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Son yıllarda iklim değişikliği lafını çokça duyar olduk. Bu mevzu, süper
hücre, aşırı hava olayları, hortum ve kuruyan göller gibi pek de alışık
olmadığımız sözcükleri dilimize yerleştirdi. 2000’li yıllarda kaydedilen
dünyadaki meteorolojik afetlerin sayısı, 1960’lı yıllara nazaran tam 3
kat artmış durumda.
Ve bu artışın temel sebebi; küresel ısınma ve iklim değişikliği. Yalnızca
bizim için değil, bu dünyayı paylaştığımız bütün canlılar için de önemli
tehditler ve tehlikeler söz konusu. Öyle ki; yapılan araştırmalara
göre sıcaklık değerlerinde yaşanacak 1,5 derecelik artış, Amazon
ormanlarındaki bitki türlerinin yaklaşık %70’inin yok olmasına neden
olabilir. Aynı araştırmalara göre dünyanın birçok bölgesinde bu artış,
hayvanların %30’undan daha fazlasının neslinin tükenmesine sebep
olabilir. Ancak sorunlar ne yazık ki bu şekilde de son bulmuyor. İklim
değişikliğine bağlı olarak, başta denizlerimiz ve okyanuslarımız olmak
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üzere, sıcaklık artışlarının yaşandığı bölgelerde istilacı türlerin yerel türleri tehdit etmesi ve bölge ekonomisinin bu
durumdan olumsuz etkilenmesi de pek çok etkiden yalnızca biri.
Evimiz kabul ettiğimiz, içinde nefes aldığımız, bize verdikleriyle vücudumuzu ve ruhumuzu besleyip huzur bulduğumuz
bu dünya bizim. Ve ona daha iyi davranmaya başlamak için kaybedecek bir dakikamız bile yok. Dünyanın kanayan
yarası olarak adlandırılan küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliğinde ülkemiz ne durumda? Uzmanların sözünü
ettiği senaryolar gerçekleşirse, gelecekte Orta Doğu’yu susuzluk bekliyor olabilir ve yine 2050 yılına gelindiğinde
Türkiye’nin su fakiri bir ülke olması da olasılıklar dâhilinde.
Yapılan araştırmalara göre, 2030 yılına gelindiğinde Türkiye’nin büyük bir kısmının oldukça sıcak ve kurak bir iklimin
etkisi altına girmesi öngörülüyor. Ek olarak soluyacağımız temiz hava her geçen gün kirleniyor, orman yangınlarımız
her geçen gün artıyor. Yine yapılan analiz ve araştırmalara göre, gelecekte küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı
olarak yalnızca Karadeniz bölgemizde yağışların artması; buna karşılık Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde
ise yıllık toplam yağış miktarlarında önemli derecede azalmaların olması öngörülüyor. Bu soruna ilave olarak yeraltı
su kaynaklarımız, göllerimiz ve hatta tuzlu su göllerimiz bile birçok tehditle karşı karşıya.
Peki, bu hızlı tükenişe dur diyebilecek siz sevgili büyüklerimiz… Kalıcı önlemler alacak mısınız? Alınmadığı takdirde
bundan bir elli yıl sonra, bizim çocuklarımız şu anki koşullardan çok daha korkunç günlere uyanacaklar. Biz gençler
şu an bile bunun korkusunu yaşıyoruz. Bizler sizin gözbebeğiniz değil miyiz? Bizim için çalışıp, her şeyi bizim için inşa
etmiyor musunuz? Siz de bizim gibi, alınabilecek daha fazla önlem olduğunu düşünmüyor musunuz? Bilmenizi isteriz
ki, iklim değişikliği alanında yapılan her çalışma bizi yürekten sevindiriyor ve her şeye rağmen umudumuzu yeşertiyor.
Unutmayalım, bu ülke bize atalarımızın mirası, torunlarımızın emanetidir.
----
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Açılış Konuşmaları

Angel Gutierrez Hidalgo
de Quintana
Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Ekonomik ve
Sosyal Kalkınma Bölümü
Başkanı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Birpınar,
Antalya Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ruhi Beşiktaş,
Değerli Misafirler,
Saygıdeğer Hanımefendiler ve Beyefendiler,
Bugün, böyle önemli bir organizasyonda Avrupa Birliği Delegasyonu’nu
temsil etmek üzere burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Yerel anlamda iklim değişikliğiyle nasıl mücadele ediyoruz ve farklı
alanlara yönelik nasıl çalışıyoruz?
Konuşmama, bu noktaya nasıl geldiğimizi, insanlığın iklim değişikliğinin
hangi dönemlerinden nasıl geçtiği anlatarak başlamak istiyorum.
Geçen hafta başka bir organizasyona katıldım. 12000 yıldan daha fazla
bir süre önce ve piramitlerden 7000 yıl önce yapılmış olan muhtemelen
dünyadaki en eski tapınak Göbeklitepe’yi ziyaret etme şansım oldu.

www.iklimin.org
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O zamanlar, insanların en ılıman iklimden nasıl faydalandıklarını, bu iklimin bulunduğu yerlerde şehirler kurup yeni
bir hayat düzeni oluşturma fırsatını yakaladıklarını görüyoruz. Tarım yapmaya başlamışlar ve buzul çağın en soğuk
zamanlarından sonra daha ılıman bir iklimden faydalanmışlar.
Türkiye’nin ve Türk toplumlarının bu bereketli bölgede nasıl geliştiklerini biliyoruz. Aynı zamanda, Anadolu’da, çağdaş
insanın doğuşunu, ılıman iklim koşullarının son buzul çağından sonra nasıl kıymetinin bilindiğini biliyoruz. İnsanlar
ikliminden memnunlardı.
İnsanlar doğada hayatta kalmaya çalışıyorlardı, yaşamlarını sürdürebilmek için toplayıcılık yaptılar, ektiler, doğanın
onlara sundukları şeyleri yaptılar. Kendilerini doğal tehlikelerden korumak için sosyal yapılar ve küçük şehirler
oluşturdular.
Şu an durum çok farklı. Mega şehirler, ülkelere yayılmış endüstri, insanların daha kolay alabileceği tarımsal ürün
çeşitlerimiz var. Fakat aynı zamanda da büyük bir sorunla mücadele etmek zorundayız. Doğaya hâkim olduğumuzu
sanmak yerine, doğa olaylarından gerçekten çekinmeliyiz.
Sayın Misafirler,
Şu an öyle bir dönemdeyiz ki, insanoğlu modernleşme ve gelişim adı altında kendi ürettikleri risklerle karşı karşıya. Şu
an, Göbeklitepe veya diğer yerlerde yaşayan atalarımızdan çok farklı olarak doğal değil, insan kaynaklı tehditlerle yüz
yüzeyiz. Şimdi, değişen mevsimler, daha kurak kışlar, sel baskınlarıyla sonuçlanan daha yoğun yağışları görüyoruz.
Tüm bunlar temel olarak iklim değişikliği olarak adlandırdığımız insan kaynaklı risk yüzünden yaşanıyor.
İklim değişikliğiyle mücadele için bir yandan sera gazlarının kontrolünü sağlamamız gerekiyor tabii. Diğer bir yandan
ise, iklim değişikliğinin etki ve tesirlerinden korunmak için hem bireysel olarak hem de küresel ölçekte harekete
geçmeliyiz. AB, dünya genelinde bu savaşı sürdürüyor ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ciddi şekilde önem veriyor.
AB gibi, bizler de uzun vadeli kesin hedefler belirleyerek ve güçlü iklim değişikliği iç yasaları oluşturarak bu sorunla
mücadele etmeye çalışıyoruz. Hatta bu bağlamda, Avrupa Komisyonu, birkaç hafta önce bizim oluşturduğumuz
iklime zararsız bir Avrupa için 2050 stratejimizi sunmuştur.
Stratejimiz, ekonomideki her sektörün, her politikanın ve her mevzuatın önemli ve bu geçişin bir parçası olabileceğini
ortaya koymaktadır. Aynı derecede önemli olan bir husus ise, şehirlerin, bölgelerin ve aynı zamanda vatandaşlarımızın
her birinin katılımıdır. Şunu açıkça söyleyebilirim, AB şu an Paris Anlaşması kapsamındaki taahhüdünü bir dizi
bağlayıcı yasaya çevirmiştir. Bunun sonuçlarını politikalarda, mevzuatta ve teşviklerde görebiliyoruz. Bu sayede, 1990
yılından bu yana, sera gazı salımı %22’lere düşmüştür. Bu, AB’nin 2020 için belirlediği hedeften bile çok daha yüksek
bir rakam. Ama tabii ki, bu mücadelenin küresel olarak ve tüm tarafların etkin çabalarıyla yürütülmesi gerekiyor.
Bir de şöyle bir durum var, ekonomiyi büyütmeye çalışırken aynı zamanda emisyonları nasıl azaltacağız?
Tabii, iklim değişikliğinden bahsettiğim zaman aklımıza bu mücadelenin bedeliyle ilgili soru işaretleri de geliyor.
Daha fazla maliyet yaratmadan ek büyümeyi ve yatırımı nasıl sağlayacağız? Hedeflerimize ulaşmamız için tabii ki
ek yatırımlar gerekecek ve hesaplarımıza göre GSYH’nin yaklaşık % 0,8’i bu mücadele için harcanıyor. Bu hedeflere,
yeni teknolojik çözümler sayesinde ulaşabilir ve daha da iyisi, hedeflerimize ulaşmaya çalışırken aslında bir yandan
büyümeyi artırabiliriz.
Geçişin sağlanmasıyla birçok sektörde daha fazla iş imkânı oluşabilir. İşte biz bu durumu yeşil ekonomi ya da yeşil
işler olarak adlandırıyoruz. Ayrıca, AB’de bu alanda 4 milyon iş imkânı yarattık ve daha çok sektörde daha fazla iş
imkânı yaratmaya da hazırız. Geçiş zor olsa da, iş imkânlarımızı ve çalışanlarımızı bu yeni devrimle üst seviyeye
taşımak için daha büyük yatırımlar yapmak istiyoruz.

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi

8

Bunu, çok önemli bir öncelik olan döngüsel ekonomi olarak adlandırıyoruz. Arazi kullanımı ve ormancılıkta kullanılanlar
hariç olmak üzere, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %62’si günümüz toplumlarının ihtiyaçlarına cevap
vermek için malların işlenmesi ve imalatı sırasında yayılmaktadır. Ürünlerin ve hizmetlerin teslimatı ve kullanımında
sadece %38 oranında yayılma gerçekleşmektedir. Döngüsel ekonomi bir fırsat olarak nitelendirilebilir. Bu sistemde,
enerji ve materyal döngülerinin yavaşlatılması, kapatılması ve daraltılması yoluyla kaynak girişi, atık emisyonu ve
enerji sızıntısı en aza indirilmektedir.
Bu döngüsel ekonomide insanlar kilit unsurdur. Döngüsel ekonomi kapsamında, atıklarımızı azaltarak ve daha
sürdürülebilir tüketim tercihleri yaparak hükümetlerden ve özel sektörden bağımsız olarak kendi sorumluluklarımızı
da yerine getirmeliyiz.
Ülkelere belirli bir politikayı ve emisyon azaltma hedeflerini dikte etmeyerek aksine Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar
olarak adlandırdığımız her ülkenin kendi hedeflerini belirlemesine olanak sağlayan Paris Anlaşması’nın önemini tekrar
vurgulamak istiyorum.
Daha önce söylediğim gibi, bir daha yüksek sesle ve net bir şekilde söyleyeyim, ülkelerin Ulusal Olarak Belirlenmiş
Olan Katkılar ile tanımlanmış kümülatif emisyon azaltma hedefleri hala yeterli değil. Politikalarımızda daha kararlı
olmalıyız ve vatandaşlarımız 1,5 santigrat derecenin altına düşme hedefine uygun iklim seçimleri yapmalıdır.
Geçtiğimiz Aralık ayında, Katowice İklim Değişikliği Paketi olarak da bilinen ve Polonya’daki milletler tarafından kabul
edilen Paris Anlaşması Kural Kitabını oluşturarak uluslararası anlaşmalar kapsamında yeni bir adım atmış olduk. Bu
yeni Kural Kitabı ile şeffaflık ve hesap verilebilirlik için ortak bir zemin oluşturuldu. Tüm ülkeler mücadelede bulunmalı
ve bu savaşta birbirlerine karşılıklı güven duymalıdırlar. AB ve Türkiye’de aynı zorluklarla karşılaşılıyor ve coğrafi
özelliklerimiz de benzer. Bu savaşta birlikteyiz. Bu ortak zorluklar ve AB’nin iklim değişikliğiyle mücadeleye olan
bağlılığı ile birlikte, bugün bu Proje ’de ve bu Konferans’ta görüldüğü üzere AB ve Türkiye arasında iklim değişikliği
hususunda gün geçtikçe artan bir işbirliği sağlandı.
Bu noktada, dünyadaki en önemli bilim adamlarından biri olarak Einstein’dan bir alıntı yapmak istiyorum. “ Hiçbir
sorun, onu yaratan bilinç seviyesiyle çözülemez.”
Öyleyse, gerçek çözümler hakkında konuşalım. Ben bu Konferans’ın, karşılaşılan sorunlara hepimizin yerel eylemler
ve yerel çözümler getirmesini sağlayacağına inanıyorum. Bu savaşta, hükümetlerin, işletmelerin ve belediyelerin
harekete geçmelerine ihtiyacımız var ama aynı mücadeleyi vatandaşlarımızdan da bekliyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Antalya Belediyesi’ne ve İklimİn projesine böyle bir etkinliğini düzenleyerek bizleri
bir araya getirdikleri için tekrar çok teşekkür ederim. Bu Konferans’ın küresel ısınmayla olan mücadelemize yönelik
girişimleri artıracağını ve tetikleyeceğini umuyorum. Bu önemli fırsatı kaçırmayalım.
Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

www.iklimin.org
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Ruhi Beşiktaş
Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Belediye
Başkan Vekili

İklim değişikliği konusunda duygularını dile getiren ve dikkatlerimizi
çeken gençlerimize teşekkür ederek, onları gönülden alkışlayarak
sözlerime başlamak istiyorum.
Değerli katılımcılar, değerli kurum temsilcileri;
Öncelikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel adına
hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yerel İklim Eylemi
Uluslararası Konferansı’na hoş geldiniz. Sizleri Antalya’da ağırlamaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün aramızda farklı kurumlardan, yerel
yönetimlerden, üniversitelerden, çok farklı disiplinlerden hocalarımız,
uzmanlarımız, çeşitli sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri var. Burada hep birlikte Türkiye’de iklim değişikliği olgusunu
sizlerin katılımı ve katkılarıyla masaya yatıracağız. Tüm dünyada iklim
değişikliğinin etkileri malum ve bu küresel bir sorun. Bu küresel sorun
yerelde önlemler alınmadıkça da büyüme tehlikesi gösteren bir sorun.
Bu nedenle biz kendi şehrimiz, Antalya’mızın en kırılgan tarafından, yani
deniz ve kıyılarımızdan bu sorunu irdeleyen bir AB projesi yürütüyoruz.
İklim değişikliği eylem planımızı yeni bilgiler ışığında revize ediyoruz.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına, özellikle güneş enerjisine büyük
yatırımlar yapıyoruz. İklim değişikliğinin ekonomik, çevresel, sosyal ve
halk sağlığı üzerinde etkileri olabilmekte, bu nedenle burada sorunların
multidisipliner bir bakış açısıyla ele alınması çok önemli. Sizlerle
bugün burada mükemmel bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyoruz. Bu
konferansın sonuçlarının tüm Akdeniz için örnek teşkil edeceğini ümit
ediyorum. Bugün buraya gelerek bu önemli küresel soruna ilginizi ve
desteğinizi esirgemediğiniz için siz değerli katılımcılara çok teşekkür
ederim. Konferansın sonuçlarının ülkemize, şehrimize, halkımıza
ve doğal ve tarihi miraslarımızı bırakacağımız çocuklarımıza yararlı
katkıları olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
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Prof. Dr. Mehmet Emin
Birpınar
İklim Değişikliği
Başmüzakerecisi, Çevre ve
Şehircilik Bakan Yardımcısı

Sayın Başkanım, uluslararası kuruluşların saygıdeğer temsilcileri,
Türkiye’nin dört bir yanından gelen değerli katılımcılar, hanımefendiler
ve beyefendiler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız. Hepinizi saygı,
sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.
Bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Yerel İklim Eylemi
Konferansı nedeniyle, sizi tarih ve turizm kenti olan Antalya’da
ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün
güzel bir bahar havasında bir araya gelmemize neden olan, aslında
gündemi de teşkil eden – geçenlerde burada bir hortum olayı olmuştuiklim değişikliği meselesini burada tartışacağız. Biliyorsunuz, IPCC
dediğimiz uluslararası bir konferans var. Burada dünyadaki bütün bilim
adamlarının bir araya gelip kendi bölgeleriyle ilgili sunduğu tüm raporlar
iklimin değiştiğini gösteriyor, bunun sonuçlarıyla ilgili hemen hemen her
yıl raporlar yayınlıyorlar. Ama son gelen rapor, yani 1,5 derece raporu
aslında durumun ne kadar vahim olduğunu ve ne tür problemlerle
karşılaşabileceğimizi ortaya koyması açısından çok önemliydi.

Bazı İnsanlar İnanıp İnanmamayı Tartışırken,
Biz İklim Değişikliğini Yaşıyoruz!
Bazı yerlerde insanlar iklim değişikliğine inanıp inanmamayı tartışırken,
biz iklim değişikliğini burada maalesef yaşıyoruz. Özellikle Akdeniz
havzası civarında çok ciddi şekilde iklim değişikliğini deneyimliyoruz.
Bunlar sıcaklıkların artışı olarak karşımıza çıkıyor, bazen hortumlar,
bazen büyük felaketler olarak karşımıza çıkıyor. Buzulların çözülmesi,
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deniz seviyesinin ciddi şekilde yükselmesi… Ve köklü önlemler almadığımız sürece de bu olumsuz sonuçların artarak
devam ettiğini hep beraber göreceğiz. O yüzden bu çocuklarımız, onlara da teşekkür ediyorum, şimdiden diyorlar ki
bize, “sizin babalarınızın veya dedelerinizin veya sizin yaptığınız faaliyetler bu iklimi değiştirdi ama sonuçlarına biz
katlanacağız.” Aslında bizi uyarmaya çalışıyorlar. Bugün dünyanın birçok yerine Climate Strike adı altında eylemler
yapılıyor, büyüklere “siz tedbir alamıyorsunuz, siz kavgalar ediyorsunuz, hatta sizlerden bazıları iklim değişikliğine
inanmıyor, ama bunun bütün kötü sonuçlarını biz ve bizim çocuklarımız yaşayacağız, hiçbir şey yapamıyorsanız
bizden özür dileyin” diyerek, okullarını kırıp, sınıflara gitmeyip sokaklara dökülüyor çocuklar. Onun için ısrarla şunu
söylüyorum. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Uluslararası bir sürü kanun, yönetmelik yapılıyor. Bununla ilgili bir sürü
anlaşmalar yapılıyor. Dünyanın en iyi müzakerecileri masalarda oturuyor, dünyanın en iyi hukukçularını oturtuyorsunuz,
metinler yazılıyor. Ama bunlardan çok daha önemlisi belki de bu metinlere uyum sağlamak veya tedbirler almak,
çareler üretmek. Onun için de yerele çok önemli görevler düşüyor.
Son dönemde Antalya’da hiç beklemediğimiz, bu bölgede hiç görülmeyen hortum olayını yaşadık. Bundan dolayı bir
vatandaşımızı da maalesef kaybettik. İnanılmaz ekonomik kayıpların olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla artık tedbir
almanın gerekliliğine inanıyoruz.
Değerli katılımcılar iklim değişikliği öyle bir konu ki aslında, birçok farklı açıdan ele alınabilir. Yerelde iklim değişikliği
nasıl olacak? Türkiye’deki yerel iklim eyleminin önemine, önceliğine bu toplantıda dikkat çekmek istiyoruz. Yerelde bu
iş nasıl olacak? Çünkü eğer siz yerelde bir şeyler yapmayı başaramazsanız, ulusal ya da uluslararası anlamda aldığınız
kararların hiçbir öneminin olmayacağını net bir şekilde biliyoruz. Çünkü dünya nüfusunun %70’e yakın kısmı kentlerde
yaşıyor. Ve bu küresel sera gazı emisyonları, yani iklimi değiştiren gazların ana oluşum yeri şehirler. Dolayısıyla
şehirlerde bu tedbirleri almamız, şehirlerden başlayarak iklim değişikliği mücadelesini yürütmemiz gerektiğinin altını
ısrarla çizmek istiyorum.

Belediyelerimiz Büyük Bir Farkındalık Oluşturmuş Durumda
Aslında dünya da bu işin farkında, Türkiye’de de belediyeler büyük bir farkındalık oluşturmuş durumda. Bu noktada da
geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, “İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırladı, şehrin 20 milyona yakın
bir nüfusu var. Diğer şehirlerle beraber, Gaziantep, Bursa, Antalya, İzmir, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya,
Mersin, Denizli gibi şehirlerimizin iklim değişikliği eylem planlarını hazırladığı, bu planların değişen iklime nasıl uyum
gösterilmesi gerektiğiyle ilgili çabaları içerdiği ve bunların uygulanması gerektiğini biliyoruz. Aslında Ankara’daki
merkezi hükümeti de, biz bu eylem planlarını yaptık, bunlarla ilgili bize para lazım, finansman lazım veya teknik destek
ya da kapasite geliştirmeyle ilgili destek lazım şeklinde yönlendirmeleri lazım. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyeleri
ve diğer belediyelerin uluslararası toplantıları takip etmeleri, Türkiye Belediyeler Birliği’yle beraber bu toplantıları takip
edip dünyadaki başka şehirlerde ne tür tedbirler alınıyor, ne tür çalışmalar yapılıyor bilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla
ben bütün büyükşehir belediye başkanlıklarına mutlaka iklim değişikliğiyle ilgili bir daire kurmalarını tavsiye ediyorum.
Sadece çevre koruma daire başkanlıklarıyla bu işlerin çözülemeyeceğinin altını da çizmek istiyorum. Önümüzde çok
ciddi bir problem olarak duran iklim değişikliği mücadelesi, çevre meselesinin altında olmamalı. BM’de de çevre
meselesi UNEA dediğimiz veya UNEP dediğimiz BM Çevre Programı altında Nairobi’de yürüyor. Ama iklim değişikliği
meselesinin ayrı bir sekreteryası var, o da Bonn’da. Ve iklim değişikliği meselesi her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde
tartışılıyor, Taraflar Toplantısı yapılıyor , 15 gün sürüyor. Onun öncesinde de müzakereler tabii ki devam ediyor. Onun
için, yerel iklim eylemini güçlendirmek adına belediyelerimizin mutlaka kendi bünyelerinde kapasitelerini artırarak
bir iklim değişikliği şube müdürlüğü, daire başkanlığı kurmaları gerekiyor. Bakanlık olarak eskiden iklim değişikliği
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dairemiz vardı, şimdi iklim değişikliğine uyum dairesi diye başka bir daire başkanlığı kurduk, bugünkü toplantıyı
da onlar tertip ettiler. Onlara da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ama belediyelerin mutlaka bu konunun
üzerinde durmaları ve sadece iklim değişiyor, onun için bu felaketler oluyor şeklinde açıklamalardan ziyade, buna
karşı nasıl tedbirler alacağız, nasıl uyum göstereceğiz noktasında çalışmaları gerekiyor.
Şehirlerimizin azaltım konusunda da tedbirler alması gerekiyor. Özellikle ulaştırma, yerleşimler, enerji ve atık sektöründe
sera gazı emisyonlarının potansiyelinin illerimizde çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bunların araştırılması lazım. Ne
tür tedbirler alabiliriz, binalarımızı nasıl enerji verimli hale dönüştürebiliriz. Bunları kamu binalarından başlayarak
yapmamız, daha sonra da özel sektör binalarında, okullarımızda yaygınlaştırmamız gerekiyor. Özellikle ulaştırma
noktasında şehirleri nasıl karbon nötr hale getirebiliriz, bunları düşünmemiz lazım. Dünya şu anda birçok ülkede
karbon nötr şehirler inşa etmeye başladı. Yeni yapılacak bütün binalarda da enerji verimli, karbonu olmayan, taşıtların
az olduğu, bisikletlerin daha fazla kullanıldığı potansiyel var. Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile beraber çalışıyoruz.
Onlarla bisiklet yolları yapıyoruz, burası bir turizm ve tarih şehri. Buraya insanlar artık Antalya çevre konusunda da çok
temiz bir şehir; denizi, havası, suyu, toprağı çok temiz bir şehir diye de gelsinler. Dünyada artık turizm de o noktaya
doğru gitmeye başladı. İnsanlar bir şehre gidecekleri zaman o şehrin temizliğine, iklim değişikliğine uyumuna ve
enerji verimliliğine, bisiklet yollarına da bakarak yönlenmeye başladı. Turizm rotalarının da muhtemelen iklim dostu
şehirlere gitme noktasında önemli olacağını düşünüyorum. Bunlara da bir turizm şehri olan Antalya’nın da hazır
olması gerektiğini ısrarla, altını çizerek söylüyorum.
Sadece emisyon azaltımını değil, var olan şeyleri de korumalıyız. Özellikle karbon yutağı olan denizlerimizi iyi
korumak, göllerimizi iyi korumak, nehirlerimizi ve su kaynaklarımızı iyi korumak; aynı zamanda ormanlarımızı ve yeşil
alanlarımızı da ciddi şekilde korumak yönünde önemli adımlar atılmalı.
Emisyonları belki yerel belediyelerin azaltması çok kolay olmayabilir. Ama değişen iklime uyum gösterme konusunda
da çalışmalar yapmanın özellikle belediyelerimizin işi olduğunu da unutmayalım. Doğa temelli çözümler bulmanın,
yerelin özgünlüklerini bilenler tarafından uygulanması daha etkin ve pratik. Yerelde olanların oraya özgü tedbirler
almaya başlayarak, bakanlığımızla ve uluslararası örgütlerle çalışmasının önemini vurgulamak istiyorum. Dirençli
altyapı uygulamaları da - ki bu konu şu anda hem OECD’nin hem G20’nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi
- iklim değişikliğine uyum için önemli başlıklardan bir tanesi.
Mevcut altyapıları çok iyi olan, Avrupa’daki Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi birçok ülkede bile iklim değişikliğinden
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dolayı büyük felaketler yaşanıyorsa, o ülkeleri de sel basıyorsa, burada bir problem var. Bizim medyamız bazen diyor
ya, “şehrin altyapısı çok kötü, bu parti yıllardır iktidarda, yıllardır belediye başkanlığı yapıyor ama bu felaketler neden
yaşanıyor?” diye soruyorlar ya; aynısı aslında Paris’te, Madrid’de veya Berlin’de de yaşanabiliyor. Neden? Çünkü iklim
değişikliği meselesi yeni bir parametredir. Bunu unutmayalım. Bütün mühendislik hesaplarında bu yeni parametreyi
işin içine katmamız lazım. Bu tasarım kriterini eklememiz lazım. Bu olmazsa, kanalizasyon borularının ve içme suyu
hatlarının kapasiteleri yetmeyecektir. Çünkü bir saatte yağması gereken yağmur on dakika içerisinde yağıyor, hiçbir
altyapı sistemi bunu kaldıramıyor ve inanılmaz taşkınların meydana geldiğini görebiliyoruz. O yüzden yeni yapılacak
bütün mühendislik hesaplarında, iklim değişikliği parametresinin, bütün dünyadaki şehirlerde yeniden göz önüne
alınması, belki %20-30 oranında boru çaplarının değiştirilmesi gerekiyor ki; bu olayları yaşamayalım. Aynı şekilde
şehrin belli yerlerinde uyum için, özellikle Asya kıtasında bunlar çok var, normalde amfi tiyatro gibi meydanlar var,
çocuklar merdivenlerinde oturup kitap okuyorlar veya dinleniyorlar; ama bir taşkın geldiğinde orası sönümlendirme
merkezi havuzu olarak kullanılıyor. Bir bakıyorsunuz orası göl oluyor, şehrin diğer kısımlarını sel basması veya taşkın
olması gibi felaketlerin önüne geçilmiş oluyor. Çünkü siz tedbir almazsanız, iklim değişikliğiyle ilgili tedbir almak için
harcayacağınız para 1 TL ise, iklim değişikliği olduğu sürece, o taşkınlar, o felaketler olduktan sonra harcayacağınız
para 10 TL olacaktır. Onun için belediyelerin bu konuda daha hassas olması gerekiyor. Hatırlarsanız iki sene önce
Ağustos’ta İstanbul’da 1 cm çapında dolu yağmıştı. Sigorta şirketlerinin bize verdiği raporda 2 ila 3 milyar TL, yani
yaklaşık 300-400 milyon dolar civarında ekonomik bir zarar olarak karşımıza çıkmıştı. Bu rakamların daha da artması
bekleniyor.
Bu konuda yeşil çatı uygulamaları, kıyı setleri, verimli sulama sistemleri, erken uyarı sistemleri gibi yerelin koşullarına
uyarlanabilecek birçok uyum tedbirini almamız gerekiyor. Tabii, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için çok
büyük yatırımlar da lazım hem ulusal hem uluslararası kaynaklar hem de kamu ve özel sektör kaynaklarının yerele
yönlendirilebilmesi gerekiyor.Aslında dünyadaki tüm eğilim de bu yönde. Yani mücadele yerelde, belediyelerde olacak
ve kaynakları da oraya aktarmak gerekiyor ki onlar tedbir alsın. Ama onlar da mutlaka bir yol haritasıyla bize gelmeliler.

Yerelde Mücadeleyi 1. Yerel İklim Eylemi Uluslararası
Konferansı’yla Birlikte Başlatıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Sayın Bakanımız Murat Kurum’un da önderliğinde biz yereldeki iklim eylemiyle
ilgili mücadeleyi azami seviyeye çıkarmak istiyoruz. Kendileri uygulamadan geldikleri için bize sürekli yerelle beraber
çalışmamız gerektiğini söylüyorlar. İl belediyelerimiz başta olmak üzere büyükşehir belediyelerimiz ve yerel yönetimlerle
iklim değişikliğiyle mücadele seferberliğini aslında bugün burada başlatmış oluyoruz. Biz büyükşehir belediyeleri
ve diğer belediyelerimizle birlikte, bu mücadeleyi bugün 1. Yerel İklim Eylemi Uluslararası Konferansı’yla birlikte
başlatıyoruz ve bundan sonra da ilk yapacağımız iş, bütün belediyelerimize bir deklarasyon göndermek olacaktır. Bu
ortak deklarasyon, beraberce neler yapabileceğimizi çıkartabilmemiz için gerekiyor. Burada bu deklarasyon ile yerel
yönetimlerimizin gönüllülük esasıyla sera gazı emsiyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine
katkı vermelerini istediğimizi de ifade etmek istiyorum.
Aslında güzel şeyler de oluyor. Biz iklim değişikliği müzakerelerinde ülke olarak beş senedir, özellikle ben İklim Değişikliği
Başmüzakerecisi olarak dönemimden biliyorum, ciddi bir mücadele ve görünürlüğün içerisindeyiz. Tabi istediğimiz
her şeyi belki alamıyoruz, Paris Anlaşması’na taraf değiliz. Olmak istiyoruz ama oradaki mücadele uluslararası
hukukçuların ve iyi diplomatların müzakeresi. Her ülke kendi menfaatini düşünüyor. Bizi de zamanında gelişmiş ülke
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statüsüne koydukları için, özellikle mutlak emisyon azaltımı yapmamız isteniyor. Bu nedenle hem adaptasyon hem
emisyon azaltımı konusunda Türkiye’nin uluslararası finansmana ihtiyacı var. Bize kömürden vazgeçin, fosil yakıtlardan
vazgeçin, bunun yerine yenilenebilir enerji, güneş, rüzgâr, jeotermal ya da sayarsanız hidroelektrik santrallere yönelin
diyorlar ama bunlara yönelmenin maliyeti yıllık olarak Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak için 10 milyar dolar
paraya ihtiyacı var. Ama bu uluslararası finans kaynakları, uluslararası bankaların, uluslararası finans kuruluşlarının
veya Yeşil İklim Fonu gibi fonların Türkiye’ye yardımcı olmaması durumunda bu parayı bizim bulmamız çok zor. Her
yıl 10 milyar doları bulmanız lazım ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılamanız için. Yani fabrikalarınız çalışacaksa, evinizde
elektrik kesintisi olmayacaksa bu parayı bütçeden her yıl ayırmanız gerekiyor. Bunun için de uluslararası kaynaklardan
ucuz kredilere ihtiyaç var. Biz uluslararası bütün iklim müzakerelerinde şunu söylüyoruz; bize bu kapıları açın, biz iklim
değişikliğiyle çok daha iyi mücadele edelim. Bize yardım edin, bizi Hindistan, Çin veya Güney Kore’den, Brezilya’dan
Arjantin’den Şili’den farklı görmeyin. Siz bizi ABD gibi, AB ülkeleri gibi veya Avustralya, Japonya gibi görürseniz ve bize
finans kapılarını açmazsanız, biz iklim değişikliğiyle ancak adaptasyon noktasında kendi imkân ve kabiliyetlerimizde
mücadele edebiliriz. Bunun da dünyadaki ortak katkıya çok büyük bir faydası olmaz. Biz emisyonları hızlı artan bir
ülkeyiz. Şu anda 400 milyon ton civarında emisyon değeri olan bir ülkeden bahsediyorum, 2030 yılında bu değerin 1,2
milyar tona çıkması öngörülüyor. Çünkü hızla kalkınan, emerging economy dediğimiz alarm veren bir ekonomi var
aslında. Hızlı büyüyor, emisyonları artıyor. Bu noktada uluslararası kaynakların bize destek vermesi lazım. Özellikle
AB’nin Türkiye’ye çevre konusunda yardımcı olması gerekirken; IPA fonlarına baktığımızda bize kesintiye gidiyor. Bunu
çok anlayamıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye veya herhangi bir ülke, iklimle ve çevreyle ilgili mücadele
ederken siz çevre fonlarını keserseniz, sadece siyasi bir cezalandırma olarak görürüz ki bunu kabul etmeyiz. Şunu
söylemek istiyorum: Çevre meselesi siyaset üstüdür. Çevre meselesi çocuklarımızın geleceğinin meselesidir ve sınır
tanımayan bir meseledir. Siz Türklere vize koyabilirsiniz. Ama Türkiye’nin oluşturduğu kirliliğe vize koyamazsınız.
Biz suyu kirlettiğimiz zaman bu su Avrupa’nın kıyılarına gidecektir. Biz havayı kirlettiğimiz zaman bu hava Avrupa’ya
gidecektir. Dolayısıyla çevre konusunda bizi cezalandırmanın, fonları kesmenin çok akıllıca bir iş olmadığını, AB’nin
sayın temsilcisine de burada, bu mesajı iletmesi açısından söylemek istiyorum. Başka konulardan dolayı kızıp çevre
konusundaki fonları kesmek veya azaltmanın aslında kendi ayağınıza kurşun sıkmak gibi bir şey olduğunu ifade
etmek istiyorum.

Çevre Meselesi Siyaset Üstüdür
Güzel bir şey oldu, Türkiye’nin yıllardır yaptığı mücadelenin sonucunda-- bu sene eylül ayında New York’ta İklim
Liderler Zirvesi olacak. Bu zirvenin hazırlıkları başladı, BM Genel Sekreteri’nin himayelerinde yürüyen bir proje ve 9
teması var. Bunlardan biri bizimle ilgili; altyapı, şehirler ve yerel eylem konusunda. Türkiye’yi, yıllardır yapmış olduğu
çok fazla altyapı yatırımlarından dolayıdır muhtemelen, eş-öncü ülke seçtiler. 6 tane eş öncü ülke var. Bizi Kenya ile
beraber altyapı, şehirler ve yerel eylem konusunda öncü ülke olarak belirlediler ve bizim de bu konuda çalışmalarımız
başladı. Orada Kenya ve Türkiye, BM Habitat ile beraber çalışacağız. Bu çalışmanın sonucunda da Eylül ayında Sayın
Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Kenya Cumhurbaşkanı, Sayın Guterres ile beraber bir açıklama yapacaklar. Sadece 6
lider New York’ta konuşacak, bu liderlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan olacak. Bu konuda da böyle bir
görevin bizim bakanlığımıza ve ülkemize verilmesi, bizi çok onurlandırmıştır. Onun için Sayın Guterres’e de buradan
teşekkür etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da elimizden
geldiği kadar bu konuya en iyi şekilde önderlik edeceğimizi ve bu kapsamda da ülke içerisinde yapacağımız kapsamlı
kampanyalarla ve farkındalık faaliyetleri ve pilot uygulamalarla dünyaya iyi örnekler vereceğimizi ifade etmek isterim.
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Bugün burada başlattığımız seferberlik yereldeki bütün
paydaşları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. İnanıyoruz
ki bu seferberlik BM zirvesine giden yolda ülkemizde yerel
iklim eyleminin niteliğine ve niceliğine çok büyük katkılar
sağlayacaktır.
Tabii, aslında ülkemiz yerelin dışında ulusal anlamda da çok ciddi çalışmalar yapmakta. Öncelikle Türkiye’nin hızla
kalkınmakta olan bir ülke olduğunu unutmamalıyız ve sera gazı emisyonlarının GSMH’nin altında bir artış gösterdiğini
biliyoruz. Bugün Türkiye’nin yenilenebilir enerjide kurulu gücü toplam kurulu gücün %45’ini aşmış durumdadır ki bu
Türkiye’yi bölgesinde aslında lider ülke konumuna getirmektedir. Yenilenebilir enerjinin birincil enerji arzı içindeki payı
ise OECD ortalamasının üzerindedir. Geçen yıl Enerji Verimli Eylem Planı’nı uygulamaya geçirdik. Birincil enerji olarak
tüketimini 2023’e kadar %14 oranında artırma niyetimiz olduğunu belirtmek istiyoruz. Orman alanlarımız 2023’e
kadar %30’a kadar çıkarılacak, ayrıca bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanı’mızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan’ın
himayelerinde Sıfır Atık Projesi’ni başlattık. Şu anda ülkemizde 13 binden fazla kurumda sıfır atık sistemine geçilmiş
durumda. Yirmi aylık süreçte 500 milyon kg. sera gazı emisyonu azaltımı ve 42 milyon ağacın kesilmesinin de önüne
geçmiş olduk. Bu yıl itibariyle Çevre Kanunu’nu değiştirdik. Poşet kullanımına karşı ücretlendirme çalışması başlattık.
Geçen seneki rakamlara göre, tek kullanımlık poşetlerde ki pek çok zincir marketten gelen rakamlar var elimizde,
geçen sene Ocak ayında 139 milyon poşet tüketimi olmuş, bir marketten. Bu sene Ocak ayında bu rakam 39 milyona
düştü. %70-75 bir azalma olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bundan sonra da biliyorsunuz 2021’e
kadar plastik ve içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz. Aslında biz çevre konusunda bir şekilde
atığa dönüşen her ürün ile ilgili bir vergi getirdik. Siz kirletiyorsanız, karşılığını vereceksiniz. “Kirleten öder” prensibiyle
bunu piyasaya süren insanlar, parasını da ödemek zorunda. Pet şişeyi satıyor, para kazanıyorsunuz, ondan sonra
insanlar içip çöpe atıyorlarsa, bununla belediyeler uğraşmaya başlıyor. Bunu toplayacak, götürecek, depolayacak…
Bunların hepsi bir maliyet. Daha sonra da bu çöp miktarı arttığı zaman oradan metan gazı çıkmaya başlıyor. Bu gaz
atmosferde birikip iklimi değiştiriyor. Dolayısıyla çöp miktarını da azaltmamız gerekiyor. İstanbul’un rakamları çok
korkunç. İstanbul’dan günde 22 bin ton çöp çıkıyor. Kişi başı 1 kg çöp ürettiğimizi net bir şekilde görüyoruz. 22 bin ton
çöpü siz her gün yönetmek zorundasınız. Bunları düzenli depolamak çözüm değil, çünkü belli bir süre sonra buradan
çıkan gazlar iklim değişikliğine sebep oluyor. Ve geliyor yine o şehrin başına taşkın, aşırı yağış veya kuraklık, fırtına,
hortum olarak felakete neden oluyor. Aslında attığımız herhangi bir çöpün, ambalajın sizin başınıza böyle bir iklim
felaketi olarak geldiğini de bizim yereldeki okullarda çocuklarımıza, gençlerimize, herkese anlatmamız gerekiyor.
Bu noktada 2020 sonrası için iklim rejiminde gelişmekte olan ülkelere sağlanan finans ve yardımlar konusunda
da sadece bizim değil belediyelerin de gidip o müracaatları yapıp, iklim değişikliğine uyum noktasında imkânlarını
artırması gerekiyor.
Saygıdeğer katılımcılar, aslında iklim konusunda konuşacak çok şey var. Fakat öncelikle bize ev sahipliği yapan
Antalya şehrine, huzurlarınızda Sayın Menderes Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonu beraber
yaptığımız AB heyetine ve bizi kırmayarak buraya gelen bütün yerli ve yabancı misafirlerimize, çok değerli seçkin
katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bütün yerel yönetimlerimizi bu iklim seferberliğine katılmaya ve bu konuda
gönüllü olmaya çağırıyorum. Bakanlık olarak onlara yardımcı olmaya her zaman hazırız. Hem teknik hem kapasite
geliştirme hem de finans açısından bütün belediyelere, yerel aktörlere, üniversitelere yardımcı olacağımızı ifade
etmek istiyorum. Bu konferansta emeği geçen mesai arkadaşlarıma, AB’ye ve bütün katılımcılara huzurlarınızda
tekrar teşekkür ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Moderatör:
Prof. Dr. Mehmet Emin
Birpınar
İklim Değişikliği
Başmüzakerecisi, Çevre ve
Şehircilik Bakan Yardımcısı
Katılımcılar:
Ovais Sarmad
Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi İcra Sekreteri
Yardımcısı
Dr. Shipra Narang Suri
Birleşmiş Milletler
Habitat Kentsel Planlama
ve Tasarım Birimi
Koordinatörü

Birpınar:
Teşekkürler, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Küreselden Yerele İklim
Eylemi temalı bu panelde alanında öncü isimleri ağırlamaktan büyük
memnuniyet duyuyorum. BM İklim Değişikliği Sekreteryası Direktör
Yardımcısı Sayın Ovais Sarmad’a ve BM Habitat’tan Sayın Suri’ye
katılımlarından dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çok
değerli katılımcılarımızın ikisi de aslında Hindistan kökenli. Biraz
evvel konuşuyorduk, o zaman toplantıyı Urduca yapalım dedim.
Aslında Urdu, “ordu” kelimesinden geliyor, “Ordu Dili” demek. Hem
Hindistan hem de Pakistan Urdu dilini kullanıyor. Bunu Hindistanlı
arkadaşlarım ben Hollanda’da okurken söylemişlerdi.
Ovais bizim arkadaşımız, iklim değişikliği toplantılarında beraber
çalıştığımız bir isim. En son Katowice’de beraberdik. Bonn’daki İklim
Değişikliği Sekreteryası’ndan geldi. Suri de Nairobi’de Habitat’ta
çalışıyor. Rusya’daydı, oradan geçerken bu toplantıya da katıldı.
Habitat bizim ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan için önemli.
Onun belediye başkanlığı sırasında, yanılmıyorsam 95-96 yıllarıydı,
İstanbul’da yapılmıştı. 20 sene sonra bu toplantı Ekvador’da yapıldı.
20 yılda bir taraflar toplantısı yapılıyor Habitat’ta. İklim ise her sene
yapılıyor. Her sene taraflar toplantısı yapmak ve bir sürü problemmaker’la uğraşmak çok zor ama Habitat bu konuda şanslı.
Habitat bu sene bir ilke imza atıyor. Assembly düzenliyor, yani
meclis toplantısını Mayıs ayında başlatıyor. Ayrıca Habitat’ın
İstanbul’da güzel bir imzası kaldı. İstanbul’da Habitat’ın yapıldığı
bölge, vadi, Habitat Vadisi diye anılıyor hala. Konferansların yapıldığı
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bölge Habitat Vadisi olarak hatırlanmaya devam ediyor. İklim değişikliği meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın
öncülük edeceği iklim eyleminde Kenya, Türkiye ve Habitat olarak beraber çalışacağız. İki gün önce Nairobi’deydik.
Habitat Başkan Yardımcısı ile bu konuları görüştük, bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Bu konularda
Türkiye’de yerelde büyük bir hareket olduğunu da düşünüyoruz.
Sorularıma geçmeden önce birkaç bilgi vermek istiyorum. Ülkemizde 1400 belediye var. 30’u büyükşehir
belediyesi, 51’i il belediyesi. Kalanlar ilçe ve belde belediyeleri. 900 civarı ilçe belediyesinin yaklaşık 350’sinin
nüfusu 50 binin üzerinde. Türkiye’de henüz 15 civarı büyükşehir il ve ilçe belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele
eylem planlarını hazırladı. 15 rakamını çok küçümsemeyin, bunlardan biri İstanbul. İstanbul, Türkiye nüfusunun
yaklaşık 1/5’ini oluşturuyor. Çok büyük, mega bir şehir. Dolayısıyla oranın iklim değişikliği eylem planını hazırlamış
olması çok önemli. Diğerlerine de örnek olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla iklim değişikliği eylem planı hazırlayan
belediyelere baktığımızda %35’e tekabül ediyor. Bu önemli bir rakam. Bunun önümüzdeki yıllarda %100’e ulaşması
gerektiğini ve bu konularda bakanlığımızın da her türlü altyapı, finans ve kapasite geliştirme desteğine açık
olduğunu belirtelim. Zaten şu anda yürüttüğümüz 37 projeyle, hibe projeleriyle de yerel aktörlere destek veriyoruz.
Aslında konu sadece kentlerden ve yerel yönetimlerden ibaret değil. Yereli bir mekân olarak da düşünmemiz
gerekiyor. Yerel eylemi biraz da mekâna yaymak son derece elzem. Biz de bu bakış açısıyla Türkiye’nin 7 coğrafi
bölgesinde iklim değişikliğine uyum stratejisi eylem planları hazırlığını başlattık. Karadeniz’den başladık. Bir sel
felaketi yeni yapılan bir köprüyü yıkınca, burayla ilgili ne yapabiliriz meselesi konuşulmaya başlandı. İklim değişikliği
aslında bir kalkınma meselesi. Sadece bizim bakanlığımızı ilgilendiren değil, bütün bakanlıkları ilgilendiren bir
mesele. Kuraklık Tarım Bakanlığını ilgilendiriyor, denizlerdeki balıkla ilgili olunca --- Karadeniz’de son dönemde
yaşadığımız ilginç bir olay var. Türkiye’nin en sevdiği balık hamsi balığı. Karadenizli vatandaşlarımızın kültürü
haline dönüşmüş bu balığın bu sene fiyatının 6 dolar/kg’a kadar çıktığını gördük. Normalde sentle satılan bir
balıktı, sürü halinde geziyordu. Ama Karadeniz’deki su sıcaklığı yeterince soğumadığı için, balıklar Ukrayna ve
Rusya kıyılarına doğru kaydı ve oralarda yakalanmaya başladı. Bizim balıkçılarımız bu balıkları yakalayamadıkları
için fiyatları da yükselmeye başladı. Aynı şekilde Antalya’da meydana gelen --- ki Antalya Türkiye’nin ve Kuzey
ülkelerinin de yaz kış gıda stoğunun oluştuğu bir yer- taşkın felaketi, tedarik zincirlerini bozdu. Normalde buraya 2
bin kamyon gelmesi gerekirken, o felaketin olduğu gün 100 kamyon gelince o zincir bir anda bozulmaya başlıyor.
İklim değişikliğinden dolayı gıda fiyatlarının artmaya başladığını biliyoruz. Yerel iklim eylemiyle ilgili olarak
Türkiye’nin tedbirler alması gerekiyor, yani eğer biz sera yapacaksak, bundan sonra seraları çok sağlam yapmamız
lazım. Bunun yönetmeliğini çıkarmamız lazım. Herkes kafasına göre sera yapmamalı çünkü bu bir milli servet.
Dolayısıyla o seraları yaparken de belediyemizin, yerelin etkin rol oynaması lazım. Onlardan belki ruhsat alınması,
belki nasıl yapılacağına dair bir yol haritasının olması lazım. Çünkü orada meydana gelen bir problem başka
yerlere de yansıyor. Veya Karadeniz’de fındık çok klasik yöntemlerle kurutuluyor, bir taşkın geldiği zaman 750
ton fındığı denize bırakıyor. Üreten de kayıp yaşıyor. Devlet onu çözebilir belki ama neticede o fındık stoğundaki
azalma fiyatların artışına, enflasyonun artmasına, birçok şeye sebep olabiliyor. Türkiye’de enflasyonun artma
sebeplerinden belki biri de iklim değişikliği olacak. Birçok ülkede de bu geçerli, o yüzden bu noktada herkese görev
düştüğünü, bunun sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı değil, tüm bakanlıkları ilgilendiren bir mesele olduğunun
da altını çizmeye çalışıyoruz.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ
İlk sorum Sayın Ovais Sarmad’a. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sekreteryası’nın aslında yerelde iklim eylemini
güçlendirmek yönünde çok büyük bir itici güç olduğu hepimizin malumu. Aslında sekreterya uzun zamandır
yerele odaklanan girişimlere ya öncülük ediyor ya da destek veriyor. Bu anlamda sekreteryanın dünden bugüne
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çalışmalarını ve COP24’te elde edilen kazanımları özetleyebilir misiniz? COP24 Katowice raporu da dün yayınlandı,
o konuda da memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Buyurun.

