1,5 derece ile sınırlandırılabilirse, 2100 yılında 
ortalama deniz suyu seviyesi 10 cm daha az yükselmiş olacaktır. Sıcaklık artışı 1,5 derece 
ile sınırlandırılabilirse, küresel düzeyde su kıtlığı %50 daha az oranda yaşanacaktır.”

Toplantıya katılanlar arasında NTV’de 
yayınlanan Pasaport programının yapımcısı 
ve sunucusu Mete Çubukçu da bulunuyordu. 
Çubukçu Pasaport programının bir 
bölümünü iklim değişikliği konusuna ayırdı 
ve Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile özel 
bir röportaj yaptı. 
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Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilim 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doç. Dr. Selma Cerit 
Mazlum “Paris Anlaşması: Uluslararası İklim Politikasının Yeni 
Patikası” başlığı altında oturumun üçüncü konuşmasını yaptı. 
İklim değişikliği alanında atılan en önemli adımlardan biri olan 
Paris Anlaşması hakkında bilgi veren Mazlum “Öncelikle ortaya 
çıkan metin bilimin rehberliğindeki bir anlaşma değil, siyasi bir 
anlaşmadır” dedi. Mazlum, “Devletlerin kendi iradeleri 
üzerinden iklim değişikliğiyle mücadele edilebilir mi?”  
sorusuna bir yanıt olarak hazırlanan anlaşmanın iklim değişikliği 
politikasına yeni bir yörünge çizmesi açısından son derece 
önemli olduğunu vurguladı. 

Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum:  Paris 
A n l a ş m a s ı i k l i m d e ğ i ş i k l i ğ i 
politikasına yeni bir yörünge çizdi

50 medya mensubunun katıldığı İklimIN Medya Buluşması "Yeni 
Jenerasyon İklim Gazeteciliği" ve "İklim Değişikliği Trendleri" 
konuları kapsamındaki konuşmalar ve sunumlarla devam etti. 

Dr. Ümit Şahin: “İklim değişikliği 
dünyanın önündeki en önemli tehdit!”
Bu oturumun ilk konuşmacısı Sabancı Üniversitesi, İstanbul 
Politikalar Merkezi (İPM) İklim Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit 
Şahin’di. Şahin medya mensuplarını iklim değişikliği ile mücadelede 
bilim/politika seyri ve Türkiye’ye yansımaları hakkında bilgilendirdi. 
Şahin, başta karbon emisyonu olmak üzere iklim değişikliğine sebep 
olan etkenleri, bunların dünyaya ve Türkiye’ye etkileri hakkında 
çarpıcı bir sunum yaptı. 

S.Ü.İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) İklim Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin

Yapımcı ve Sunucu Güven İslamoğlu

Oturumun ikinci konuşmacısı CNN Türk’de yayınlanan Yeşil Doğa, 
Çevre Dedektifi ve  Seyirci Kalmayın programlarının yapımcısı ve 
sunucusu Güven İslamoğlu’ydu. İslamoğlu medya mensuplarına 
“İklim Değişikliği, Yeşil Doğa ve Medya” konulu bir konuşma yaptı. 
İslamoğlu konuşmasında “Bize miras bırakılanları korumayı 
beceremedik. Artık dünyada alıştığımızdan farklı doğa olayları 
yaşayacağız. Bu doğa olayları dünya kendi düzenini yeniden kurana 
kadar devam edecek. Ancak bu süre için yaban hayatın yüzde 30’unu 
kaybetmiş olacağız. Bazı hayvan türlerini ebediyen bir daha 
görmeyeceğiz. Dünyadaki tarım deseni değişecek. Bundan sonra 
çocuklarımıza nasıl bir dünya, nasıl bir çevre bırakacağımızı 
düşünmeliyiz” dedi.

Güven İslamoğlu: “Çocuklarımıza 
nasıl bir dünya, nasıl bir çevre 
bırakacağımızı düşünmeliyiz”

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Semra Cerit Mazlum

Oturumun son bölümünde İklimIN Projesi İklim Politikaları 
Kıdemli Danışmanı Dr. Nuran Talu “Filizlenmeye Başlayan Bir 
Alan: İklim Gazeteciliği” konulu konuşmasını yaptı. İklim 
değişikliğini  bir çevre krizi değil, tabiat ananın rövanşı olarak 
değerlendiren Talu, sorumlu yurttaşlığın somut bir bilgi 
birikimine ihtiyacı olduğunu ve halkın iklim değişikliğine neyin 
sebep olduğunu anlayana kadar, etkilerini hafifletmek için 
gönüllü eylemde bulunmasının beklenemeyeceğini belirtti. Talu 
konuşmasında, iklim değişikliği alanında medya mensuplarına 
düşen sorumlulukları da vurguladı. İklimin projesi medya 
buluşması, basın mensuplarının soru ve katkılarından sonra T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 
İklim Değişikliğine Uyum Dairesi Başkanı Diren Ertekin’in 
kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Dr. Nuran Talu: “İklimden daha 
büyük bir hikaye yok”

İklim Politikaları Kıdemli Danışmanı 
Dr. Nuran Talu

İklim Değişikliği Uyum Dairesi Başkanı 
Diren Ertekin