Sarmad:
Çok teşekkürler Sayın Bakan Yardımcısı, Türkiye’de
bulunmak benim için büyük bir zevk, büyük bir
onurdur. Sizin de bahsettiğiniz gibi, sizlere, Türkiye
Hükümeti ve Türk halkına dostane duygular
besliyorum. BM İklim Değişikliği’nden hepinize
selamlar getirdim ve ayrıca katılımınız için çok
teşekkür ederim. Burada bulunmanız çok şey ifade
ediyor, çok önemli. Çünkü bizler dünya, toplumlar,
ülkeler, bölgeler ve her birimiz için farklı şekillerde
varoluşsal bir tehdit haline gelmiş olan iklim
değişikliğiyle mücadele ediyoruz. Bu konuyu ele
almak son derece önemli. Sayın Bakan Yardımcısı’nın
da bahsettiği üzere, İklim Değişikliği Sekreterliği’nde
bizim görevimiz dünyayı, hükümetleri ve toplumları
konunun ciddiyetini vurgulamak üzere bir araya
getirmek ve müzakereler yoluyla çözüm yolları
aramaktır. Maalesef ki siyasi partilerin BM İklim
Değişikliği konferanslarında takındığı tutumun
aksine biz müzakerelerimizi hükümetler düzeyinde
yürütmek istemiyoruz ve gün geçtikçe belirli bir
tarafa mensup olmayan paydaşları da aramızda görüyoruz. Özel sektör, sivil toplum, şehirler… Bugün burada
olmam da aslında buna iyi bir örnek teşkil ediyor. Her birimiz hem ortak olarak hem de bireysel olarak harekete
geçmeliyiz. Sayın Bakan Yardımcısı’nın, her bakanlığın harekete geçmesi gerekiyor şeklindeki ifadesi beni çok
memnun etti. Belki de her bakanlığın bünyesinde iklim değişikliğine ilişkin birçok kesişen konuyla mücadele etmek
üzere birimler oluşturulması gerekmektedir. İlginçtir ki, BM’de ve uluslararası alanda, bir durum çok kompleks bir
hale geldiğinde ve insani gelişim veya sosyal, ekonomik gelişim veya güvenlik meseleleri gibi diğer birçok konuyla
kesiştiğinde, bu hususları kesişen konular olarak adlandırıyoruz. Tıpkı cinsiyet veya sağlık veya kalkınma, güvenlik
konuları gibi…İklim değişikliği de kesişen bir konu haline geldi. Belki de çok daha önemli bir hal aldı. Çünkü diğer
kesişen konulara baktığımızda sorunun belirli bir boyutta kaldığını görüyoruz ancak iklim değişikliği ve etkilerine
bakacak olursak, çok daha kapsamlı olduğunu, diğer kesişen konuları çok daha fazla etkilediği ortada. Bugün
birkaçından bahsedildiği üzere bu hususa ilişkin birçok örnek verilebilir. Özetle, kuruluşumuzdan bu yana 25 yıl
geçti ve biliyorsunuz ki 2015 yılında Paris Anlaşması kapsamında, Türk Hükümeti’nin aktif katılımıyla, geçtiğimiz
yıl Aralık ayında Paris Anlaşması Kural Kitabı’nı ve Paris Anlaşması Çalışma Programı’nı tamamlamış
bulunmaktayız. Dolayısıyla, uluslararası senaryoda olması gereken tüm ve araç ve prosedürleri sağlamış
durumdayız. Şimdi ise sıra her seviyede uygulamaya koymaktadır. Teşekkürler.

Birpınar:
Teşekkürler. Aslında iklim değişikliği meselesinde, sizin de bahsettiğiniz gibi dünya bir araya geliyor ve uzun
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süredir her sene yapılan Taraflar Toplantısı’nda konsensusla karar alıyor. Hemen hemen hiçbir konuda bunu
başaramıyor dünya, BM çatısı altında en iyi başardığı iş aslında iklim değişikliği alanında her yıl yapılan Taraflar
Toplantısı’nda aldığı kararlardır. Zaman zaman zorlansalar da bütün kararları oybirliği ve konsensusla almaları
bence sekreteryanın en önemli başarılarından biri. Bütün devletlerle iyi çalıştığının göstergesidir. Onun için de ben
sekreteryaya teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelip bu önemli toplantıya verdikleri katkı için de teşekkürlerimi
ifade etmek istiyorum. Şimdi Sayın Suri, BM Habitat, kente ilişkin bir çok öncü rol alıyor. Biz de ülke olarak ev
sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Kentlerin planlanması, kent altyapısı, kentsel hareketlilik, kent ekonomisi, iklim
değişikliği gibi bir çok konuda önemli çalışmalar yapıyor. Ancak iklim değişikliği öyle bir konu ki, hepsiyle aslında
yakından ilgili. İklim değişikliğini bu bahsettiğimiz diğer konulara nasıl entegre edebiliyorsunuz, kent planlaması,
kent altyapısı, kentsel hareketlilik ve kent ekonomisine? Bu açıdan uygulamada en çok hangi sorun ve zorluklarla
karşılaşıyorsunuz?

Suri:
Çok teşekkür ederim Sayın Bakan Yardımcısı, benim
için de burada bulunmak büyük bir zevk. İki BM
temsilciliği olarak burada küreselden yerel hususlara
kadar farklı konuları ele alabilmek büyük bir fırsat.
BM Habitat (BM İnsan Yerleşimleri Programı),
geçtiğimiz on yıl boyunca iklim değişikliği alanında
farklı seviyelerde aktif olarak yer almıştır. İklim
değişikliği bizim için hem azaltma hem de
adaptasyon ile ilgili müdahaleleri hedeflediğimiz
bir faaliyet alanıdır. Fakat, aynı zamanda, sizin de
söylediğiniz gibi bu kesişen bir konudur. Bu nedenle,
başlattığımız her Proje ve her programda, iklim
sorunlarının hangi açıdan ele alınacağının en başında
belirtilmesi gerekmektedir. Bu bizim her alanda
yapmaya çalıştığımız ve yaptığımız husustur. İklime
ilişkin boyutları ve konuları politika çalışmalarımıza,
mobilite, planlama ve tasarım çalışmalarımıza dahil
etmiş bulunmaktayız.
Bunun yanı sıra, gayri resmi yerleşim yerleri, küçük
şehirler, büyük şehirlerde yürüttüğümüz çalışmalar gibi adaptasyona yönelik çalışmalar hem de mobilite,
emisyonları azaltma gibi iklim değişikliğini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Şu an, 8 ülke ve 16
şehirde, AB tarafından finansmanı sağlanan düşük karbon emisyonlu kentsel geliştirme programı yürütülmektedir.
İklim gündemine ağırlık verilmesi ve yaygınlaştırılması için birçok çalışma gerçekleştirmekteyiz. Güçlendirdiğimiz
iklim eyleminin dört ana hedefimizden biri olduğu, 2020 yılında başlayacak olan yeni stratejik planımızdan
bahsetmek isterim. Bu gerçekten önemli bir girişim, portfolyomuzdaki dört husustan biri olan iklim konusu
üzerinde son derece detaylı olarak duracak ve bu girişimi büyük bir kararlılıkla gerçekleştireceğiz.
Karşılaştığımız zorluklara gelince... ilginçtir ki, aklıma alanda karşılaştığımız birbirinden farklı örnekler geldi ve tabii
bazı ortak tehditler de var. Bunlardan bir tanesi yatay ve dikey koordinasyon. Balıkçılık Bakanlığı’nın etkilendiğini,
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Tarım Bakanlığı’nın, Orman Bakanlığı’nın bu durumdan muzdarip olduğundan bahsettiniz... İklimle ilgili sektörler
arası müdahaleleri nasıl tek bir noktada bir araya getiriyor ve koordine ediyorsunuz? Bana göre, yatay koordinasyon
en büyük zorluklardan biri. Dikey koordinasyon da aynı şekilde. Sabah yaptığınız konuşma aslında bu problemleri
çok iyi şekilde yansıtıyordu. Ulusal politika, ulusaltı stratejiler ve sonrasında yerel eylem arasındaki koordinasyon
ve tutarlılık. Çoğunlukla sağlayabildiğimiz entegrasyon bu konuda sağlanamıyor.
Yine sabah bahsettiğiniz ikinci bir konu ise, devamlı karşılaştığımız yerel yönetim kapasiteleri sorunudur. Yerel
yönetimleri etkin görmek istiyoruz, uygulayıcı kurumların devlet kurumları olmasını arzu ediyoruz, yerel yönetimlerin
harekete geçmesini bekliyoruz. Ancak, yerel yönetim kapasiteleri oldukça sınırlı. Hem insan kaynakları, beceri seti,
farkındalık, kullanabilecekleri göstergeler açısından hem de sermaye açısından.
Karşılaştığımız üçüncü zorluk ise, en savunmasız topluluklar için ne yapılması gerektiğidir. İklim gibi önemli
meseleler hakkında konuşurken sıklıkla gayri resmi yerleşim yerlerinde yaşayan oldukça savunmasız insanlar
olduğunu unutuyoruz. Onların endişe duydukları konuları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Son olarak ise, planlama ve tasarım hakkında konuşurken, insan kaynaklarından bahsettim, beceri setlerini
nasıl geliştiriyorsunuz? Yerel ölçekte çalışan kişilerin teknik bilgi ve becerilerinden bahsediyorum, onların iklim
değişikliği hususundaki etkilerini anlayabilmek için. Bu bizim her zaman karşılaştığımız bir sorun. Çalışmalarımız
kapsamında bu konuyu ele almaya çalışıyoruz ancak çok sıklıkla karşılaşıyoruz maalesef.
Teşekkürler.

Birpınar:
Teşekkürler, tabii Sayın Suri, aslında bu konferanstan Habitat’a bir mesaj da göndermemiz gerekiyorsa, önümüzde
bir Habitat Meclis Toplantısı var, bu ilk defa yapılıyor. Onun için sizi tebrik ediyorum. Normalde iklim değişikliği
her sene Taraflar Toplantısı ile gündeme geliyor, Habitat 20 senede bir yapılıyor. Dolayısıyla çok gündemde
durmuyordu. Ama bundan sonra bu Asamblelerin her 2 senede bir yapılması gündemi çok güçlü tutacaktır.
Oradan da iklim konusunda, özellikle iklim değişikliğine uyum konusunun gündeme alındığı güçlü bir deklarasyon
beklediğimizi ifade etmek istiyorum Türkiye olarak. Aslında bizim Türkiye’de ve dünyadaki karar vericilere, hatta
vatandaşlarımıza bir şeyi iyi anlatabilmemiz lazım. 24. Taraflar Toplantısı’nı yaptık. 24 senedir iklim değişikliğine
inananlar, bilim adamları, politikacılar, iyi hukukçular bir araya gelip çetin müzakereler yapıyorlar. Ama vatandaşın
attığı çöp miktarının artmasının, tek kullanımlık poşetin iklim değişikliği ile alakasını bizim vatandaşlarımıza
anlatabildiğimize inanmıyorum. Hala bu konuda eksiğimiz var. Bu konunun altı çizilmeli. Evindeki elektriği fazla
kullanmasının termik santralin daha fazla çalışması, daha fazla fosil yakıtın yakılması ve oradan da iklimin çok daha
fazla değişimine sebep olduğunu vatandaşın bilmesini sağlamak lazım. Enerji verimliliğinden, poşet kullanımına,
bir çok meseleyi iklim değişikliği bağlamında söylemek lazım. Biraz evvel TV programında konuşuyordum, ikinci
soru olarak hep şu geliyor, vatandaş ne yapmalı? Vatandaş gerçekten iklim değişikliği meselesinin attığı çöple,
atıkla, kullandığı elektrikle – mesela burada toplantı yapıyoruz, herkeste kravat var. Klima da çalışıyor. Bu bir iklim
toplantısı. Aslında böyle olmamalı. Belki kravatları çıkarıp ondan sonra klimayı da kapatmamız gerekiyor. Bu tip
şeyleri yapabilmeliyiz. Habitat dünyanın evi gibidir. Bu konuda bize yardımcı olmalı. Bizim de onlarla beraber
çalışmak istediğimizi ifade etmek istiyorum.
Sayın Sarmad, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Sekreteryası altında, aslında her şey temelde taraf
ülkelerin çetin müzakereleriyle devam ediyor. Ülkeler iyi hukukçularını, iyi diplomatlarını getiriyorlar ve herkes
kendi ülkesinin ve bölgesinin veya grubunun menfaatlerini korumak için müzakereler yapıyor. Bu süreçte, süreci
etkileme ve yönlendirme bakımından yerel aktörlerin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce ilerleyen dönemlerde
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daha etkin bir rol oynamaları mümkün mü? Özellikle yerel yönetimlerin bu müzakerelere etkin katılımı konusunda
ne düşünüyorsunuz?

Sarmad:
Çok teşekkürler, söylediklerinizin hepsi çok yerinde ve önemliydi. Öncelikle Paris Anlaşması’ndan bahsederek
başlamak istiyorum, hepinizin, eğer daha önce bakmadıysanız, bir göz atmanızı diliyorum. Paris Anlaşması’nda
bir madde var ki çok basit ve güçlü bir mesaj veriyor. Madde de şöyle deniyor; “Taraflar; iklim eylemi, eğitim,
öğretim, kamu farkındalığı, kamu katılımı, kamunun bilgiye erişimini artırmaya yönelik olarak işbirliği halinde uygun
önlemler alacaktır.” Çok basit ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmiş. Bu anlaşma bütün hükümetler tarafından kabul
edildi. 197 hükümetten 184’ü bu anlaşmayı onayladı. Yani aslında ortada çok güçlü bir taahhüt var. Şimdi bunu
nasıl yapacağız, nasıl uygulayacağız; bu soruları sordunuz. Bunun için çok sayıda iyi örnekler var. Aslında, bugün
konuştuğumuz gibi dünyanın birçok bölgesinde bu örnekleri görüyoruz. İsveç, Greta’dan bu genç kızımız. Kendisi,
hükümetleri, kamuyu bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve her seviyede daha geniş kapsamlı iklim eylemleri
gerçekleştirmek amacıyla Cuma günü okullarda bu kampanyaları başlattı. Bildiriler, anlaşmalar, büyük çaplı
konferanslar, yani üzerinde mutabık kaldığımız ve kağıt parçalarını imzaladığımız şeylerin yanı sıra asıl önemli
olan yerel ve uygulamalı iklim eylemleridir. Diğer bir örnek ise BM’de günümüz çevresinde yapmaya çalıştığımız
şeydir.... Hepimizin akıllı telefonları var...Sosyal medya, iklim konusunda farkındalık oluşturmayı, insanların
katılımlarını ve faaliyet göstermelerini sağlıyor. Geçen yıl, İklim Değişikliği Konferansı’nı ilk kez halka açık bir
şekilde gerçekleştirdik. Sosyal medya aracılığıyla. BM Konferansı’nda “halk koltuğu” adını verdiğimiz boş bir yer
ayırdık. Sosyal medya aracılığıyla kamuya ilettik. Harika bir tecrübeydi, 1,3 milyar insana ulaştık. Sorduğumuz soru
şuydu; “Bu salonda olsaydınız, liderlere ne yapmalarını söylerdiniz?” Çoğunluk BM İklim Değişikliği’nde bulunan
liderlerden harekete geçme kararlılığını artırmalarını istedi. Maalesef, haberlerde ve medyada hakkımızda birçok
olumsuz haber dönüyor. Ancak, bir yandan da birçok olumlu şey gerçekleşiyor. Bunların üzerinde çalışıyoruz.
Daha yüksek farkındalık, daha büyük adımlar atma isteği. Bu da, umuyorum ki hükümetleri teşvik eder ve onları
harekete geçmek için daha iyi yapılar, süreçler ve politikalar oluşturmaya iter.
Son olarak söylemek istediğim, ne zaman harekete geçeceğiz? Bilim çok açıkça ortaya koyuyor ki zaman çok
kısıtlı. Harekete geçmek, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altına indirmek için kalan zaman çok kısıtlı. Yaklaşık on
bir yılımız kaldı ve bilim çok net olarak bunu söylüyor. Eğer mevcut oranlarla devam edersek, atmosferde yayılan
karbon emisyonu miktarı on bir yıl sonra belirlenen en üst noktaya ulaşacak ve çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya
kalacağız. Yani, şuan, hemen şimdi harekete geçmeliyiz. Ya da hatta dün geçmeliydik.

Birpınar:
Teşekkürler Sayın Sarmad. Aslında o İsveçli öğrencinin başlattığı süreci bütün dünya takip ediyor. Biz de sizinle
birlikte bir şey başlatalım, kravatımızı çıkaralım. Bütün salon da çıkarsın, daha az klima çalışsın. Dünyaya da mesaj
vermiş olalım buradan. Çünkü insanlar kravat takınca çok daha fazla klima çalışıyor. Klima çalışınca daha fazla
enerji tüketiyoruz, bunu da iklim değişikliği açısından önemli olarak görüyorum.
Sayın Suri, biliyorsunuz yerel o kadar özgün koşullar taşıyor ki, bazen bir mahalleden diğerine geçtiğimizde bile
bu özgünlükleri fark etmek mümkün. Diğer taraftan günümüzün sosyoekonomik ve kültürel dinamikleri nedeniyle
yerel farklılıklar aslında bir standart haline gelmeye başladı. Aynılaşma olmaya başladı ki bu çok kötü. Çünkü
aslında iklim değişikliğiyle birlikte 2100 yılında, son raporlara göre, deniz seviyesinin 1 m ila 4 m yükseleceği
tahminleri var. Eğer böyle bir şey olursa bir sürü ada ülkesinin yok olacağı söyleniyor. Ada ülkesi yok olunca, daha
önemlisi oradaki kültürlerin de yok olacağını görüyoruz. Dolayısıyla aynılaşma, her yerde McDonalds, Starbucks

www.iklimin.org

2019

23

olması sorun değil, ama oranın yereli çok önemli. Geçenlerde İtalya’dan haber gelmişti, üzüldüm. İtalya kahvenin
merkezidir ve bu Amerikan markasını oraya sokmamışlardı. Hiçbir şekilde yoktu. Ama Milano’ya ilk defa farklı bir
konseptte açıldı. Halk da onu protesto etti. Aslında orada aynılaşma olmamalı, farklılaşma gerekiyor. Bu aynılaşma
baskısından da kurtulmamız gerekiyor. Özellikle iklim değişikliğine uyum çalışmalarını yaparken küresel, ulusal,
yerel arasında dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Diğer bir deyişle, üst ölçekte yapılan çalışmaların yerelin özgünlüklerini
baskı altına aldığını düşünüyor musunuz?

Suri:
Sanırım bana daha zor soruları bıraktınız. Ama kesinlikle size hak veriyorum. Küreselleşmenin birçok olumsuz
boyutu, çeşitlilikte ve özgüllükte yaşanan kayıplar, yerel kültürü ve bağlamı muhafaza etmedeki zorluklarla karşı
karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bizim yürüttüğümüz her Proje ve Program yerel bağlama uygun olarak
hazırlanmıştır. Fakat aynı zamanda, yerel yönetimlerin ve yerel toplulukların ne yapmaları gerektiği hakkında
düşünmeye başlamalarına yardımcı olabilecek bazı kılavuz ilkelerimiz de mevcuttur. Standartlaştırmanın, her
şeye ve herkese uygun olmak anlamı taşımadığını, bu anlama gelmemesi gerektiğini söylemek isterim. Ancak,
tabii ki bazı küresel kılavuz ilkeler de bulunmaktadır. Şu an elimde dünyanın her bölgesini ilgilendiren, iklim eylemi
şehir planlamasına ilişkin 12-15 kılavuz ilkelerimiz var. Ne zaman şehir iklim eylem planı yapmaya başladınız,
bu konuya ilişkin olarak neleri göz önünde bulundurmalısınız? Yani, Antalya, İstanbul, Delhi ya da Portland’a
demiyoruz ki “bu sizin probleminiz”. “Ne hakkında düşünmeleri gerektiğini” söylüyoruz. Mobilite, iskan, yerel
katılım, eğitim, farkındalık...bunlar hakkında düşünmeniz gerekiyor.” “Bu konularda destek alacağınız paydaşlar
kimler?” Bu soruların karşılığında evrensel kılavuzlara ihtiyaç duyulabilir. Bana kalırsa başlangıç için iyi bir nokta.
Bizler aynı zamanda, ulusal ölçekteki politika geliştiricilerine büyük ölçüde savunuculuk ve destek sağlayarak
yerel düzeydeki faaliyetlerimizi dengeliyoruz. Örneğin, BOH (bulaşıcı olmayan hastalıklar) hususunda. Şimdi,
BOH inceleme süreci başlatılıyor. Hükümetlerimizden BOH hakkında farkındalığın artırılması bekleniyor ve biz
de diyoruz ki “Tamam, eğer kentsel içeriğin ve şehirleşmenin nasıl katkıda bulunabileceğini görmek istiyorsanız
BOH’nı incelemek isteyen hükümetleri desteklemeye hazırız.” Ulusal uyum planları için de aynı şey geçerli. Ulusal
uyum planlarında kentsel içeriği güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Sarmad 1.5 C raporundan
bahsetti. Katowice’de düzenlediğimiz COP’da (İklim Değişikliği Konferansı) “bir kentsel politika geliştiricisinin
bu eğilimi tersine çevirmek için ne yapabileceğini” basit olarak anlatan 1.5 C raporunun özetini yayınladık.
Rapor, senaryoları ve eylem planlarını ortaya koyuyor. Kopyalarını sizinle paylaşabiliriz. Benim görüşüm, küresel
savunuculuk ve birbirinden öğrenme ve kararlılığı artırmak için baskı oluşturma küresel ölçekte büyük önem
taşıyor. Bence bu çok önemli. Bir yerde geliştirilen çözümler, belki başka yerlerde de çözümlerin oluşturulmasını
tetikleyebilir. Demiyorum ki bu çözümler kopyalanabilir ya da içe aktarılmalıdır, ancak şunu söylemek gerekir
ki, başka bağlamlarda, başka çözümler üzerine düşünmeyi kesinlikle tetikleyebilir. Tecrübelerin ve uzmanlığın
paylaşılması da faaliyete geçirilmesi için son derece önemlidir. Yerel eylemler, o bölgeye özel olmalıdır ancak
dünyada olup bitenlerden de dersler çıkarılmalıdır. Her seferinde tekerleği yeniden icat etmemize gerek yok. Bence
denge sağlanmalı.

Birpınar:
Teşekkürler Sayın Suri. INDC’den bahsettiniz, biliyorsunuz daha önce Danimarka’da yapılan bir Taraflar
Toplantısı’nda ciddi bir başarısızlık vardı. Onun öncesinde de Kyoto Protokolü’nün başarısız olması aslında işin
yukarıdan aşağıya yürümesiydi. Sadece belli ülkelerin sorumluluğuna bırakılması. Ama bu yeni Paris Anlaşmasında,
aşağıdan yukarı giden, yerelden yukarı giden bir anlaşma. Bu INDC mantığı da öyle. INDC’leri hazırlarken çok
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büyük fırsatları olmadı ülkelerin, onun için bence de revize edilmesi gerekiyor. Ülkelerin kendi durumlarına göre
yukarı doğru veya aşağı doğru… Bence yerelin, belediyelerin yapılacağı şeylerin de ortaya çıkmasından sonra
INDC’ler belki dünya için daha iyi hale gelebilir. Ama zorlama olmadan, mümkün olduğu kadar yerelin değerleriyle
olmalı. Aslında taşın altına herkes ne kadar elini koyabilir… bir problem var, ciddi bir sıkıntı var ve gelecek nesilleri
tehdit ediyor. Bu problemi hep beraber bu problemi nasıl çözebiliriz derken yerelin getirdiği fırsatlar önemli.
Yerelin özgünlüklerinin yeniden gündemimize getirilmiş olması, iklim değişikliğinin fırsatlarından biri olarak
görülüyor. Eskiden yerele bakılmıyordu ama şimdi kültürlere dahi çok daha fazla ilgi gösterilmeye başlandı, onların
kaybolmasının da önüne geçiliyor. Son olarak ortak bir soru sormak istiyorum. Öncelikle Sayın Sarmad, sonra
Sayın Suri cevaplaması arzusundayım. Bildiğiniz gibi BM Zirvesi’nin bu seneki teması İklim Değişikliği. Eylül ayında
yapılacak zirve için sayın Genel Sekreter’in ortaya koyduğu tema iklim değişikliği. Zirve öncesinde bu konferans
aracılığıyla uluslararası kamuoyuna nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bu konferansta neyi hedefliyorsunuz? Sayın
Guterres neyi hedefliyor? Neden böyle tematik konuları seçip böyle bir yola gitti? Bu konuda problem çok mu
ciddi? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Çünkü BM Genel Sekreteri’nin her yıl yaptığı Eylül oturumlarında bir konu
oluyor ama bu yılki konu çok ciddi bir şekilde iklime odaklı. Bu konuda hem BM İklim Değişikliği Sekreteryası’nın
hem de Habitat Sekreteryası’nın görüşlerini almak istiyorum. Sözü önce Sayın Suri’ye vermek istiyorum.

Suri:
Çok teşekkürler. Öncelikle Türkiye ve Kenya ile altyapı, şehirler ve yerel eylemin izlenmesini kolaylaştırdığımız için
çok mutluyuz. Patron’un mesajı çok açık. İklim hedefini hızlandırmalıyız, tüm siyasi gücüyle katkıda bulunuyor ve
bütün sermayesini iklim değişikliği sorununa yatırıyor. Çünkü iklim hedefinin aciliyeti ve önemi ortada. Sebebi bu.
Bence, İklim Zirvesi’nden önce UN Habitat’ın asıl üzerinde durduğu üç temel mesaj var. İlki, azaltma ve adaptasyon
paralel olarak sağlanmalı. Biri diğerini güçlendirmeli. Bence bu çok önemli. Azaltma eylemleri yoksulluğu, zafiyeti
ve açlığı artırmamalı. Yeni iklim direnci ve altyapısı yoksullar için uygun değildir. Para gerektirmektedir ve bazen
ek bir para kaynağı olmadığında, sabah sizin de belirttiğiniz gibi Sayın Bakan Yardımcısı, bu durumda hükümetler
birinden al, diğerine öde mantığıyla hareket etmek zorunda kalmaktadırlar. Bunlar nasıl birlikte yürütülebilir?
Azaltma ve adaptasyonun birbirini desteklemesi gerekmektedir. İkinci mesaj şehirlere yönelik. İklim savaşı
şehirlerde kazanılacak ya da kaybedilecek. Dünya nüfusunun %60’ı yeni alt yapının tümüyle inşa edildiği şehirlerde
yaşıyor. Kıyı şehirleri daha fazla risk altında. Gayri resmi yerleşimlerde yaşayan 1 milyar insan var. Şehirlerle
başlarsanız iklim eylemine engel oluşturacaksınız. Bu bağlamda son mesajım, kimse göz ardı edilmemeli ve o
nedenle iklim değişikliğine uyum sağlama çok önemli. En savunmasız toplulukların iklim dayanıklılığını artırmaya
odaklanın. Kentlerdeki yoksullar, kırsal alanlardaki yoksullar; peki gayri resmi yerleşim yerlerinde yaşayan 1 milyar
insan ne olacak? Onlar bu tartışmanın dışında bırakılan insanlar. Onlar en savunmasız olanlar ve eğer iklim hedefini
hızlandıracaksanız bu insanları da göz önüne almanız gerekmektedir.

Birpınar:
Teşekkürler Sayın Suri, Sayın Sarmad?

Sarmad:
Çok teşekkürler Sayın Bakan Yardımcısı. Bu yıl, sizin de belirttiğiniz gibi, BM için çok önemli bir yıl olacak. Genel
Sekreterliğimiz Eylül ayında bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Eğer hepiniz o zirvede bulunacak olabilseydiniz ve sizin
adınıza toplu bir mesaj iletebilecek olsaydım şunu söylerdim; ilk olarak, acilen harekete geçmemiz gerekiyor. Toplu
olarak, bireysel olarak, tüm bakanlıklarla, tüm paydaşlarla. Özel sektörle, sivil toplumla ve bireylerle. İklim eylemini

www.iklimin.org

2019

25

gerçekleştirebilmek için çok acil olarak iklim hedefini hızlandırmalıyız. Bu ilkiydi. İkinci olarak, uluslararası anlamda
hükümetler düzeyindeki iklim eylemi. Finansman ve teknoloji, iklim değişikliği etkilerinin en çok görüldüğü ülkeler,
bölgeler ve savunmasız topluluklarla paylaşılmalı ve sağlanmalıdır. Bu taahhütler, küresel ölçekte imzalanan
anlaşmalar çerçevesinde verilmiştir, 2020’den itibaren yıllık yüz milyon dolar sağlanacağı söylenmiştir. Bu hala
küçük bir miktar, yapılması gereken daha çok şey var. Bu konu, uluslararası toplum, dünya liderlerine verdiğimiz
mesajımız yoluyla, öne çıkarak güçlü bir şekilde “bu eylem artık gerçekleştirilmek zorunda” diyebilmelidir. Çünkü
Sayın Bakan Yardımcısı’nın da belirttiği gibi bu konuda birlikteyiz. İklimin sınırları, milletleri yoktur. İklim bir ülkenin
sınırları çerçevesinde kalacak ve diğer ülkelerde bu sorun yaşanmayacak ya da daha güvenli olacak diye bir
durum yoktur. Hayır. Bu taahhütlerin, bu değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Üçüncü olarak bahsetmek
istediğim nokta, belki de en önemlisi; toplumlarda, hayatlarımızda bir değişiklik yapmak ve gelecek nesillere teslim
etmek istiyorsak bunu ancak eğitim ve halkın bilinçlenmesiyle sağlayabiliriz. Öyleyse, şu an bahsettiğimiz her şey,
müfredata eklenerek küçük çocuklara öğretilmelidir ki büyüdüklerinde onlar için normal olan şey bu olsun. Bunu
düşünmenize gerek yok. Belki bundan 20 yıl önce burada olsaydık, şu an aramızdan bazıları sigara içiyor olacaktı.
Ama artık durum değişti. Artık sigara içilmemesi bize normal gelmeye başladı. Aynı şey iklim değişikliğinde de
uygulanmalı. Sonuç olarak, eğitim üçüncü olarak değinmek istediğim noktaydı.

Birpınar:
Teşekkürler Sayın Sarmad. Şunu unutmayalım, önümüzdeki dönemde Sayın Suri’nin de bahsettiği gibi eğer tedbir
almazsak, eğer çare aramazsak bu yapılanlara, sanayi devriminden beri meydana gelen bu emisyon artışlarından
dolayı iklim değişikliğine; karşımızda çok ciddi problemler var. Açlık, kıtlık geliyor. Dünya nüfusu hızla artıyor. Ve
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bundan dolayı iklim göçlerinin olacağını da görüyoruz. Şu anda ülkemiz 4,5 milyon Suriyeli vatandaşa ev sahipliği
yapıyor. Bu insanlar bir iç savaştan çıkıp bizim ülkemize gelmişler ve biz onlara 30 milyar dolar bütçe ayırdık.
Bize AB’den gelmesi beklenen para 3 milyar dolar, bu miktarı kendi bütçemizden harcadık.. Bu iklim göçleri
zengin ülkelerin başına dert olacak. Onun için şimdiden, ekonomileri zengin olan ülkelerin, gelişmekte olan, az
gelişmiş ülkelere ve küçük ada ülkelerine… iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ama iklim değişikliğine hiçbir
katkısı olmamış, bu zamana kadar emisyon dahi yapmamış turizm ülkesi olan ülkelerin suçu ne günahı ne diye
sormak lazım. O insanlar yerlerinden edilecekse, onların kültürleri de edilecek ve o insanlar zengin ülkelere doğru
hareketlenecekler. Bu iklim göçlerinden dolayı o ülkelerin harcayacağı paralar, şu anda vermesi gereken paraların
belki 100 misli belki 1000 misli olacak. Bu ülkelerin çoğu da o fakir ülkeleri, Afrika ülkelerini sömürerek, onların
kaynaklarını alarak zenginleşmiş ülkeler. Asya’nın, Afrika’nın kaynaklarını sömürerek zenginleşen, ağır sanayi
devrimini yapan veya IT devrimini yapan ülkelerdir. Şu anda iklim değişikliğinden dolayı büyük sıkıntılar dünyanın
başına bela olacaksa ve bu sıkıntı mutlaka şu anda evde huzurla rahat oturduğunu düşünen zengin ülkelerin
çocuklarını da etkileyecektir. Bunu unutmayın. 1789 yılında Fransız Devrimi olmadan evvel, o zamanki kralın
karısına diyorlar ki insanlar yiyecek ekmek bulamıyorlar, onun verdiği cevap ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.
Konuyu ne kadar anlamadığını gösteriyor. Ama günler sonra da devrim gerçekleşince o insanların kalmadığını
da görüyoruz. Dolayısıyla zengin ülkelerin de şu anda aksiyon alıp çalışmaları gerekiyor. Çünkü raporlardan
okuduğumuz zaman da eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama gençler bizden daha çevreci. Bizim nesil
ve bizden önceki nesilde problem var. Onlar aslında doğayı ve çevreyi kirlettiler ama bizim çocuklarımız çok
daha çevreci. Eğitim konusu önemli. Demek ki öğretmenleri bu konuları onlara iyi anlatıyorlar. Bundan sonra da
bizim Eğitim Daire Başkanımız da burada. Biz bütün üniversitelere, ilk ve orta okullara bu eğitimleri vereceğiz,
bunlara da bütçe ayırdık. Burada özellikle kadınlarımız, yaşlılarımız, çocuklarımız, engellilerimiz, göçmenler ve kent
yoksullarının yerelde bulunduğunu; bu hassas toplulukların da en çok etkilendiğini de bilmek gerekiyor. Dolayısıyla
etkin bir mücadele, topyekûn işbirliği ve katılımcılık da gerektirdiğinin altını çizmek istiyorum. Ayrıca mücadeleyi
sektörden mekâna yaymak, bölge veya havza bazında politikalar üretmek ve uygulamak da son derece elzem. Bu
sözlerle panelimize son vermeden önce Sayın Sarmad ve Sayın Suri’ye katılımları, o kadar uzun yollardan gelip
Antalya gibi dünyanın en güzel şehirlerinden birine geldikleri için ve katkıları için tekrar teşekkür ediyorum. Bu
vesileyle yerel iklim eyleminin ivme kazanmasını, bu eylemin bütün Türkiye’ye ve dünyaya yayılmasını temenni
ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
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Avrupa Birliğinde Yerel İklim
Eylemi Uygulamaları Politikaları

Jose Ramon Picatoste
Ruggeroni
Avrupa Çevre Ajansı,
Adaptasyon Birimi

Ruggeroni:
Herkese iyi günler. Öncelikle, böyle bir daveti düzenleyerek burada
olmamıza ve iklim alanındaki son faaliyetlerimizi sunmamıza imkan
sağlayan organizatörlere çok teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na ve Antalya Büyükşehir Belediyesine de teşekkürlerimi
sunuyorum.
Bu görüntü, bu rakam Avrupa Çevre Ajansı’nın 2017’de düzenlediği
rapora ait. Burada size, bugün Konferans esnasında tartıştığımız
tekrarlanan sorunlardan birini göstermek istiyorum. Bu küresel
iklim değişikliği, küresel bir fenomen ancak her bölgede ve her
lokasyondaki etkileri farklı. Burada, Avrupa’nın biyocoğrafi bölgelere
ayrıldığını görüyoruz ve her bölgeye özel farklı etkiler mevcut.
Daha önce belirtildiği gibi Akdeniz bölgesi iklim değişikliği etkisinin
görüldüğü en sıcak noktalardan biridir. Hatta daha bölgesel olarak
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bakacak olursak daha spesifik etkiler görmekteyiz. Yani, küresel ısınmayı yerel düzeyde değerlendirmek çok
önemlidir.
Sunumu kısa tutmaya çalışacağım. Avrupa Çevre Ajansı’nın ne olduğundan, neler yaptığından bahsedeceğiz.
Sonrasında, Avrupa düzeyinde belirlenen adaptasyon stratejisini, Ajansın iklim adaptasyonu faaliyetlerini
desteklemek için sağladığı ürünler ve hizmetleri anlatacağım, ardından kısaca Avrupa İklim Uyum Platformu’na
bakacağız.
Öncelikle, Ajans AB’ye bağlı bir kuruluştur. Politika geliştiricilerine ve kamuya zamanında, hedeflenen, konuyla
ilgili ve güvenilir bilgi sağlanması yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı destekleme ve Avrupa’da çevreye yönelik
önemli ve ölçülebilir bir iyileşme sağlama amacı gütmektedir. Ajans, temel olarak veri ve bilgileri analiz ederek,
değerlendirerek ve üreterek bilim ve politika arasında ara bağlantı görevini üstlenir.
Peki Ajans ne değildir? Ajans bir politika uygulama ajansı değildir. Bir finansman sağlayıcı kuruluş değildir.
Yeni mevzuat oluşturmaz. Sadece politika geliştiricilerine bilgi sağlayan bir kuruluştur. Bu bağlamda, Ajans’ın
oluşturduğu bilgi türleri değerlendirme, göstergeler, bütünleşik çevresel değerlendirme, tematik çevresel
değerlendirmedir. Bu Avrupa Çevre Ajansı üyesi ülkelerin ortak görüşüdür. Ajans kapsamında 32 üye ülke ve 6
işbirlikçi ülke yer almaktadır.
Ajans, tüm üye ülkelerden 300’den fazla ulusal kurumu bir araya getiren EIONET isimli Avrupa Çevre Bilgi ve
Gözlem Ağı aracılığıyla güçlü bir ağ faaliyetine sahiptir. Burada her ülkede farklı bir ulusal odak noktasının ve her
bir konu için bazı ulusal referans merkezlerinin bulunduğunu görüyoruz. Her ülkede Ajans’ı ve diğer kurumları
destekleyen Avrupa yerel merkezleri bulunmaktadır.
Avrupa’daki yürütülen adaptasyon çalışmaları bu şekildedir. Aynı zamanda, 2013 yılında belirlenen bir adaptasyon
stratejisi de bulunmaktadır. 3 önceliğimiz, 8 eylemimiz vardır ve bu kapsamda devam eden faaliyetlerimiz ve
politikalarımız bulunmaktadır. Bunlardan bahsedecek olursam, Ajans’ın ilk faaliyet alanı üye ülkelere ve üye
ülkelerin kendi ulusal adaptasyon stratejilerini geliştirmeye teşvik eden stratejiye yöneliktir. Aynı zamanda, bu
faaliyetlerin desteklenmesi için LIFE aracıyla finansman sağlanmaktadır ve Belediye Başkanları Sözleşmesi ile
yerel noktalara hitap edilmektedir. Bilgi üretme ve yayılımına yönelik olarak da birçok faaliyet yürütülmektedir.
Son faaliyet alanımızda ise Avrupa politikalarına uyum sağlamaya odaklanılmaktadır. Dediğim gibi strateji 2013
yılında belirlendi. Komisyon, geçen yıl, etkinliğinin ve aynı zamanda, verimliliğinin, ilgililik düzeyinin, tutarlılığının
ve AB katma değerinin ölçülmesi amacıyla stratejiyi değerlendirdi. Değerlendirmenin sonucunda, genel anlamda
stratejinin belirlenen hedeflere ulaştığı ve strateji kapsamında belirlenen 8 faaliyetin tamamında bir ilerleme
kaydedildiği ortaya konuldu. Tabi ki iyileştirilmesi gereken noktalar var, ancak Komisyon, farklı organizasyonlardan
ve HDİP (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) gibi forumlardan alınacak sonuçlar, raporlar ve ilerlemeler,
BMİDÇS (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ) müzakereleri, AB uzun dönemli stratejisinden,
vb. alınacak tüm sonuçlarla birlikte 2020 yılına kadar gerçekleştirilecek olan stratejinin revize edilmesini
beklemektedir.
AB ve Avrupa düzeyindeki küresel genel değerlendirmeyi göstermek istiyorum, bu resimde Ajans’ın 33 üyesinin
ulusal adaptasyon stratejilerini ne ölçüde uyguladıklarını görüyoruz ve gördüğünüz gibi Ajans’tan 28 üye ülke
ulusal ölçekte adaptasyon stratejisini geliştirmiş durumda.
Bu resim, aynı zamanda yerel düzeydeki stratejilere ilişkin de bilgi vermektedir. 150 binin üzerinde nüfusu olan
şehirlerin yaklaşık %40’ı yerel adaptasyon stratejilerini belirlemiştir ve Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayan
ve yerel düzeyde adaptasyon eylemleri gerçekleştirmeye taahhüt eden birçok şehir de bulunmaktadır. Burada,
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Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni
imzalayan bazı şehirleri görüyorsunuz.
Ajans’ın faaliyetlerine ve daha somut olarak
Ajans’taki grubumun iklim değişikliği etkisi, zafiyet
ve adaptasyon alanında geliştirdiği ürünlere ve
hizmetlere dönecek olursak burada gördükleriniz
en son geliştirilen ürünler. Etkiler ve zafiyet
göstergelerine ve aynı zamanda, adaptasyon ve afet
riski yönetimine ilişkin olarak raporlar hazırlanmıştır.
Ülke düzeyinde ulusal adaptasyon faaliyetlerini
içeren birçok rapor düzenlenmiştir. Yine kentsel ve
yerel düzeye ilişkin birçok rapor oluşturulmuştur.
Bunların arasında ulaşım gibi sektörel raporlar da
yer almaktadır. Bu yıl, tarım ve enerji üzerine rapor
hazırlayacağız. Bunun yanı sıra, bir bilgi sistemi
olan İklim Adaptasyon Platformu bulunmaktadır. Bu
konuda sizlere daha sonra bilgi vereceğim.
İklim Adaptasyon Platformu, Avrupa adaptasyon
stratejisinde yer alan 8 eylemden biridir. İklim
değişikliğine adaptasyon için bilgi araçlarının
yayılımını sağlayan bir araç olarak tanımlanmaktadır.
Platform, geçtiğimiz Ocak ayında kabul edilen,
platformun amaçlarını, misyon ve vizyonunu,
platformun yönetişimini...öncelikli faaliyet alanlarını
bir araya getiren bir strateji imzalamıştır. Bu strateji,
platformun geliştirilmesi için kılavuz görevi gören
planlama aracımızdır.
Platform, iklim değişikliğine adaptasyona ilişkin bilgi ve bilgi dağarcığını bir araya getiren bir bilgi sistemi
olarak düşünülebilir. Avrupa’da her düzey için faydalıdır. İki ana bileşenden oluşmaktadır. İlki, iklim değişikliğine
adaptasyona ilişkin konuları bir araya getiren portalın çalışma içerikleri ve yapısıdır. Platform’un 2000’den fazla
öğeyi kapsayan bir veri tabanı da bulunmaktadır ve bu iki bileşen birbiriyle bağlantılıdır.
Programın ana yapısı bu şekildedir. AB politikasına ilişkin, içerisinde sektörel düzeyde de bilgiler barındıran bölümler
bulunmaktadır. Avrupa’da iklim değişikliğine en duyarlı sektörlerden bahsettik, işte bu sektörler hakkında bilgi
tabanı, politika çerçevesi ve finansman olanaklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, adaptasyon politikasına
ve bölgesel politikaya ayrılmış bölümler de bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra, coğrafi boyut ve ülkelere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tüm Avrupa Çevre Ajansı ülkelerine ait ülke
düzeyinde sayfalar bulunmaktadır. Şehirler ve uluslararası bölgeler hakkında bilgiler sunulmaktadır. Size bir ülkeye
ait sayfayı göstermek istiyorum. Bu, Türkiye’nin sayfası. İklim Adaptasyon’da yer alan bilgiler ülkelerden alınıyor.
Bu nedenle, belirli bir noktaya kadar, sunulan tüm bilgiler ülkeden ülkeye homojen olarak nitelendirilebilir. Her
ülkedeki politika ve yasal çerçeve, sektörel faaliyetler, öncelikler, ülkelerin paydaşlarla bir araya geldiği ve iletişim
kurduğuna ilişkin bilgi sağlamaktayız.
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Platforma’daki bir diğer önemli unsur ise... Bilgi Paketi olarak adlandırdığımız iklim değişikliği adaptasyonu ile ilgili
ana konular, veriler ve göstergeler, araştırma, projeler, araçlar ve uygulamalarla ilgili farklı bölümlerdir. Daha sonra
platformdaki vaka çalışmaları ve adaptasyon seçeneklerinden biraz daha bahsedeceğim.
Daha önce söylediğim gibi, 2000’den fazla öğenin bulunduğu veri tabanı slaytta gördüğünüz gibi bir yapıdır. Birçok
farklı veri türlerini göz önüne alıyoruz. İklim değişikliğinin farklı etkileri, farklı unsurlar, bölgeler ve ülkeler gibi. Tüm
bu kategoriler, kullanıcıların ilgilendikleri konuyla ilgili bilgiye kolayca ulaşabilmeleri için filtrelenmiştir.
Burada gördüğünüz platformun yönetişim yapısı, fazla detaya girmek istemiyorum. Temel olarak, ilgili aktörleri,
kullanıcıları ve bilgi sağlayıcıları bir araya getiren platform için bir danışma grubumuz var. Danışma gurubu,
platform için stratejik rehberlik sağlıyor ve daha önceden söylediğim gibi strateji departmanı bünyesinde faaliyet
gösteriyorlar.
Peki platforma kim bilgi sağlıyor? Daha önce söylediğim gibi ülkelerden ve aynı zamanda ulus ötesi kuruluşlar,
sözleşmeler, şehir ağları, Belediye Başkanları Sözleşmesi, araştırma topluluğu, Avrupa Komisyonu’ndan farklı
Genel Müdürlükler, Ortak Araştırma Merkezi ve diğer paydaşlara kadar farklı bilgi sağlayıcıları bulunmaktadır.
Şimdi platformu kimlerin kullandığına ilişkin bazı bilgiler vereceğim. Geçtiğimiz iki yıldan beri sürdürdüğümüz
çalışma içeriği analizi, işlevsellikler, web istatistikleri, kullanıcı ve sağlayıcı anketi, İklim Adaptasyonu’nun kullanım
alanları olmak üzere farklı açılardan ele aldığımız İklim Adaptasyonu değerlendirmesinin sonuçlarına ilişkin tüm
bilgilere ücretsiz olarak erişim sağlanabiliyor.
Diğer adaptasyon platformu yöneticileri için de yararlı bilgiler sağlanmaktadır. Sadece Avrupalı platform yöneticileri
değil, ulusal ve sektörel yöneticiler için de faydalıdır.
Rakamlara bakacak olursak, değerlendirme döneminde tüm Avrupa’dan ve Avrupa dışından 400.000’den fazla
kişi platformu ziyaret etmiş. Amerika, Asya gibi diğer kıtalardan da kullanıcılar var. Ayrıca, platformu tekrar ziyaret
eden kullanıcılarımızın sayısı çok fazla. Kullanıcıların platforma bağlılığını görebiliyoruz diyebilirim.
Söylediğim gibi, farklı türden bilgi sağlayıcılara ulaşmamızı başarı olarak görüyoruz. Ancak, platformun içeriğinin
zenginleştirilmesi için daha fazla sağlayıcıya ihtiyacımız var. Özellikle, değerlendirme sonucumuza göre, iklim
hizmetleri ve araştırma projelerine yönelik bir bölümümüz var. Ancak, değerlendirmeye göre kullanıcılar tarafından
en çok ziyaret edilen veya en önce bilgi alınmak istenen sayfa AB politikası, ülke ve ulusal sayfalar. Diğer çok
ziyaret edilen sayfalar ise adaptasyon desteği ve vaka çalışmaları. Ayrıca, kullanıcılar İklim Adaptasyonunda bazı
yerel ölçekli araçlara da rağbet gösteriyorlar.
Burada, politika girişimlerinin desteklenmesinde İklim Adaptasyonu’ndan nasıl faydalanıldığını görüyoruz. Uyum
politikası sürecinde platformun nasıl kullanıldığına ilişkin örnekler olan İklim Adaptasyonu’nun 17 farklı kullanımını
görüyoruz. Bir örnek Türkiye’den.
Değerlendirme sonuçlarına göre, Avrupa’da bilgi dağarcığı ve bilgi sağlanmaya devam edilebilmesi için İklim
Adaptasyonu değerlendirilmesinin yapılmasına ihtiyaç olduğunu gördük ve Avrupa’da bilgi dağarcığı boyutunu
genişlettik. Platform son döneme ait bilgilerle güncellendi.
Kaynaklara gelince, kaynaklar her zaman sınırlı. Ancak, maliyet etkinliği açısından sonuçlar tatmin edici düzeyde.
Tutarlılık... İklim Adaptasyonu diğer AB platformlarıyla yakından bağlantılıdır. Bütünleyicilik açısından ise AB düzeyi
ve ulusal düzeydeki platformlar arasındaki bütünleyiciliği arttırmaya çalışıyoruz.
Bu bulgular ışığında, platformun yapısal tutarlılığını, düzenini, kullanılabilirliğini ve aynı zamanda mevcut ara yüzü
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geliştirmek geçen yıl yeni bir IT (bilgi teknolojileri) geliştirdik.
Yenilenen platform, geçtiğimiz Ocak ayında kullanıma açıldı, hepinizi platformu ziyaret etmeye ve sürekli
iyileştirmenin sağlanması için geri bildirimlerde bulunmaya davet ediyorum.
Bu Konferansla bağlantı olduğunu düşündüğüm platformda bulunan birkaç unsurdan bahsetmek istiyorum. Yerel
ölçek kapsamında, politika çerçevesi, bilgi tabanı ve finansman hakkında bilgi içeren bir kent web sayfası var. Bu
sayfada, kentsel sektörlere ilişkin veri tabanında yer alan temel unsurlara da ağırlık veriliyor.
Bu genel bilgilerin yanı sıra, kentsel adaptasyonu destekleme araçları gibi bazı araçlar var. Bu araç, zafiyetlerin
belirlenmesinden, adaptasyon seçenekleri, bu seçeneklerin değerlendirilmesi, eylemlerin uygulanması, izleme,
raporlama ve değerlendirmeye kadar adaptasyon politikası döngülerinin tüm adımları için kılavuz görevi
görmektedir. Döngüdeki tüm bu adımlar için yerel ölçekte faydalı olabilecek bilgiler yer almaktadır.
Aynı zamanda, İklim Adaptasyonu kapsamında, kentlerin sosyal ve ekonomik özellikleri, iklim değişikliğine bağlı
fiziksel zafiyetler de dahil olmak üzere tüm zafiyetler hakkında birçok bilgiyi bir araya getiren “kentsel adaptasyon
haritası görüntüleyicisi” isimli bir bileşen bulunmaktadır.
Son olarak, vaka çalışmalarına ilişkin unsurlardan söz etmek istiyorum. Vaka çalışmaları bizim yürüttüğümüz en
önemli çalışma diyebilirim. Çünkü bunlar yerel düzeydeki spesifik uygulama eylemleridir. Platform’da daha birçok
düzeyde uygulanan eylemler var fakat arama aracına tıklıyoruz ve kentsel örnek olay incelemesi filtresini açıyoruz.
Şehirlerin ve yerel idarelerin adaptasyon seçeneklerini nasıl uyguladıklarına ilişkin ilgili örnekleri inceleyen 45 vaka
çalışmamız var. İspanya’da uygulanan “Barselona’da Akdeniz İklimini Yumuşatan Ağaçlar” buna bir örnektedir.
Bunlar yakından ilişkilidir çünkü vaka çalışmalarında uygulama seçenekleri uygulanmaktadır. Mesela bir genel
adaptasyon seçeneği: “Kentsel bölgelerde yeşil alanlar ve koridorlar”.
Size, üzerinde bir düşünmeniz için bazı yansımalar göstereceğim... Avrupa iklim değişikliğine karşı hala savunmasız
durumda ve sabah da konuşulduğu gibi adaptasyona ihtiyacımız var. Bazı alanlarda daha fazla çalışmanın
yapılması öneriliyor. Ben etki azaltma politikalarıyla olan bağlantıları vurgulamak istiyorum çünkü bu politikalara
karşılık kazanç anlayışıyla bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak, ekosistem tabanlı yaklaşım alanında da
bazı çözümler var. Afet riski yönetimi, afet riskinin azaltılması iklim değişikliği adaptasyon politikalarına dahil
edilmelidir ve üzerinde daha çok çalışılması gereken gelecek alanlarının iklim değişikliği adaptasyon politikalarına
dahil edilmesi gerekmektedir.
Adaptasyon platformlarıyla ilgili karşımıza çıkan bazı zorluklar var. Tüm hükümet düzeylerinde sonuçlar, bulgular,
ürünler ve bilgi ortaya koyan eylemler yürütülüyor. Zor olan ise, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik bilgi sunulabilmesi
için bu çok sayıda bilginin nasıl düzenleneceğidir.
Karşılaştığımız diğer bir zorluk ise platformlar arasındaki bağlantıyı kurabilmek. Daha önce bahsettiğim gibi, İklim
Adaptasyonu gibi Avrupa’da tüm düzeylerde iklim adaptasyonuna yönelik platformların sayısı gitgide artıyor.
Bunların yanında bir de afet riskini azaltmaya ilişkin platformlar, sektörel platformlar...ve ulusal düzeyde git
gide artan adaptasyon platformları da var. Bildiğim kadarıyla Türkiye de kendi ulusal adaptasyon platformunu
oluşturma sürecinde. Platformlar arasındaki tüm bu farklı seviyelerle bağlantı kurmaya çalışmak gerçekten zor.
Çok teşekkürler.
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Rıfat Ünal Sayman :

Moderatör:
Rıfat Ünal Sayman
REC Türkiye, Direktör
Katılımcılar:
Abdülmelik Ötegen
Türkiye Belediyeler Birliği
(TBB), Genel Sekreter
Yardımcısı
Fatih Erol
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), Çevre
Koruma Müdürü
İbrahim Yılmaz
Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi, Tarımsal
Hizmetler Müdürü
Ali Değirmenci
Denizli Büyükşehir
Belediyesi, Başkan Vekili

Değerli katılımcılar, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza
bu önemli organizasyondan ötürü takdirlerimi sunmak isterim.
Gerçekten çok başarılı bir organizasyon. Aynı zamanda
organizasyonu düzenleyen İklimİN projesi ekibine de teşekkür
etmek isterim. Sabahki oturum dolu dolu oldu. Sayın bakanımızın
moderasyonunda oldukça verimli bir panel oldu. Ve küresel ölçekteki
gelişmeleri takip etme, öğrenme fırsatı bulduk. Bu oturumda da
yerelde, ülkemizde neler yapılıyor, bunu inceleme ve değerlendirme
fırsatımız olacak. İlk olarak panelistlerimizden gündemdeki sıraya
göre, serbest kürsüde kendi belediyelerinde neler yaptıklarını,
hem çevre konusunda ama özellikle iklim değişikliği konusunda,
paylaşmalarını rica edeceğiz. Burada gerçekten üç önemli
belediyemiz var. İBB, Türkiye’nin metropolü, dünyada çok önemli
bir belediye. Ve Türkiye’de İBB’nin hem iklim değişikliği azaltım
planını hem de uyum eylem planını yapmış olması, gerçekten büyük
ses getirdi ve diğer belediyelerin önünü açtı. Denizli Büyükşehir
Belediyesi de Türkiye’de hem azaltım hem de uyum eylem planı olan
3. Büyükşehir belediyesi. Bu anlamda onların da bir liderlik rolü var.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2011 den bu yana 3 envanter ve
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eylem planı hazırladılar diye biliyorum. O yüzden bu deneyimleri almak çok faydalı olacak. Ama belediyelerimizin
deneyimlerine geçmeden önce, bizimle genel resmi paylaşmaları için ilk olarak TBB’nin bir konuşması olacak. Ben
sözü daha fazla uzatmadan kendilerine bırakmak istiyorum.

Ötegen:
Çok farklı ve nitelikli bir toplantı için buradayız. Yerel
İklim Eylem Konferansı’nın hem Antalya’mız için hem
ülkemiz için hem de dünya için hayırlı olmasını
diliyorum. Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’nin
bütün belediyeleriyle koordinasyonu sağlayan tek
kuruluşudur. 1398 belediyeyi, zaman zaman belediye
başkanlarını, zaman zaman meclis üyelerini bir
araya getirerek tecrübe paylaşımı ve dünyadaki
gelişmeleri,
yenilikleri
değerlendirerek
sonuçlandırmaya yönelir. Bunun yanı sıra,
belediyelerimizin ciddi boyutta personeli vardır.
Bugün de duyduğumuz gibi öncelikli olarak iki konu
gündeme getiriliyor – personel nitelikleri sorunu ve
bu projelerin nasıl hayata geçirileceği, yani finansman
sorunu. Elbette yenilikleri ve çağın ihtiyaçlarını hayata geçirmek için bütün personelin gelişimi, eğitimi ve maddi
bağlamda nasıl destekleneceğinin neticelendirilmesi gerekiyor. Biz de TBB olarak bütün belediyelerimize rehberlik
yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu konuda tecrübeler paylaşılırken elden gelen şekliyle, imkanlar dahilinde
destekler veriyoruz. Bu desteklerimiz hem bu tip çalışmaları geliştirme, yoğunlaştırma şeklinde olabiliyor; hem de
yerinden eğitim veya uzaktan eğitim şeklinde oluyor. Ayrıca mevzuat bağlamında da yapılabilecek değişiklikler
varsa, bunları karşılıklı görüşerek gerek bakanlıklarımızdan gelecek öneriler şeklinde gerekse belediyelerimizden
gelen önerileri toplayarak, hukuk servisimizde değerlendirerek neticelendirmenin yolunu arıyoruz.

Dünya Kentleri ile Yarışmak için Belediyelerimizin Önü Açıldı
TBB 1945 yılında kurulmuş olmasına rağmen, 2005 yılındaki önemli bir değişiklikle, bütün belediyelerin temsilcisi
noktasına geldi. Türkiye’de yerel yönetimlerde gerek 6360 sayılı yasa, gerek 5216 sayılı yasanın değişmesiyle,
belediyelerin görevleri büyük şekilde arttı. Bu artışla beraber dünyadaki kentlerle yarışmak için belediyelerimizin
önü açıldı. Büyükşehir dendiğinde artık köyler beldeler kaldırılarak, belediyelerimizle yerelde bir merkezi yönetim
oluşturulmuş oldu.
Bu bağlamda da büyükşehir belediyeleri, projelerini planlarını ona göre yapmak zorunda kalıyor. Bugün
gündemimizdeki çevre ve iklimle yakından ilgili konuları, atık-atık su ile ilgili konuları, enerji ile ilgili konuları,
ulaşımla ilgili konuları, her belediyemizin değerlendirmesi gerekiyor. Ulaşım araçlarının yenilenmesi, iklim
değişikliği açısından çok önemli bir sorun. Dolayısıyla belediyelerin bir perspektif çizerken eylem planlarını da
anlatacaklardır – bunu göz önünde tutması gerekiyor. Veya en küçük yerleşim yerine kadar su götürülmesi, kirli
suyun tahliyesi, arıtılması, tabiatın korunması gibi bütün faaliyetleri de göz önünde bulundurması gerekiyor.
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Biz bunları belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, yetkililerini, daire başkanlarını, müdürlerini bir araya
getirdiğimizde değerlendirerek kendi yerel politikalarını gözden geçirmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda yeni bir
birim de oluşturduk. Bu birim proje ve finansman birimi. Yurtdışından veya AB fonlarından gelebilecek bütün
destekleri belediyelerimizle paylaşıp yönlendiriyoruz. Finansman desteği için de gayret gösteriyoruz. Projelerin
paylaşılması için de bir platform açtık kendi sitemizde. Özellikle belediyelerimiz fiziki, sosyal, kültürel çalışmalar
yapar ama; ekolojik ve çevreci çalışmalarını TBB sitesine gönderiyorlar, biz paylaşıyoruz, örnek çalışmaları da
böylelikle değerlendirmiş oluyoruz.
Özellikle son yıllarda belediyelerimiz gerek yeşil alanda gerekse ulaşımla ilgili hava kirliliğini engellemek için
yapılabilecek araç değişim-dönüşümlerinde, hava kalitesi kontrolünde, su yönetiminde çok önemli mesafeler
almışlardır. Bizim gözlemlediğimiz, medyada da gözlemlediğimiz, bu dönemde seçim adaylarının ve mevcut
başkanların çalışmaları ve hedefleri arasında iklim değişikliğine yönelik projeler ciddi yer ediyor. Bu gelecek için
de oldukça ümit verici bir şey.
Ayrıca daha köklü bir yapı oluşturarak, eğitim müessesesi, kampüs yapmak gibi bir çalışmamız var. Şu anda ihale
aşamasında – TBB eğitim kampüsü olacak. Burası yeşil bir bina şeklinde planlanıyor. Bu planlamaya göre de
güneş enerjisini en iyi şekilde değerlendireceğiz, atıkları zaten mevcut yerlerde olduğu gibi – sıfır atık projesini
geliştirerek örnek bir çalışma yapıyoruz. Bunların da belediyelerimiz arasında koordinasyonunu teşvik ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığımızdan gelen talep üzerine sıfır gıda atığı projesi de önemli bir proje, o konuda da destek ve
gayretlerimizi sürdürüyoruz. Benim şimdilik bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar ama yine olursa devam
ederiz.

Sayman:
Çok teşekkürler genel perspektifi çizdiğiniz için. Dediğim gibi ilk bölümde belediyelerimizden eylem planı ile ilgili
deneyimlerini kısaca aktarmalarını rica edeceğiz. Ondan sonra kendilerine sorular yönelterek devam edeceğiz.
Ve en sonunda da salonumuzdan sorulara açacağız. Ben hemen İstanbul ile, göz bebeğimiz ile devam etmek
istiyorum.

Erol:
Herkese merhabalar. Biz iklim değişikliği eylem planını
bitirdik. https://www.iklim.istanbul adresinde final
raporuna kadar hepsini görebilirsiniz. Ama bunun çıkış
noktası 2015, Paris. Mehmet Emin Hocam İBB Paris’e
gelecek dedi. Biz gittik. Herkes birbirine bakıyor, bakanlar,
cumhurbaşkanımız herkes konuşuyor. Biz neredeyiz
dedik. İstanbul’a dönüp biz de bunu yapmalıyız dedik.
Kimi şehirde havaalanı var, sanayi var. Hepsi o kadar.
İstanbul’da tarım var, havaalanı var, sanayi var… Gittikçe
uzuyor, onun da detayına inelim dedik. Etrafımızdakiler
de bitirin artık demeye başladı. Çünkü İstanbul, amiyane
tabirle ağabeylik yaparsa, devamı çorap söküğü gibi gelir
algısı vardı. Biz güzel bir eylem planı yaptığımızı
düşünüyoruz fakat azaltım hedefleri nihayetinde merkezi
hükümetin vereceği karar.
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Halılar İklime Uyum Projesi Olarak Görülmeye Başladı
Biz daha ziyade hizmet odaklıyız. Uyum bazlı bir şeyler yapmaya çalıştık. 2015’te başladık ama vatandaş 2017’de
halıları fark etti. Dolu yağınca arabalar hasar gördü, halı bir uyum objesi olmaya başladı. Halı kullanıyorlar. Biz
vatandaş uyuma başlamış dedik. Ama halıyla başlamış. İstanbul giderek büyüyor, gelişiyor. 3. Havalimanı geldi,
3. Karayolu geldi, Cumhurbaşkanımız İstanbul gözbebeğimiz diyerek elinden geldiğince bize yatırım yapıyor.
Yaptığımız her hizmetle, aslında iklim eylem planımızdaki bir hedefe odaklanmış olduk. Raylı sistem 1000 km’ye
çıkacak kararı var, toplu ulaşıma yöneliyoruz, sera gazı envanterimizde azalmalar başlıyor. Bir metrobüs yaptık,
trafikten 3000-4000 arabayı çeker hale geldik. Evet trafik yine kalabalık ama insanlar daha fazla toplu ulaşım
kullanıyor. Bizim devasa çöp alanlarımız var, düzenli depolamamız var. Hepiniz üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz.
Metan çıkışından çıkacak karbon emisyonunu elektriğe dönüştürüyoruz. Yakma tesisi yapıyoruz, 3000 ton/günlük.
Türkiye’de Kocaeli’nde İZAYDAŞ var ama, evsel atıkla ilgili bir tesis gerçekten başka bir şey. Her yaptığımızda
bir şeyleri daha iyiye götürebiliriz demeye başladık. Azaltımla ilgili deklarasyonlar veriyoruz, bizim eylem planını
okuyanlar biliyordur, İstanbul 2030 ve 2050 de büyüme potansiyeli olan bir şehir. Cumhurbaşkanımız bahsediyor,
Kanal İstanbul gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Biz de otomatik olarak bakanlığımızın %21’lik artımdan azaltım
hedefiyle paralel bir hamle yapmak zorunda kaldık. %33 dedik 2030 için. Raporda da buna yer verdik. Sonra
diğer şehirlerle kendimizi mukayese etmeye başladık, Lizbon, Atina, New York… Aslında İstanbul haricinde 15
tane büyükşehir belediyesi var, 8’i şu anda aktif eylem planına sahip. Aslında büyük şehirler Bakanlığımızın
Türkiye INDC’sinden hareketle bir azaltım hedefi verebilirler. Ama yerelde mutlaka uyum olması lazım. Biz hizmet
sektörüyüz. Altyapıyı desteklememiz, büyütmemiz lazım. Gri su kullanımına teşvik etmemiz lazım. Su kayıplarını
önlememiz lazım.
İklim değişikliğinin farkında mısınız sorusuna evet diyen %85. Ama ne yapacağını sorduğumuzda herkes halı
getiririz diyor. Otopark yapalım diyoruz, halı daha önemli diyor. Çok ilginç bunlar. İnsanlar bir zaman sonra
farkındalığa ulaşmaya başladılar. Aralık’ta bir çevre zirvesi yaptık, hemen ardından bizim AB projemiz vardı iklimle
ilgili- iklim sempozyumu yaptık. Biz bas bas bağırdık İstanbul’da iklim konuşulacak diye, herkes evet, azaltım vb.
diyordu. Sonra medya geldi, dedim ki 2030’da kar yağmayacak. 3 gün İstanbul’da kar yağmayacak diye haber
oldu. Müdür kar yağmayacak dedi, müdür karı durdurdu, Allah’ın işine mi karışıyor? Sonunda müdürüm kar
yağacak mı, iklimden dolayı bak biz de biliyoruz artık demeye başladılar. Küçük farkındalıklar insanları çok fazla
güdümleyebiliyor.

İstanbul Akdeniz İklimine Evriliyor
Biz 7 paketlik bir eylem planı yaptık. Sera gazı envanterimizi hesapladık, güncelliyoruz. Yalnızca biz bunu
hesapladık 47 milyon tondur demedik, bunu valide ettirdik. Uluslararası platformları mutlaka kullanın, biz
kullandık. C40 ve UCLG ile networkümüz çok iyi. C40 bize ayrıca eğitim desteği verdi. CDPSCCR’a data giriyoruz.
COP21’den önceki Compact of Mayors’u imzaladıktan sonra başladık. Her şey birbirini tetikliyor. İstanbul Akdeniz
iklimine evriliyor, belki duymuşsunuzdur. Artık Antalya yerine İstanbul diyeceksiniz. Kar yağmayacak dedim olay
oldu, iklim senaryolarımız, kırılganlıklarımız altyapı ve Akdeniz iklimi üzerine, sıcaklık artacak, 0 derecenin altını
görmeyeceğimiz günler çoğalacak.
www.iklimin.org
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Sloganımız “Biz Değişelim, İklim Değişmesin”
Kendimiz çalıp kendimiz oynamadık. Aldık STKları, üniversite hocalarını, karayollarını, DSİ’yi…Kısacası bütün
paydaşları aldık, kırılganlıklarımızı bulduk ve bir eylem planı yaptık. Burada şehirleri görüyorsunuz. Güzel bir
karşılaştırma raporu oldu. Nerelerde eksiğiz, nerelerde daha iyiyiz, bunu gördük. Hepsini hem ulusal hem
uluslararası çerçevelere bağlayarak yaptık. Bakanlığın iklimle ilgili verdiği bütün dataları kullandık. Kendimizin
stratejik planlarına bunları eyledik. Sonunda 70 eylem çıktı, 208 faaliyetimiz var. Mesela benim için en yapılması
gerekenlerden biri, binalarda yenilenebilir enerjiye teşvik. Elektrik kaynaklarının en az %10-%15 yenilenebilir
enerji olması. Altyapılarımızı koyduk, gri suyu koyduk, ulaşımı koyduk. Bisikleti, metroyu koyduk. Şimdi de
stratejik planlarımıza adapte etmeye çalışıyoruz. Yapacaklarımız bunlar. 4 yıl sonra revize edeceğiz, 2 yılda bir
de raporlamayı düşünüyoruz. Özellikle vatandaşta farkındalık yaratmak için çalışıyoruz. Metrolarda Modyo’yu
mutlaka kullanıyoruz. Birine iklim değişikliğini İstanbul’da sorduğunuz zaman, farkında değilim diyen yok. Çok
nadirdir. Genel olarak bu. Sloganımız da “Biz değişelim, iklim değişmesin”.

Sayman:
Çok güzel özetlediniz gerçekten. 1900 yılında küresel ölçekteki toplam salımlar 7 milyar tondu. 2017 yılında bu
salımlar 53 milyar tona yükseldi. Ülkemiz 500 milyon tonla bunun %1’ini gerçekleştiriyor. İstanbul da bu durumda
küresel ölçekteki salımların 1000’de birinden sorumlu olduğunu görüyoruz. Ama Fatih Bey’in vurguladığı gibi,
azaltım planı yanında mutlaka daha da önemli olan uyum eylem planının hazırlanmış olması. Bu açıdan İstanbul’u
tekrar tebrik ediyoruz.

Erol:
Hep diyorlar ki neden havaalanı, neden karayolu yapılıyor? Bunlar bizim büyük projelerimiz, sizin kentlerinizde de
böyle büyük projeler olacak. Onun için adaptasyon kavramı gelişti. Büyük projeler olacak, bu projelerdeki çıktılar,
sizin dirençli hale gelmenizdeki giriş datalarıdır. Bu olmaz değil, olacak. Biz de direnç göstererek onunla yaşamayı,
adapte olarak beraber hareket etmeyi nasıl yapacağımızı öğrenerek eylem planı yapmalıyız.

Sayman:
Siz nüfusun artmasına da değindiniz. TÜİK verilerine göre 2025 yılına kadar Türkiye’nin nüfusu 8 milyon artacak.
Yani %10 civarında. Ama güneydoğuya doğru, Antep’e doğru bunun üzerine göçün de eklendiğini ve Suriyeli
misafirlerimizin olduğunu görüyoruz. Bu yüzden aslında iyi planlama yapmak – iklim değişikliği planlaması da
burada önemli – Antep gibi belediyelerimizde daha da bir önem kazanıyor. Antep bugüne kadar 3 defa eylem planı
hazırladı. Antep’in deneyimlerini almak önemli, hem neden 3’e çıktı belki onu da paylaşabilirsiniz.
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Yılmaz:
Çok teşekkürler. Ben de herkese hoş geldiniz
diyorum. Öncelikle başkanımız Fatma Şahin
hanımefendinin selamlarını iletmek isterim. Sayın
Cumhurbaşkanımız
bugün
bu
saatlerde
Gaziantep’teler. O nedenle kendisi beni görevlendirdi.
Yerel deyince sanki önce belediyeler anlaşılıyor. Bütün
bakanlıkların taşra teşkilatını da ben yerel olarak kabul
etmek istiyorum. Uzun yıllar Tarım Bakanlığı’nda
çalıştım. Teknik eleman, şube müdürü, müdür
yardımcısı ve il müdürü olarak. İklim değişikliklerini
en acı şekilde yaşayan bir kardeşinizim. Yıllarca
tarım teşkilatında çalıştık. Tarım iklim şartlarına en
açık üretim şekli. Bir dolu, sel, yangın, beklenmeyen
bir afet çiftçinin bütün umutlarını siliyor. Bir köye
gidiyorsunuz, adam ellerini başının arasına almış,
kredi borcumu nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor. Oğlumu, kızımı nasıl evlendireceğim, traktörün borcunu nasıl
ödeyeceğim diye düşünüyor. Yanı başımızda Fırat Nehri akıyor, biz 5 km’lik yerde kuraklık tespiti yapıyoruz. Ben
şuna benzetiyorum. Hepimiz hastane görürüz, önünden geçeriz. Orada yatan insanlar olduğunu da biliriz ama o
acıyı tam yüreğimizde hissetmeyiz. Ne zaman yakınımız gider o zaman hissederiz. Bu iklim de öyle bir şey ki, evet
bir şeyler yapmak lazım.

Yanı Başımızda Fırat Nehri Akıyor, Biz Kuraklık Tespiti Yapıyoruz
Bizim ziraat fakültesinde okuduğumuz yıllarda tarımsal yayın diye bir dersimiz vardı. Hocamız şöyle derdi, “önce
bir kişiyi haberdar edeceksin, sonra ilgi uyandıracaksın, ihtiyaç hissettireceksin, o üretimi yapacaksın”. İklim
değişikliği konusunda gerçekten güzel çabalar var. Ama haberdar etmek, ilgi uyandırmak, ihtiyaç hissettirmek
konusunda ben daha büyük çabalara ihtiyaç olduğunu hissediyorum. Bu nedenle bu tarz faaliyetleri de son derece
önemsiyorum. Emeği geçen, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere, Antalya Büyükşehir Belediyemize
ve projenin koordinatörlerine çok teşekkür ediyorum.

Türkiye’de İlk İklim Eylem Planını
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaptı
Uzun yıllar tarım bakanlığında çalıştım, sonradan belediyeci oldum. 5 yıldan bu yana Gaziantep Büyükşehir
Belediyesindeyim. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yapıyorum. Buraya geldikten sonra öğrendim,
Türkiye’de ilk iklim eylem planını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yapmış. 2011 yılında. Bunu öğrendiğim zaman
sevindim. Aslında 2003-2004 yıllarında bu kuraklık hadisesini gördüğümde ne yapabilirim diye düşünmüştüm. İl
Özel İdaresi kaynaklarıyla ciddi manada ağaçlandırma çalışmaları yapmaya başlamıştım. 10 yılda 100 bin dekar
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alana zeytin ağacı diktirdim. Bu iklim eylem planını görünce de çok sevindim. Tabi ki sadece belediyeler değil,
kamu kurumlarının taşra teşkilatları da bu işte görev almalı. Belediyeler için bir tabir vardır, bir adam asamaz bir
de para basamaz derler. Onun dışında her şeyi yapabildiğini söylerler. Dolayısıyla iklim konusunda da bir şeyler
yapabileceklerini söyleyebiliriz.
Bildiğiniz şeyler, dünyanın ikliminin değiştiğini hepimiz görüyoruz. Dünya çabalıyor. 2005 Kyoto Protokolü’nden bu
yana bu iş biraz daha ciddi hale geldi. Biz de çabalıyoruz ve Büyükşehir Belediyemizde 4 daire başkanlığımız bu
iş için çaba sarf ediyor.
2011 yılında iklim eylem planlarını hazırladık, 2015 ve 2018’de de bunları güncelledik. Ulaşım, atık su, su, hizmetler,
konut ve enerji sektörlerinde başlangıçta projeler yapıldı. Daha sonra toprak, su bunların içine katıldı. 41 farklı
konuda emisyonlar ölçüldü. 2023 hedeflerimizde karbon emisyonunun %20 azaltılması, enerji tüketiminin de %20
azaltılması hedef olarak kondu.
Peki neler yaptık? Öncelikle hafif raylı sistem yapıldı, bu sistem 15 km şimdilik. Günlük 100 bin yolcu taşıyoruz.
200 otobüse eşdeğer, karbon salınımını engelliyor. 26 km’lik yeni bir tramvay hattı yapıyoruz. 2019 sonuna doğru
tramvay hattını da tamamlamış olacağız. Otobüslerin önemli bir bölümünü doğalgaza çevirdik. Tabi İstanbul değiliz,
olamayız da zaten. Ama biraz evvel %25 nüfus artışı düşünülüyor dediniz, bizim şimdiden nüfusumuz %25 artmış
durumda. 2,5 milyon nüfuslu bir şehir olduk. Şu anda projeleri tamamlandı, seçimden sonra ihalesine çıkılacak
25 km’lik bir metro hattı planlanıyor. Düzenli katı atık depolama alanlarımız var, bu işi çok iyi yapıyoruz. 2 tane
düzenli katı atık depolama alanımız, 2 tane de transfer istasyonumuz var. Gaziantep’in bütün mahallelerindeki katı
atıkları topluyoruz. Metan gazından enerji üretiyoruz, Koreli bir firma bu işi yapıyor. Aynı şekilde çöp sahasındaki
sızıntı sularını da arıtıyoruz. Sıfır atık yönetiminde hepinizin bildiği gibi esas olan atıkların toplanması ve bunların
sınıflandırılması.

Kuraklığın Etkisini Bizzat Yaşadığımız için
Suyun Önemini Biliyoruz
Su yönetiminde Düzbağ barajı adında bir projemiz var. İstanbul’un su projesinden sonra Türkiye’nin en büyük su
projesi. 103 km’den su getiriyoruz. Bunun iklim değişikliğiyle ne alakası var diyebilirsiniz. Su hayat, suya sahip
olmazsak yarın aç kalacağız. Biz Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye’nin hemen yanındayız. Kuraklığın etkisini
bizzat yaşayanlar olarak suyun kıymetini en çok biz biliyoruz. Bizim suyumuz 56 km’den Kartalkaya Barajı’ndan
geliyor. Ciddi bir pompaj var. Yıllık 100 milyon TL elektrik faturası ödüyoruz. Bu elektrik çoğu zaman fosil yakıtlardan
elde ediliyor. Düzbağ Barajı da cazibeyle gelecek. Şu anda su aldığımız barajdaki su bitkisel üretimde kullanılacak.
Daha çok üretim, daha çok fotosentez, daha çok karbondioksit emilimi demek olacak.
Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan sularımız barajlara ve oradan sulamaya gidiyor. Buradaki çamurdan enerji
üretiyoruz. Konut yönetiminin ne alakası var diyebilirsiniz. Kuzeyşehir adlı bir şehir kuruyoruz. Türkiye’nin en büyük
toplu konut projesi. Her nedense Gaziantepliler bu “en”lere biraz meraklı. 50 bin konut.
Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi de Gaziantep’te. 5 tane organize sanayi bölgesi var. 50 milyon m2
toplam alanı. Binlerce fabrika var. Her gün burada çalışan yaklaşık 100-150 bin kişi şehirden sanayi bölgesine,
sanayi bölgesinden şehre servis otobüsleriyle taşınıyor. En az 3 bin servis otobüsü her gün 100-150 bin kişiyi
taşıyor. 2 vardiyalı olunca sayı artıyor. O 3 bin servisin salınımını ve bu servislerin trafikte yer almasından dolayı
kırmızı ışıkta bekleyen araçların da salınımını düşünün. İnanılmaz oluyor. Şimdi sadece Gaziantep organize sanayi
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bölgesinde çalışanlara yönelik, hemen 3-5 km mesafede 50 bin konutluk bir proje yapıldı. Şu anda ilk etabın
kuraları çekilmek üzere.
Biraz evvel bahsetmiştim, haberdar etmek diye. 190 bin öğrencimize eğitimler verdik. Tiyatro eğitimleri yaptık.
Toprak ve suyun maceralarını anlatan bir oyun. Hatta Apple Store’da yer aldı.

Her Yıl 40 bin Ton Karbondioksit Oluşumunu Engelliyoruz
Anlatacak çok şey var. Kalite çalışmaları var, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yapı kullanım izni alan herkesten
10 ağaç dikme talebi var. Yaptığımız faaliyetlerin sonucunda her yıl 40 bin ton karbondioksit oluşumunu
engelliyoruz. Yenilenebilir enerji projelerine de yer veriyoruz. Biyogaz enerji santralimiz var. Bu santral şöyle bir işlev
görüyor. Yine Türkiye’nin en büyük organize besi bölgelerinden biri Gaziantep’te. 5000 dönüm üzerine kurulmuş,
sanıyorum 470 kadar ahırı var. Şu anda 400 ahır aktif. 2008’de Türkiye’de hayvancılıkta bir sıkıntı yaşandığında
GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin destekleriyle büyükbaş hayvancılara bir destek verilmişti. Onunla birlikte başka
yerlerde de çok büyük hayvancılık işletmeleri kuruldu. Bizzat ben de işin içerisindeydim. Binlerce başlık hayvancılık
işletmeleri kuruldu. Hayvancılık işletmelerinin en önemli problemi o atıkların giderilmesidir. Bu biyogaz tesisimiz,
Türkiye’de bir kamu kuruluşunun yaptığı en büyük tesistir. Bu tesiste 30 km içindeki bütün hayvancılık işletmelerinin
atıkları değerlendirilecek ve biyogaz olarak üretilecektir. Ödüllerimiz var. Güneş enerjisi çalışmalarımız var. Solar
parklarımız var. GES projemiz var, bir adet rüzgâr santrali projemiz 30 MW. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız var.
Bu projelerle ilgili de bir eylem planımız var. Binamız yeşil bina sertifikası aldı, ISO5001 belgemiz var.
Müsaade ederseniz yararlanıcısı olduğumuz proje hakkında da birkaç cümleyle katılımcıları bilgilendireyim.
Gaziantep ili, ağaçlandırma yoluyla karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik bir projede yararlanıcı konumunda.
Bu projenin süresi 24 ay. Genel amacı Gaziantep’teki sera gazı emisyonunun azaltılması. Özel amacı da bir taraftan
zeytin ağacı dikilmesiyle emisyon azaltılması, öte yandan güneş enerjisinin sulamada kullanılması. Proje tanıtımları
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ve çiftçilerle sözleşmeler yapıldı. 169 çiftçimizle bu işi yürütüyoruz. Arazi kontrolleri yapıldı. Her bir çiftçinin tek
tek arazisine gidildi. Toprak numuneleri alındı ve bunlar Tarım Kredi Kooperatiflerimize ait Gübretaş firmamız
tarafından ücretsiz olarak analiz edildi. Fidanlar çiftçilerimize verildi, dikimleri sahada kontrol edildi. Sonra karbon
emisyonuna katkısını ölçmek için İstanbul’dan Yusuf Serengil’le işbirliği yapıyoruz şu anda. Tabi burada 9 ilçemizde
birer bahçe seçtik. Her bahçeden 25’er ağaç seçtik. Bu ağaçlarda ölçümler yapıyoruz. Onları numaralandırdık. Her
ağaçtan kök gövde ve dal ölçümleri alınıyor. Bu ölçümleri önümüzdeki dönemde hesaplayacağız. Diğer yandan
da güneş enerjisiyle sulama sistemleri. Ben bu sulama sistemini 2004 veya 2005 yıllarında ilk olarak Tarım İl
Müdürlüğü’nün bahçesine kurmuştum. Yapacak yer yoktu, atölyenin tepesine kurmuştum. Şimdi bu yaygınlaştı.
9 ilçemizde 1’er çiftçimize, güneş enerjisiyle sulama sistemini örnek olarak yapacağız. Sondaj çalışmalarımız
tamamlandı. Yağışların bitmesinden hemen sonra da sulamaya geçeceğiz. Bir çalışmamız daha var. Meralar
bugün çok önemli. Onlara sahip çıkmazsak, meralar vasfını kaybederse, erozyon oradan başlar. Sadece erozyon
değil, iklimden en çok etkilenen yerler oralar olur. Çünkü meralar herkesin faydalandığı ama hiç kimsenin bir
şey katmadığı alanlardır. Biz böylece hayvancılığı, her türlü hayvansal gıdayı kaybederiz. Biz meralarda sondaj
yaparak su çıkarıyoruz. Orada enerji olmadığı için, güneş enerjisi panelleriyle elektrik üretip suyu öyle çıkarıyoruz
ve hayvanlara su temin ediyoruz.
Proje ekibimiz, işaretli arkadaşımızla bu projeye beraber başlamıştık ama kaybettik. Allah rahmet eylesin.
Teşekkürler.

Sayman:
Teşekkürler. Aslında İklimİN projesi, AB’nin desteği ile Türkiye’de yerel yönetimlere önemli bir olanak sağladı. Bu
kapsamda bazı illerimizin iklim değişikliği eylem planlarını hazırlaması sağlanmış oldu. Bunlardan biri de Denizli
Büyükşehir Belediyemiz. Biz de o projenin içindeydik. Ali Bey’le yakından çalıştık.Kendisi bütün süreçlere hakimdi.
Kendisinin eylem planını değerlendirmesini rica ediyorum.

Değirmenci:
Sayın Bakanım, çok kıymetli hanımefendiler,
beyefendiler. Günün ilerleyen saatinde ben de
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında iklim eylem
planına ilişkin sabahtan beri pek çok şey söylendi.
Ama herhalde en önemli faktör, bu konuda bir
farkındalık oluşturabilmek. 2014’e kadar Türkiye’de
16 büyükşehir vardı. 2014’te çıkan yasayla nüfusu
750 bin olan 14 il daha büyükşehir statüsünü kazandı.
Bunlardan biri de Denizli. 5 yıllık bir büyükşehirden
bahsediyorum. İzninizle birkaç cümleyle Denizli’yi
tanıtmak isterim. 1 milyon 30 bin nüfusu, 12 bin km2
yüzölçümü olan ve %49’u ormanlarla kaplı bir alan
Denizli. İklimle ilgili iki de çarpıcı örnek vermek
istiyorum. Denizli’de iki tane beyazımız var. Biri kayak
merkezi, yaklaşık 2600 rakımlı. Şu anda kar yağıyor. Diğer tarafta da rakım 200 olan jeotermal kaynaklarımızın
olduğu bölgemiz. Aslında iklim değişikliğini aynı anda yaşayan ender şehirlerden biri.
2017 yılında başladık, REC Türkiye direktörümüz Ünal Bey’le başladığımız bir iklim eylem planı sürecimiz var. 2019
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itibariyle de projemizi bitiriyoruz. Ben hemen sözümün başında 13 Haziran 2019 tarihinde Denizli Büyükşehir
Belediyemizin yapmış olduğu iklim eylem planı kapanış programı olacak, başta Sayın Bakanımız olmak üzere
buradaki bütün katılımcıları programımıza davet etmek isterim.
Denizli büyümekte olan bir il. Organize sanayi bölgeleriyle, yıllık yaklaşık 4 milyar dolar ihracatıyla ülkede en fazla
ihracat yapan 8. İl. Kişi başına düşen araç sayısı, 1 milyon 30 bin nüfusta, 430bin aracımız var. Kişi başına düşen
araç sayısı açısından da Türkiye’deki ilk şehirlerden biri.
Biz de iklim eylem planına başlarken hem azaltımı hem de ülkemizle beraber büyümekte olan bir şehir olduğu için
uyumu hedef seçtik. 13 Haziran’daki programımızda hem azaltım hem uyumu yakalamış olacağız.

İklim Hareketi için Değişime Güç Ver
Yola çıkarken kendimize bir slogan seçtik. “İklim hareketi için değişime güç ver” bizim projemizin adı. Ben her
toplantıda bunu bıkmadan usanmadan söylüyorum. Bütün toplantıya katılanları tebrik ediyorum; iklim hareketi
için değişime güç verdiler. İklim için hareketlendikleri için. Bugün buradaki katılımcıları da bu açıdan kutluyorum.
Dünyayla beraber ülkemizde de iklim değişiyor. Doğa olayı dediğimiz bugüne kadar alışkın olmadığımız olayların
sayısı artıyor. Bunları Ünal Bey belki istatistiki olarak sizlerle de paylaşır. Buna karşı ne yapabiliriz diye sorgularsak
herhalde amacına uygun olur diye düşünüyorum. Tabii ki başta bakanlığımız, yerel yönetimler, sivil toplum
örgütleri, kamu kuruluşları… ama ondan daha da çok önemsediğim; birey olarak ne yapabiliriz diye sorarsak ve
buna bir cevap üretebilirsek; en doğru işi yapmış oluruz.
Bu proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizin resmi internet sitesinde Karbon Ayak İzi hesaplama modülü açtık.
Ve billboardlarla, sosyal medyayla, yazılı ve görsel medyayla bunu Denizli halkıyla paylaştık. Çok güzel geri dönüşler
aldık. Karbon ayak izinin ne olduğunu ve birey olarak karbon ayak iziyle şehre kattığımız sera gazı salınımlarını,
kullandığımız elektrik tüketimini, kullandığımız su tüketiminin azaltılması noktalarında farkındalık oluşturduk. Bu
eğitim çalışmalarımızdan sizlerle birkaç somut örnek paylaşmak istiyorum.
Projedeki genel amacımızı anlattım, uyumla beraber azaltımı sağlamak ve nihayetinde Denizli’de yaşayan 1 milyon
30 bin vatandaşımızda farkındalık oluşturmak. Özel amaçlarımıza baktığımızda da iklim değişikliği konusunda
özellikle stratejik planlara bunu işlemek ve gelecek için her kurumun alabileceği tedbirlerin bu stratejik planlarda
yer almasını sağlamak.
Yola çıkarken aslında kendimize bir yönlendirme kurulu kurduk. Tabi ki burada lokomotif Denizli Büyükşehir
Belediyesi ama, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle, Denizli’de bulunan
Pamukkale Üniversitesiyle, Denizli Sanayi Odasıyla, Milli Eğitimle, sivil toplum örgütleriyle ve en doğru verileri
alacağımız TÜİK ile ve DSİ ile birlikte, bir yönlendirme kurulu oluşturduk. Bu yönlendirme kurulu toplantılarına da
çok sık katıldık. Ünal Bey de toplantılarımızın tamamına geldi.
Şehrimizde 5 tane çalıştay yaptık şehrimizde. Buna ilişkin özellikle farklı kesimleri hedef kitle olarak seçtik. İlkokul,
orta okul, lise ve üniversite öğrencileri ve sivil toplum örgütleriyle gibi. Farkındalık anketleri yaptık. Önce iklim eylem
planına ilişkin bir bilgilendirme, daha sonra da alınabilecek bireysel tedbirler konusunda farkındalık oluşturmak
için yaptığımız çalışmalar oldu.
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2030 Yılına Kadar Kendimize Somut Hedefler Koyduk
Denizli büyümekte, gelişmekte olan bir il. Tabi ki karbon salınımlarımız devam edecek. Ama hedefimiz %21’lik bir
azaltıma gitmek. Bu şekilde bir somut hedef koyduk kendimize.
İstedik ki karbon ayak izi hesaplama, uyum ve azaltımla beraber iklim eylem planı soyut olarak dosyalarda
kalmasın; önce Büyükşehir Belediyesi olarak biz uygulayalım. Buna ilişkin neler yaptık?
Büyükşehrin yaptığı bütün mimari tasarımlarda iklim çözümlemelerini ön planda tuttuk. Isı, nem, rüzgâr ve
güneşe göre binaların projelendirilmesi ve yerleştirilmesi için buradaki mühendis arkadaşlara böyle bir yol haritası
verdik. Yine Denizli yeni büyükşehir olan bir il. Ve bu dönem yaklaşık 4 yıllık bir çalışmayla şehrin tamamında
1/25000’lik planımızı yaptık. Bu planı çok önemsedik. Yaklaşık 4 yıl sürdü, sivil toplum örgütleriyle, kamu kurum
ve kuruluşlarıyla, büyükşehir meclisiyle beraber çok güzel bir çalışma oldu. Buradaki amacımız, artık önümüzdeki
süreçte tarım alanlarıyla, su kaynaklarıyla, dere yataklarıyla şehrin gelişimine bir yön vermek.
Bir diğer önemli projemiz de trafik yönetim sistemi diye bir yerli ve milli bir yazılım uyguladığımız bir yönetim sistemi.
Şehir merkezinde yaklaşık 100 kavşağı trafik yönetim sistemi dediğimiz akıllı bilgisayarlarla yönetiyoruz. Anlık
bilgisayarlarımız kırmızı ve yeşil ışıkta, sabah ve akşam pik saatlerde ayrı, kalan saatlerde ayrı olmak üzere ışıkları
yönlendirir hale geldi. İnsan unsuru yok. Ve memnuniyetle söylemek isterim ki yazılımını da üniversitemizdeki
teknokent ile birlikte yaptık. Yurtdışından satın aldığımız bir proje değil.
Bir örnek uygulamamız var, onu paylaşayım sizinle. Toplu ulaşımı özendirmek adına, şehir içinde hattı en uzun
olan güzergahımızda otobüslerimize kırmızı ışığı kaldırdık. Otobüs kırmızı ışığa yaklaştığında 5 saniye içinde ışık
yeşile dönüyor, araç geçtiğinde orada tekrar normal trafik sistemi neyse ona dönüyor. İstedik ki insanları toplu
ulaşıma yönlendirelim, toplu ulaşımı cazip hale getirelim. Bununla beraber cep telefonlarına, akıllı bilgisayarlara
ulaşım sistemini yükledik. Otobüsümüzün nerede olduğunu anlık olarak görebiliyoruz. Hem zaman kaybını hem
de trafikte geçecek süreyi önleme anlamında.
2018 itibariyle şehrimize 830 bin yeni fidan diktik. Biraz evvel söylemiştim %49’u yeşil alanlarla kaplı bir il. Denizli’de
kişi başına düşen aktif yeşil alan metrekaresi 14 m2. Denizli’de. AB ve dünya standartlarının neredeyse 2 katı yeşil
alana sahibiz.
Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Enerji Üretimi Şube Müdürlüğü kurduk. Buradaki amacımız da mevcut
aydınlatmalarda fizibilite çalışması yapmak ve sistemi tek elden yönetir hale gelmek.
Denizli aynı zamanda bir tarım şehri. Dünyada tüketilen kekiğin %70’i Denizli’de üretiliyor. Buna ilişkin pek çok
örnek verebilirim ama vakit geç olduğu için sadece bu çarpıcı örneği vermekle yetiniyorum. Çiftçilerimizin organik
tarımını özendirme anlamında gerekli elma sirkesi veya diğer ekipmanların dağıtımını sağladık.
Kapalı sistem sulama olsun diye birliklerimize destek olmaya çalıştık.
Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımızla birlikte daha öne Denizli Belediyesiyken sadece merkezde bir katı atık
bertaraf tesisimiz varken, şu anda şehrin tamamını planladık. Tesislerimizi artırdık, bazı bölgelerde de aktarma
istasyonları yaptık. Oralardan alıp, bertaraf tesislerimize katı atıkları taşır haldeyiz.
Bununla beraber o katı atık bertaraf tesislerimizde elektrik üretir hale geldik. Hem tesisimizin ihtiyacını karşılar
hem de sisteme verir şekilde elektrik üretiyoruz.
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2015-19 yıllarında Denizli ili temiz hava eylem planı yapmıştık bu iklim eylem planından önce. Katı atık ve bertaraf
tesisleri ve aktarma istasyonları aslında bu planın bir parçasıydı.
DESKİ diye bir kuruluşumuz var, bütün büyükşehirlerde olduğu gibi altyapıları organize ettiğimiz. Denizli İçme Suyu
ve Kanalizasyon İdaremizle beraber 2008 yılında Denizli’de bir altyapı seferberliği başlattık. Şu konuda iddialıyız,
Türkiye’nin en yeni altyapısı Denizli’de. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyunu beraber yürüttüğümüz bir proje.
Denizli nüfusu 1 milyon 30 bin, bunun 650 bini merkezde yaşıyor. Merkezde %90’ların üzerinde altyapıyı sıfırdan
yaptık, yaklaşık 10 yıl içinde. Bunu çok önemsedik. Bizim içme suyumuzda yaklaşık %60 kayıp-kaçak vardı. Çok
eskiydi, hatta çıkan boruları yaklaşık 1 yıl boyunca da belediyemizin önünde halkımızın görmesini sağladık. Çünkü
altyapı zor iş. Girdiğinizde yazın tozu kışın çamuruyla beraber yaklaşık 1 yıl bir altyapı, 1 yıl üstyapı dediğinizde, 2
yıl o bölgede sıkıntı çekiliyor.
Altyapıda şunu sağladık. Yağmur sularını kanalizasyon hattından ayırdık. Burada iki amacımız vardı, öncelikle
yağmur sularının tekrar doğaya dönüşünü sağlamak ve belki de daha önemlisi, kanalizasyonla beraber atık su
arıtma tesisine gitmesini önleyerek orada kullanılacak enerjiyi minimize etmek.
Yine büyükşehir olduktan sonra 5 ayrı güneş enerjisi sistemini kurarak doğal enerji sağlanmasına katkıda
bulunmuş olduk.

Siyah - Mavi Poşet Uygulaması ile Atıkları Ayrıştırıyoruz
Biraz da eğitimlerden bahsetmek isterim. Denizli’de mavi-siyah poşet diye bir uygulamamız var. Siyah poşete
evsel atıkları, mavi poşete de geri dönüşümlü atıkları koyarsınız ve haftanın hangi günü mavi, hangi günü
siyah poşetlerin toplanacağı bellidir. Burada kendimize ilkokul öğrencilerini hedef kitle olarak seçtik. Ve ilimizin
tamamındaki ilkokul öğrencilerinde bu bilinci oluşturduk. Artık anne baba atmasa bile, çocuk o mavi poşeti anne
babasına kullandırmaya özendiriyor. Bunun dışında atık pil toplama, atık yağ toplama gibi projelerimiz devam
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ediyor.
Yine ilkokul 4. Sınıflarla, Denizli Belediyesi döneminde başlayıp büyükşehirle birlikte devam eden bir trafik eğitim
parkı uygulamamız var. Denizli’deki bütün 4. Sınıf öğrencileri trafik eğitim parkına geliyor, orada uygulamalı
şekilde trafiği doğru kullanmayı, toplu taşımayı, ışık kullanmayı, araç kullanmayı, yaya geçidi, üst geçit kullanmayı
öğretiyoruz.
DESKİ bünyesinde ortaokul öğrencilerimize doğru su kullanmayı öğreten bir tiyatro gösterimiz var. Gezici bir
tiyatro. Şehirdeki bütün öğrencilerimize doğru su kullanmayı öğretiyoruz.
Ben aynı zamanda Denizli’de Kent Konseyi başkanıyım. Kent Konseyi kadın meclisi olarak bir proje yaptık.
Balkonları yıkama yerine silmek için bir proje yaptık. Su kullanmayı azaltmak ve daha çevreci bir şehir olması
açısından. Büyükşehir Belediyemizin sosyal etkinlik merkezleri var. Yaklaşık 2000 öğrencimizi bir yıl içinde bu
projemizden haberdar ettik.
Az evvel ifade ettiğim gibi aslında Denizli’de iklim eylem planı dediğimizde 2017’de herkes garip garip bakarken,
acaba neden bahsediyorlar diye… hatta pek çok mesai arkadaşımız da takıldı, siz iklim eylem planını getirdiniz,
doğa olayları artmaya başladı diye espri konusu da oldu. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Kurumsal olarak
önümüzdeki süreçte bunun takibine de devam edeceğiz. İnşallah öncelikle şehrimizde, ülkemizde ve bütün
dünyada iklim eylem planlarının yapıldığı bir dönem olsun. Öğleden önceki oturumda Sayın Bakan da ifade ettiler.
Bunu sadece bir şehrin, bir ülkenin yapması yeterli değil, öncelikle ülkemizdeki 81 ilde iklim eylem planı yapılır
hale gelsin. Sonra da tüm dünyada da yapılmasını diliyoruz. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta
Sayın Bakanımıza, ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyemize ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür
ediyorum.

Sayman:
Ali Bey sizinle devam etmek istiyorum, belki oradan bu tarafa doğru geri gelebiliriz ikinci bölümümüzde. Aslında
sabah Sayın Bakan çok önemli bir çağrı yaptı. Belediyelerimizde iklim değişikliği daire başkanlığı ya da en azından
iklim değişikliği şubesi kurulması. Uzun zamandır konuşuyoruz, Türkiye’deki iklim değişikliği eylem planlarının
sayısı giderek artmaya başladı. Siz de bu anlamda hem azaltım hem de uyum eylem planını hazırladınız. Bu iki
konuyu birleştirerek, bu eylem planının hayata geçmesi için ne tür planlarınız var ve bununla ilgili bir kurumsal yapı
düşünüyor musunuz?

Değirmenci:
Teşekkür ederim,
13 Haziran’da açıklayacağımız iklim eylem planını 14 Haziran’da dosyalayıp en güzel yerde saklayalım diye
bir amacımız yok. İstiyoruz ki bu eylem planı uygulanan bir eylem planı olsun. Buna ilişkin de bir yol haritası
çizdik kendimize. Biraz evvel bahsettim yaklaşık 2 yıllık süre içinde bir yönlendirme kurulumuz vardı. 14 Haziran
2019’dan sonra da yönlendirme kurulumuzla beraber bunun takibini ve sürdürülebilir olmasını sağlayan bir
denetim mekanizması kurmak istiyoruz.
Tabi ki bu projemizin bitmesinden sonra – biz kalite yönetimine de bu konuda talimat verdik – önümüzdeki dönem
inşallah iklim eylem planının takibini ve denetimini yapan bir müdürlüğümüz, bir birimimiz de olacak.
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Sayman:
Tebrikler tekrar. Buradan Gaziantep Büyükşehir Belediyemize geçmek istiyorum. Aslında siz hem iklim değişikliği
eylem planı konusunda hem de geçmiş deneyimlerinizle tarım konusunda çok ciddi bir çalışmanız olduğunu
belirttiniz. Bu anlamda iklim değişikliğinin Antep özelinde tarım sektörüne bugüne kadar ne tür etkileri oldu ve
sizce bundan sonra Antep ne tür önlemler alacak ve almalı?
Gaziantep’in aşağı yukarı 25 yıl geriye doğru tarımsal faaliyetlerini biliyorum. Her şeyden önce geriye dönük 50
yıllık yağış ortalamalarına baktığımız zaman, son 15 yılda ciddi iniş çıkışlar gösterdiğini görüyoruz. Hepimizin
bildiği rakamlar, 0-300 kg yağış alıyorsa kurak bölge, 300-600 kg ise yarı kurak, 600 kg üzerindeki yerlere de
nemli ve yağışlı bölge diyoruz. Gaziantep’in uzun yıllar ortalaması 550 kg. Ama son 15-20 yıla baktığımız zaman
3 defa 300 kg’ın altına düşmüş, 3 defa 400 kg’ın altına düşmüş, 4 defa 500 kg.’ın altına düşmüş. Yani tabiri
caizse çıtır çıtır kuruyoruz. Sonuçta ne oluyor? Gerek FAO’nun raporlarında gerekse pek çok bilimsel raporda
önümüzde 30 ila 50 yıllık süreç içinde ülkemizin güneyinin çölleşecek alanlar arasında olduğu gösteriliyor – eğer
yeterli tedbirler alınmazsa. Şimdi biz bu geçtiğimiz 15-20 yıl içinde kuraklıkta şunu görüyoruz. Çiftçi arpa, buğday,
mercimeği hasat edemiyor. Türkiye’de sertifikalı tohumluk üretimi, Türkiye’nin ekim için bütün tohumluk ihtiyacını
karşılamaya yeterli değil. Dolayısıyla çiftçi ektiği ürünlerin bir miktarını eliyor, temizliyor ve ertesi sene tohumluk
olarak kullanmak için ayırıyor. Bir kuraklık veya dolu afeti olduğu zaman ya da don vurduğu zaman, o seneki
mahsul komple gidiyor. O zaman da çiftçilerde tohum kalmıyor.

Meksika’dan Hindistan’dan
Baklagil İthalatı Yapmak Zorunda Kaldık
Biz bunu çok acı şekilde yaşadık. Biz geçmişte Gaziantep’ten Diyarbakır’a kadar olan bölgede kırmızı mercimek
üretir ve bütün dünyaya satarken, geçtiğimiz yıllarda yaşanan – bu iklim değişikliğinin bir etkisi olarak yaşanan
kuraklık sonucunda, çiftçilerimiz arpa, buğday, mercimek hasat edemediler. Tohumluk çıkaramadılar ve biz
mercimek ekemedik. İstesek de istemesek de Kanada’dan, Meksika’dan, Hindistan’dan mercimek ithalatı yapmak
zorunda kaldık.
Aynı şey diğer bir baklagil nohut için de geçerli. Biz yine Meksika, Rusya ve Hindistan’dan nohut ithal etmek
zorunda kaldık. Şu anda Türkiye 4 milyon tona yakın buğday ithal ediyor. Her ne kadar bir kısmı dahilde işleme
rejimiyle getirilip ihraç edilse bile, biz kaliteli buğdayı burada üretirsek, bunu da ithal etmeyeceğiz. Buradan şuna
geliyorum. Eğer yeterli tedbir almazsak, biz bu işlere şimdiden gerektiği kadar önem vermezsek, geçmiş 15 yıla
baktığımızda önümüzdeki 15 yılı görmemiz mümkün; o zaman çok daha ağır tablolarla karşılaşacağız demektir.
Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ki çok yeni bir dairedir, son
5 yıldır faaliyet gösteriyor. Çiftçilerimize bu şekilde kaybettiğimiz tohumları başka yerlerden temin ederek vermek
ve ektirmek suretiyle yeniden bu bölgede tarımı canlandırmaya çalışıyoruz. Ama tabi bir Büyükşehir Belediyesi tek
başına bunu bütün Türkiye’de yapamaz.
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Ülkemizin İnsanını Doyuracak Gıdayı
Türkiye’de Üretmek Zorundayız
Biz kuraklığa karşı tedbir almalıyız. Öncelikle sulama projelerimizi gerçekleştirmeliyiz. Eğer bununla ilgili tedbirleri
almazsak ne olur? Ben bir Gaziantepli olarak şunu söyleyeyim, Gaziantep 1. Dünya Savaşı’nda Fransızlarla yaptığı
mücadeleyi kaybetmiştir. Neden? Silahla değil. Açlığa teslim olmuştur. Ben çocuktum, bir gün annemle bir parka
gittik. Baktım yaşlı bir kadın oturuyor. Herhalde 40 sene filan olmuştur. Teyze sen Antep harbini gördün mü dedim,
gördüm evladım dedi. Bana biraz anlatır mısın dedim. Saçlarımı okşadı, evladım biz aç kaldık dedi. Fransız geldi
bize buğday getirdi, gittik taslarla buğday aldık da ondan sonra karnımızı doyurduk.
Değerli katılımcılar biz tedbir almazsak, elin adamı bize bunu vermez, aç kalırız. Onun için gerekli tedbirleri almak,
ülkemizin insanını doyuracak gıdayı Türkiye’de üretmek zorundayız.

Sayman:
İbrahim Bey aslında paydaşlar arasındaki işbirliğinin önemine de değindi. Buradan İstanbul’a gelecek olursak,
İstanbul sadece Türkiye’nin en büyük şehri değil, bölgesinin en büyük şehri. Dünyanın da en büyük küresel çekim
merkezlerinden biri. Bu anlamda sadece Türkiye’de değil, bölgedeki tüm belediyeler İstanbul ne yapıyor diye merak
ediyor. İstanbul’un küresel iklim değişikliği politikalarında yerini nasıl görüyorsunuz? C40 üyesisiniz, dünyada
toplamda 90 belediye var böyle yanlış bilmiyorsam; bunlardan biri sizsiniz. Covenant of Mayors üyesisiniz, hem
bunlardaki işbirliğini nasıl görüyorsunuz, bunların faydasını görüyor musunuz? Ve İstanbul’un küresel ölçekteki
iklim politikalarında yerini nasıl buluyorsunuz?

Yılmaz:
Teşekkürler, 2015’te ilk eylem planına başlayacağımız zaman Compact of Mayors’u imzaladık. Compact of
Mayors bir föy veriyor, bir sene içinde sera gazı envanterini hazırlayacaksın diyor. Hazırlamazsanız pasifsin diyor.
Uluslararası bir kulvarda yarışırken bir şehir için, rakip şehirleri arasında pasif statüde deklare edilmesi kadar kötü
bir durum yok. Hemen arkasından diyor ki 2 sene içinde eylem planı yap. Yapmazsan yine pasifsin.
Bir şehir uluslararası platformda devamlı – amiyane tabirle söylüyorum – yerden yere vurulan duruma dönüyor.
Böyle bakınca uluslararası platformda networklerdeki katkın seni güdümlüyor. Sadece bu da değil, sen de bu
networklerden çok iyi destek alabiliyorsun. Eğitim desteği alıyorsun, herkes sera gazı envanterini hesaplamıştır.
Ama bunu valide etmek çok önemli bir şey. 47 milyon tonu nereden buldun kimse diyemiyor. Akademik yayınlarda
kullanabilecek bir duruma geliyorsun, her türlü şeyde kullanabiliyorsun.
3-4 senedir bir yarış içindeyiz. Bu yarış içinde senin de eksik olabileceğin yanlar var. Bakanlıktan destek alıyorsun,
her yerden destek almaya çalışıyorsun. Bunun en iyileri uluslararası aşamaları geçmiş yerler. C40’yi onun için çok
önemsiyoruz. C40’de bilgi birikimi çok fazla, feedback alabiliyorsun, eğitim alabiliyorsun. Sonrasında İstanbul’u
anlatmaya başlıyorlar. Barselona’da bir aksiyon oldu, o aksiyonda dediler ki İstanbul eylem planını tamamladı.
Tamamladı dedikten sonra herkes bizim İngilizce raporumuzu istedi. İlk dedikleri, hemen özet raporu gönderin.
Görmemiz lazım. Herkes İstanbul ne yaptı diye görmek istiyor. O yüzden uluslararası platformlar sizi hem
güdümlüyor hem de geri kalmamanızı sağlıyor. Bence önemli.
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Sayman:
Son olarak Abdülmelik Bey, uluslararası platformların önemini konuştuk. Ve çok ciddi bir fayda sağladığını
görüyoruz. TBB’nin bir eğitim merkezi yapacağından bahsettiniz. Bununla da birleştirerek, bu uluslararası ağların
yerine geçmese bile Türkiye’deki belediyelere destek olacak, iklim değişikliği konusunda liderliği alacak bir yerel
birlik olarak TBB’nin rol alması bir liderlik üstlenmesi mükkün mü? Sabah ki oturumlarda AÇA (Avrupa Çevre
Ajansı)’nın çalışmalarını gördük. Harita üzerinde hangi belediye ne tür faaliyetler yapmış, hangilerinin iklim
değişikliği eylem planı var. Bunları yapacak bir platform oluşturmanız mümkün olur mu, yerinde olur mu?

Ötegen:
Teşekkürler,
Aslında İbrahim Bey detaya da girebilirdi. Malumunuz TBB’nin başkanı Sayın Fatma Şahin hanımefendi, Gaziantep
Belediye Başkanımız. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliğiyle Mücadele Görev Gücü Başkanı.
Perspektifi ve gayretleri de bu yönde. Kendisinin emekleri gerçekten büyük. Zaten trend şunu gösteriyor – yeni
yönetişim akıllı şehre doğru gidiyor. Ve bütün eylemlerimizi de bu perspektifle yapmak durumundayız. Bu kapsamda
da yerel iklim eylemlerinin takibi de elbette biraz önce bahsettiğim gibi, TBB’nin gücüyle doğru orantılı durumdadır.
Bunların platformda, belirli ağlarda tartışılması, kaydedilmesi, paylaşılması da temel hedeflerimizdendir. Bunun
çalışmalarını da başlatmış olduk. Bugünkü bilgiler de aslında ufkumuzu açıyor.
Şurası açık ki, iklim değişikliği eylem planı yapmamış olan şehirlerimiz de bu yolda gayretini sürdürüyor. Sadece
büyükşehirler değil, illerimiz ve ilçelerimiz de gerçekten bu ruhu yaşıyorlar. Elbette insanlığa bir borcumuz var, şu
andaki konumu geleceği daha da kötüye götürmek olan gelişmeleri durdurmak veya azaltmak – azaltım veya
uyumu gerçekleştirebilmek için de bir yatırım gerekiyor, proje gerekiyor. Bunların hepsini hayata geçiremesek de
belediyelerimiz eldeki imkanlarıyla gayret ediyorlar. Bunların paylaşılması, yönlendirilmesi, iyi netice alınması için
de biz TBB olarak çalışmalarımızı yapacağız, yapıyoruz da. Ama bugünkü oturumlarda da gördük ki, uluslararası
ölçekte de yaşanan bir gayretin Türkiye’de daha da yoğunlaşması gerekiyor. Biz de elimizden geleni yapmaya
gayret edeceğiz. Şurası da açık ki belediyeler, öğrencilere ve halka ulaşmakta en kabiliyetli kuruluşlardır. Dolayısıyla
belediyelerimizin merkezi hükümetle veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla kuracağı diyalog veya birliktelik,
halka ve neticeye ulaşacak bir süreçtir aslında. Çünkü bütün belediyelerimiz ilkokuldan liseye kadar öğrencilere
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yönelik çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar yankı buluyor. Halk da bir anlamda belediyeden gelecek
bilgiye itibar ediyor. Bu bilgi paylaşım süreci de geleceğimizi daha da iyileştirmenin yolunu açacaktır diye ümit
ediyoruz. Bu konudaki gayret de boşa gitmeyecektir. Biz belediyelerimizle ve bakanlığımızla birlikte bu çalışmaları
koordine etmeye hazırız.

Sayman:
O zaman sizden bunun sözünü almış olduk. Teşekkürler. Bu noktada ben salonumuza dönmek istiyorum. Yarın
Nuran hocamızın sunumu olacak, iklim değişikliği ve cinsiyet konusu ve kadının yerine ilişkin. En azından ben ilk
olarak soruları kadın katılımcılardan bekliyorum, çünkü burada beş erkeğiz.

Soru:
Teşekkürler, ben Nuran Talu. Çok merak ettiğim bir konu var, üzerinde biz de çalışıyoruz. Türkiye’de özellikle
büyük şehirlerde eylem planları artıyor. Uyum konusu tartışmalı. Ama en çok merak ettiğimiz, daha doğrusu istek
duyduğumuz, eylemlerin karşılığındaki bütçeleme ve o bütçelemenin karşısındaki finansal kaynaklar potansiyeli.
Çünkü iklim değişikliği öyle bir mesele ki, özellikle büyükşehirlerde, gerektiğinde bir bilimsel çalışmaya ve
dolayısıyla onun kaynağına ihtiyaç duyarsınız. Gerektiğinde ağır bir yatırımdır, afet önleme için uluslararası
bir paraya ya da merkezi yönetimin önemli bir katkısına ihtiyaç duyarsınız. İlla ki vadeler belirlemişsinizdir
eylemlerinizin karşılığında, ki vade çok önemli iklim değişikliğiyle mücadelede, gerçekleşebilmesi için bütçe
çok önemli. Eksiklik burada görülüyor. Çalışmaların yapılması lazım, finansman modellerinin çıkarılması lazım.
Dünyada da iklim değişikliği modelleri yerel platformda bütçesiz yapılanlar da var, bütçeli olanlar da var. Ama
bizim gerçekçi olabilmemiz için bu işin parasını da konuşmamız lazım. Büyükşehirlerin yönetimi için önemli diye
düşünüyorum. Bu eylemlerde bütçelemeniz var mıdır?

Erol:
Biz iklim eylem planlarını stratejik planlara entegre etmeye çalışıyoruz. En önemlisi de o zaten. Stratejik planlara
entegre ettiğiniz an bütçeden pay almaya başlıyorsunuz. Bizde şu anda her daire başkanlığının bir eylem föyü var.
O eylem föyünde Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığının en son hamlesi, iklim eylem planının yeni dönemde
stratejik plana entegre edilmesi. Böylelikle bütçe de dengelenmiş oluyor. Yani 18 milyarlık bir bütçeyi aslında
iklime ayırmış gibi bir durumumuz olacak.

Yılmaz:
Aslında benzer şeyleri söyleyecektik. Stratejik planlara eklendiği zaman belediyenin bütçesinden bir miktar buraya
ayırmak gerekiyor. Ama ben belediyecilik açısından genel bir prensip olarak şunu söyleyeyim. Belediyenin bütçeden
para ayırmasıyla bir işi yapmak ikincil bir düşünce. Aslında hiçbir kamu kuruluşunda beklediğiniz kadar para yok.
Arayıp bulacaksınız. Bizim Gaziantep’te de böyle oluyor. Kalkınma ajanslarının projelerinden faydalanılıyor. GAP
İdaresi projelerinden faydalanılıyor. Örneğin bizim katı atık tesisimizde metan gazından enerji üretimi işinde bir
Koreli şirket buldular. Şirkete verdiler. Onlar yapıyor. Bu tarz işlerde birincisi stratejik planların içine koymak, ikincisi
de can-ı gönülden aramak. Ararsanız buluyorsunuz.

Soru:
Merhaba, Özge Akyürek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışıyorum, İklime Uyum Dairesi Başkanlığındayım.
İklime uyumla ilgili atılan her adım çok değerli. O yüzden belediyelerimizin yaptığı tüm çalışmalar takdire şayan. İlk
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sorum Fatih Bey’e. Adaptasyon eylem planlarında en önemli kriterlerden biri etki analizinin doğru yapılması, ondan
bir önceki adım da önceliklendirmenin yani risk analizinin doğru yapılması. İstanbul çok kompleks bir yapıya sahip
büyük bir metropol. Bu önceliklendirmeyi, içinde bu kadar çok parametre bulunan bir il için nasıl gerçekleştirdiniz?
Kırılganlık analizinde takip ettiğiniz yol neydi, kimlerle çalıştınız? Çünkü eylem planınızı inceleme şansım oldu ve
gerçekten çok güzel bir başlangıç, arkasındaki kompleks yapıyı anlamış ve ona göre hareket etmiş bir eylem planı.
Tüm kullanılan araçlardan modellere, metotlara kadar yaklaşımlar aslında çok güzel. Buna nasıl karar verildi, nasıl
izlediniz onu merak ediyorum. Aynı zamanda son sorum şu, çoklu sektörel analizleri nasıl yaptınız? Çünkü tek
başına sektörel analiz yapmak yeterli olmuyor. Hem iklimsel faktörler hem de sosyoekonomik faktörler çok büyük
etkiye sahip. Dolayısıyla bunların birbirleri üzerinde de çok büyük etkileri var. Bunları nasıl yaptınız?

Erol:
Teşekkürler. Bahsettiğim gibi bu işi 7 pakete böldük. Aslında sera gazı envanterini hesapladık, hesapladıktan
sonra ilk işimiz modellemesini yapmaktı. Buna başlayınca, her pakette bir akademik kısmı aldık. Modellemede
Ömer Lütfü Hocayla çalıştık. Avrasya Yer Bilimleri ile. Nereye gidiyoruz bunu öngörmeye çalıştık. Bunu öngörünce,
kırılganlık analizi çok rahat yapılabiliyor. Bizim altyapıyla ilgili çok ciddi sıkıntımız var. Çünkü İstanbul, öngörülen
10 milyon nüfus, 10 kg yağış alacakken, şu anda pik yağışlar almaya başlıyor. İlk kırılganlık altyapıda çıktı mesela.
Nüfus katlanarak artıyor, TÜİK verilerine göre, 2030’da 21,5 milyonu görme ihtimalimiz var. Sistem otomatikman
değişiyor. Devamı geliyor, hep akademiyle devam ettik. Sonra paydaşları topladık, hep öyle çalıştık. Tarım Orman
Bakanlığı’nın taşra teşkilatı da devreye girdi. Orman Su İşlerinin ağaçlandırma, arazi kullanımı da işin içine girdi.
Birbirini güdümleyen bir silsile halinde yürümeye başladı. Ondan sonra bitti demedik, alıp bütün paydaşlara dağıtıp
geri dönüş istedik. Yaptım oldu derseniz, olmaz. Onun için akademiyi kullandık, STK’ları kullandık. Kamu kurumlarını
kullandık. Bunlardan çıkan analizleri kullandık. Sonunda bir kırılganlık föyü oluşturduk, ki sitede görmüşsünüzdür,
kitap halinde var. Başında da yöntemden bahsediyoruz. İstanbul her sektöre hitap ediyor. Sanayi de var bizde. Bir
bakıyorsunuz Silivri’de Şile’de tarım var, biraz geriye geliyorsunuz Tuzla’da deri organize var. Biraz geride Sabiha
Gökçen Havalimanı var. Aslında şehir ölçeğinde her sanayiye biz hitap edebiliyoruz. Zaten bakanlıkla istişare
ederken biz hep aynı şeyi söyledik. Bizim altlığı kullanarak her şehir kendi eylem planını çok rahat oluşturabilir.
Çünkü uyum kısmı ayrı bir şey. Ayrı bir mantık yürütmek gerekir. Sonucunda da çok ciddi verilere ulaşılıyor, bunun
bir yerde teyit edilmesi lazım. Orada da akademik kısım çok önemli. Bunları üst üste ekleyerek bir bir eylem planı
oluştu.

Sayman:
Soru aslında çok güzeldi ben de katkıda bulunmak isterim. Her küçük belediyemizin aslında özellikle iklim
senaryolarını hesaplaması pek mümkün olmayabilir. Sonuçta kırılganlık ve risk analizlerinin yerel yapılması lazım.
Ama iklim senaryolarında biraz ulusal modeller de kullanılabilir. Bu anlamda ilgilenen belediyeler varsa, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı’nın havza bazlı 2100 yılına kadar tüm Türkiye için hazırladığı iklim senaryoları var. Kendi ilinizin,
kendi havzanızın iklim projeksiyonunu görme fırsatınız olur. Semra Hocamın bir sorusu var galiba.

Soru:
Çok teşekkürler, konuşmalardan da çok yararlandım, heyecan verici benim için belediyelerin çalışmalarını
dinlemek. Nuran Hanım’ın sorusundan devam ederek, iklim eylemi finansmanıyla ilgili bir küçük ek yapacağım.
Dış kaynak değil belediyelerin kendileri harekete geçirebileceği kaynaklarla bağlantılı. İstanbul eylem planı çok
önemli, merakla bekliyorduk yıllardır. Bütün bütçeyi harekete geçirmiş gibi olacağız stratejik planda dediniz.
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Siz ekonomiyi harekete geçirebilirsiniz. C40’tan bahsettiniz. O çevre ağının önemli eylem ayaklarından biri de
yeşil ihale. Belediyeler yalnızca iklim finansmanı aramakla değil, kendileri de iklim finansmanı yaratabilir. Ya da
ekonomik aktiviteyi iklim dostu hale getirebilir çok önemli aktörler aslında hem iç hem uluslararası piyasada.
İstanbul’un herhalde ihale bütçesi önemli büyüklüktedir. Bunu planlarınıza dahil ettiniz mi? Belediyelerinizde
böyle değerlendirme süreciniz var mı? Belki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
hem de Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile böyle bir çalışma yapmak gerekebilir. Belediyeler bu alanda nasıl
yönlendirilebilir?
Bununla bağlantılı bir soru, bütün dünyada iklim eylemi yerelleşiyor ama öte yanda bunu merkezi yönetimle birlikte
yapmaya çalışıyor yerel yönetimler. Özellikle merkezi yönetimden destek ve yetki, kaynak talepleri oluyor. Sizin
böyle bir talebiniz var mı? Bakanlığa böyle bir taleple gittiniz mi? Ben yazın sizin belediyenizin eğitimindeydim.
Orada ilçe belediyelerinden gelenlerle konuştuğumuzda çarpıcı değerlendirmeler yapılıyordu. Merkezi yönetim
bizden iklim değişikliğiyle ilgili bir faaliyet istemediği sürece iklim değişikliğinin yerel yönetimlerin gündeminde
olmasına gerek yok diyen katılımcılar vardı. Burada iyi örneklerini görüyoruz, bir hareketlilik var, bu hareketlilikle
öbür taraftaki genel kanıyı kırmak için herhalde yerel yönetimlerle merkezi yönetimin, bakanlığın bir işbirliği
yapması gerekiyor. Bunu kurumsallaştırmak yönünde böyle bir çabanız var mı?
TBB’ye sorum da şu: Siz önemli destekler veriyorsunuz belediyelere, bunların çoğu da araç parkıyla ilgili. Atık
toplama aracı ve başka araçlar veriyorsunuz. Benim yüksek lisans – doktora öğrenciliğim sırasında hatırladığım,
TBB çok önemli yayınlar yapıyordu. Sadece mali destek vermek, araç desteği vermek değil, bilgi üretme desteği
veriyordu. Çok önemli yayınları benim kütüphanemde hala duruyor. Bunu iklim ve çevre alanında yapsanız, önemli
bir katkı olur yerel düzeyde uyanan ilgiye. Yalnızca farkındalık değil, uygulamaya dönük bilgi ihtiyacı var. Bu da size
düşüyor galiba. Böyle bir toplantıyı TBB’nin de yapması, iklim alanında çalışan bütün yerel yönetimleri bir araya
getirip deneyim paylaşımına platform oluşturması, kendisinden beklenen önemli bir fonksiyondur.

Ötegen:
Çok teşekkürler. Elbette çalışmalarımızın tamamını burada beyan etme imkanı bulamıyoruz vakit darlığından.
Gerek yayınlarla destekleme, gerekse üniversite öğrencilerimizi veya seçilmiş lise öğrencilerimiz ile ilgili tecrübe
paylaşımı, yurtiçi ve yurtdışı seyahatler organize ediyoruz. Ama bugünkü toplantı benzeri toplantıları şehirlerimizde,
bölgelerimizde veya Türkiye genelinde bakanlığımızın da iştirakiyle yapmaya ve sürdürmeye niyetliyiz. Bunu
kararlılıkla söyleyebiliriz. Bundan sonra daha da yoğunlaşacağız. Başka çıkış yolu yok zaten.

Erol:
Hocam ikinci soruya zaten siz cevap verdiniz. Biz bununla ilgili bakanlıktan hibeyle 39 tane ilçe belediyeyi, kadınları,
bununla ilgili farkındalığı artırmak için uğraşıyorduk. Neden? İlk toplantıda belki denk gelmişsinizdir, zabıtaları
yermek için demiyorum ama, ilçe belediye “ya bir toplantı var buna bir zabıtayı gönderelim” dedi. İklim vs. diye.
AB’den ve bakanlığımızdan aldığımız bir hibeyle yapıyorduk bunu. Sonra ikinci ve üçüncüsünde müdürler gelmeye
başladı. Burada kritik nokta şu: bizde genel sekreterimiz çok ciddi önayak oldu. Ondan sonra dün Binali Bey, doğa
dostu belediye başkan taahhütnamesi diye bir şey imzaladı. İlk iki maddesi iklim. Üsttekiler ne kadar önemserse o
kadar devam etmeye başlıyor. Bizde de aynen öyle oldu, genel sekreterimgiz önayak oldu, devamında biz başladık.
İlçe belediyeleri zabıtayı gönderdi. Sonra müdürü geldi, “Gerçekten önemli bir konuymuş çünkü bütün Türkiye
konuşmaya başlamış, Cumhurbaşkanı gelmiş konuşmuş diyor. Sıfır atık da aynı durumda değil mi? Emine Hanım
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konuşmaya başladı, herkes sıfır atıkçı şu anda. Üst kademe ne kadar önem verirse o kadar daha önemli hale
geliyor. Benzer bir durum bizde de oldu.
İlk sorunuz için basit bir örnek. Akaryakıt ihalesi yapıyoruz biz. Burada biyodizelin önemi, yenilenebilir enerji
kaynakları, elektrikli araç vb. Mesela araç kiralamada biz elektrikli araca önayak olmaya başladık. Destek
hizmetlerine alınan araçlarda elektrikli araçlar var artık. Kendi kendimizi stratejik planlarımıza ekleyince
güdümlenmeye başladık. Elektrikli araç ihalesi yapmıyorduk biz. Şimdi araçların en az %10’u elektrikli olacak diye
bir şey çıktı. Dediğim gibi eylemler kendilerini otomatikman güdümlediler.

Birpınar:
Teşekkürler. Şimdi aslında Türkiye’yi özellikle altyapı konusunda, binalar konusunda ve şehirler konusunda eşöncü ülke statüsüne getirdiler. Türkiye Kenya ile birlikte eş-öncü ülke olacak. Buradaki toplantıdan sonra da
Sayın Suri ile birlikte Habitat’ın buradaki fonksiyonu üzerinde konuşacağız. Almanlar bizimle çalışmak istiyorlar,
onlardan bir ekiple toplantı yapacağız. Ama burada şimdiden yaptığımız bu toplantıyla bu işin nasıl yapılabileceğini
de sizler göstermiş oldunuz. Yereli hareketlendirdiğiniz zaman aslında ulusal anlamda birçok şeyin olabileceğini
söylüyoruz. Çok güzel şeyler dinledik. Bunu bütün belediyelere de yayma hedefimiz, bu çalışmalardan biri olacak
belki de. Çünkü bizim verdiğimiz ulusal hedeflerdense yerel hedeflerin daha kıymetli olduğunu görebiliyoruz.
Çünkü anlatıldığı gibi, özellikle enerji verimli binaların yapılması, enerji verimliliğiyle ilgili çalışmaların olması,
aslında işi çok fazlaca kolaylaştıracak. Biz de bakanlığımızın binasıyla ilgili iki önemli iş yaptık. Bunlardan biri
sıfır atıkla ilgili. Bizim binamızda hiçbir odada çöp kutusu yok. Benim masamın altı dahil. Binaya hiçbir şekilde
çöp kamyonu gelmiyor. Bütün atıkları değerlendiriyoruz – cam, plastik, kağıt ve metal atıkları koridorlardaki ayrı
yerlerde birikiyor. Akşam bunlar geçici depolama alanına gidiyor. Bir süre sonra oradan toplanıp geri dönüşüme
gidiyor. Yemekhanemizde de bu ayrıştırmayı yapıyoruz. Hiç dokunulmamış yemekler hayvan barınaklarına
gidiyor. Diğerleri ise, kurduğumuz kompost tesisine gidiyor, oradan gübre üretiyoruz. Ve gübreleri de bahçemizde
kullanıyoruz. Atıklarımız tertemiz toplanıyor ve ekonomiye ciddi bir kazanç sağlıyor.
İkinci olarak, 3500 kişinin olduğu binamızda bize her ay 300 bin TL elektrik faturası geliyordu. 100 bini
aydınlatmadan, 100 bini de bilgisayarlar serverlardan dolayı gelen bir faturaydı. Aydınlatma faturasını düşürmek
için bütün lambaları LED’e çevirdik. Ama LEDleri yeniden almak çok pahalıydı. Bir atölye kurduk. Bizim elektronik
mühendisi çocuklara dedik ki, siz bu aparatları söküp LEDleri değiştirir misiniz? Tabi ama süre lazım dediler.
Bütün binayı, 1 sene içinde kimseyi rahatsız etmeden değiştirdik. Sadece o LEDleri satın aldık, maalesef Türkiye o
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LEDleri de üretemiyor. Çin’den çok ucuza satın aldık. 1 sene sonunda bütün lambalar LEDe döndü. O 100 bin TL’lik
aydınlatma faturası 20 binTL’ye düştü. Sonrasında otoparkımızın üzerine 1.5 MW’lık güneş paneli sistemi kurduk.
Bitmek üzere. Bunda da gündüz kullanılan elektriğin tamamı güneşten karşılanacak. Akşam enerjisi sistemden
alınacak. Ama Cumartesi Pazar çalışan olmadığı için, cumartesi Pazar gündüz saatlerinde üretilen enerjiyi sisteme
veriyoruz. O yüzden 280 binlik faturayı ödemeyeceğiz. 20 binlik faturaya düşecek. Çünkü haftasonu ürettiğimiz
elektrik, akşam-gece tüketilen elektrikle aynı değerde. Ciddi de bir enerji tasarrufu olacak.
Binaların enerji verimliliği açısından iyileştirilmesi için – tüm okullarda, üniversitelerde, resmi kurumlarda bu işi
başlatmamız lazım. Belediyelerimiz bu işi başarırsa, bu konularda öncülük yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
Belki bu eş-öncü ülke meselesi, Türkiye’nin liderlik yapacağı meselelerden biri de böyle güzel örnekleri sunmak
olsa gerek diye düşünüyorum.

Sayman:
Bakanlığımızın aslında politika geliştirme alanında öncü olması gerekirken aynı zamanda özel sektöre de uygulama
alanında da öncü olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 20 dakika süremiz kaldı ama süremizi de aşmış bulunuyoruz. O
yüzden son 3 soru alıp bitirmek istiyorum.

Soru:
Gökmen Ergun, BM GEF Küçük Destek Programı’nın sorumlusuyum. Aktörlerle ilgili bir şeyin altını çizmek istiyorum.
iklim değişikliğinde çok uzun zamandır çalışıyoruz. Ve aktör olarak aslında devletler en büyük aktör olarak alınıyor.
BM de devletlerarası bir örgütlenme yapısı. O yüzden hep aktörleri devletler olarak konumlandırıyoruz. Bu doğru.
Ama aslında küresel hedefleri gerçekleştirmek için bu aktörlere yenilerinin eklenmesi gerekiyor. Gerçek anlamda
sivil aktörlerin eklenmesi gerekiyor. Hep söylüyoruz ya tabandan gelecek, çözümler sadece yukarıdan öğretilerek
yapılmıyor, insanlar kendi kendilerine çözümler yaratmalılar diye.. Benim bu anlamda çok önemli bir potansiyel
olarak gördüğüm sivil aktörlerin -- bunları sadece STKlar, kooperatifler, birlikler olarak algılamayın – gönüllü
vatandaşlarımızı da kastediyorum. Belediyelerin bu anlamda sivil aktörlere daha yakın olduğunu düşünerek
bunu sormak istiyorum, belediyelerin stratejik olarak iklimle ilişkili bu adımlarda bir oyun kurucu gibi davranma
olanağını görebiliyor musunuz? Yani siz bir takım stratejik planlar yapabilirsiniz ama bu ne olursa olsun bir
yerlerde kısmi kalacak. Yani insanların, vatandaşların veya sivil – özel sektörde aktif olan sivilleri de kastederek
– olanların harekete geçmesi için; onları teşvik eden, onları uyaran, onları yeni bir adım atmaya, dünyaya farklı
bakmaya yönlendiren bir oyun kurucu olarak görüyor musunuz kendinizi? Bunun için adımlarınız var mı stratejik
planlarınızda?

Soru:
Ben Ali Ümran Gümüşçü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde İklim Şube Müdürüyüm. Sayın konuşmacılar kendi
illeriyle ilgili iklim eylem planlarından kısaca bahsettiler, Fatih Bey daha detaylı değindi bu konuya. Özellikle
şehirlerdeki risk algısı ve kırılganlıkla ilgili. Diğer belediyeler bu tür analizler yaptı mı bilmiyorum. Bu konuda bir
akademisyenle çalışıldığını ifade etti Fatih Bey, ben de onların planlarını inceledim ve doğru yolda olduklarını
düşünüyorum. Bu tür analizleri yapmak belirli bir maliyet gerektiriyor. Biz MGM olarak şu anda IPCC’nin 2014’te
yayınladığı iklim senaryolarını kullanarak üç farklı Türkiye’ye uygun küresel veri seti ve bir bölgesel modelle zaten
bu senaryoları hazırladık. Şu anda elimizde, Türkiye’de herhangi bir x,y noktası için 2100 sonuna kadar yağış
ve sıcaklık projeksiyonlarımız zaten mevcut. Biz bunları kamuoyu, belediye ve üniversitelerle paylaşmak isteriz.
Ama özellikle bize belediyelerden çok fazla yaklaşım yok. Belediyelerin oturup yeniden bu analizleri yaparak
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ilave bir masraf yapmalarına gerek yok. Zaten bu elimizde mevcut. Ayrıca biliyorsunuz şu anda en son iklim
senaryoları IPCC’nin 2014’te yayınladığı RCP’lere dayalı bir senaryo. 2,5-4,5 ve 8,5 gibi farklı senaryolar var. Bunlar
zaten 2019’da yenilenecek. SSPS dediğimiz yeni senaryolar geliyor. Bu senaryolarda emisyon salımı dışında
sosyoekonomik faktörler biraz daha derin bir şekilde senaryolara dahil edilecek. Muhtemelen bu modellerin –
ki biz yapacağız bunu MGM olarak – yeniden çalıştırılması gerekiyor. Muhtemelen belediyelerin mevcut risk ve
kırılganlık raporlarını bu yeni senaryolara göre yenilemeleri gerekebilir. Benim şahsi görüşüm, Türkiye ile ilgili
sıcaklık ve yağış projeksiyonlarında değişiklikler olacaktır. Bizim MGM olarak elimizde çalışmalarımız var, bunları
belediyelerle paylaşmak isteriz. Böylelikle onlar da en azından iklim eylem planlarındaki küçük bir maliyeti de
azaltmış olurlar. Kısa bir sorum var Gaziantep Belediyesi’ne. Siz 50 bin konuttan bahsettiniz. Genelde bir eylem
planı önerirken mutlaka fayda maliyet analizi de yapılmalı diye düşünüyorum. Çünkü sizin orada yapacağınız 50 bin
konutluk proje, muhtemelen oradaki iklim değişikliğine ilave bir katkı olarak geri dönebilir. Belki ısı adasına 0.1 –
0.2 derece bir katkı da olabilir. Çünkü yeniden oraya 50 bin konutluk bir proje tanıtıyorsunuz, belki istemeden iklim
değişikliğine katkıda bulunuyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bence bu tür projelerde fayda-maliyet analizi yapılmalı.

Beşiktaş:
İnşallah seçimlerden sonra uygun bir tarihte, sayın bakanlığımız ve TBB şemsiyesi altında, öncelikle çevre
koruma daire başkanlıklarını Antalya’da ağırlamak ve hanımefendinin de söylediği gibi ilgili kurum ve kuruluşların
yetkilileriyle bir ortak eylem planı çıkarmak; bu arada da bilgi ve deneyim paylaşmak için belediyelerarası
koordinasyon toplantısı yapalım ilk fırsatta.

Yılmaz:
Tabi bu da bir etkendir, sonuçta ne yaparsanız yapın
tabiatın doğal halini bozuyorsunuz. Ancak sunumda
anlatmıştım. Her gün 100 bin kişiyi taşıyoruz.
Türkiye’de herhalde en az 25-30 vilayetin nüfusu 100
binden azdır herhalde. Ekonomi iyi olunca ben
fabrikaların 3 vardiya çalıştığını biliyorum. Böyle
durumlarda ne kadar servis otobüsü varsa hepsi
şehrin içinde, trafikte oluyor. Kırmızı ışıkları düşünün.
Diğer araçlar da anormal etkileniyorlar. Şu da var.
Ülkemiz geçmişte bir terör sıkıntısı yaşadı, bunu
hepimiz biliyoruz. Bu süreçte Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinden birçok vatandaşımız oradan
daha güvenli hissettiği Gaziantep’e göç etti. Bu
insanlar ister istemez hısım, akrabalarının yanına
yerleştiler. Gaziantep nüfusu beklenen projeksiyonun
çok üzerinde arttı ve bir ihtiyaç doğdu. Bu ihtiyacı
karşılamak mecburiyeti var. Belki çok küçük bir
dezavantajı olabilir ama fayda maliyet açısından düşününce 3 bin servis otobüsünü devreden çıkarınca, müthiş
bir emisyon azaltımı olacak. Bu insanlar zaten şehrin öbür tarafında yaşıyor ve orada kömür tüketiyorlar. Özellikle
Doğu ve Güneydoğu’dan gelen insanlar, daha zor şartlarda, gecekondu gibi evlerde yaşıyor. Bu yapılan projede,
tamamı yatay olmak üzere 4-5 katlı konutlar. Hepsi doğalgazlı. Sanayiye daha yakın. O açıdan bence Türkiye’nin
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çok önemli bir projesi.

Erol:
IPCC modellerini biz kullandık. Ama IPCC modelleri çok büyük ölçekte. Biz bir nokta halinde kalıyoruz. O yüzden
biz destek alalım dedik. İki yılda raporlama, 4 yılda güncellemenin amacı da mutlaka bir şeyler değişecektir.
Çünkü devamlı güncellenen bir durumumuz var. Tabi ki biz de yararlanmak isteriz. Nokta olmamak için de başka
modelleri kullandık. IPCC küresel ölçekte olduğu için, İstanbul hakikaten bir nokta.
Hanımefendinin sorusu için de çok basit bir örnek. Ahmet Mete Işıkara kim? Deprem Dede. Bunu biz de konuştuk
neden bir İklim Abla/Teyze yok? Var ama Ahmet Mete Işıkara gibi yok. Belki bakanlığımız, belki Mehmet Emin
Hocalar birine diyecekler.
…
Doğru işte belki İklim Teyze’ye ihtiyaç var. Doğrudur.

Değirmenci:
Teşekkürler. Büyükşehir belediyesi olarak, özellikle, hayatın her safhasında faaliyetlerimiz var. İnsanların
doğumundan ölümüne, hatta ölüm sonrasındaki hizmetlere kadar. Dolayısıyla Büyükşehir belediye her konuda
aktör olmak zorunda. Ki iklim o şehirde yaşayan herkesi ilgilendiren bir konu. Kamu kuruluşlarıyla, organize sanayi
bölgeleri, sivil toplum örgütleriyle büyükşehirler bence bu işin lokomotifi olmak zorunda zaten. Kendimizi öyle
görüyoruz. Öte yandan yerel ölçekte insanlara en kolay ulaşabilen kamu kuruluşları da belediyeler. Örnek bir
uygulamamızdan bahsedeyim. Biz “Benim Mahallem” adı altında mahalle meclisleri kurduk. Mahalle meclislerinde
en kılcal damarlara kadar ulaşabiliyorsunuz. O mahalledeki çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, gençler… o
mahalledeki herkesle temas edebiliyorsunuz. Aslında iklim eylem planında hep yapmak istediğiniz şey farkındalık
oluşturmak. Bence bunun için en doğru adres de yerel yönetimler. Ama tabi ki bütçe, finansman, kapasite artırımı
konusunda da tabi ki hem merkezi hükümetimizin hem de AB’nin BM’nin destekleri olursa biz kendimizi daha
güçlü hissederiz.

Sayman:
Son iki dakikadayız o yüzden soru alamayacağım. Öncelikle Sayın Bakanımızın şahsında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımıza, Antalya Büyükşehir Belediyemize, İklimİN projesine ve projeyi fonlayan AB’ye, bütün panelistlerimize
ve tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum.
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Afet Yönetimi, İyi Uygulama
Örnekleri ve Önlemler

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi,
Afet Yönetim Merkezi,
Meteoroloji Mühendisliği
Bölümü, Öğretim Üyesi

Kadıoğlu:
Günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz canlı ve tazesinizdir. Kapalı
ortamlar insanları yoruyor. Bizim Maçka Trabzon’da 90 yaşında
nene gidiyor balık almaya. Leğende balıkçılar kuyruk sallayıp
dolaşıyor. Yine de soruyor, uşağım bunlar taze midir? Balıkçı kızıyor
nene, görmüyor musun hepsi canlıdır. O da diyor ki uşağım bak ben
de canlıyım ama taze değilim.
İklim değişikliği diye bir başlık var, onu artık hepiniz ezbere
biliyorsunuz. Benim satmak istediğim iki fikir var burada, biri iklim
risk yönetimi diye bir kavram. Devlet, belediye, değişik kurum ve
kuruluşlar iklim değişikliğinin sebepleriyle ilgili çalışma yapıyor. Kimi
iklim değişikliğinin neden olduğu sellerle uğraşıyor, kimi de iklim
değişikliğinin nedenleriyle uğraşıyor. Bazıları da afetle mücadele
etmeye çalışıyor. Artık bu iki çalışmayı birleştirmişler, 2012’den
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itibaren buna iklim risk yönetimi diyorlar. İkisini de birlikte yapmak. Yani kurumlar aynı konuya farklı yönlerden
bakıyor, farklı birimlerin aynı iş için farklı çalışmalarını bir şemsiye altına toplamak… Dünyanın yapmak istediği o.
Sizde de belki biri uyarlamayla uğraşıyor, biri risk azaltmayla uğraşıyor vs. bunların birlikte çalışması gerekiyor. Bu
bizim için de önemli bir konu. Çünkü kaynak, zaman israfını da engelleyen bir yaklaşım. Ben bu yaklaşımı tanıtmak
isterim tekrar.
İki tür afet üzerinde durmak istiyorum, ikisi de suyla ilgili. Biri suyun fazlalığı biri azlığı. Biliyorsunuz 31 adet
doğal kaynaklı afet var. Artık doğal afet demiyoruz biz. AFAD’ın sözlüğüne bakarsanız, doğal lafını kaldırdık. Doğa
kaynaklı afet, insan kaynaklı afet, teknoloji kaynaklı afet. Doğal deyince bizim millet normal sanıyor. Kelimelerde
biraz değişiklik de oldu.
Bu doğa kaynaklı afetlerin adedi 31. 28’i havayla ilgili. Zaten iklim değişikliği de hidrometeorolojik afetlerin sayısını,
şiddetini ve süresini artırıyor. Yani iklim değişikliği ile meteorolojik afetler birebir ilgili. Ben bunlardan bizim için en
önemli olan iki tanesini seçtim.

Ani İklim Değişikliğine Ekolojik Sistem Ayak Uyduramıyor
İklim değişiyor, dünyanın ateşi çıktı. Dünya ne kaptı? Dünya insan kaptı. En tehlikeli varlık. İklim değişikliği deyince
aklımıza ne geliyor? İklim değişikliğini Google’a girin, karşınıza çıkan ilk görsel nedir? Kutupta bir ayı. İklim değişikliği
kutuptaki ayının problemi olarak algılanıyor daha çok.
Şunu bilin, eskiden 150 yılda dünya 1 derece ısınıp soğudu. Şimdi 150 derece 1 derece ısındık. 1000 kat hızlı
ısınma var yani bu ani bir iklim değişikliği. Biz buna teknik anlamda “sudden climate change” diyoruz. Ekolojik
sistem ayak uyduramıyor buna.
Bu duman, bu sera gazı emisyonlarıyla şu mahallede gördüğünüz sel arasındaki ilişkiyi kurabilmek önemli. Burada
da algı problemi var. Farkındalık diyoruz ya, bizdeki eğitimler genelde didaktik oluyor. Bunu biraz ileri götürüp
sebep sonuç ilişkisini kurmak lazım. Vatandaşa bu ilişkiyi kurdurabilirsek, yaptıklarının da sonuçlarını anlaması
bakımından, kendi davranışlarını değiştirmesi bakımından da çok faydalı olacaktır.
İklim değişikliği aşırı hava olaylarına, aşırı hava olayları afetlere yol açıyor; afetler de bizi önlem almaya zorluyor.
Böyle bir döngüdeyiz. Şu çalışmayı hatırlayan var mı? Bunu ben UNDP için yazmıştım. Burada 12 meteorolojik
afetin yersel-zamansal değişimi anlatılıyor. Biz hep iklim değişti afetler arttı diyoruz ya, nasıl arttı? Ne kadar arttı?
Bu raporda ilk defa onu öne koymaya çalıştık. O zamanki verilerle bulabildiklerimizle bu kadar yaptık. Bunun
daha iyisini yapmak mümkün. Ama iklim değişikliği nedeniyle dünyada ve Türkiye’de meteorolojik afetlerde artış
net. Depremler artmıyor. Ama meteorolojik afetler artıyor. Munich Re istatistiklerine bakın, 1960’lar ve 90’ları
karşılaştırın. 60’lara göre 90’larda meteorolojik afetlerin sayısı 3 kat artmış durumda. Ekonomik kayıplar 9 kat
artmış durumda. Sigorta kayıpları 12 kat artmış durumda.
2017’deki doludan sonra sigorta firmaları meteoroloji mühendisi çalıştırmaya başladı. Meteorolojinin bir
mühendisliği olduğunu daha yeni fark etmeye başladı bu sigorta firmaları.
İklim risk yönetimini tavsiye ederim. Kurum ve kuruluşlarınızda bu konuları çalışan birimlerin mutlaka sinerji
yaratması lazım. Tekrara düşmeden, vakit kaybetmeden, parayı iki kere harcamadan, bunu iklim değişikliğine
uyumla ilgili çalışmaları birlikte yapmanız lazım. Bunun adı da iklim risk yönetimi. IPCC’nin 2012’de böyle bir raporu
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var. Bu rapora göre yaparsak kaynaklarımızı daha iyi kullanmış oluruz. En büyük problemimiz, afet yönetimini tam
anlamamış olmak. Afet yönetimi deyince insanların aklına çoğu zaman bir afet olunca gidip orada arama-kurtarma
yapmak, çadır kurmak, yemek dağıtmak anlaşılıyor. Afet yönetimi o değil. Afet olmadan riski yönetilebilir seviyeye
indirgemektir. Bugün İstanbul’da 35 bin ağır hasarlı bina bekliyoruz. 35 bin bina için 35 bin arama-kurtarma ekibi
bulmak mümkün değil. Dünyada 35 bin bina yıkılacak biz bunu yöneteceğiz diye bir mentalite yok . Bizde var.
35 bin bina için arama-kurtarma ekibi hazırlamak mümkün değil. Afet yönetimi bu değil. Afet yönetimi 35 bin
binayı 35 binaya indirgemektir. Bizim de yapmamız gereken, bu iklim değişikliğinin sonuçlarına katlanmamız
gerekiyor—bundan nasıl az etkileniriz? Hatta bunun pozitif yönlerini nasıl kendi çıkarımıza kullanabiliriz, buradan
nasıl bir fayda üretebiliriz diye düşünmektir. Burada afet risk yönetiminin risk yönetimi kısmını alıyorsunuz. Yani
iklim değişikliği ilgili problem sel mi, çığ mı, kuraklık mı—onunla ilgili tehlike analizi, risk analizi, önleme, sakınma,
azaltma, risk transferi gibi bütün bu adımları bilimsel normlarda yapmamız lazım. Bana göre sana göre değil.
Uluslararası standartlarda dünyanın aklını kullanarak yapmak gerekiyor. Bu çalışmalarla afete uyum – aslında
uyum kelimesi de yanlış, uyarlama olması gerekiyor bu. Teknik terimler sözlüğünü takip ederseniz, bütün terimler
birbirine girmiş durumda Türkiye’de.

Afet Yönetimi Yıkılacak 35 Bin Bina Yıkılacaksa
Bu Sayıyı 35’e İndirmektir
Suyun azı kuraklık. Türkiye’de kuraklığın süresi ve şiddeti artıyor. Yağışları görüyorsunuz. Türkiye’nin topografyası
yağışlarını belirliyor. Şu alttakini görüyorsunuz. Kuraklık gittikçe daha derin ve daha uzun süreli oluyor. Eskiden
böyleyken, artık daha derin ve daha uzun süreli oluyor. Suyun azlığı önemli bir problem. Ben Ankara’da gördüğüm
bir ezberi bozmaya çalışacağım. Bozamayacağımdan da eminim. Ankara’da ben çok gidip geliyorum hatta bölüm
başkanıyken TBMM Çevre Komisyonu’nun toplantısına gittim. Bu 7 yılda bir hafif kuraklık, 7 yılda bir şiddetli
kuraklık vs. bu ezberleri unutun. Böyle bir şey yok. Ankara’da buna göre plan yapanlar gördüm ben. 10 sene önce
biri diyordu hocam dişimizi sıkalım 1 sene sonra sulak periyoda giriyoruz. Bununla baraj yönetilmez. Böyle bir
şey yok. Kim uydurduysa almış gitmişiz. Bana inanmıyorsanız alın 80 yıllık yağışı, ilk 30 yılına bir periyodik analiz
yapın. Sonra bu veriye 5 yıl-10 yıl veri ekleyerek tekrar yapın bu periyodik analizi. Böyle bir tekrar yok. Bunlarla iş
yapıyorsanız Ankara’da yanlış şeyleri devam ettirmeyin.
Kitabımda anlatıyorum bunu. Havada periyodiklik yoktur. Hava, 7 yıl oldu İstanbul’a kuraklık yapmamız lazım
demez. Havanın böyle bir hafızası yok. Kaotik bir ortam.
Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik raporu ile ilk defa toprak su dengesine bakmaya çalıştık.
Yağışlı bölgede topraktaki su dengesi iyi. Sonra bitkiler suyu kullanıyor, bitti, yağış yok. Sulama ihtiyacı var. Bu
dengeye göre, mesela Akdeniz’de şu anda 240 kg yağıyor ocak ayında. Tabloda gördüğünüz gibi 120 kg’a düşüyor.
Bununla beraber 5. ayda buharlaşma yağışı geçiyordu. 2070 yılına doğru 3. ayda buharlaşma yağışı geçecek.
Toprak su dengesi problemi. Buna göre ekim-dikim alanlarını korumamız, planlamamız lazım. İlgileniyorsanız, bu
raporu internette de bulabilirsiniz. Türkiye’de suyu en çok kullanan tarım ama tarım da suyu yanlış kullanıyor. Yani
yanlış yerde yanlış bitki üretmeye çalışıyoruz. En son beni Yalova’ya çağırdılar, kuraklık var hocam yandık diye. Ben
de bakıyorum yağışlar normal. Gittim oraya meğer adamlar kivi ekmeye başlamış. Kivi tropikal bir bitki. Oradaki
yağışa göre 3 kat su istiyor. Herkes istediği yere istediği şeyi ekiyor ve bütün suyu ona aktarmaya çalışıyor. Pancar
mesela. Bu tabloda mavi gördüğünüz yer altı suyu ve göl suyu. Yeşil olan da yağmur. Bakın ne kadarını yağmurdan
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ne kadarını yeraltından ve sulama suyundan
kullanıyoruz. Dünyaya bakın. Genelde büyük
kısmı yağmurla üretilirken, biz pancarı
tamamen taşıma suyla yapmaya çalışıyoruz.
Doğru yere doğru bitki ekmemiz, suyumuzu
doğru kullanmamız lazım. Bu sürdürülebilir bir
tarım değil.
DSİ’ye göre yıllık su miktarımız 112 milyar
m3. Biz bu miktarın şu anda yarısından biraz
fazlasını kullanıyoruz. Buna rağmen her
yıl kuraklık olacak mı olmayacak mı diye
konuşarak stres altındayız. Birkaç yıl sonra,
çok yakında, 2023’te, Türkiye’nin DSİ’ye göre
kullanacağı su miktarı, 112 milyar m3. Hepsini
kullanacağız yani. Şu anda yarısına yakını
kullanırken her gün stres altındayız su var mı yok mu diye. Hepsini kullanacağımız zaman ne yapacağız?
Böyle bir problem var karşımızda. Yani her yağan yağmur damlasına ihtiyacımız var. O yüzden yağmur suyu
hasadı için ulusal bir seferberlik olması lazım. Yağmur suyu hasadı Anadolu’da zaten var, sarnıçlar vs. Bizim bunu
yaymamız lazım. Resmi görüyor musunuz? Adamın en büyük derdi buraya su girmesin. Bırak girsin. Bu bizim
Karadeniz fıkrası gibi. Ey cemaat, safları sıklaştıralım aramıza şeytan girmesin diyor hoca. Lazın biri kalkıp bırakın
girsin de iki rekât namaz kılsın diyor. Bırakın da 2 damla su girsin. Yağmur suyu hasadı hem sel için çok önemli,
selleri azaltmak için – kent sellerini. Hem de kuraklıkla mücadele için. Her yağmur damlasına ihtiyacımız olacak.
Kuraklık izleme konusunda da sıkıntımız var. MGM yağmura bakıyor, enerji bakanlığı barajların su seviyesine
bakıyor, tarım bakanlığı toprağa bakıyor, her bakanlık baktığı şeye göre bir şey söylüyor. Bunların tek elden
değerlendirilmesi lazım. Kuraklıkla mücadele planları sadece tarım için yapılıyor, onların da bir eylem aldığını hiç
görmedim. Her şehrin kuraklıkla mücadele planı olması lazım. Nasıl ki 1 Ocak’ta mali bütçemiz devreye giriyorsa,
su yılının başı 1 Ekim’de su bütçesinin devreye girmesi lazım. Su bütçemiz yok. Su çok önemli, çok önemli diyoruz,
bütçesi yok. Su bütçesi, kuraklıkla mücadele planı çok önemli. Bu kavramın Türkiye’ye gelmesi lazım.
-----Seller. Çok kızdığınızı biliyorum. Ben sizin gibi her sele taşkın demiyorum. 5 çeşit sel var. Akarsu selleri taşkındır,
diğerleri taşkın değildir. Hepsine taşkın gözüyle bakarsan çözemezsin bu problemi. Adını doğru koyacaksın.
Kullandığınız kavramlar düşüncenizi kontrol ediyor. Daha kent sellerinin adını koyamadık. Her gün Ankara’da
yüzüyorsunuz filan. Hala taşkın. Hangi dere taştı? Bu taşkın değil. Bunun adı kent seli, çözümü yaklaşımı farklı.
Önce bunun farkına var. Bu işleri bir çözemedik yani.
Taşkınla sel farklı şeyler. Dünyada iklim değişikliğiyle beraber artan seller kent selleri. Taşkınlar değil. Pluvial
flooding artıyor. Riverine flooding değil. Çalışacaksanız pluvial flooding çalışın. Ben İBB için Kent Selleri Yönetimi
diye bir rapor yazdım yaklaşık 500 sayfa filan. Yakında çıkar, ilgilenen varsa açıp bakabilir oradan. Çok fazla
vaktinizi almayayım.
Bu seller, taşkınlar ne derseniz deyin, ama çözümlerde farklılaştırma yapın lütfen. Farklı bakın olaya. Kaynak hava.
Bir de maruziyet yolu var, alıcıya giden bir yol var. Kaynağa bir şey yapamıyoruz—yapabiliriz, nasıl yapabiliriz?
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İklim değişikliğine neden olan sera gazlarını azaltarak. O da
siyasi bir konu haline geldi artık. Trump biliyorsunuz su koyuverdi
burada. Şunu unutmayın. Aşırı hava olayları arttıkça, yağışlarda
da artış oluyor. Bizim Türkiye’de en büyük problemimiz – yağış
rejimi değişiyor. Kışın genelde Akdeniz iklimi nedir, yazları sıcak ve
kurak, kışları ılık ve yağışlı değil mi? İşte o bozuldu. Kışları ılık ve
kurak oldu. Yağışlar bahar ve yaz aylarında boran şeklinde. Boran
diyorum, o ne diyecekler. Oraj demem lazım Fransızca. Türkçesi
boran işte arkadaş. Orajlarda artış var.
Bu da aşırı yağışlara neden oluyor. Kar yağışları azalıyor, yeraltı
suyunun beslenmesi değişiyor gibi. Bu problem, özellikle kentlerde
su geçirimsiz yüzeylerin çok olduğu yerlerde problem yaratıyor
alıcılar için. Alıcılar da binalar veya yeraltı geçitleri, otomobiller.
Bu raporu Marmara Belediyeler Birliği basacak. İstanbul 22 yılda
beton yüzeylerin iki katına çıktığı tek yer dünyada. Dünyada su
geçirimsiz yüzeylerin en çok arttığı 1 numaralı şehir İstanbul. Su
geçirimsiz yüzeyler arttığı zaman, sel olarak geri dönüyor. Akarsu
seli değil bu. Pluvial dediğimiz urban flood bunlar. Şehirleşmeden
dolayı run off çok hızlı artıyor. Gidip şehrin en çukur yerlerinde
bu sular toplanıyor. Şehrin çukur yerleri de genellikle Büyükdere
Caddesi. Ihlamurdere. Dereden cadde mi olur. Zaten orası dereydi.
Geçen TV izliyorum, sayın seyirciler Beykoz’dan geçen dere taşarak sele neden oldu diyor. Dere mi Beykoz’dan
geçti, Beykoz mu dereden geçti? Bana tuhaf geliyor.
Su geçirimsiz yüzeyleri artırdıkça selleri artıracağız büyük kentlerde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir şey yapacaksa
bu oranları korumalı. Yoksa taşkın deyip durursunuz.
Sellerle mücadele etmek için 3 farklı yöntem var. Biri klasik yapısal önlemler. Roma İmparatorluğu hatta
Urartulardan beri sellerle mücadele için yapısal önlemler alınmış. Ta 1950’ye kadar. 1950’de anlaşılmış ki dünyada,
sellerle sadece yapısal önlemleri kullanarak mücadele etmek zor. Yapısal olmayan önlemler de almamız lazım.
Türkiye’de yapılan baraj sayısı müthiş. Bütün nehirleri, büyük akarsuları kontrol altına almış durumdayız. Ama bu
sel problemimizi çözmedi. Çünkü tek başına yapısal önlemlerle bu iş olmaz. Bunlardan biri dere ıslahı. Dere ıslahı
deyince aklınıza bu mu geliyor? Böyle dere ıslahı dünyada yok. Bu yapılan çevre katliamı. Burada ne balık yetişir ne
su arıtılır. Bakın Japonlar önce 1896’da sel kontrolü diye başladılar işe. Sonra sel kontrolü artı su kullanımı. 1997’de
sel kontrolü, su kullanımı artı çevre. Bu üçünü birden ele almadıkça sellerle mücadele edemezsiniz. Tek başına
sel kontrolü diye bir şey olmuyor. Bu konu, geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Afetler diye bir
genelge yayınladı. Genelgede de var bu, suların depolanması, su kapanları şehir içinde. Şehir içinde mümkün
olduğu kadar suyu depolamamız, tutmamız lazım. Mesela burası Japonya’da top sahası. Aşırı yağışlarda suyun
göllendiği, biriktiği, depolandığı, geciktirildiği yerler olarak geçiyor. Şu gördüğünüz asfalt ve kaldırım, su geçiren
asfalt ve kaldırım. Bizim evin yanında bir sokak var, Arnavut kaldırımıydı. Bizim hanımlar, sosyetik mi oldu ne
anlamıyorum. Ama o Arnavut kaldırımda yürüyemedikleri için şikâyet ettiler, orayı hemen asfalt yaptı belediye. O
sokakta bir tane mazgal yok. Yağmur yağdığı zaman dere gibi taşıyor sokak, Üsküdar Meydanı’na doğru akıyor.
Sonra sel oldu, niye? Eskiden beri hava günah keçisiydi. Şimdi iklim değişikliği günah keçisi oldu. Hiçbir şey doğru
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yapılmıyor, altyapı yok “ne yapalım hocam iklim değişti” diyor. Bu da yeni bir çıkış yolu.
Bu da yeni yapısal önlemler. Düşünün, Ankara’sınız siz daha iyi biliyorsunuz ne yapıldığını. Bu yeni yapısal önlemlerini
kaçını yapıyoruz Türkiye’de? Binayı 100 yıllık taşkın su seviyesi üzerinden yükseltiyor muyuz? Fransızca’dan kelimeyi
almışız, Bağlarbaşı’nda da -tepe olduğu için söylüyorum – su basman seviyesi bordür taşından 60 cm, Üsküdar
Çavuşdere’de de bordür taşından 60cm. Böyle su basman olur mu? Su basman kavramının içini boşaltmışız.
Burada bakanlıktan yetkili biri varsa, rica ediyorum lütfen su basman seviyesini su basmasıyla ilişkilendirsin.
100 yıllık yağışın neden olabileceği oradaki su seviyesine göre su basmanları ayarlayabilirsek, binaların içine
su girmesini engelleyebiliriz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu bizde vardı. Şimdi yok oldu. Sel duvarı, set yapmak;
yağmur suyu hasadı yapmak, binayı alıp taşımak, geçici bariyerler yapmak, su geçirimsiz binalar yapmak gibi bir
sürü şey var. Mesela su basman seviyesi, şekilde görüldüğü gibi, bakın akıllı telefonu olmayan mühendis bunlar.
Bilgisayarları da yoktu bu garibanların. Osmanlı zamanında padişah geliyor, Ihlamurderesi’nde ayda yılda 2-3 kere
avlanmaya. Padişahın yılda 3-5 gün kalacağı yerde adam su basman seviyesini ne kadar yüksek yapmış görüyor
musun? Dere içinde yaptığını biliyor o iPhone’suz bilgisayarsız eski mühendis, bir kat yukarı yapmış yerleşim
alanını. Su geldiği zaman içeri girmesin, yaşam alanına zarar vermesin. Şimdiki akıllı telefonlu, bilgisayarlı modern
mühendisin yaptığı binayı görüyor musunuz? Dere yatağında sıfır giriş. Ondan sonra iklim değişti böyle oldu. Sen
medeniyet gerilemesi yaşamışsın. Gerçekten geriliyoruz. Bakın. Şimdi bütün dünya iklim değişikliğine göre dere
yataklarını yeniden belirliyor, su basman seviyesini yeniden belirliyor. Bizde bunlar olmadığı sürece biz selden
başımızı kurtaramayız. Bina taşıma, binayı yükseltme, sel duvarı, kuru sel koruma, yaş sel koruma… Ben Amerika’da
eğitim almıştım, sel yataklarının yönetimi diye, hep bunlar üzerinden gidiyor. Bunların teknik şartnameleri var.
Bunlar sanki çok yeniymiş gibi düşünüyorsunuz değil mi? Çarşamba türküsünü hatırlıyor musunuz? Bakın burası
Çarşamba. Eski Türk evini görüyor musunuz? Su basman seviyesine bakın. Bu akılsızlar neden bunu sıfır giriş
yapmamış? Çünkü adam biliyor, dersini almış. Bakın şu bizim İstanbul’da çok oluyor, dükkanlara su giriyor.
Yağmurlu havalarda adam şuraya bir kapak geçiriyor, su girmiyor. Neden biz bunu yapmıyoruz? Çok basit. Kum
torbası kullanmayı da bilmiyoruz. Ben bir kere teklif ettim, ay sen bizi rezil edeceksin dünyaya dediler. Dünya bunu
kullanıyor ama. Bunun içine pis su girip temizleyince daha mı az rezillik? Şuraya bir kapak koyacaksınız bunun gibi
binlerce örnek var.
Yağmur suyu hasadı hem kuraklık için hem de sel için çok önemli. Ankara bunu yaparsa çok iyi olur. Biz yağmur
suyunu yollara veriyoruz. Binlerce bina yağmur suyunu caddeye, yola verdiği zaman o yollar o suyu taşıyamıyor,
bütün caddeler dereye dönüşüyor. Biz çeşme suyundan bahçe suluyoruz, bundan sulamamız lazım.
İstanbul’da bir tane bundan yapsak, hemen İSKİ geliyor, atık su parası alıyor. Yapmayın. Teşvik edin, cezalandırmayın.
Yağmur suyu hasadı kuraklık ve sel için çok basit ve çok kadim bir yöntem.
Almanlar mazgalların arasına yeni bir mazgal koyuyor. Bizim belediye mazgal filan koymuyor ben size söyleyeyim.
Ben arıyorum her yerde. Şu anda mazgallar süper mazgal. Burası Japonya, yağmur suyunu tahliye etmek için
Tokyo’nun altına kurdukları sistemi görüyor musunuz? Biz bunu yapsak içinden metro geçiririz, ne olacak. Hazır
yapmışız. Ama ben size bunu yapın demiyorum, şunu yapalım. Mazgal koyalım, suyu taşıyalım. Nereyi su basıyor,
alt geçidi mi? Gidip oraya mazgal ve pompa koyuyorlar. Oradan suyu taşıyamazsın. Suyu geldiği yerden tutacaksın.
Yapısal olmayan önlemler, bizde de zayıf olan konular. Biz çok yapısalcıyız. Görüp dokunmamız lazım işe. Sel
haritası, sel uyarı sistemleri, tahliye planları, sel sigortası… ama sigortayı herkese eşit yapmamak lazım. Adam su
basmanı doğru yapmışsa belli bir prim ödeyecek, az yapmışsa çok ödeyecek. Ödül ve cezayı birlikte kullanmamız
gerekiyor. DASK için çürük bina da aynı parayı veriyor, sağlam bina da. Bu sigorta tam amacına ulaşmıyor.

www.iklimin.org

2019

63

Ali Ümran Gümüşçü MGM’den uyarıyor. Vatandaşlar sel gelecek, dikkatli olması rica olunur. Nasıl dikkat edecek?
Hayat bilgisi kitabından itibaren bakın üniversiteye kadar, hiçbir bilgi yok. Coğrafya kitapları zaten berbat. Hayata
dair, afetlere dair bilgi yok. Hepiniz okumuşsunuz, siz de bilmiyorsunuz selden nasıl korunulur. Yıldırımdan
nasıl korunulur bilmiyoruz. Hortum görseniz ne yaparsınız? Antalya’dayız. Hemen arkanıza alıp hortumu selfie
çekersiniz değil mi? Eğitim çok zayıf, çok didaktik. Hayatı anlamaya, sorgulamaya dair bilgi yok. Şu kitabı alıp
okursanız, bu konular kısaca anlatılmaya çalışıldı. Bir karış sel suyu insan taşır, 60 cm sel suyu 1,5 ton kaldırır. Alıp
götürür. Sel sularına asla girmeyeceksiniz.
Bu haritalama olayı çok önemli. Maalesef Türkiye’de haritalama konusunda sıkıntımız var. Eski sel yatakları böyle,
şimdiki sel yatakları böyle. Eskisi 100 -500 yıllık taşkın suyuna dere yataklarına bağlı, yenisi topoğrafyaya bağlı.
Adamın biri eski sel yatağına göre bina yapıyor buraya. Bakın sel yatağı burada, binayı güvenli yapıyor. Uyanığın
biri geliyor, artık Ankara’dan mı alıyor nereden alıyor iznini, şurayı doldurup üzerine bina yapıyor. Eski binaları da
tehlikeye atıyor. O yüzden hangi bakanlık ilgileniyorsa, havzalarda hiçbir faaliyet 100 yıllık taşkın su seviyesini
değiştirmeyecek diye bir kural konması lazım. ABD’de kural budur. Temel sel seviyesini asla değiştirmeyecek.
Bitiriyorum, az kaldı. Bakın iklim değişikliğine uyarlama, sel risk yönetimi… birleştirmemiz lazım, bizim paralarımız
az, kaynağımız kıt. İklim risk yönetimini lütfen dikkate alın, bakın yapabiliyor muyuz. Bu bir Hollandalı’nın yaptığı
çalışma. 18 metropol incelenmiş, kıyı selleri bakımından problemimiz yok İstanbul’da, akarsu selleri bakımından
İstanbul 18. Sırada. Ama kent sellerinde ilk 5’teyiz.
Sellerle mücadele etmek istiyorsak çevre. Bakın binalarımız böyle. Böyle olmadığı sürece kent selleriyle baş
edemeyiz. Kesin bu. Suyu geçirimli yüzeylerle yer altına almamız lazım. Suyun akışa geçmemesi lazım. Binlerce
binada çatıdan caddeden gelen su akışa geçtiği zaman, önlemek mümkün değil. O yüzden yeşil alan çok önemli.
Ben Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde bir projede danışmanlık yaparken şu haritaları çizmiştik. Bunlar AB Taşkın
Direktifi’ne göre yapılmıştır. Bunları yapmamız gerekiyor. Risk azaltmamız için, önce riski tehlikeyi bilmemiz lazım.
Bu bizim kanun. 1959 yılındaki 7269 sayılı Umumi Afetlere Muasır … kanunu. Bu kanunda kuraklık afet değil,
görüyor musunuz? Türkiye’de resmen kuraklık afet değil. Haberiniz var mı? “Diğerleri” denen kısım hiçbir zaman
tanımlanmamış Türkiye’de. Ben bakan olsam, afetten sorumlu arkadaşlar Türkiye istatistiklerini verseler, şu 6 afeti
toplayıp %100’e ulaşmış oluyorum. Ama burada kuraklık filan yok. İstatistik yok. Yurtdışındaki bütün raporlarda
Türkiye’de kuraklık 0 gözüküyor biliyor musunuz? Yok saymışız. Önce lütfen kuraklığı adam yerine koyun, Anadolu
kuraklıklarla yok olmuş medeniyetler mezarlığıdır. Kuraklıklar bu toprakların kökünde var. Ve daha da artacak bu.
Kanunlara afetlerin adını yazmamamız lazım. Yerel imkanlarla baş edilemeyen, ekonomik sosyal zarar veren her
şeye afet dememiz lazım. Adını koymak şart değil. Bugün SARS çıkar, öbür gün domuz gribi çıkar… bunların adı
yok diye afet saymayacak mıyız? Ankara’da kanun yapma konusunda çok büyük sıkıntı var ben size söyleyeyim.
Bir de her yere “doğal afet” yazmışlar. Tek başına afet lafını kullanamıyorlar. Uçak düşerse ne olacak? Ne kadar
ezberci yaklaşımla gidiyoruz, ben anlamıyorum.
Sel ya da kuraklık, her ne yapıyorsanız bir master plan kapsamında yapın lütfen. Bir de en çok karıştırılan şey,
tehlikeyle risk. Risk haritası diye getiriyorlar bakıyorum tehlike haritası. Risk, olası kayıplar. Kayıplara yönelik hiçbir
şey yok. Biraz okumak lazım. Millet olarak sözlük kullanmıyoruz. Kelimelerin çoğunu bilmediğimiz halde sözlüğe
de bakan yok. Öyle ezbere konuşuyoruz.
Risk, tehlike, maruziyet ve sakınım… bir şey yapacaksanız lütfen bunların hepsini birden yapmaya çalışın. Biri
geliyor nasıl yapıyorsa şuradan bir proje alıyor. Tehlike – risk analizi, bitti. Bunun bir parçasını yapmanın bir
anlamı yok. Bunları bir bütün olarak, bir sistem dahilinde yapmak lazım. Bir master plan dahilinde, bir bütün olarak
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yapmamız lazım. Bizim iklim risk yönetimi, şunlara bir bütün olarak bakmayı gerektiriyor. Tehlikeyi önlemek için,
sera gazlarını azaltmak dahil olmak üzere bütün bunları bir bütün olarak ele alabilirsek, bütüncül bir yaklaşımla
yaptığımız işten de güzel bir şey çıkacaktır.
Teşekkürler, bu sunumu isterseniz ya da daha fazla bilgi isterseniz bana mail atın. Benim 170-200’e yakın makalem,
sunumum, kitabım var. Bedava, alın okuyun yeter ki memlekete bir faydası olsun.

Soru:
Mikdat Hoca’ya çok teşekkürler sabah sabah bizi güzel uyandırdı. Biz bu kapsamda bir proje yürüttük. Prof. Dr.
Kenan Peker, Fırat Üniversitesi. Konya’da da sizinle tanışmıştık. Pancarla ilgili örneği verdiniz. İlk yaptığımız
çalışma şu oldu. 7 sulama yapılıyor, optimum girdi kullanımının 4’ten fazlasının marjinal etkisinin önemsiz
olduğunu gördük. Güzel örnekler verdiniz. Bu program kapsamında da Elâzığ, Malatya, Bingöl, Tunceli’de tarım,
orman ve su ürünleri için bir uygulama yaptık. En başta sizi oraya davet etmek isteriz.
Neden geniş tuttuk? Sistem yaklaşımıyla--- takdir edersiniz ki bir lokalde iklim yönetilemez. Çok güzel bir şeyi
vurguladınız, su hasadı dediniz. Orada en öne çıkardığımız konu, kışın yağmur ve kar sularının biriktirilip yazın
ihtiyaç olan 4 ayda kullanılması. Tabi bunu dünya artık yerin altında yapıyor, GPS uygulamalarıyla yapıyor. En
önemlisi de siz uyarlama dediniz, aslında o hemen olmuyor. Bilimsel olarak tarımda mitigation aşamasından
adaptation aşamasına oradan da resilience aşamasına getirebiliyorsunuz. Bu da bir süreç. Biz kendi projemizde
Global System Management’tan yola çıkarak iklime adapte çiftlik sistemleri uygulamasını koyduk. Bu da önemli
bir başarıydı. Gerçekten teşekkür ederim. Elazığ’ı ziyaret ederseniz, Malatya, Bingöl ve Tunceli’yi de gezdiririz. Çok
teşekkürler.
Sadece bir sektöre yoğunlaşmayla işin yönetilemeyeceğini de gördük. Tarım, orman, su ürünleri alanlarını birleştirip
turizmi de koyarak dört dörtlük bir sistem yaklaşımıyla Orta Doğu ve Avrupa’nın en uzun turizm destinasyon
alanını da tespit ettik. Teşekkür ederim.
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Kadıoğlu:
Ben uzun yıllar Özbekistan Buhara sulama sistemlerinde, Asya Kalkınma Bankası’nın uyarlama uzmanı olarak
çalıştım. Artık çöllerde suyu korumak için seraya geçiliyor. Sulama yapıyorsunuz, buharlaşınca o su tekrar geri
dönüyor. Teşekkürler sizinle de sonra konuşuruz.

Soru:
Teşekkürler, bizim çalışmanın en önemli çıktısı da iklime adapte çiftlik sistemlerinin tespit edilmiş olması. Dünya
literatürüne belki de ilk buradan girecektir. Teşekkürler.

Soru:
Merhaba, Özge Şerifoğlu Akyürek, Çevre Bakanlığı’nda çalışıyorum. Sizin de bahsettiğiniz üzere hem riskin
hem de tehlikenin tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor. Bu bağlamda, risk ve tehlike analizlerinin yapılması
gerekiyor. Ama biz bakanlık olarak 7 bölgemizi içerecek şekilde bir adaptasyon çalışması yapacağız. Bu çalışma
kapsamında önceliklendirme ve kırılganlık analizi yapmaya çalışıyoruz. Ancak sizin de dediğiniz gibi, tüm
parametreler birbirine bağlı olduğu için – taşkından yağmura, kuraklığa kadar – ya da bunun sosyoekonomik
faktörler aşaması var, tarım, turizm … iklim parametreleri var, deniz suyu seviyesi yükselmesi, sıcaklıkların artışı…
bunların bağlanabilmesi için arka planda ayrıntılı bir çalışma gerekiyor. İlk olarak ülkemizde de hem MGM’nin
hem de Orman Su Yönetimi’nin yapmış olduğu Küresel İklim Çalışmaları var. İklim modellerini kullanıp onları
downscale ederek lokal noktaya indiriyorlar. Problem şu ki, kullanılan tüm verilerde, taşkına ya da kuraklığa yönelik
bir çalışma yapmaya kalkışıldığında veri problemi ortaya çıkıyor. Veri kalitesi problemi yüzünden önümüzü doğru
göremiyoruz. Sorum şu. Çoklu sektörel analiz yapmaya kalktığımızda, doğru önceliklendirmeyi nasıl yapmalıyız?
Riskleri, tehlikeleri ve kırılganlıkları nasıl belirlemeliyiz? Bunu bu şekilde soruyorum çünkü ben Avrupa veya ABD
örneklerini incelediğimde hepsinin her bir sektör için ayrı bir model çalıştırdıklarını görüyoruz. Sadece bir küresel
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modelden çıkan sıcaklık ve yağış sonuçlarına bakarak tarım bozulacak, ekosistem çökecek diye yorumlamaktan
ziyade, matematiksel analitik çalışmalara dayandırılmış çalışmalar yapıyorlar. Türkiye’de kuruluşların birbirinden
farklı davranmasından da kaynaklanıyor olabilir, bir problem var. Nasıl ilerlemeliyiz? Doğru yol haritası nedir?

Kadıoğlu:
Bu konu biraz geniş, en önemli problem Türkiye’de veri problemi. Son 30-40 yılda kurumlarda veritabanı projeleri
gördüm, yapılıyor. Ama bunu genellikle bilgisayar programcıları yapıyor. Alan uzmanlığı olmadan. Hiçbir veritabanı
düzgün değil. Veritabanlarında nerede sel oldu var. Bu bilgiyi aldığınız zaman oradaki veritabanlarındaki bilgiyle
riski hesaplamanız mümkün değil. Riske yönelik bilgileri içermiyor. Türkiye’nin en büyük problemi bu. Ben
2005’te Hyogo Çerçeve Eylem Planı’nda oturum başkanlığı yaptım. Oradaki konuşma şuydu – gelişmiş ülkeler
ve gelişmemiş ülkeler arasındaki fark nereden geliyor? Neden gelişemiyorlar. Bütün dünyada herkes iPhone
kullanıyor. ABD’nin kullandığı ders kitaplarını biz de kullanıyoruz değil mi? Neden aynı yere gelemiyoruz? Bizim
gibi ülkelerde uygulama ve uzmanlar arasında kopukluk var. Biz kendi kafamıza göre takılıyoruz İstanbul’da, siz
de kendinize göre. Herkes Amerika’yı yeniden keşfediyor, anladığı kadarıyla yapıyor. Uzmanlıklarla üzerine bir şey
koyup birlikte bir sinerji yaratamıyoruz. Bu veritabanlarını yaparken sorsalar, böyle bilgiler içermesi lazım, risk
analizinde bana maruziyet lazım desek…
Bizde olmayan şeylerden biri, tehlike profilleme yok. Burada az önce gösterdim. Tehlike-risk analizi yapmamız
gerekiyor. Önce bütün tehlikeleri alacaksınız - 40-50 tane ana tehlike. Sonra bu analizleri tehlike profillerine
çevirmemiz lazım. Tehlikelerin sıklığı ya da etkisi tek başına önemli değil. Sıklık ve etkiye bakıp risk önceliğini
bulmamız lazım. Risk önceliğini de dört grupta yapmak lazım. Dört öncelik seçeceksiniz. 1, insan can ve sağlık.
2, ekonomi, ticaret, tarım, sanayi. 3, çevre. 4, kültürel varlıklar, miras şeklinde. Sonra zarar görebilirliği çıkarmak,
kapasite analizi yapmak lazım. Şimdi bizde afette kapasiteyi genellikle koymuyoruz Türkiye’de, 0 olduğu için. Ben
afet yönetiminde, planlama ve risk yönetimi derslerinde bunları adım adım anlatıyorum ama, Türkiye’de maalesef
veri problemi var. Gazeteleri taramanız lazım. Bakanlığın yerel gazetelere dahi abone olması lazım. Bütün bunları
bir merkezde toplayıp sisteme girmeniz lazım. Gazetelerden, arşivlerden, yaşlılardan ne kadar kaynak varsa
hepsinden veri toplayan bir sisteminiz olması lazım. Uyduruk göstermelik veritabanları kurmayın lütfen. Bilgisayar
programcıları ve elektronikçiler başımıza dert oldu. Her şeyi elektronik, her şeyi bilgisayar programı görüyorlar;
kendi başlarına süslü püslü bir şeyler yapıyorlar. Ama içi boş.

Talu:
Bakanlığa o kadar çok görev verdiniz ki, günah mı onlara diye düşünüyorum. Sürekli Ankara olmaz. Yeni iklim rejimi
biliyorsunuz birlikte bir şeyler yapmayı gerektiriyor. Öyle uyduruk katılımcılıklarla değil. Biz diyoruz ki hepimiz yeni
iklim rejiminin ruhuyla konuşalım. Yani bakanlık şunu, STK bunu, üniversite şunu demek yerine, bu ciddi bir konu,
hepimizin jargonuna dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten siz Özge’ye cevap verirken uygulama ve
uzman ilişkisindeki sinerjiden bahsettiniz. Tam da bu lazım. STK temsilcisiyim ben mesela. Burada çok ciddi bir
şekilde hükümete destek vermek üzere bulunuyorum.

Kadıoğlu:
Hükümet destek isterse veririz, bak çağırdınız geldim. Ben ABD’den 91’de döndüm. İşim hazırdı orada. Hanım
yüzünden geldim. Sonra onun yüzünden profesörlüğüm 3 sene aksadı. Onun başörtüsü yüzünden beni 3 sene
profesör yapmadılar. Sonra bana seni okuttum diyor.
Ankara göreve çağırırsa biz göreve hazırız. Fahri de olabilir. Para için değil, yeter ki ülkemize hizmet olsun.
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Ulaştırmada Sürdürülebilir, Düşük
Karbonlu Ulaşım ve Emisyon
Azaltımına Yönelik İyi Uygulama
Örnekleri

Tolga İmamoğlu
WRI Türkiye, Ulaşım ve Yol
Güvenliği Yöneticisi

İmamoğlu:
Herkese günaydın. Şanslıyım, hocamın güzel sunumu ve
anekdotlarından sonra herkese ikinci kahve etkisi oldu. Zihinleri
açık bir topluluğa hitap edeceğim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
ve İklimİN Projesi’ne beni davet ettikleri için teşekkür ederim.
Aynı zamanda da bana zor bir görev verdiler. 2 günlük ajandaya
baktığımızda ulaştırma alanında tek konuşmacı benim. Yüküm
ağır. İnşallah yarım saatte – baya da bir slayt hazırladım – size
sürdürülebilir ulaşım nedir, şehirlerimizde sürdürülebilir ulaşımı
tesis etmeye yönelik hedeflerimiz var mı ve bunun hava kalitesine
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olan faydaları nelerdir; anlatmaya çalışacağım.
Hepimizin bildiği bir iki istatistikle başlamak istiyorum. Şu anki dünyamız şehirlerde yaşanan bir dünya. Özellikle
2007 kritik bir sene. 2007’de ilk defa şehir nüfusu kırsal nüfusunu geçti. Trend bu şekilde devam edince de 2050
yılında şehirlerde yaşayan nüfus, dünya nüfusunun yaklaşık %70’ine tekabül edecek. Bu kentleşme sorununun
ulaştırmadaki etkileri ne derseniz, tabi ki aşırı motorizasyon. Aşırı motorizasyon istatistiklerine göre, dünyada şu
anda mevcut ve kayıtlı motorlu taşıt stoğu 1,7 milyar. 2050’de ne olacak, yaklaşık 4 milyar. Ulaştırmanın bugünkü
konumuzla alakası ne? Bu grafikte gayet açık. Salımlara baktığımızda ulaştırma sektörü ikinci sırada geliyor
dünyada. 1970’lerdeki petrol krizinden sonra tekrar motorizasyonun ivmelenmesiyle, ulaştırma sektörü enerji ve
salım konusunda 2. sırada. Latin Amerika ülkelerinde 2., Afrika’da 2. ve Asya’da 3. Sırada ulaştırma geliyor. 1.
Sırada elektrik ısı, sonra diğer enerji üretimleri. Aslında biz bireyler olarak her gün ulaştırma için inanılmaz bir enerji
sarf ediyoruz ve bu bizi salım konusunda bu noktaya getiriyor.
Peki bu motorizasyon trendinin şehirlere etkisi ne? Dünyada meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik
kazalarının %50’sinden fazlası şehirlerde oluyor. Türkiye’de de aynı şekilde, %55’i kentlerde oluyor. Biz hep bayram
zamanı haberleri görüyoruz, önce baklava sonra hayatını kaybeden vatandaşları veriyorlar. Aslında biz kentlerde,
ana arterlerde ya da sokak aralarında veya bir tali yolda yaşamlarımızı yitiriyoruz. Yani sadece karayollarında veya
şehirlerarası yolculuklarda değil.
Diğer bir etkisi de dünya genelinde ölümlerin 6.7’si çevre kirliliğine bağlı. Bunun %23’ü ulaştırma kaynaklı. Bu
%23’ün %70’i de şehirlerden.
Peki senaryolara göre, bu motorizasyon trendi devam ettiğinde, hem 4 derece hem de 2 derece senaryosu için
durum ne? 2050’yi referans aldığınızda maalesef bu şekilde bütün dünya olarak motorizasyon eğilimleri devam
ederse, ulaştırma sektörü iklim değişikliği hususunda iyileştirici değil tam aksine hava kalitesini şehirler özelinde
kötüleştirici olacak.
Bunun için ne yapmalıyız? Bu da sunumumun bir parçası – sürdürülebilir ulaşım nedir. Bunu anlamak için önce
yanlış bildiğimiz tanımları tekrar hatırlamamız ya da tanımlamamız gerek. Kent içi ulaşım deyince aklınıza ne
geliyor? Asansöre binelim, arabayı çalıştırayım mı? Kent içi ulaşım deyince aklınıza gelen kendi özel aracınız ya
da bu araçla kat edeceğiniz mesafeler mi? Maalesef şu anda Türkiye’de genel olarak motorizasyon ve motorlu
taşıtlarla yapılan hareketlilik daha fazla.
Peki biz bunda neden ısrarcıyız? Bu fotoğraf 2006’da çekilmiş, İstanbul’da metrobüs hayata geçmeden önce.
Tamamen kaotik bir ortam. Aşağıda ise metrobüs gelince, düzenlenmiş hali. Buna neden devam ediyoruz? Aslında
çok güzel bir açıklaması var. Kent içi ulaştırmayla ilgili, ulaştırma alanında çalışan mühendis ya da plancıların
bilmesi gereken en önemli husus, bizim karşılaştığımız sorunların hepsinin şehir planlamasıyla bağlantılı olması.
Çünkü mühendisler olarak biz her zaman, trafik akımlarını daha iyi nasıl yaparız, nasıl daha fazla yol yaparız, nasıl
sinyalizasyon yaparız diyoruz. Ama bunlarla maalesef ulaşımı çözme imkân ve kabiliyetimiz yok. Çünkü çarpık
kentleşme size her zaman beraberinde daha fazla ulaşım sorununu getirecektir. Bizim maalesef şehirlerimizde
de kentleşme, özellikle kentin süreksizlik arz eden farklı yerlerde dağılımıyla birlikte büyüme görüyoruz. Kentler
büyüdükçe biz yol yapıyoruz. Yol yaptıkça yollar tıkanıyor, yol tıkandıkça biz daha fazla yol yapıyoruz. Buna aslında
şöyle bir örnekle alalım. Kilo aldıkça kemere bir delik açalım, sonra biraz daha kilo aldık… bu sürdürülebilir bir
yaklaşım değil. Daha fazla yol ile sürdürülebilir ulaşımı tesis edemeyiz.
Bu slaytta 1-2 tane yine yanlış bilinen ama önemli olan örnek vermek istiyorum. Trafik. Trafik esasında bir
sonuçtur. Ben trafiği düzelteceğim diye başlarsak işe, toptan yanlış başlamış oluruz. Trafik bir sonuç olduğu gibi,
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bizim düzeltmemiz gereken şey erişilebilirliktir. Ve o erişime bağlı olarak hareketlilik. Bunlar çok önemli kavramlar.
Devamlı ulaştırma sistemleri yapmak da fayda etmez. Bu ulaştırma sistemlerine insanlar erişebiliyor mu, bu da
çok önemli. Eğer erişebiliyorsanız, sürdürülebilir olur, kullanırsınız. Motorlu taşıtlara ihtiyaç azalır.
Peki o zaman biz bu durumdan bu duruma nasıl geçebiliriz? Önce önle, sonra değiştir, sonra da iyileştir mantığıyla,
yani bu üç yaklaşımla belki sürdürülebilir ulaşımı şehirlerimizde tesis edebiliriz. Birincisi toplu taşıma sistemleri.
İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir ve bir çok kentte farklı ulaştırma sistemleri son 10-15 yıldır hızlı bir
şekilde uygulanıyor. Ama maalesef daha yeterli değil. Daha bu sistemlerin bütüncül ve etkileşimli olması, bunu
kullananların erişimi bakımından hala tam istenen düzeyde değiliz. Toplu taşıma algısı da çok önemli. Bu eski
Bogota Belediye Başkanının bir sözü, “sadece fakirler değil, zenginler de kullandığı zaman toplu taşıma bir sistem.”
Sadece para yok, araba yok diye değil, gelişmiş olan ülkelerde toplu taşıma kullanılıyor. Peki toplu taşıma bu
mu? Bu da değil. İstanbul’u koydum, arkasından dünyada başka metrobüs sistemleri koydum. Brezilya’da copla
vuruyor güvenlik görevlisi, öyle içeri sokuyor. Başka gelişmekte olan ülkelerde de bize benzer sorunlar var. Bu bir
raporumuz. İETT ile birlikte yapmıştık, özellikle toplu taşıma sistemlerinin nasıl daha iyi promosyonu yapılır, nasıl
daha iyi anlatılır diye.
Toplu taşıma sistemi bu da değil. İnsanlar birincil olarak bir yerden bir yere ulaşmak istiyor. Bu ulaşım esnasında
da yaralanmak ya da hayatlarını kaybetmek istemiyorlar. O nedenle toplu taşımanın birincil hizmet kalitesi de wi-fi
klima vb. değil, aynı zamanda güvenli olması da gerekiyor. Yine bizim farklı ulaşım sistemleri için yaptığımız yol
güvenliği raporları da var.
Peki bisiklet? Dün de fuaye alanında belki izleyenler olmuştur, Lüleburgaz Belediyesi’nin bisiklet taksi sunumu
vardı. Türkiye’de bisikleti ulaşım türü olarak görüyor muyuz? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu hususta son 6-7 yıldır
çalışıyor. Biz de Dünya Kaynakları Enstitüsü olarak 3 yıl önce yine bu otelde Çevre Bakanlığı ile birlikte il ve ilçe
müdürlüklerinden gelen personel için bir bisiklet çalışması yapmıştık. Hatta websitesinde şu anda örnek bir proje
de var. Adana’da bir bölgeyi yapmıştık, girip şehirler bakabilir. Ama hala bisiklet Türkiye’de bir ulaşım türü değil.
Niye değil dersek, biz ne yapıyoruz? Pek çok şehirde böyle, İstanbul’da yine sahil bandına bisiklet yolları yapılıyor.
Kocaeli’de, İzmir’de… bir çok şehirde böyle. Bir de bisiklet paylaşım sistemlerini de sahiller üzerinde kuruyoruz.
Aslında bu sistemlerin sahilde uygulanması, bisikletin ulaşım aracı olarak algısını da azaltıyor. Bu da bir eğlence
diye görülüyor.
Türkiye’de en fazla bisiklet altyapısının olduğu yer Konya. 300 km gibi bir ağları var. Ama Konya ne yapmış?
Ulaştırmaya herhangi bir bütçe ayıramayacak insanlar bisiklete biniyor. Özellikle 50 yaş üstü. Ama şehir merkezinde
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hiç bisiklet yok. Sadece şehirdışındaki yeni yapılan yollara bisiklet yolları yapılmış. Böyle olunca altyapı süreksizlik
arz ediyor ve 2012-2015 arası ölümlü ve yaralanmalı bisiklet kazaları, 198’den 565’e yükseldi. Bu düşme vs. değil.
Ölümlü ve yaralanmalı kazalar. Geçen yıl sadece 162 kişi Türkiye’de bisiklete binerken hayatını kaybetti. Bisiklet
evet çevreci, iyi bir ulaşım türü ama güvenlik koşulları sağlanmadan, doğru altyapıyla hayata geçirilmezse, aynı
zamanda da çok tehlikeli.
Bisiklet paylaşım sistemleri dünyada artıyor, biz sadece bunları sahillere koyuyoruz. Bakın bisikletle ilgili sunum
yapan herkes muhakkak Amsterdam’dan, Danimarka’dan örnek verir. Ben vermeyeceğim, gayet gelişmekte
olan hatta İstanbul’dan daha kaotik bir şehir olan Mexico City’den örnek vereceğim. Onların bisiklet paylaşım
programları var. Ama bizim gibi sahilde eğlence amaçlı kurulmuş bir sistem değil. 8 yılda toplam 4 bin ton karbon
salımını engellemiş, 12 bin ağaca tekabül ediyor. Gayet ucuz, basit bir sistem. Meksikalı bile yapmış, biz neden
yapamıyoruz bunu da sormamız lazım.
Yine Enstitü olarak İstanbul’daki kalkınma ajansıyla yaptığımız bir rehber var. Ona da bakabilirsiniz. Bu sunumda
gösterdiğim bütün raporlar ücretsizdir. Websitemizden indirebilirsiniz. Yürüme de bir ulaştırma türüdür. Hatta
en sağlıklı ulaştırma türü yürümedir. Enstitü olarak DSÖ ile de yakından çalışıyoruz. DSÖ her gün bir insan 600
m daha yürürse kalp hastalıklarının %2 azalacağını öngörüyor. Ama dışarıda bu kadar salım yapan motorlu taşıt
varken, yürümek gerçekten kalp krizi riskini azaltıyor mu, o ayrı bir konu.
Bu sürdürülebilir hareketlilikti. Sürdürülebilir hareketlilik toplu taşıma sistemleri, bisiklet ve yürümenin birbiriyle
bütüncül ve etkileşimli olarak tahsisi. Daha biz burada değiliz. Dünyada yeni sürdürülebilir hareketlilik var. Biz bu
yeni sürdürülebilir hareketliliğin bazı yerlerini tutuyoruz. Biraz da ondan bahsedelim.
Yeni bir nesil geliyor. Türkiye’de geliyor mu bilmiyorum, TÜİK’in öyle bir verisi yok. Ama Birleşik Krallık’ta ve ABD’de
ehliyet alma yaşı yükseliyor. ABD’de 16, Birleşik Krallık’ta 18’di. Bu artıyor yani çocuk 22-23 yaşına geliyor almıyor.
Ama bizde biliyorsunuz hemen 18 yaşına gelince ehliyet alınıyor. Bununla ilgili maalesef Türkiye’den istatistiğim
yok. Dünyada yeni sürdürülebilir hareketlilik nedir, bisiklet paylaşım sistemleri, elektrikli bisiklet paylaşım
sistemleri, elektrikli scooter paylaşım sistemleri, araç paylaşım sistemleri – biliyorsunuz bu Uber vs. kavgalarını,
araç kiralama sistemleri ya da yolculuk paylaşım sistemleri gibi bir çok farklı uygulama dünyada ulaşımda yaygın.
Bir de yeni bir umudumuz daha var, elektrikli araçlar. Mevcut fosil yakıtlı araçlarımız 1.7milyar, ama elektrikli
araçlarımız 2 milyon. Yani okyanusta bir damla gibi. Ve elektrikli araçlar, hibrit ve diğerlerine göre, hala hem altyapı
hem işletme maliyeti olarak daha avantajlı. Dünyada fosil yakıtlardan kurtulmaya yönelik özellikle Fransa, İspanya,
İngiltere’de bir çok yönetmelik devreye girdi. Özellikle 2020 yılından itibaren dizel araçlar Avrupa’da çoğu şehir
merkezine girmeyecek. Bu dizel araçları sokmamalarının nedeni, aynı zamanda saydığım ülkeler dünyadaki en
büyük otomotiv üreticileri. Çünkü löseminin birincil nedenlerinden biri dizel araçlar. Onlar hakikaten ekonomik ve
sağlık etki analizlerini iyi yapıyor ve bu dizel araçtan topladığım vergi vs. ile daha sonradan karşılaştığım sağlık
harcamalarına bakınca bunları şehir merkezinden çıkarayım diyor. İnşallah biz ileride bu dizel araçları almayız.
Bataryalara gelince, yani elektrikli araçlar, 2010’dan itibaren her geçen gün bu elektrikli araçların maliyeti düşüyor.
Bu sevindirici bir haber.
Sektör de buna göre gelişiyor. Volkswagen elektrikli araç stratejisini açıkladı vb gibi sektör hakikaten bu konuda
çalışıyor. Özellikle Volvo, İsveç. Amerika’da ise Tesla.
Peki bunlar elektrikli araç. Esas husus burada toplu taşıma sistemlerinin elektrikliye dönmesi. Bunun en büyük
promosyonu bu olur. Yani siz bir gün bir elektrikli otobüsle veya elektrikli ulaşım taşıtıyla bir yolculuk yaptığınızda,
bir elektrikli araç almak daha çok aklınıza düşer. Dünyada bir çok ülkede şu anda elektrikli otobüs tercih ediliyor.
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Sıkıntılara gelince hala altyapı ve maliyetler yüksek, ne kadar maliyetler düşse de. Bilgi eksikliği var, çoğu toplu
taşıma ajansı hala bunu bilmiyor. Hala teknolojide sıkıntılar var, çünkü bataryalar ağır. Özellikle bizim gibi,
İstanbul topografik olarak dezavantajlı bir şehir, yazın klima tam çalıştığında otobüs full olduğunda, bunun bir de
operasyonel etkisi var. Bir de eski moda tedarik zincirimiz var.
Dünyada ise Çin’den İtalya’ya kadar bir çok ülke elektrikli otobüs hususunda hızla ilerliyor. Özellikle hükümetler
farklı iş modelleriyle bu otobüslerin alınması için ajanslara yardım ediyor. Farklı finans kalemlerinde, amortisman
kalemlerinde bunlara yardım ediyor. Maalesef şu anda ülkemizde böyle bir şey yok. Gene riski azaltmaya yardımcı
finansal mekanizmalar Kolombiya’da bile işletiliyor. Özellikle bu ülkelerden örnek veriyorum ki, hep AB de olmasın.
Bugün burada AB projesi kapsamında bulunuyoruz ama bütün bu coğrafyanın dışında da belki bizim daha
altımızda olduğunu düşündüğümüz şehirlerde veya ülkelerde bile bunlar oluyor.
Üreticiler, özellikle otomotiv üreticileri, elektrikli şarj altyapısının gelişmesi hususunda ortaya dirençlerini koyuyorlar.
İş modeli de yatırım bileşenleri, finansman kaynakları, finansal ürünler ve teslimat mekanizması olarak 4 parça
şeklinde tanımlanabilir.
Peki bu uygulamada, yani dünyada elektrikli otobüste kim başı çekiyor derseniz, birinci Çin. Shenzhen’de kaç
milyon elektrikli otobüs var şu anda hatırımda yok ama, filonun %99’u elektrikli. Bunu başarmak için inovasyon,
yani teknolojik olarak bu otobüsleri üretmeniz gerek. Kamu finansmanı çok önemli. Finansman maliyetinin
azalması ve paydaşlar çok önemli. Şu anda Türkiye’de 39 tane elektrikli otobüs var. 2020’ye kadar 64 olmasını
bekliyoruz. Binek araçlarda ise full elektrikli 657, hibrit de 9383 aracımız var.
Elektrikli otobüs nerede? İzmir’de ESOT tarafından 20 elektrikli araç filosu işletiliyor. Nisan 2017’de işletmeye aldı.
Aynı zamanda ESOT’un böyle de bir sayfası var, sayfa hakikaten çok güzel. Sebebi Nisan 2017’de ilk elektrikli
otobüsün işletilmeye başlatılmasından itibaren bu sistemin etki analizi herkesle paylaşılıyor. Ne kadar salım
azaltıldı, burada da görüyorsunuz. 2442 ton. Bu arada 2 yılda 20 otobüs, 2442 ton salım engellemiş. Meksika’da
bisiklet paylaşım programı 8 yılda 4000’di. Aklımızın bir yerinde dursun.
Burada siyasal bir sıkıntı var ama söylemek de gerekiyor. İzmir merkezi hükümetten para alamadığı için Dünya
Bankası’ndan IFC’den para alarak 20 otobüsü almış. Bu da gerçekten düşünülmesi gereken bir şey. Dünya Bankası
ve IFC’yi nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum ama ben Dünya Bankası kontratıyla bir sürü yerde çalıştığım halde,
çok Dünya Bankası’ndan hoşlanan bir insan değilim. Ama gel gelelim, ülkemizin 3. Büyükşehri 20 otobüs için
onlara ihtiyaç duyabiliyor.
Bu timeline’ı İzmir’in. Bizim elektrikli otobüsle ilgili bir raporumuz var isterseniz paylaşabilirim. İETT dünyadaki
en büyük ajanslardan biri, ama hala bir elektrikli otobüsümüz bile yok. Birkaç kere ihale yapmaya çalıştılar ama
başaramadılar. İhale süreçleri sıkıntılı.
Geldik diğer komik bir slayta. Komik diyorum maalesef, acı-komik. Türkiye olarak elektrikli otobüs üretiyoruz.
%75’ini de AB ülkelerine gönderiyoruz. Gidin birçok Avrupa ülkesinde “Duracak” filan yazan otobüsler vardır.
Malta’da filan. Ama ülkede 69 tane var, o da 2020’den sonra.
Farklı firmalarımız yine elektrikli minibüs üretiyor. Elektrikli taksi de var. Bu biraz böyle Kanyon’un önünde, o lüks
mağazalara yaraşır şekilde lüks bir taksimiz de var. Uber-Taksi kavgası da oldu, 1-2 tane böyle mavi taksimiz oldu.
Madem bu taksi işini iyileştiriyorduk, bari baştan elektriklilerle başlasaydık. Ama o fırsatı da kaçırdık. İstanbul için
konuşuyorum. Elektrikli bisiklet paylaşım programına geldiğimizde ise, sadece Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci
topluluğunun yaptığı bir program var. İzmir, Eskişehir, Kayseri, Konya ve İstanbul’da işletilen diğer programların
hiçbiri elektrikli değil. Özellikle bizim gibi topografik dezavantajı olan bir ülkede, bu şehirlerde elektrikli bisiklet
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herkesin kullanması için çok önemli.
En son İstanbul’da Kadıköy tarafında elektrikli scooter paylaşım sistemi de başladı. Martı adında bir sistem. Elektrikli
scooter deyince insan bir garipsiyor. Ben kendi anımı anlatayım. Her sene ABD’de Ocak ayında Transportation
Research Board diye bir organizasyon olur. Bütün ulaşım mühendisleri ve plancıları oraya gider. 2013’te bir kişi
oraya scooterlarla ilgili paper yazmıştı. Ben gülmüştüm. Geldiğimiz noktada şu anda ABD’de ve AB’de bir çok
yerde özellikle ana toplu taşıma hatlarına etkileşimli şekilde elektrikli scooter sistemleri var.
Sadece elektrikli scooter olarak bakmayın. Sadece Washington’da elektrikli scooter paylaşım sistemi metroya
biniş oranlarını %6 artırdı. Metroya binişin %6 artması ne demek, daha az motorlu taşıt kullanılması, daha az
salım yapılması demektir. Siz bu ana toplu taşıma sistemlerini daha etkili bir şekilde kullanmak istiyorsanız, onları
besleyici, aynı zamanda çevre dostu “mikro hareketlilik” dediğimiz bu sistemleri kullanmalısınız.
Gelecek ne olacak, ışınlanma mı olacak? Daha oraya gitmiyoruz. Ama dünyada en ileri nokta şu anda ne derseniz,
İsveç’te. Bir uygulama var cep telefonunda. Her gün yolculuk yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? 1- motorlu
taşıtınızla yapabilirsiniz, 2- yürürsünüz, otobüse binersiniz sonra bir otobüse daha binersiniz. Ya da metro +
otobüs. Bu program bütün şehirdeki ulaştırma sistemlerini kapsıyor. Bisiklet paylaşımından scooter’a, parktan
araç paylaşım sistemine, araç kiralamadan otobüse, metroya kadar. Uygulama sizin her gün yaptığınız yolculukta
seçeneklerinize göre hesaplama yapıyor. Ne kadar salım azalttığınızı hesaplıyor. Ona göre sizin hesabınıza para
yüklüyor. Siz ertesi gün o ücretle bir sonraki otobüs veya bisiklet paylaşım programına ücretsiz binebiliyorsunuz.
Ne kadar salım azalttığınıza bağlı ödüllendirme sistemi.
Başka güzel bir uygulama, çok basit ama çok güzel. Adidas ve Berlin’deki ulaştırma ajansı tarafından yapılmış.
Ayakkabıyı aldığınızda bu ayakkabı otomatik olarak bir kent kart yerine geçiyor. Hem siz kart okutmadan
turnikeden geçebiliyorsunuz hem veri toplanıyor hem de sizi aktif yaşama itiyor. Yürümeye itiyor. Bu da çok
güzel bir sistem. Dünyada böyle çok değişik uygulamalar var. Bunları takip etmenizi öneririm. Son olarak şunu
söyleyeyim, sürdürülebilir ulaşımı şehirlerimizde tahsis etmeden maalesef hava kalitesinde istediğimiz sonuçları
elde etmemiz çok zor; ki 8. Slaytımda 2 ve 4 derecelik senaryolar için bunları sizinle paylaştım. Bir sorunuz olursa
buralardayım. Teşekkürler.
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Yeşil Altyapı ve İyi Uygulama
Örnekleri

Doç. Dr. Çiğdem Coşkun
Hepcan
Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı
Bölümü, Öğretim Üyesi

Hepcan:
Herkese merhaba. Öncelikle böyle bir organizasyon için, bu
organizasyonda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Bugün
sizlere yeşil altyapı ve bununla ilgili iyi uygulama örneklerinden
bahsetmek istiyorum. Sıkıcı olmayan, görselleriyle zengin bir sunum
hazırlamaya çalıştım, umarım keyifle tamamlarız.
Öncelikle yeşil altyapının tanımıyla başlamak istiyorum. Aslında biz
yeşil altyapı diyoruz ama, Türkçe’deki tam yaygın karşılığı açık ve
yeşil alan sistemi. Bu da ekosistemlerin değerlerini koruyan, birbiriyle
bağlantılı, doğal, yarı-doğal veya kültürel alanların oluşturduğu bir
yeşil ağ olarak tanımlanıyor. En güzel tanımı bu aslında. Yeşil bir
ağ bu. Bu tanımı verirken kullandığımız en iyi örnek de Boston’daki
Zümrüt Kolye örneği. 1800’lerden bir örnek bu. Gururla söylüyorum
ki ilk peyzaj mimarı olarak tanınan Frederick Law Olmsted tarafından
hazırlanmış. Neden zümrüt kolye demişler? Çünkü kenti kuşatan
bir kolye gibi, doğal ve yarı-doğal sistemleri birbirine bağlamayı
hedeflemiş. Fark ederseniz akarsular ve yollar zinciri oluşturuyor.
Yeşil alanlar ise zümrütleri oluşturuyor. Böyle değerli bir tanımlama
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yapmışlar. Bir çok bileşeni var. Ormanlar, tarım alanları, sulak alanlar, parklar, meydanlar, çayırlar, bitkilendirilmiş
koridorlar, koruluklar, bahçeler, özel bahçeler, botanik bahçeleri, kampüsler hep bileşenlerini tanımlıyor. Bugün en
iyi örneklerden biri, Barselona kentinin hazırladığı yeşil altyapı sisteminin örneği. 2020 için kendilerini hazırlamışlar.
Yıllar önceden hazırlandılar. Ekranda haritalarından birini görüyorsunuz hem parçaları hem koridorları işlevsel
olarak bağlamak için de çözümler üretmeye çalışıyorlar. Yukarıda ise ekranın en üstünde gördüğünüz bir
kitapçıkları var bununla ilgili olarak. Kitapçığın başlığına dikkat ederseniz, sadece yeşil altyapısını tanımlamıyor.
Aynı zamanda biyolojik çeşitliliği de buna entegre ediyor. Çok doğru bir uygulama, çünkü kentler sadece bize ait
değil. Biz kentleri başka canlılarla da paylaşıyoruz. Ve onlara da çözüm üretmeye çalışıyorlar. Onlar için de ne
kadar değerli ekosistemleri olduğunu anlamaya çalışıyorlar.
Bugün yaşadığımız sorunların en önemli nedenlerinden biri, aslında kentlerdeki doğal ekosistemleri yok etmiş
olmamız. Çünkü kendimiz için yaşam ortamı oluştururken, hep kendi rahatımızı düşünüyoruz. Doğal sistemleri
göz ardı ediyoruz. Bundan sonra da kentleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz sorusunu sorduğumuzda cevaplamamız
gereken noktalar ekranda gördükleriniz oluyor. En önemlilerinden biri kentin yeşil alan miktarını artırmak tabi ki.
Ama bunu doğal sistemlerle birlikte yapmak. Literatüre yeni bir tanım girdi. Doğa esaslı çözümler. Artık bunu
tartışıyoruz literatürde. Çünkü yapay yeşil alanlarla ya da yapay sistemlerle sağlıklı bir kent sistemi oluşturmak
mümkün değil.
Bunun dışında evet yeşil alan miktarını artıracağız, ama hem parçaları hem koridorları oluşturacağız. Bunları
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birbirine bağlamamız gerekiyor. Ve hedef aslında ulaşılabilir yeşil alanlar olması. Yani çıktığımızda 300 m ile
600 m hareket ettiğimizde bir yeşil alana ulaşma hedefimizin olması gerekiyor. Ya da başarılı kentler bunu böyle
tanımlıyor. Çıktığımızda çok kısa bir süre içinde başka bir araç kullanmadan yeşil alanlara ulaşma şansına sahip
oluyoruz.
Açık ve yeşil alan sistemini oluşturmadaki hedefimiz aslında gri yapıdan yeşil yapıya doğru gitmek. Bunu da
elimizdeki malzemelerle gerçekleştirmek. Elimizde akarsu varsa, akarsuyu da buna entegre etmek. Bu sefer de
hem mavi hem yeşil ekosistemleri birbirine ilişkilendirmiş oluyoruz.
Açık yeşil alan sistemini oluştururken, dedim ya yeşil alan miktarını artırmamız gerekiyor diye. Biliyorum, kentlerde
yeşil alan miktarını artırmak çok zor. Hele bizim gibi bir kentleşme kültürüne sahip olan bir ülkede. Çünkü çok yoğun
bir yapıyla birlikte kentleşiyoruz maalesef. Yeşil alan yapmak için yer bulmak zor. Ama kentlerin her büyüklükte
yeşil alana ihtiyacı var. Büyük ya da küçük fark etmez. Önemli olan sağlıklı işleyen bir ekosisteminin bulunması.
Ufak da olsa sistemde çok büyük fayda sağlıyorlar.
Vejetasyon neden önemli? Çünkü bulunduğu bölgenin dışarıdan gelebilecek etkilere karşı direncini artıran bir
yapı. Eğer vejetasyon örtüsü varsa bu yapı dirençli ve güçlü oluyor. Vejetasyon örtüsü zayıfsa dirençsiz, zayıf,
dışarıdan gelebilecek her türlü etkinin olumsuz etkilerinden maksimum derecede etkilenen bir yapıya sahip
oluyor. Şimdi kentlere bu gözle baktığımızda grafik çok net bir şekilde açıklıyor aslında. Eğer vejetasyon örtünüz
yoksa kentlerinizde, sizin kentiniz zayıf. İklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkilere karşı. Ne kadar bu
örtüyü artırırsanız, kentinizin direncini de artırırsınız şeklinde açıklanıyor. Bu da aslında taç örtüsünü artırarak
gerçekleştiriliyor. Yani yeşil alan yaptım, herhangi bir yeşil alan değil. Taç örtüsünün olması çok kıymetli. Çünkü o
bir ağaç aslında fark etmeden kendi yaşam döngüsünde bize olağanüstü faydalar sağlıyor. Havamızı iyileştiriyor,
yaşam konforumuzu artırıyor, mikroklimayı iyileştiriyor, serinletiyor, gölge sağlıyor. Bizi mutlu ediyor. Bitki varsa,
biyolojik çeşitlilik var. Bitki varsa kuş sesiyle uyanıyoruz. Ben sabah kalktığımda iki farklı kuş sesiyle uyandım. Bitki
varsa hayat var. O nedenle ağaç varsa kentlerimizde yaşam var anlamına geliyor.
Kentlerimizi iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirmek istiyorsak, öncelikle bizi neyin beklediğini
sormamız gerekiyor. Ona göre hazırlanalım. Bu soruyu da bilimsel şekilde cevaplayalım. Sonra elde ettiğimiz
bilimsel veriyi de kendi fiziksel planlarımıza nasıl entegre edeceğiz, bunu bulmaya çalışalım. Bu iki soruyu
cevaplayabilirsek, o zaman gerçekten iyi bir yol almış olacağız bu çalışmalarda.
Kentleri nelerin beklediği çok açık. Öncelikle sıcak günler bekliyor. Daha fazla güneş kremi kullanacağız. Daha
fazla şapka kullanacağız. Yağış rejimi değişiyor, daha fazla yağmur yağacak, daha değişik periyodlarda yağmur
yağacak. Ben bu yıl eylülden beri en çok yağmur çizmelerimi giydim. Çünkü kentte başka türlü daha rahat bir
şekilde hareket etmem mümkün değil. İnanın bir tane ofiste, bir tane evde var. Çünkü İzmir’in havasına güven
olmaz. Her an yağabilir. Nerede yakalanacağımız belli olmadığı için yağmur çizmeleriyle dolaşıyoruz.
Aşağıda solda gördüğümüz fotoğraf bize çok yabancı değil aslında. Kentlerimiz ne yazık ki yağışlardan sonra bu
hale dönüşebiliyor. Ama benim vermek istediğim çarpıcı örneklerden biri Houston örneği.
Houston kenti birkaç yıl önce çok ciddi bir selle karşılaştı. Fırtına sonrasında. O dönemde çok yakındaydım ve
bu olağanüstü olayı görme deneyimini yaşadım. Çok etkileyiciydi yaşananlar. En üstteki fotoğrafta balina gibi
yüzenler uçaklar. Bu hayal etmesi bile insanı ürperten bir olay. Kent de aşağıdaki gibiydi ne yazık ki. İnsanlar çok
büyük değerlerini kaybettiler burada. Mal ve can kaybı yaşandı. Kentin %80’i sular altında kaldı. Sadece Houston
değil, dünyada bir çok kent bunu yaşıyor. Ama Houston’da önemli bir nokta vardı. Houston kenti gelişirken sulak
alanların üzerine kurulmuş. %60 sulak alanı kaybederek kent oluşturmuş. Sonunda da onun bedelini bu şekilde
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ödemiş. Bir kere değil, artık yağışlar o kadar çok değişiyor ki, ne yazık ki iki yılda bir – üç yılda bir bu yağışlara
maruz kalıyor. Ve bu sonuçları alıyorlar. Sulak alan öyle bir ekosistem ki, suyu tutan, yöneten, temizleyen harika bir
doğal sistem. Bizlerin kentlerimizi fazla yağışın etkilerinden koruyabileceğimiz en güzel sistemlerden biri. Çünkü
sistem çalışmasında anlatıyor zaten. Çünkü sünger görevi görüyor sulak alanlar.
İkinci bir soru, ikinci bir cevap ve literatüre giren farklı bir kavramla tekrar sizi buluşturmak istiyorum. evet sudan
etkilenmeyen bir kent inşa edilebilir mi? Yıllardır birçok kent bunu soruyor dünyanın bir çok bölgesinde. Evet edilebilir
cevabını veriyorlar. Bunun için de yeni bir terim çıkardılar. Sponge yani sünger şehirler. Temel hedefi gelen suyu
yönetmek. Su gelecek ama bunu yönetmemiz lazım. Nasıl yöneteceğiz? Akılcı çözümlerle. Daha detaylı çözümlere
girmeden önce mesela Boston’un yaptığı bir örneği paylaşayım. Boston da bir kıyı kenti. İlk önce üzerinde çalışmış.
Ben iklim değişikliğiyle birlikte neleri hazırlamalıyım, hassas bölgelerim neler? Sabah Mikdat Hocam bahsetti, bu
tür verilerin elde edilmesi gerekiyor. En hassas noktalarının kıyı olduğunu fark etmişler. Kıyılarında teraslı parklar
yapıyorlar. Gelen suyu durdurabilmek için. Yükseltilmiş parklar ve taşkın ya da sel bariyerleri oluşturuyorlar.
Bütün kıyıyı bu şekilde yenilemeye çalışıyorlar bu önlemleri alabilmek için.
Bir diğer örnek Kopenhag’dan. Bu yağış rejiminin değişmesinden ciddi anlamda etkilenmiş. 100-200 yılda bir gelen
yağışlar, 5-10 yılda bir gelmeye başlayınca, oturup düşünmüşler. Onlar da kendileri için stratejik bir kent taşkın planı
oluşturmaya çalışmışlar. Çeşitli kesitlerde de o suyu nasıl yönetebiliriz, topografik yapıyla nasıl ilişkilendirebiliriz
sorusuna cevap aramışlar. Burada amaç suyu tekrar doğal sistemlere kazandırmak. Yani kente gelen su, geçirimsiz
yüzeylerden gidip yok olmasın, tekrar doğal sistemlerin içine katılsın. 8 bölge için temel plan oluşturulmuş. Bazıları
park, bazıları sokak, akarsu, bazıları meydan gibi… buralarda çözümler üretmeye başlamışlar. Bu parklardan biri.
Soldaki akarsu kıyısında bir park. Yağış döneminde biliyorlar ki su seviyesi yükselecek. Ona göre kotlamışlar. Yeni
bir kavram daha çıkardılar, su basar parklar. Birazdan size daha farklı örneklerini vereceğim. Sağdakinde ise yağış
suyu tutma birimleri oluşturmuşlar. Bizim biyolojik kanal dediğimiz çözümler üretiyorlar. Su hızlı şekilde gerekli
kanallara aktarılıyor ve yaşamı çok zorlaştırmıyor.
Ama hep temel hedefleri gelen suya hazırlıklı olmak. Evet bu su gelecek, bunu yönetelim diyorlar. Harika bir su
basar park. Bizim su basar ormanlarımız var, benzer mantıkla çalışıyor. Gelen suyu yönetmeyi hedefliyoruz.
Parkları belirli kotlarda yapıyorlar. Tabi hepsini hesaplamalarla yapıp. Kuru dönemde, farklı şekillerde kullanılan
park, yağışlı dönemde ise su tutma alanı olarak görev yapıyor. İsterlerse kanoyla bile gezebiliyorlar su miktarına
bağlı olarak.
Aynı bölgeden başka örnekler. Yağışlı dönemde su tutmaya yarayan bölümleri parkın.
Bir diğer örnek Hollanda’dan. Bu da 2014’te tamamlanan bir park. Rotterdam’dan. Öncesinde kırmızı bölümdeki
alanda ne kadar geçirimsiz bir yüzey olduğunu görüyoruz. Uygulama yapıldıktan sonra da biraz geçirimsiz gibi
görünüyor ama, aslında onu doğal sistemlere bağlayan kısımları var. 2014’te bir su tutma birimi oluşturmaya
çalışmışlar. Gelen suyu tutalım, uzaklaştıralım diye. Biliyorsunuz Hollanda’da toprak deniz seviyesinin altında.
Suyu çok iyi yönetiyorlar. Bununla ilgili çok iyi çözümler bulabiliyorlar. Gün içinde çok farklı şekillerde farklı
kullanıcılara hitap eden bir park burası. Tam kentin merkezinde. Sonra yağışlı dönem için hazırladıkları çözümler
var. 4 farklı fotoğraf görüyoruz, biri kuru günden, biri yılda 10 ya da 50 kere gelebilecek yağışta oluşabilecek
su miktarının nasıl kullanılacağına ilişkin bir görüntü. Ya da daha fazla su geldiğinde ya da kar-buz olduğunda.
Çok fonksiyonlu alanlar üretmeye çalışıyorlar. Bu da fazla yağıştan sonra tutulan suyun miktarını gösteriyor. Aynı
zamanda buraların kontrol mekanizmaları da var. Su belirli bir seviyeyi geçtikten sonra hemen başka bir alana
deşarj ediliyor. Buradan taşıp daha da riskli bir ortam oluşturmuyor.
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En sevdiğim su basar parklardan birini daha paylaşmak istedim sizinle. Bu da Portland’daki Tanner Springs
Park. Portland 1800’lerde sulak alanlarını yapılaşmış alanlara dönüştürmüş, özellikle bu bölgeyi sanayi bölgesi
yapmış. Sonra burada oluşturulan sanayi artık işlevini yitirmiş. Ve burayı terk etmişler. Ne yapalım demişler.
Kentsel dönüşüm yapalım, yeni bir kent merkezi yaratalım demişler. Ama bunu yaparken de eski miraslarına atıfta
bulunmak istemişler. Yani burası eskiden sulak alanmış. Yaptıkları uygulamayla sulak alana atıf yapmak, tarihini
de korumak istemişler.
Sağdaki park yeni oluşturulan park. Ama solda hemen fotoğrafın en altında araçların park edildiği yer aslında
burası. Şu anda bile o kadar dolgu yapılmış ki, kazıldığı halde hala eski seviyesinin 6 m üzerinde. Ama topografik
yapıyla oynayarak kotu düşürmüşler aşağı. Yüzey akışıyla çevreden gelebilecek suyun toplanabileceği bir birim
oluşturmuşlar.
Parka gidene kadar anlaşılmıyor aslında ne olduğu ama parktaki tabelaları ve yazıları okuyunca neden böyle bir
yer yaptıklarını görüyoruz. En güzel tarafı da kentliyi doğayla buluşturan bir alan yaratmış olmaları. Herkese ait,
herkesin bir parçası olduğu bir alan olmuş. Kentle bütünleşmiş. Hem suyu tutmayı hem de biyolojik çeşitliliği
artırmayı hedefliyorlar. Bir sulak alan ekosistemi yaratmışlar burada. Gelen suyu filtreleme gibi bir görevleri de var.
Bunu da düzenli olarak kontrol ediyorlar.
Sabah Mikdat hocam birkaç örnek göstermişti. Ben de şimdi noktasal çözümlerden biraz da koridorlara ilişkin
çözümler aktarmak istedim size. Bu biyolojik hendeklerden biri. Aslında yapımı basit. Ama basit derken hemen
biraz kot düşürmekle olmuyor. Yüzey akışıyla gelen suyun bir kimyasal kirliliği var içinde barındırdığı. Onu
minimuma indirebilecek, onunla mücadele edebilecek bitkileri de koymak lazım içine.
Ama yapmak mümkün. Bakın öncesiyle sonrası arasındaki farkı gösteren çözümler var. Temel hedef aynı, mümkün
olduğunca yüzeyden gelen suyu almak, biraz burada süzmek, sonra başka bir alanda doğal sistemlere aktarmak.
Çok tanıdık bir örnek. Bir çoğunuz aşina olabilir bu örneğe. Bu da Güney Kore’den bir örnek. En bilinenlerden biri.
1971 yılında kanala alınmış bir akarsu. Eskiden orası kanalmış. Sonra kentleşme süreci içinde idari birimler burayı
bir otoyol olarak değerlendirme inisiyatifini göstermişler. Suyu yerin altındaki beton kanala almışlar. Ama zaman
geçtikçe kentin sağlığının ne kadar bozulduğunu fark etmişler. Tabi yaşlanmış. Her şeyin bir ömrü var, yol da
yaşlanmış. Güvenlik problemi de ortaya çıkmaya başladıktan sonra o yıl seçime girecek bir belediye başkanının
aklına böyle bir fikir gelmiş. Ben burayı tekrar eski haline getireceğim demiş. Ütopya olarak görmüşler. Ama insan
hayal ettiği sürece yaşar. Hayal etmiş. Ve onun için çalışmış. Bugün kente böyle birkaç km uzunluğunda, doğal
yapısına benzer çözümler üreten bir akarsu koridoru kazandırmış. Kenti çok özel bir çekim merkezi haline getirmiş
bu bölgeyi.
Bugün bu bölge ziyaret edildiğinde, turistlerin uğramadan gitmediği bir yer. Listenin en başındaki yerlerden biri.
Tekrar Boston’a götürüyorum sizi. Çok benzer bir örnek. Boston’da, 2,5 km uzunluğunda çift katlı viyadük bir yol
oluşturulmuş. 1959’da. Daha sonra 1991’e gelindiğinde, benzer sorunlar nedeniyle burada bir çözüm bulunması
için çalışmalar başlatılmış. Ve yine idealist ve akılcı bir proje geliştirmişler. Ulaşım sistemini yerin altına alalım,
yerin üzerine bir yeşil koridor oluşturalım çözümünü geliştirmişler.
Hayal etmişler, onlar da başarmış. 10 yıl sürmüş çalışma. Müthiş bir para aktarılmış, kabul, ama kentler sürekli
kendini yenilemek durumunda. Kentlere sürekli yatırım yapılıyor. Bu yatırımları biraz daha farklı bir yöne çevirmek
gerekiyor o kadar. Bugün kent, çevre dostu, doğa dostu, yaya dostu bir kent haline gelmiş. O 2,5 km boyunca çok
farklı büyüklükteki parklarla ilişkilendirilmiş bu koridor. Ve biyolojik çeşitliliği artırıcı, yağış suyu çözümünü içeren
uygulamalar geliştirilmiş bu bölgede.
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Bir de bizden örnek vermek istedim. Bu da İTÜ’nün Ayazağa Kampüsü’ndeki biyolojik kanallar. Çok başarılı
uygulamalardan biri. Yağış suyunu kaldırımlardan ve yoldan hızlı bir şekilde kanala almayı hedefliyorlar. Eğer
yolunuz düşerse, yağışlı bir günde buradan geçmenizi tavsiye ederim.
Başka bir güzel örnek de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez kampüsü. Eminim salondaki birçok kişi buraya
aşina. Ben henüz kendim gidip göremedim. Ama fotoğraflardan ve aldığım bilgilerden başarılı bir uygulama
olduğunu öğrendim. Çok sevindirici böyle bir uygulamanın yapılmış olması. Yağmur bahçesi tasarlandı kampüste.
Ve bir yönetmelik çıktı. Sadece bir uygulama yapılmadı, bir yönetmelik çıktı. Bu da çok başarılı bir şey. Emeği
geçen herkese teşekkür ederim. İyi bir örnek oldu. Devamını başka yerlerde görmeyi umut ediyoruz.
Geçirimli beton uygulamasını söylemeden olmaz. Bu da çok iyi uygulamalardan biri. Benzer şekilde geçirimli beton
uygulama kılavuzunun hazırlanmış olması da bizler için umut verici bir şey. Çünkü suyu yönetmek gerçekten zor.
Geçirimli yüzeyi artırmak riski çok artırıyor. Ne kadar azaltırsak, suyu ne kadar yer altına alabilirsek bizim için çok
kıymetli. Diğer yerlerde de benzer uygulamaların olmasını, özellikle yerel yönetimlerin parklarda bu uygulamaları
yapmasını hayal ediyorum.
Çok taze bir projeden bahsetmek istiyorum. iklimİN projesi kapsamında hibe alan projelerden biri. Geçen hafta
kapanış toplantısını İzmir’de yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Peyzaj Araştırmaları Derneği’nin birlikte
yürüttüğü bir projeydi. Bu proje baştaki o iki soruya cevap vermeyi hedefledi. Kenti ne bekliyor, elindekilerle ne
durumda ve ne yapılabilir? Tabi bu bir başlangıç. Bundan sonra projenin başarılı olmasının en önemli yollarından
biri uygulamalara aktarılabilmesi.
Geçirimsiz yüzey dedim, ne yazık ki birkaç çarpıcı örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar bizim parklarımız.
Beton kullanmayı çok seviyoruz. Ama belki biraz farklı bir şekilde düşünmek daha faydalı olur. Çünkü birçok canlı
şaşırıyor bu tür uygulamalara. Herhalde en çok şaşkınlığı yaşayan da betonla boğulmuş ağaçlar.
Konuyu toparlarken birkaç noktayı sizinle paylaşmak istedim. Evet yeşil alan önemli, ama herhangi bir yeşil
alan değil. Kentlerde yeşili geliştirmek istiyorsak, kentleri daha zengin, daha yaşanabilir bir yaşam alanı haline
dönüştürmek istiyorsak, ekolojik niteliklerini yükseltmeye çalıştığımız yeşil alanlar oluşturmamız gerekiyor. Yani
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çim alanlar değil aslında. Farklı boyda, türde, yaşta, formda bitkileri oraya getirmek. Yani doğaya dönmek. Doğa
esaslı çözümler üretmek bizi daha başarılı sonuçlara ulaştıracaktır.
En çok kullandığım slaytlardan biridir sağdaki. Biyolojik bir çölle, biyolojik bir cenneti gösterir. Gerçekten çim
biyolojik bir çöldür. Çünkü üzerinde biyolojik çeşitliliği ifade eden bir türü göremezsiniz. Bir kelebek bile konmaz,
arı bile dolaşmaz. O kadar çok kimyasal vardır ki içinde… O nedenle yeşil alanlarımızı oluştururken aklımızın bir
köşesinde bulunsun.
Son slaytlarım. Biraz çarpıcı örnekler. Kentlerde yeşil alan miktarını artırmak mümkün mü? Evet mümkün.
Kentlerimiz mahvoldu demek yerine, yapılmış örneklerden belki ders alabiliriz. Bunlar yüzen bahçeler, ağaçlar.
Bazı kentler bunu yapıyor. Evet yönetimi zor, kabul. Ama imkânsız değil. Hatta sağdaki slaytlar kirli su sistemlerini
filtre edebilecek bitkilerle oluşturulmuş bahçeler. Böylece suyu filtre ediyorlar.
Ya da taşınabilir bahçeler. Her yer o kadar beton ki artık, bahçeleri taşımaya başladı insanlar. Arabasının arkasına
koyup götürüyorlar istedikleri yerlere. Çarpıcı örnekler ama, ne yapayım? Kentte dolaşıyorum yeşil alan bulamadım,
en azından bahçemi götüreyim deyip uygulamalar yapıyorlar.
Bu örnek de bir alışveriş merkezinin önündeki plazada kullanıcılar için oluşturulmuş. Ağaçları taşıyarak orada
mekân oluşturuyorlar. Bu çok yaygın ve kullanılan bir yöntem. Pop-up garden’lar, bir anda ortaya çıkan bahçeler.
Bir avantajı da var, kentte farklı tasarımlar oluşturabiliyorsunuz. Bir gün dağıtırsınız bunları, bir gün kenara alırsınız.
Evde mobilya yeri değiştirmek gibi bir şey. Soldaki en meşhurlardan biri, Polonya’dan. Yerel yönetimin temsilcisi
böyle anlattı. Aşağıda o kadar çok sistem dolaşıyor ki, bitki yetiştirmemiz mümkün değildi dedi. Büyük olduklarına
bakmayın, tekerlekli. Sürekli olarak yer değiştiriyorlar.
Sokaklarımız dar, biliyorum. Ama koridor oluşturmak istiyorsak, çözüm üretebiliriz. Dar sokaklarda tek bir tarafa
ağaç dikebiliriz. Dar formlu ağaçlar dikebiliriz. Ya da böyle espalyaya alınmış, az yer kaplayan ağaçlarla çözebiliriz.
Yeter ki isteyelim.
Bunlar biraz değişik örnekler ama yapılamayacak şeyler değil.
Ya da dar formlu bitkiler kullanalım. Ekosistemimizde olağanüstü güzel bitkiler var bu formlara sahip. Böyle dar
formlu ağaçlarla da yeşil koridorlar oluşturmamız mümkün.
Bunları özellikle seçtim. Akdeniz peyzajlarına özgü bitkiler. Kentte az bakım isteyen, kuraklığa da dayanıklı bitki
örnekleri.
Son slaytım. Hedeflerimizi nasıl hayata geçirebileceğimizle ilgili. Evet yeşil bir kent oluşturmak istiyoruz. Açık ve
yeşil alan sistemimizi planlamak, uygulamak, başarılı çözümler üretmek istiyoruz. Ama bunun için kendimize bir
yol haritası hazırlamamız gerekiyor. Böyle rehberlerin hazırlanması gerekiyor. Ufak bir adım ama önümüzü çok
açan şeyler bunlar. Sadece biraz vakit harcayıp üzerinde düşünmek gerekiyor. Ve ürettiğimiz çözümlerle de daha
sağlıklı, daha yeşil, daha yaşanabilir kentler oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü kentler hepimizin. Hepimiz
paylaşıyoruz. Güzel kentler oluşturmak, yaratmak bizim elimizde.
Teşekkürler.
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Enerji, Topluluk Enerjisi ve
Enerji Kooperatifleri

Faruk Telemcioğlu
GÜNDER, Genel Sekreter

Telemcioğlu:
Tabi biz güneş enerjisini savunurken bunun birkaç nedeni var.
Temel iki nedeni de burada. Hem karbon hem de su kullanımıyla
ilgili. Şu anda Türkiye’deki elektrik üretiminin gücü bu. Dikkat
ederseniz 2017-2018 yıllarında en fazla artış güneş enerjisinde.
Yaklaşık %37. Önümüzdeki 5 yılda da güneş enerjisinde böyle bir
artış bekliyoruz. Projeksiyonumuz bu. Tabi bu projeksiyon içindeki
artışın temelde oluşacağı konsept çatılar. Çünkü güneş enerjisini
arazide kullanmanın çok fazla faydası yok. Asıl çatılarda olması
lazım. Neden çatı? Bunu biraz sonra sizlere anlatmaya çalışacağım.
Bakın Almanya’da 2012’de %60 çatılar. Daha sonra 2015’te %65-70
düzeyinde. Şu anda %80 Almanya’da güneş enerjisi çatılarda. Bu
tablo şunu gösteriyor. Avrupa’daki güneş enerjisi kurulumlarının çatı
mı arazi mi olduğu. Sarılar arazi, maviler çatı. Dikkat edersek bütün
kurulumların çoğu çatılarda.
Tabi neden güneş enerjisi son yıllarda bu kadar gelişti, bu kadar
popüler oldu? Biz güneş enerjisini sıcak su ısıtma sistemlerinde
yaklaşık 30 yıldır kullanıyoruz. Buraya bakarsak güneş enerjisinde
son yıllarda maliyetteki düşüş yaklaşık %86. Ve şu anda en ucuz
elektrik güneş enerjisinde. Evet belki başlangıç yatırımı fazla, ama
en ucuz elektrik güneş enerjisinde.
Tabi güneş ülkesiyiz, güneşten yararlanmayı tabi ki biliyoruz.
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Ülkemizde de bu sanayi iyi bir yerde; yaklaşık 30’un üzerinde panel üreticisi var. Hücre üretmeye çalışan arkadaşlar
var, geçen hafta Niğde’de bir temel atıldı. Bereket Enerji Denizli’de hücre üretimine başladı. Ankara’da bir fabrika
kuruluyor.
Neden güneş enerjisi dersek, ucuz. Temiz. Ve kolay. İki panel alıp, diyagramına bakıp, invertörü nasıl bağlayacaksınız,
şebekeye nasıl bağlayacaksınız… bunu yapabilirsiniz.
Elbette ehliyetli ellerde yapılması çok önemli ama, dediğim gibi temiz, ucuz ve kolay.
Biz İklimİN projesinde Bodrum’da çatılarla ilgili bir proje yürüttük. Burada amacımız şuydu, güneş enerjisini
çatılarda kullanımını yaygınlaştırmak, güneş enerjisiyle ilgili kooperatifleşmeyi geliştirmek – çünkü orada bir çok
site var. Küçük sanayi sitesi var, burada geliştirmeyi sağlamak. Bodrum’da en fazla enerji kullanan turizm sektörü.
Sadece oteller değil yatları da düşünmek lazım. Bunların sorunları nedir, bunları anlamak ve Bodrum’daki bütün
tesisatçılara, elektrikçilere, mühendislik firmalarına bunun eğitimini vermek. Bodrum’u niye seçtiniz derseniz,
nedeni bu. Bir kere Bodrum’da çatılar çok müsait.
Gelir düzeyi yüksek. Bodrum’un İstanbul’a etkisi çok fazla. Eğer 80 milyonluk bir ülkede, 20 milyonluk bir kesime
hitap edecekseniz ve bu bir kasaba olacaksa, tek çıkış yolu Bodrum’du. Bir de Bodrumlular güneş enerjisi
kullanımına alışkınlar.
Neden çatı? Biz şu anda elektriği Güneydoğu’da üretiyoruz, taşıyoruz ve burada kullanıyoruz, İstanbul’da
kullanıyoruz. Bu elektrik iletiminin bir maliyeti var. İletimde kayıplar var. Kaçaklar var. Ama eğer çatıları kullanırsak,
buradaki elektriği burada üretirsek, bunların hepsinden kurtuluruz. Yerel istihdamı artırmış oluruz ve insanları
yatırımcılığa teşvik ederiz. Artık prosumer diye bir kavram var. Hem üretici hem tüketici. Bu elektrik için geçerli.
Güneş elektriği için geçerli. Siz kendi tüketeceğiniz elektriği kendiniz üretiyorsunuz.
Dünya Bankası ile bir proje yürüttük, bu projede ülkemizde 9 milyon 250 bin bina var, bunların çatı alanlarına
baktığımızda, konutların %25’i ama ticari binaların büyük bir kısmı, kamu binalarında da çatı ve teras oranları
bu. Neden bu önemli? Tabi ki terasa kurmak daha kolay. Çevre Bakanlığı veya diğer kurumlarla yaptığımız
görüşmelerde yeni yapılacak binaların cephelerinin çatılarının güneye bakması konusunda, çatıya elektrik ve su
hatlarının çekilmesi konusunda bir takım görüşmelerimiz var. Ama şu ana kadar yapılmadığı için, teraslar şu anda
bizim için önemli.
Çatıları desteklemeliyiz, çünkü enerjinin tüketimi yerelde ve üreticinin tüketiciyle aynı yerde olmasıyla başlamalı.
Küçük yatırımlar teşvik edilmiş olur. Destek adaleti sağlanır ve en önemlisi enerji arz güvenliği. Yani ortadoğuda
hangi savaş çıkarsa çıksın, sizin elektriğiniz kesilmez. Bu sanayi için de geçerli.
Bodrum Belediyesi ile yürüttük bu projeyi. Sağ olsun Başkan da bize çok destek verdi. Kişilere bunu anlattık. Nedir,
nasıl kullanılır? Kaça mal olur? Bunun mevzuatı, işlemleri nedir? Bunlarla ilgili kılavuz kitapçıklar bastırdık, dağıttık.
Daha sonraki oradaki konut kooperatifleri veya küçük sanayi sitelerinde enerji kooperatifi nedir, nasıl kurulur, nasıl
işler, nasıl gelir getirir, bunları tartıştık. Turizm sektörünü topladık, onlardan sorunları ne, onu dinledik. Oteller
ortalama yatak adedi başına ne kadar elektrik tüketiyor, bunu dinledik. Yatçıların ihtiyaçları ne, bunu dinledik. Tabi
ki buradaki en büyük sorun, finansman.
Ertesi toplantıda finansmancı arkadaşları oraya götürdük. Kendilerine finansman yöntemlerini anlattık.
Bodrum’daki tüm mühendislik firmalarına, sıhhi tesisatçılara ve elektrikçilere bunların nasıl kurulduğuyla ilgili
eğitimler verdik. Bodrum’da bu Marmara Koleji. Çatısında güneş enerjisi var, tüm elektriğini oradan sağlıyor.
Daha sonra buraya bir teknik gezi yaptık. Ve projenin sonucunda Bodrum Belediyesi’nin Yalıkavak’taki bir tesisine
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3KW’lık bir tesis kurduk. Çalıştırdık ve şu anda kendi elektriğini
kendi üretiyor. Fazla elektriğini, şebekeye satıyor.
Bu başka bir proje ama yine iklim değişikliğiyle ilgili Global Çevre
Fonu’nun bir projesi. Orman köylerinde sürdürülebilir bir finans
mekanizması yaratmak. Bunun amacı şu. Bu sene 4 köyde 100’er
KW’lık güneş enerjisi tesisi kuracağız. Bunların kooperatifleri
kuruldu. Buralarda çalıştay yaptık, insanları bu işe alıştırmak ve
faydalarını anlatmak için. Her köy 100KW’lık olacak. Maliyetin
tamamı projeden karşılanıyor. Fizibiliteleri yapıldı, projeler çizildi,
çağrı mektupları alındı. Sanırım Haziran Temmuz gibi hayata
geçecek. Ama projenin 2. aşamasında yaklaşık 12 köy veya 450
çatıya yine bu projeden güneş enerjisi yapacağız. Temelde yapmak
istediğimiz şu. Orman köylerinde bunun yaygınlaştırılması. Orman
köylerinde 96-97 yılından beri uygulanan bir sistem var, solar
termal ile ilgili. Evinize güneş enerjisi sistemi kurdurduğunuzda,
Orman Bakanlığı bunun parasını veriyor şirkete. Sonra siz
bunu uzun sürelerle ödüyorsunuz. Temel amaç şuydu. Orman
köylerinde yaşayanlar sıcak su, çamaşır ve banyo için ağaç
kesmesinler. Şu anda Bakanlık verilerine göre yıllık 200 bin ton
odun tasarruf ediyoruz. Bu çok önemli. Ve bu 10-12 yıldır devam
eden bir süreç. Benzer şekilde buradaki amacımız şu. Orman
Bakanlığı, bu projeye katılmak isteyenlere parasını versin, firma
gelsin kursun, sonra bu insanlar normal elektrik parası öder gibi ödesin. Kendi elektrik paralarını 6-7 yıl daha
ödemeye devam etsinler. 7 yıl sonra bu tesisler bu insanların olsun, 30 yıl hiç elektrik parası vermesinler. Bu
elektriği sadece evdeki aydınlatma olarak düşünmeyin. Sulama olarak da düşünebiliriz. Önemli katkısı olacağını
düşünüyoruz.
Buradaki kilit nokta yerel yönetimler. Yerel yönetimler çatı üstü kurulumları ne kadar desteklerse o kadar gelişecek.
Bununla ilgili birtakım örnekler var. Biz Belediyeler Birliği’nin “Başkana Mektuplar” diye bir yeri vardı oraya yazdık.
Siz 1MW’lık bir tesis kurduğunuzda, Temmuz-Ekim arası 190 binTL belediyeye kar sağlarsınız. Yıllık ortalama 120
bin para gelir, bunun 30bin TL’sini İller Bankası’na ödersiniz, bu küçük belediyeler için ayda 90-100 bin TL gelir çok
büyük bir para. Bunu kuran belediyeler var. Ve biz bu belediyelerin hepsine ücretsiz olarak verdik. Danışmanlığı
yaptık, projelerini çizdik. Yaklaşık 650 belediyeyi bizzat dolaştık. Yerel halkın bilinçlendirilmesiyle ilgili çabalar
sağlanabilir.
Bir danışma merkezi kurulabilir veya kurulacak kooperatiflere ücretsiz arsa temin edilebilir. Tarımsal sulamaya
destek verebilir, bunu yapan belediyeler var. Kömür vermeyelim, panel verelim. Çünkü kömür verdiğinizde,
evet karbondan şikâyet ediyoruz ve o kömür yanıyor gidiyor ama siz paneli 30 yıl kullanırsınız. Bu çok önemli.
Belediyeler satmasın elektriği, ama elektriğe para ödüyorlar. Bu ödedikleri elektrik parasını ödememek için
panellerini kursunlar, bunların yaklaşık geri dönüş süresi 6-7 yıldır. Yani 7 yıllık elektrik parasını panele yatırırsınız
ama 30 yıl elektrik parası ödemezsiniz.
Arıtma tesislerini, su pompalarını çalıştırabilirsiniz. Gittiğimiz pek çok belediyede, paraları olmadığı için su
pompalarını çalıştırmıyorlar. Bu çok önemli. Otobüs duraklarında aydınlatma yapabilirsiniz. Çok soğuk yerlerde
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ısıtma yapılabilir. Bilgilendirme tabelaları koyabilirsiniz. Belediyeler sokaklara şarj yerleri yapabilir. Bu biraz önce
saydığım, belediyenin kendi yapacakları. Ama belediyeler halkı da yüreklendirmeli. Onlara birtakım konularda
kolaylık sağlamalı. Bunu yapan belediyeler var. Mesela Denizli Bozkurt Belediyesi kooperatiflere ücretsiz arsa
verdi. Sulama kooperatifleri için bankaya kefil oldu ve ben inşaatla ilgili harç almayacağım diyor. Bornova,
Güzelbahçe belediyeleri bunları yapıyor. İzin süreçlerini kısaltabilir belediyeler. Plan notuyla bazı yerlere güneş
enerjisi kullanımını zorunlu hale getirebilir. Yerel yönetimin birçok bedeli var, çöp vergisi, atıksu vs. bunlarda indirim
yapabilir. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi… yani para vermeseniz bile süreçleri kolaylaştırmak, küçük, halka
dokunabilir ve farkındalık sağlayıcı faaliyetler yapabiliriz.
Güneş enerjisi ülkemizin en ucuz, en kolay kullanılabilir enerji kaynağı. Özellikle çatılar için bunu kullanmamız
lazım. Biz de dernek olarak bu tür kullanımların hepsine destek olacağız. Sabrınız için teşekkürler.
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Tarım, Yerel Ölçekte Uyum ve İyi
Uygulama Örnekleri

Prof. Dr. Mehmet
Somuncu
Ankara Üniversitesi,
Öğretim Üyesi

Somuncu:
Sabah oturumunun bu geç saatinde herkes canlı ve dikkatli bir
şekilde oturumu izliyor, onun için çok teşekkür ederim, hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Önce genel bir çerçeve çizmek isterim.
Kısaca iklim ve tarım arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışacağım.
Sonra Türkiye’de kır-kent dengesi ve tarımsal üretime bakacağız.
Sonrasında Türkiye’de iklim değişikliğinin tarıma olan etkileri
nelerdir, ona bakacağız. Sonra da Türkiye’de iklim değişikliğine
uyumla ilgili özellikle saha çalışmalarımıza dayalı somut örnekler
vermeye çalışacağım.
Kısaca çerçeveyi çizmek gerekiyor. İklim değişikliğinin tarımla ilişkisi
nedir? Biliyorsunuz atmosferdeki değişime bağlı olarak ortaya çıkan
iklim değişikliği tarımsal ekosistemleri etkiliyor. Bunun sonucunda
tarımsal üretim ve üretim sonrası süreçlerde birtakım olumsuzluklar
ortaya çıkıyor ve bunun da gıda güvenliğine ve tarımsal sektörden
geçimini sağlayanlara olumsuzlukların yansıdığını biliyoruz.
Türkiye ortalama yükseltisi 1031 m olan bir ülke. Batıdan doğuya
doğru topografyanın yükseldiğini görüyoruz. Sadece kıyı kesimlerde,
delta ovalarında batı ve güney bölgelerde gerçek anlamda tarımsal
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verimi yüksek alanların olduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye’nin tarımsal kapasitesi nedir, nüfusun gıda talebi nedir? 1935’te Türkiye’nin 13,5 milyon nüfusu varken,
bugün 2018 verilerine göre 82 milyona ulaşmış durumdayız. Bu nüfusun kır ve kent dengesi bağlamında dağılımına
baktığımızda, 1927 yılında kırsal alanda yaşayanların oranı yaklaşık %75,7 iken, bugün TÜİK’e göre %7,7 gibi
görünüyor. Fakat bu doğru bir veri değil. Sadece kâğıt üzerindeki veri. En son çıkan yasayla birlikte büyükşehir
sınırlarına giren köylerin 16bin tanesi mahalle olunca, sonuç bu şekilde çıkıyor. Ama bunun doğrusu %23 civarında
kırsal nüfus.
Burada önemli olan şu. 1927’den itibaren artan nüfusun faal ekonomik sektörlere göre dağılımına baktığımızda,
başlangıçtan günümüze kadar geçen sürede nereye geldik? 1927’de nüfusun %90’ı kırsal alandaydı. Geri kalan
da hizmet ve sanayi sektörü, son derece az bir oran. 2016 verilerine baktığımızda, kırsal alanlarda yaşayan ve
geçimini tarımdan sağlayan nüfusun oranı %18’e düşmüş durumda. bu da beraberinde tarımın GSYİH içindeki
payının giderek düşmesine ve bugün yaklaşık %6,6’ya ulaşmasına neden oldu. Tabi burada sanayi ve hizmet
sektörünün giderek gelişmesinin çok büyük payı var. Ama biraz sonra göstereceğim slaytlarda başka etkenlerin
de önemli faktör olduğunu söyleyebilirim.
Kırsal alanların boşalması ve kentlere doğru yönelen göçler, tarım alanlarının azalmasına, toplam ekilebilir alanlar
içinde özellikle uzun ömürlü bitkilerin alanlarda azalmasına, hayvan sayılarının azalmasına – size bir rakam
vermek isterim 1970 yılında tarımsal verilere göre, Türkiye’deki küçükbaş hayvan sayısı 65 milyon. Türkiye nüfusu
45 milyon. 2004-5’ten itibaren hükümetin almaya başladığı birtakım önlemlerle kısmen yükselmeye başladı
ama hepimiz biliyoruz ki şu anda et ve canlı hayvan sorunu ciddi bir problem. Hayvan sayısındaki azalma, otlak
alanlarındaki değişimi de beraberinde getiriyor. Otlak alanlarında giderek azalma görüyoruz.
Tekrar başa dönüyorum. Yani durum bu, tarımsal üretim azaldı ama nüfus yükseldi. Yani şu anda 82 milyon ve bu
nüfusun da yaklaşık %77’si kentlerde yaşıyor ve gıda talebi var. Esas nokta bu. Hem kırda yaşayıp geçimini bundan
sağlayan insanlar var ama en önemlisi kentte yaşayanların – ki neredeyse biliyorsunuz gıda üretiminin neredeyse
tamamına yakını topraktan ve tarımdan elde edildiğine göre – gıda talebi var.
Şunu da biliyoruz, son yıllarda, bazı ürünlerde, örneğin ayçiçeği, mercimek, arpa vs gibi ürünlerde 2017 verilerine
göre yeterlilik oranlarının azaldığını ve düşmeye başladığını görüyoruz. Bu zaman zaman buğdayda da oluyor
birazdan onu da göstereceğim. Bakın bu grafik çok önemli. 1950’den itibaren nüfus artışı ve buğday üretimi
arasındaki ilişkiyi gösteriyor. 1990’lı yıllara kadar hemen hemen paralel gidiyor. Fakat ondan sonra nüfus artışı
oransal olarak daha yüksek, buğdayda yatay bir seyir izlenmeye başladı. Yani son 5-6 yılın ortalaması 20 milyon
ton civarında. Bazen bu yeterlilik oranının altına da düşebiliyor.
Burada gördüğünüz gibi, kimi yıllarda fazlası var, ihraç edebiliyoruz. Fakat bazı yıllarda, mesela 99.8, 96 ve özellikle
2014-2015’te 89.2. yani o yurtdışından buğday ithal edilen zamanlar bunlardır. Özellikle 2007-2008, 2014-2015
kuraklığında yeterlilik oranı maalesef bu durumda. O zaman ister istemez en temel tüketim maddelerimizden biri
olan buğdayı yurtdışından ithal etmek durumunda kalıyoruz.
Böyle bir arkaplan oluşturduktan sonra esas noktaya geleceğim. Nüfus ve tarımsal üretim arasında bir ilişki var,
şayet tarımsal üretiminizi doğru yönetirseniz, burada bir sorun yok ama yönetemezseniz birtakım sorunların
çıkması da kaçınılmaz.
Bu bağlamda Türkiye’deki genel yapıya baktığımızda hepimiz biliyoruz, en önemli konu -- enflasyon ve benzeri
birtakım mali işlerle ilişkili olarak – tarımsal üretim. Enflasyon yükseliyorsa tarımdan kaynaklanıyor veya gıda
yetersiz olursa da. Burada 3 temel faktör var. 1- biraz önce gösterdim kırların boşalması, 2- tarımda izlenen
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yanlış politikalar ve tabi son olarak
ortaya çıkan iklim değişikliğinin tarım
üzerindeki olumsuz etkileri.
İklim değişikliği Türkiye tarımını nasıl
etkiliyor, kısaca ona bakalım. Burada
çeşitli şeylerden söz edebiliriz,
kuraklıktan bahsettim biraz önce.
Dondan, sellerden vs. bahsedebiliriz.
Türkiye üzerinde iklim değişikliğinin
olumsuzluklarına
baktığımızda,
bir liste yapmak gerekirse en öne
çıkanlar, fenolojik değişimler, sel
taşkın ve kuraklık nedeni ve buna
bağlı olarak üretimdeki düşüş, don
olaylarındaki artış, ekstrem hava
olaylarındaki sıklık derecesi, tarım
zararlılarının artışı, hastalıkların yayılması, balıkçılıktaki olumsuz etkiler, bitki ve hayvanlardaki sıcaklık stresi, bitki
beslenmesinde bozulma ve özellikle de su kaynaklarında azalma gibi temel unsurlar olarak değerlendirebiliriz.
Bunu somut olarak görelim. “Amik Ovası göle döndü”. Sabah Mikdat Hoca da anlattı, aslında Amik Ovası göle
dönmedi. Burada görüyorsunuz, son yıllarda sürekli tekrarlanıyor. Çok şiddetli yağış olduğunda ama Amik Ovası
zaten göldü. Burada arazi kullanımından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle başımıza geliyor. Bakın burada
solda 1960’larda 1/100,000 ölçekli topografya haritasında Amik Gölü’nü görüyorsunuz zaten. Masmavi görünüyor.
1970’lerin 2. yarısına geldik. Daha sonra basılan haritada. Amik Gölü kurutulmuş, drene edilmiş vaziyette. Esası
buydu işin.
Sık sık yaşamaya başladık. Özellikle sera alanlarını aşırı yağışlardan sonra sel basması, Antalya’da meydana gelen
ve seralara ciddi zarar veren hortum ve benzeri afetleri burada saymak mümkün.
Sonuç olarak geleceğimiz nokta şu: Bütün bu olanlar tarımsal üretimde azalma, bunun gıda fiyatlarına artış olarak
yansıması ve sonunda gıda güvenliği sorunu ya da riski diye bir problemi ortaya çıkarabilir. Bu şu anda yok ama,
gelecekte olması kaçınılmaz görünüyor. O zaman ne yapmak gerekiyor?
Burada zaten hepimizin bildiği iki temel konu var, tarımdan kaynaklı emisyonun azaltılması, ikincisi de uyum.
Tarımda iklim değişikliğine uyumla ilgili çok şey anlatılabilir ama ben somut, saha çalışmalarımıza dayalı olarak
birkaç örneği size göstermek istiyorum.
Tarım dediğimizde sadece bitkisel üretim anlaşılmamalı; hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık faaliyetleri de bunun
içerisinde. Olayı bu çerçevede düşünmemiz gerekiyor.
Bunlar içinde yerel ölçekte iyi uygulamalardan birkaç örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bitkisel üretimde
biliyorsunuz iklim değişikliğine karşı çeşitli stratejiler geliştirilebilir. Burada kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerinin
ekimi-dikimi, ürünün çeşitlendirilmesi, iyi tarım veya organik tarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi, ekim düzeni
ve takvimde değişiklik yapılması, karışık ekim vs. gibi birtakım unsurlar var. Bunlar bilinen şeyler ama uygulamaya
nasıl yansıyor Türkiye’de ona bakmak lazım.
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Hayvancılıkta da yine aynı, iklim değişikliğine uyum konusunda stratejiler mevcut.
İlk örneği paylaşmak istiyorum sizinle, iklim değişikliğine uyumda organik tarım ve iyi tarım uygulamalarından
örnekler.
Biliyorsunuz organik tarımın özelliği doğal çevreyle uyumlu bir üretim, çiftlik ve yerel kaynakların kullanımına
dayanan yeterli kapasitede kapalı bir sistemin oluşturulması ve nihai ürün yerine tüm ürün sürecinin kontrol
edilip sertifikalandırılması meselesi. Sağladığı yararlar ise; toprak verimliliğinde devamlılığı sağlar ki ekosistem
açısından ve iklim değişikliği açısından son derece önemlidir. Hastalıkların ve zararlıların kontrol altına alınması,
doğadaki canlıların sürekliliğinin sağlanması ve doğal kaynakların verimli kullanımı açısından da önem teşkil eder.
Türkiye genelinde durum nedir? 2002 ve 2017 arasında ilk ve son rakamlara bakarsak, ürün sayısı 150 iken bugün
214’e ulaşmış durumda. Çiftçi sayısı 12 binden 75 bine ulaştı. Yetiştirilen alan, 57 bin hektardan 520 bin hektara
ulaşmış durumda. İnanılmaz bir gelişme söz konusu.
İyi tarım uygulamalarında da keza aynı şekilde ciddi bir gelişme var. Bunlar pozitif gelişmeler olarak iklim
değişikliğiyle mücadele veya uyum bağlamında değerlendirilebilir.
Bunlardan biri, somut örnek, Diyarbakır Eğil ilçesine bağlı Ilgın Köyü Organik Tarım projesi. Bunu bilenler bilir,
UNDP projesi olarak biliniyor. Ilgın Köyü güneydoğuda Diyarbakır ili sınırları içinde bir plato yüzeyindeki yarı-kurak
bir köy. Yanıbaşında büyük bir su kütlesi var. Ama bu proje öncesinde bu su kütlesinden yararlanmak çok mümkün
değildi.
Projenin başlangıcıyla birlikte, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı köyde daha önce kuru tarım yapılırken, yani sadece
tahıl ve varyasyonlarının yetiştirildiği, 2009’dan itibaren bu durum değişmeye başladı. 2013 yılında organik meyve
ve tahıl pilot projesi adı altında Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliği kuruldu. 34 kişiyle birlikte üretime başlandı.
Sonra sayı arttı ve sulama olanakları geliştirildikten sonra, sertifikalandırma süreci başladı ve ciddi bir gelişme
gösterdi. Yavaş yavaş sebze-meyveye doğru da geçiş var. Bugün epey mesafe kat edilmiş durumda.
Ne oldu peki çiftçilerin kazanımları? Birincisi köyde geleneksel ürün deseni değişti. Organik üretim arttı. Organik
üretim bilinci gelişti. Köylüler arasında – ki en önemlisi bu, maalesef hep beklenen köylünün iklim değişikliğine uyum
sağlaması. Ama siz de biliyorsunuz halkımızda bireysel hareket etme güdüsü vardır. Örgütlü yapı, kooperatifleşme
vb. çok olmadığı için, bu tür projeler son derece önemli.
Katma değeri yüksek ürünler elde edilmeye başlandı, pazar odaklı çalışılmaya başlandığı için kapasite ve verimlilik
artışı sağlandı. Üreticiler ve kurumlar arasında iletişim ve işbirliği başladı ve istihdam artışıyla birlikte 450’den fazla
çiftçinin üyesi olduğu Organik Üreticiler birliği kurulmaya başlandı. Bunları kümülatif olarak değerlendirdiğimizde
çiftçinin iklim değişikliğine uyum bağlamında direnci ve bilinci arttı. Örnek bir köy olarak yola devam ediyorlar.
Başka bir örnek, Ankara. Bizim çalıştığımız bir alan. Beypazarı ilçesi. Ankara’da bu ilçe aslında Ankara’nın sebze
ve meyve deposu. Özellikle sebze bağlamında. Beypazarı’nda son yıllarda bir şey olmaya başladı, örtü altı üretim
gelişmeye başladı. Esasında biz örtü altı üretimi Akdeniz ikliminin hâkim olduğu alanlardan biliyoruz. Antalya
civarındaki sera alanlarından bir görüntüyü görüyoruz.
Beypazarı ise İç Anadolu Bölgesi’nde, Ankara kent merkezine 100km mesafede yarı-kurak iklime sahip bir alan.
Yani örtü altı tarım burası için yakın zamana kadar düşünülen bir şey değildi.
Genel koşullarına baktığımızda, ilçenin özellikle sebze tarımı yapılan yeri enteresan bir yapı gösteriyor. İlçenin
kuzey bölümü dağlık. Güneyi 1000-1100 m civarındaki platolardan oluşuyor. Aradaki koridor 675m ortalama
yükseltiye sahip. Tam mikroklima diyemeyeceğim ama mikroklima özellikleri yansıtan bir duruma sahip.
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Nitekim 13 derece ortalama sıcaklık var, 393 mm de yağış var. Tipik İç Anadolu step iklimi.
Tarım alanı aslında çok az, %33. Sulanabilen alanlar %14’ünü oluşturuyor.
Bu ilçede 2000’lerin başından itibaren ciddi şekilde bu örtü altı tarım gelişmeye başladı. Bu konuda hem yöredeki
çiftçilerin çabası var hem de Tarım Bakanlığı başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarının
olduğunu biliyoruz. 2000’lerin başından itibaren devam eden süreçte, 60 dekarlık alanda fide yetiştiriciliği ile
başlandı bu işe. Günümüzde 5 işletme var. 96 dekar alanda bu işi sürdürüyorlar. Yetiştirilen fideler, sebze fidesi.
Büyük bölümü iç piyasaya; yurtdışına ihraç edenlerin de olduğunu söyleyebiliriz.
Tarım sektöründe ve seralarda profesyonel olarak çalışan 1400 işçi var.
2007 yılında sahada dolaşırken çektiğim fotoğraflar. O zaman yavaş yavaş yol alınmaya başlanmıştı. Farklı
yerlerdeki örtü altı tarımın gerçekleştirildiği yerleri görüyorsunuz. Bugün tabi daha gelişmiş durumda. Fide
yetiştiren seralardan ikisinin fotoğrafları görüyorsunuz.
Bir başka gelişme daha var, iyi tarım uygulamaları. Bu son yıllarda ciddi şekilde yaygınlaşmaya başladı. 20072008’de yaklaşık 6000 dekar alan varken bugün 12800 dekara ulaşıldı. Çiftçiler zaten Ankara’nın yanı başında
oldukları için ürünlerini rahatlıkla satabiliyorlar, ama büyük zincir marketler iyi tarım sonucunda bunların daimî
müşterisi. Yani üretilen ürün derhal daha önce yapılan sözleşmeler çerçevesinde bu marketlere satılıyor. Burada
da tabi çiftçinin bilinci ve üretim yapma yöntemleri ciddi şekilde değişmiş durumda. Organik tarım da var. Burası
Akçakavak Köyü, şimdi mahalle oldu. Ankara’da ilk organik tarımın başlatıldığı köydür. 1990’ların sonlarında
başladı, hala devam ediyorlar. 25 dekarlık bir alanda organik tarım faaliyetleri yapılıyor.
Aynı alanda bir başka proje, özellikle kadın çiftçilerin bilincinin artırılması, onların üretim sürecine sokulması
konusunda… Beypazarı belediyesi 16 yıllığına 2000 m2 alanı bu işlem için tahsis etti. Tarım Bakanlığı bir proje
çerçevesinde destek verdi. 10 kadın çiftçi doğrudan kendi alanlarında üretimi yapıyorlar. Ve ilk hasatlarını da
yaptılar.
Toparlayacak olursak, Beypazarı’nda örtü altı tarıma geçiş, iyi tarım uygulamaları, organik tarım uygulamaları ve
özellikle kadın çiftçilerin bu işin içine girmesiyle birlikte Beypazarı’nın kazanımı ne oldu?
Üretim yöntemi değişti, ürün çeşitliliği arttı. Yılda birden fazla ürün alma olanağı doğdu – ki seralarda 3 ürün
birden alınabiliyor. Kapasite ve verimlilik artışı sağlandı. Katma değeri yüksek ürünler üretiliyor şu anda. Çiftçinin
geliri arttı. Meteorolojik ve klimatolojik riskler belli ölçüde azaltıldı. Özellikle seraların olduğu alanda. Bu da tabi
iklim değişikliği bakımından son derece önemli.
Son örnek, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması. Faruk Bey daha detaylı
gösterdi az önce. Çatı uygulamaları güneş enerjisinde son derece önemli. Özellikle tarımda daha önemli.
Yurtiçinde de bu iş gelişmeye başladı. Biliyorsunuz Tire Süt Mahsulleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ülkemizdeki
en eski kooperatiflerden biri. Ciddi üretim yapıyorlar. Bir güneş enerjisi projeleri var. Bu proje kooperatif tarafından
tasarlanmış, İzmir Kalkınma Ajansı’ndan destek almışlar. Ve alınan destek sonucunda %75 hibe ile bu projeyi
gerçekleştirmişler. Yani Tire Süt Kooperatifinin çeşitli ürünleri ürettiği fabrika veya işletme diyelim, çatısı tamamen
güneş panelleriyle donatılmış vaziyette ve enerji buradan elde ediliyor. Şu anda sadece burada var ama, işlem
yaptıkları veya süt satın aldıkları diğer 60 köye de bunun yaygınlaştırılması konusunda çabalarının olduğunu ifade
ediyorlar.
Yine Beypazarı’ndaki kadınların işletmesinde, oldukça uzak yerden yani elektriğin olmadığı yerde sulamanın
yapılabilmesi için yine güneş enerjisinden yararlanıldığını da söyleyebilirim.
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Sonuç olarak bu verdiğimiz örneklerden şuraya ulaşabiliriz: Türkiye’deki çiftçiler iklim değişikliğinin farkında ve
bilincindedir. Biz sahada sürekli olarak çalışıyoruz – Ankara Beypazarı’nda, Polatlı’da, Eskişehir’de çalıştık. İklim
değişikliği olarak bunu bilmiyorlardı, son zamanlarda kamuoyunda bu kadar dillendirilince farkına varmaya
başladılar. Üretimin sonucunu görüyor. Kurak giden dönemde verimin düştüğünü görüyor, suya erişimin zor
olduğunu görüyor. Dolayısıyla çiftçiler bu bilince ulaşmış durumdalar. İkincisi, çiftçiler iklim değişikliğinin
doğurduğu verimdeki düşüş, doğal afetler, hastalıklar gibi olumsuz etkileri azaltmaya yönelik önlemleri de alıyorlar.
Buna yönelik en azından kendince bireysel çabaları var. Bazı yerlerde toplu çaba şeklinde bunu görebiliriz.
Bir başkası; çiftçilerin iklim değişikliğine uyum sağlamasında ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yerel yönetimlerin
desteği çok önemli. Bunların yönlendirmesi, bilinçlendirme veya bazı destek paketleri çok çok önemli. Bu destek
salt maddi anlamda değil aynı zamanda çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve eğitim bakımından geliştirilmesi açısından
büyük önem taşıyor. Ve son olarak şunu söyleyebiliriz. Benim gözlemim o; proje temelli yapılan – Tarım ve Orman
Bakanlığı, yerel yönetimler, kooperatifler, çiftçi birlikleri, UNDP gibi kuruluşlar vasıtasıyla yürütülen çalışmalarda
çok hızlı sonuç alınıyor. Çiftçiler bunu net bir şekilde görüyorlar ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda
kendilerini daha hazır hissediyorlar. Daha fazla benimsiyorlar.
Çok teşekkürler.

Soru:
Benim sorum Faruk Bey’e. Ben Baskilliyim bu arada, Baskil’in bir köyünde uygulama yapıyoruz dediniz. O köy tabi
sizin tercihiniz değildi, yerelin belirlediği köydü. Yanlış belirlendi. Şehre yakın olan, orman köyü vasfı taşımayan
ama maalesef bir şekilde orman vasfı verilmiş bir köy. Zaten belediye sınırlarında, gitmişsinizdir. Sizin tercihiniz
olmadığını biliyorum. Bundan sonrakilerde biraz daha dağ ve orman köylerini tercih ederseniz çok memnun olurum.

Telemcioğlu:
Bu UNDP ile Or-KÖY’ün projesi. Or-KÖY seçiyor. Biz sadece birkaç kriter verdik.

Soru:
Çok güzel bir yoldasınız ben de orman köylüsüyüm. Or-KÖY’ün Orman Bakanlığı tarafından vasfı belirlenirken,
orman içi köyler ve orman kenarı köyler şeklinde bir ayrım yapılmış. Kaynakların, verilerin doğruluğunda sıkıntımız
var. Biz Mikdat Hoca güzel söyledi. Kaynaklara dayalı veriyi oluşturmamız gerekiyor. Teşekkürler.

Soru:
Ben de Faruk Bey’e soracağım. Doğanay Tolunay İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi. Şöyle bir
gelişme var güneş enerjisiyle ilgili olarak. Güneş enerjisiyle çalışanlar Solar Tree adında bir proje geliştirdiler
ve orman alanlarında ağaç şeklinde güneş panelleri yaparak enerji üretme şeklinde bir girişimleri var. Maalesef
ormanlarımız çok baskı altında. Biraz da bu toplantıda orman kısmı çok eksik kalmış. Belki ileriki toplantılarda
biraz daha ormanları işin içine katabiliriz. Sizin derneğinize bunlar üye değil herhalde ama, güneş enerjisi gibi
yenilenebilir enerjilerde öncelikli olarak orman alanları değil – orman alanları da yenilenebilir enerji kaynaklarıdır
– bir yenilenebilir enerji kaynağı yaparken diğer bir kaynağa zarar vermek ne kadar doğrudur? Bu tür girişimlere,
orman alanlarında solar tree gibi projelere sizin herhangi bir şekilde olumsuz görüş vermeniz mümkün müdür?
Teşekkürler.
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Telemcioğlu:
Güneş enerjisiyle ilgili mevzuatta, tarım alanları, orman alanlarına kurulamıyor. Bu sadece orman köylerinin
kalkınmasıyla ilgili bir proje. Burada arkadaşımız da var bakanlıktan. Yaşadığımız en büyük sorun orman içinde
buna uygun arazi bulamamak. O yüzden de sadece çatılara döndük. Tabii, ormanda ve tarımda, merada bunların
kullanılmaması lazım. Aslında şu anda yaklaşık 88 MW bir kurulu gücümüz var. Türkiye’deki çatıların toplam alanı
1,1 milyar m2. Yani biz bunun sadece 1/3’ünü güneş enerjisi yapsak, Türkiye’nin tüm enerji ihtiyacını karşılarız.
Araziye ormana filan kurmamıza gerek yok. Çatıları bu kadar çok istememizin nedeni de bu. Bakanlıkta da bu
konuda bir çalışma var. Mahsuplaşma çıkacak. Siz 1 ayda ürettiğinizi şebekeye vereceksiniz, tüketmediğinizi,
ay sonunda siz alacaklıysanız alacaksınız, borcunuz varsa devlete siz ödeyeceksiniz. Bu geri dönüş süresini ve
çatılardaki kullanımı çok artıracak. Çatı derken sadece konutları da almayalım. Sanayi çatıları var, ticari çatılar var.
Tarım alanlarındaki çatılar var. Soğuk hava depoları, benzin istasyonları… sayamayacağımız kadar çok çatı var. Hiç
orman alanlarına gerek yok, haklısınız. Teşekkürler.

Soru:
Benim sorum hem Faruk Bey’e hem Çiğdem Hanım’a. Faruk Bey benim sorum şu, bir güneş çiftliği kurulurken en
önemli adımlardan biri oraya düşen güneşli gün sayısının doğru hesabı. Çünkü bulut oluşumu, bulutun yok olması
dediğimiz şey zamana bağlı ve ortaya çıktığında tüm çiftliğin yapısını bozabilecek nitelikte. Dolayısıyla birtakım
bilimsel çalışmalar yapılıyor yurtdışında. Amaç burada güneş çiftliklerinin kurulduğu noktada yatırım ve işletme
maliyetlerini en aza indirgemek. Türkiye güneş enerjisi açısından zengin bir ülke olmasına rağmen, yanlış yere
güneş çiftliği kurulma durumu var. Ben bununla ilgili öncelikle bir bilimsel çalışma yapılıp yapılmadığını merak
ediyorum.

Telemcioğlu:
Bu bir fizibilite meselesi. Yatırdığınız parayı ne kadar geri alacağınıza bağlı. Bugün Almanya bizim Karadeniz’den
daha kötü ama orada yaklaşık 50MW’lık yani Türkiye’nin yarısından fazla güneş enerjisi var. Şöyle düşünün.
Antalya’nın güneşini beklememek lazım. Antalya’da bir panelde aldığınız verimi, Karadeniz’de 3 panelde alırsınız.
Değişen hiçbir şey yok. Bu konuda bilimsel çalışmalar da var tabii. Özellikle Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi
Enstitüsü var, ODTÜ GÜNAM var, Niğde’de bir araştırma enstitümüz var.
İnternetteki açık kaynaklarda, sadece MGM değil NASA’nın dahi Türkiye’deki her noktada yıllık güneş enerjisi
verimini hesaplayan programlar var.

Soru:
Bahsettiğiniz tüm kurumlarda sadece panel ve film üzerine çalışma yapılıyor. GÜNAM’ın yaptığı çalışma genelde
film üretme üzerine. Dolayısıyla bahsettiğim çalışma bildiğim kadarıyla Türkiye’de yapılan bir çalışma değil.
NASA’dan alabileceğiniz tek şey veri. Fakat onu projeksiyon yapma ihtimaliniz yok. Günlük radyasyon verisi
alabilirsiniz. Ama 2030 ya da 2050 yılları için hesaplama yok.

Telemcioğlu:
Türkiye’de şu anda yaklaşık 5000 MW’lık bir kurulu güç var. Türkiye’de hem Niğde’de hem Konya Karapınar’da
kurulması düşünülen büyük güneş çiftlikleri var. Biraz önce söylediğim gibi açık kaynaklardan siz bu verileri
aldığınızda, panelinize göre modelleyip fizibilitesini yapabiliyorsunuz.
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Soru:
Bunun arkasında yatan plan birkaç modele ve matematiksel yaklaşıma dayanıyor. O yüzden aldığınız veriler
sadece şu anki solar radyasyon veriniz. Geleceğe yönelik yok.

Telemcioğlu:
Şu anki değil. Yaklaşık MGM’de son 60 yılın verilerini ve ortalamasını alıyorsunuz. Tabii ki geleceği bu iklim
değişikliği varken öngörmek mümkün değil ama, iklim değişikliği bizim panel verimlerini artırıyor.
Ama şunu unutmayalım. Güneş enerjisi baz yük değil. Gündüz var, gece yok. O yüzden yönetilmesi zor bir elektrik
kaynağı. Bunu diğerleriyle takviye edebilmek, güneşin olmadığı zamanları onlarla tamamlayabilmek lazım. Elbette
kömür, hidroelektrik santralleri olacak. Ama bunların miktarını günümüz koşullarına ve çevreci kaygılara göre
artırabilmek mümkün.

Soru:
Ufak bir ekleme yapacağım. Çin’de eski bir maden ocağı suyla kaplanmış ve onun üzerine yüzen güneş çiftliği
kurmuşlar. 40 MW elde ediliyor oradan. Hem eski bir yapıyı canlandırmışlar hem de oradaki habitatın canlanmasına
yardımcı olmuşlar. 40 MW yaklaşık 400,000 eve tekabül ediyor.
İkinci sorum Çiğdem Hocama. Sorum şu, bahsettiğiniz gibi sulak alanlar ve yeşillendirme çalışmaları aynı zamanda
kentlerdeki urban heat island dediğimiz ısı adası oluşumlarını da engelleyecek yapılar mı?

Hepcan:
Ben teşekkür ederim, evet sulak alanların pek çok işlevi var. Bunlardan biri suyu tutup filtre etmek, yönetmek.
Fakat ısı adası etkisini de kesinlikle düşürüyor. Isı adası etkisi geçirimsiz yüzeyin ısınması sonra gece bunu
yaymasıyla ortaya çıkar. Vejetasyonu ne kadar artırırsanız ısı adası etkisini o kadar düşürürüz. Fakat ısı adası
etkisini düşürmek istiyorsak, taç örtüsünü mutlak surette geliştirmemiz lazım. İki ağaç dikersek 4 m2 alanda
çalıyla kaplı bitki örtüsünden çok daha fazla verim alırız. Önemli olan taç. Geniş taçlı bitkiler.

Soru:
Nuran Talu. Faruk Hocama soru sormak istiyorum. Son rakamlara göre Türkiye’de orman köylüsü kaç kişi? OrKöy’ün 2001 rakamı 11 milyon diye biliyoruz.

Telemcioğlu:
7 ya da 9. Ama bildiğim kadarıyla yaklaşık 23000 civarında köy var.

Soru:
Orman köylüsü de 7 milyon. Ben iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik boyutuna ilişkin bir soru soracağım.
Yaptığınız programda, hedef kitle olarak kadın orman köylüsünün güneş enerjisi kooperatifleri kurma, bu konuda
bilgilendirme, yatırımcı olma konusunda bir hareket oldu mu? Yoksa orman köylüsü hala erkek mi? Çünkü kadın
orman köylüsü diye bir statü var, bu statü de yaklaşık 7’nin yarısı olarak düşünülebilir. Kadınlar güçleriyle ormanda
eşlerine yardımcı oluyorlar. Manisa’da sadece ormandan geçinen kadın potansiyeli var. Bu anlamda cinsiyet
duyarlı hedef kitle seçimi oldu mu?
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Telemcioğlu:
Var. UNDP ile bu projeyi yazdığımızda 2013’tü. Bugüne kadar mevzuat çok değişti. Elektrikle ilgili mevzuat. Projeyi
yazarken kurgumuz şuydu, biz buraları kuracağız, buraların bakım ve işletmesini kadınlara yaptıracağız. Onların
istihdamı öngörülmüştü. Ama artık çatıya dönerse iş, mevzuat gereği zorunda, biliyorsunuz Kooperatifçilik Genel
Müdürlüğü’nü bile kapattılar bir ay önce. Kooperatif olmayınca herkesin kendi çatısında olunca, o tarafı biraz
değişti. Ama projenin ara değerlendirmesi var bu ayın 27’sinde. Belki bir çözüm bulunacak ama kadınlar ve
kooperatifçilik mutlaka var. Biz başka bir proje daha yürüttük UNDP ile. Çankırı Eldivan İlçesi’nde meyve kurutma.
Sadece kadınlar çalıştı. Kadınlara o eğitimler verilince yürüyüşleri bile değişti. UNDP’nin, GEF’in bütün projelerinde
kadın, istihdam gibi konular hep ön planda.

Soru:
Toplantıya sonradan katıldım belki bahsettiniz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısıyım.
Burada bizim uyguladığımız solar enerji uygulamaları var. Ama 2020 yılında, bilmiyorum Enerji Bakanlığından
katılan var mı… desteklerin kaldırılması gibi bir durum söz konusu. Süre doluyor. Bu konuda yatırım yapan
belediyeler ve özel sektör, kanunun verdiği güçle yapıyorlar. Yoksa projenin geri dönüş süresi ile rantabilitesi biraz
daha azalıyor. Bu konuda Çevre Bakanlığı veya sizlerin bir girişimi var mı? Sırada bekleyen yatırımlarımız var bu
kanunu bekliyoruz.

Telemcioğlu:
O yatırımlarınızı kar edeceğiz diye yapıyorsanız yapmayın, buna izin vermeyecekler. Enerji Bakanlığı YEKDEM
kapsamında ödeme yapmak istemiyor. Yapmasın da. Araziye kurulan güneş enerjisi bugün feed-in tariff olmasa da
kendini karşılayabilecek düzeyde. Çatılar için aynı şeyi söylemiyorum. Çünkü siz araziye yaparsanız ticari yatırım
olarak yapıyorsunuz. Ama tüketici çatısına yaptırdığı zaman bireysel bir yatırım bu. Destek adaleti dediğimiz de
şu, her enerjiyi aynı şekilde desteklememek lazım. Kimin ne kadar ihtiyacı varsa. Mesela güneş enerjisine 5 sene
önce alım garantisi vermek, onun avantajınaydı. Geliştirilmesi için. Ama güneş enerjisinde artık arazide böyle bir
şey istemiyoruz sektör olarak. Eğer hakikaten desteklenecekse biyogaz, biyokütle desteklensin. Tarımsal atıklar,
hayvan atıklarını hiç kullanmıyoruz. Sadece güneşi düşünmememiz lazım. Hepsini düşünmeli. Eğer o yatırımları
kendi ihtiyacınız için yapacaksanız buna bir engel yok zaten.

Soru:
Kastettiğim o değildi. Bugün Büyükşehirlerdeki katı atıkların tamamı vahşi depolama değil, entegre tesislerde
tutuluyor. Çıkıp biyogaz tesislerinde fermente oluyorlar. Buradan çıkan posaları gazlaştırarak enerji elde
ediyorsunuz. Çevre ve doğayı koruyorsunuz, atığı 0 noktasına indirgemeye çalışıyorsunuz. Burada bir maliyet ve
harcamanız oluyor. Enerjiyi yine üretimde kullanıyorsunuz. Çöpü enerji ve üretime katkıya dönüştürüyorsunuz.
Bunun desteklenmesi gerekir, hükümet nezdinde destek istiyoruz.

Telemcioğlu:
Sosyal amaçlı olduğu için elimizden gelen desteği veririz.
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Cinsiyet Duyarlı Çözümler

Dr. Nuran Talu
İklimİN Projesi, İklim
Politikaları Kıdemli Uzmanı

Nuran Talu:
Yeni bir politika alanından bahsedeceğiz. Dünya bunu yıllardır
yapıyor. Türkiye için bunu yaparsak gerçekten gelişmiş bir toplum
olacağız. Ama çok yeni bir haber var, bunu mutlaka bilmek gerekiyor.
Aslı Hoca bana öğleden önce söyledi. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği
meselesi, kelimeler, Türkiye’ye ithal geliyor. Gender kelimesinin
Türkçeleştirilmiş hali. Devletimizin kamu yönetimi bunu sevmemiş.
Yorumsuz aktarıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği yerine YÖK
bütün üniversitelere bugünlerde bir yazı göndermiş. Bundan böyle
kadın araştırmacılar, kadınla ilgili toplumsal cinsiyet eşitliğiyle
ilgili konularda, toplumsal cinsiyet eşitliği denmeyecek, okuyorum,
“adalet temelli kadın” denecek. Adalet bir kadının adı zaten. Adalet
bir partinin adı zaten. Temelli de Ankara’da bir mahalle. Ben irrite
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olmadım, biz şimdi iklim adaletinden kadın adaletine, kadın haklarına, kadının insan haklarına ineceğiz. Dolayısıyla
bu yeni bilgi, aman kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliği demeyin, adalet ve kadın ilişkisini kurarak devam edin.
Ancak kadının da insan hakkıyla bir ilişkisi var, bu da doğru.
İki gündür konuşuluyor, ben 38 yıldır konuşuyorum. İklim değişikliği öyle bir konu ki, bilim ve politika arasında ciddi
bir etkileşim olmazsa baş edemeyeceğiz. Öyle bir konu ki, yeni bir büyüme hikayesi. Yani kalkınma paradigmalarını
dönüştüren düşük karbon ekonomisi, nötr karbon ekonomisi, iklime dayanıklı bir gelecek dedirten bir rotaya
sokmaya çalışıyor siyasayı. Yani Ankara’yı, Washington’u, New York’u, Paris’i.
Süregelen enerji lobilerini yıkıyor. Başka enerji kaynaklarından bahsediyoruz. Devletlerarası ilişkileri ciddi etkiliyor.
Daha doğrusu ajandaları değiştiriyor. Merkel Sayın Erdoğan’a telefon ediyor, Paris’i onayla diyor. Biz G20’deyiz, bir
tek sizinle Rusya onaylamadı, niye onaylamıyorsunuz, başka türlü davranalım diyor. Su güvenliğini etkiliyor. Gıda
fiyatlarını belirliyor. Ayşe Teyze, pazar çantası boş dönüyor. Sınıfsal boyutu var, toplum hareketlerini, eylemlerini
çoğaltıyor. Gerçi bu eylem kelimesine artık Türkiye alışacak. Çünkü Paris iklim mücadelesi demiyor artık, iklim
eylemi diyor. Bu projenin başında da yerel iklim eylemi yazıyor zaten.
Çoklu ve el ele olmak gerekiyor. Onun için kendimizi atıyoruz ortalara. Erkeklerin yanına geliyoruz, sendikalarla,
üniversitelerle birlikte oluyoruz, sivil toplum önemlidir diyoruz. El ele önemlidir diyoruz.
İklim adaleti ve iklim etiği gibi değişik kavramları siyasi haritaya ekliyor. Daha önemlisi eşitsizlikleri göz önüne
seriyor.
İklim adaleti ve eşitsizlik. Dolayısıyla ben Ankara’nın kararına bir daha katılıyorum. Adalet kelimesini doğru
kullandığımızda bu eşitsizliği çözeriz.
Toplumsal ve tarihsel eşitsizliklerin iklim sorununda ortaya bir daha çıktığını görüyoruz. Dezavantajlı kesim biz
değiliz, kadınlar. Orada cinsiyet yazıyor, o biziz. Gelecek nesillere aktarılma, katlanarak yansıması var onların
sorunlarının. Bunun için önemli adalet. Farklı toplumsal kesimlere, sınıflara, toplum gruplarına, cinsiyetlere yönelik
sorunları ya da faydaları bir araya getiriyor. Bakın gıda güvenliği ve tarımda rekolte düşüklüğü yüzünden yoksul
çiftçileri ve sonuçlara bağlı olarak gıda fiyatları üzerinden kent yoksullarını o adaletsizliğin içine atıyor. Daha da
önemlisi toplumsal cinsiyet alanında başka bir eşitsizlik gerçekleşiyor.
Bu 2018’in son aylarının bir değerlendirmesi. Zengin ve yoksulların iklim değişikliğine neden olma oranlarına
baktığınızda, bir kategori var burada “yaşam tarzı tüketim emisyonları”. Bunların sadece %10’u kadarından en fakir
%50 sorumlu. %50 kadarından da en zengin %10 sorumlu. Bu fakirlerin de %70’i dünyada, kadınlardan oluşuyor.
Biraz mağduriyetimizden bahsedeceğiz. Ama bizim amacımız burada başka bir politika alanına adım atmak, aktör
olmak. Sosyal normlara teslim olmuş, dünyada da bu böyle, Türkiye’de de uygulamaları var. Toplumsal cinsiyet
eşitsizliği iklim değişikliğinde de sahnede. Bu konuyu çalışanlar bu örnekleri çok bilirler. Mikdat Hocamız zaten
derslerinde anlatıyordur.
Bangladeş sel felaketi 1991, kadınların ölüm oranı erkeklere göre 5 kat fazla.
Hint Okyanusu tsunami 2004, 567 kadın ölmüş.
Bangladeş siklonu, mağdurların %80’i kadınlar ve genç kızlar.
Neden? Verilen alarmları erkekler dışarıda duyuruyor. Biraz önce söylediğimiz gibi kültür ve sosyal normlar
kadınların evlerinde oturmasını ve kocalarını beklemesini gerektiriyor. Onun için tsunamide deniz kenarındaki
kadınlar evlerinde daha çok ölüyorlar.
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Çok acımasız ama gerçek, bunlar hep araştırma sonuçları, babalar önce kızlarını değil, erkek çocuklarını kurtarıyor.
Neden? Soy adım yürüsün diye.
Afetler, burası daha sosyolojik, kadınların gelir kaynaklarını yitirmelerine de neden oluyor. Neden? Çünkü afetler
ev ekonomisinin dengesini bozuyor, fakirleştiriyor. Bekar kadınlar, %100 gelir kaynaklarını yitirmiş oluyorlar. Ya da
genç kızlara “sen okula gitme bana masraflı oluyorsun” diyen babalar var afetlerden sonra. Bunların rakamları var.
Su kıtlığı, kuraklık, bu daha çok Afrika ülkelerinde daha çok. Kadınların su getirme sürecindeki mağduriyetleri uzun
süre araştırma raporlarına konu oluyor. Bunlar içinde karanlıkta dönerken tecavüze uğramaları da var. Bunların
hepsi iklim değişikliğinin sosyolojik sorunları. Hamile kadınlar, sağlık açısından, daha savunmasızlar. Yaşlı kadınlar
tek başına yaşayan ebeveynler daha enerji yoksulu. Daha da önemlisi, Suriye için belki böyle bir çalışma yapmıştır
Türkiye’de, kadın iklim göçmenleri de ciddi bir araştırma konusu.
Hep dünyayı anlatınca sıkılıyoruz. Aslında hepimiz buradayız, 2009 eylül ayında İkitelli’de yaşanan sel felaketinde,
bu hikâye 31 canın 7 tanesinin bir iklim felaketinde nasıl haksız ve adaletsiz bir şekilde öldüklerine dair… o
arkadaşlarımızın isimleri de burada. Bir tekstil fabrikasında çalışıyorlar. Olay günü fabrikaya ulaşmak istiyorlar. 7
kadın işçi, camı ve çift kapısı olmayan bir minibüste hapis kalıyorlar. Ama o ünlü markaları üreten firma, yevmiyem
kesilmesin diye kadın, sağanak yağışta minibüse bindiğinde, “maalesef ıslanırız diye korkmuşlar ve inmemişler”
diye basit bir gerekçeyle ölülerini anıyorlar.
İnsan hakları için tehdit olduğunu hepimiz biliyoruz, anlatıyoruz, yazıyoruz. Adil olmadığını gördük. Zengin ülkeler
yükselen deniz seviyelerinden çok fazla etkilenmiyorlar. Çünkü paraları var, bir şekilde göç edebilirler, daha iyi
yerlere gidebilirler. Ama fakir halkların hayatları daha öldürücü.
Meseleyi kadın hakları, kadının insan hakları kategorisine oturttuğumuzda bakın ne çıkıyor.
Bunlar uydurduğumuz şeyler değil. Kadının insan hakkını çalışan, kadını çalışan, okuyan, araştıranlar vardır illa ki
burada.
Kadının insan haklarını, Türkiye’de bu konunun vakfı filan da var İstanbul’da, ciddi ciddi çalışıyorlar. 5’e ayırır. Şiddete
karşı haklar, ekonomik haklar, siyasi haklar, medeni haklar, doğurganlık hakları. Bu 5 alanda da bizim sorgulamaya
çalıştığımız, şiddete karşı haklar – Türkiye’de en çok konuşulan mevzudur—yaşama hakkıdır, yani ölmeme hakkıdır
kadının. Ama bir de yaşama alanı hakkı var. Yani Artvin’deki Dudu Teyze’nin doğasının mahvolması gibi.
Ekonomik haklar tarımda, enerjide, sanayide işçi – çoğu zaman yönetici olamayan – kadınlar. Bu üç sektör de
iklim değişikliğinin can alıcı sektörleri.
Siyasal haklar – seçen seçilen kadınlarla iklim siyaseti yapılıyor mu onun tartışmasını açacağız. Neden? Çünkü
seçerken iklim dostu bir belediye başkanı veya milletvekili seçiyor muyuz? Seçilen kadınlar gerçekten iklim dostu
mu?
Medeni haklar – eğitim ve sağlık, burada da iklim değişikliğiyle ilgili çapraz kesen sektörler var.
Doğurganlık hakları başka bir zeminin meselesi belki. Kadının doğurganlık hakkı, insan hakkı olarak tanımlanıyor,
doğrudur. Ama çevreci gözlüğünden, doğa koruma gözlüğünden bakıldığında dünyayı insan nüfusunun fazlalığının
mahvettiği de uluslararası dokümanlarda yeterince ortada.
Diyeceksiniz ki hep mağdursunuz, masumsunuz. Aslında araştırmaların sonuçlarına göre, kadınlar erkeklere
oranla daha düşük karbon ayak izine sahip. Batıda şöyle bir fark var. Gelir seviyesi yüksek kadınlar, gelişmekte
olan ülkelerdeki yoksul erkeklere göre daha yüksek karbon ayak izine sahip. Dolayısıyla batıdaki kadın iklim dostu

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi

98

görünmüyor.
Kadınların araba sahipliği erkeklere nazaran
daha düşük. Türkiye açısından bu biraz
dengede duruyor.
Kadınlar daha çok çevre dostu ürünleri tercih
ediyor. Kişisel hayatlarında değişikliğe açıklar.
İklim teknolojilerini tercih etmeye daha
yatkınlar. Erkekler nükleer enerjinin alternatif
olabileceğini söylerken kadınların tavrı daha
farklı. Hayır diyorlar. Ama kentteki kadınlar ne
yazık ki aşırı tüketiciler ve hayat tarzlarında
da bunu yeterince görüyoruz. Sabah Arnavut
kaldırımlarından bahsedildi, topuklar araya
girdiği için asfalt isteyen İstanbul kadınları da
var. Problem burada.
Şimdi dünyaya dönelim. Hep dünyadan örnek veriyoruz, neden? Küresel bir sorun ya iklim değişikliği. Ayılar
üzülmesin, buzullar erimesin diye uğraşıyoruz. Oysa mahallemize geldi seller.
İklim ve kadın aslında 20 yıla yakın hikayesi olan, ciddi bir BM kararlar zincirinin olduğu bir mesele. Neden önümüze
çıkmadı? Erkekler belki kadın işidir diye ilgilenmemiş olabilirler. Ama biz kadınlar da bu işi 20 yıl öncesinden
pek bilmiyorduk, itiraf edelim. Ben uluslararası masalarda o yıllarda oturuyordum. Devleti temsil ediyordum. O
zamanlar konuşulmaya başlanmıştı. Ama biz erkek kadınlar, koşuşturup bakanlığımızı kurtarıyorduk herhalde.
Kendi mevcudiyetimizin, haklarımızın ve mağduriyetimizin iklim değişikliği konusunda pek farkında değildik.
Neden değildik? Çünkü araştırmalar, belgeler düşmüyordu önümüze, veriler yetersiz kalıyordu. O yüzden dünya da
zaten bu anlamda hala araştırmasına devam eder.
Ama kadının iklimi kök salıyor. Şu ağacın altından baktığınızda COP7’den, 2001’den itibaren COP24’e yani
Katowice’ye kadar, dünya iklim kararları alıyor. Üstelik farkında olun kadınlar, mağdursunuz, size dair yapmamız
gereken bir takım görevlerimiz var diye değil, küresel düzlemde kararlar alınsın diye.
Mesnet, ağırlıklı olarak 2014’te kuruluyor. Ama daha geriye gittiğimizde 2001 yılında Marakeş’teki COP7
toplantısından hemen sonra 2002’de Bali Adalet İlkeleri yayınlanıyor. Bu ilkelerin ilk cümlesinde cinsiyet eşitliğini,
artık iklim değişikliğinin çözüm süreçlerine koyarak yapmalıyız demeye başlıyorlar. 2014 Lima Toplumsal Cinsiyet
İş Programı yenilenerek yürüyor. 2015 Paris Anlaşması, 2017. Artık nasıl yerel iklim eylem planları var belediyelerin;
bizim de bir cinsiyet eylem planımız var.
Bu çok ciddi bir şey. Şimdi bunu anlatacağız ki, Türkiye de cinsiyet eylem planını yapabilecek mi.
Katowice’de iklim değişikliği eylem planının Paris Kurallar Kitabı’nda 13 noktada önemli kararları var.
Hepsi de çapraz kesen kararlar. O kararları listeledik.
Paris Anlaşması zaten sıradan bir uluslararası çevre anlaşması ya da ekonomi anlaşması değil. Dediğim gibi
1992’den beri uluslararası masalarda oturan bir kadınım ben. Kodları farklı. O kadar değişik bir mesajla—bazıları
Paris Anlaşması ortaya çıkınca güçsüz, yetersiz, somut hedefler vermiyor, devletleri zorlamıyor dediler. Hayır.
Devletleri öyle güzel zorluyor ki, tamamıyla bir kolektif çalışma dinamiğine itiyor.
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Ben sivil toplum kuruluşu temsilcisiyim. Bir derneğim var orta halli. Şu anda bu yeni politika alanını hükümetimizin,
devletin politik dağarcığına sokmakla sorumluyum. Ve onlara destek oluyorum.
İklim eylemlerinde kadınların temel aktörler olmaları için birkaç neden var. Mağduriyet başka, aktif aktör olmak
başka. Bunun act on the GAP dendiğinde, Gender Action Plan, COP24’ün mesajıdır bu. Kadın eylem planınıza
başlayın anlamında bir mesele. 5 tane konu var. Hep birlikte diyoruz, %100 nüfusuz, %50’si kadın. Acaba kadınlar bu
işte ne yapıyorlar? Bizi daha farklı etkiliyor diyoruz, olumlu ya da olumsuz anlamda. Toplumlarda iklime dayanıklılık
anlamında çok söyleyeceğimiz şey var diyoruz. Daha da önemlisi ülkeler kabul etti. mecburuz, UNFCCC kararları
var. Kadın iklimcilere sesleniyor.
Bir toplumsal cinsiyet eylem planının 5 ana noktası var ve bu 5 ana noktasının da sorumluları var.
Kapasite oluşturma, bilgi paylaşma ve iletişim şart. Şu anda onu yapıyoruz, hem de çok yeni.
Sorumlular devlet, devlet dışı kuruluşlar sıralamaları var.
Cinsiyet dengesi, katılım ve kadınların öncülüğü. Anlamlı katılım diyor. Bunun altını bir daha çiziyorum. Yani biz
kadınlara rol veriyoruz, onları toplantımıza çağırıyoruz, sayılarını da eşit tutuyoruz… BM’in indikatörleri vardır. Proje
bitince kaç kadın eğitim almış. Biz bunlarla yetmeyiz. Başka işlerimiz var onları yapıyoruz.
Burada da öyle. UNFCCC’nin işi. BM’nin bütün örgütleriyle aynı lafı konuşacağız. Cinsiyet eşitliğiyle ilgili aynı
politikaları konuşacağız.
Cinsiyete duyarlı uygulama ve uygulama araçları. Bir şeyi yönetiyorsanız, yasalar, kurumlar, paralar… buralara
bakacaksınız. Finansal olarak kadın projeleri iklimde ne kadar destekleniyor, göreceğiz. Biz de bu çabalara
girdiğimizde sizler devlet olarak bize destek olacaksınız, o kaynaklara ulaşmamızı kolaylaştıracaksınız. Biz de size
kolaylaştırıcı yönlerinizi söyleyeceğiz kadın politikanızı geliştirmeniz için.
Burada sorumlu devletler, devlet dışı kuruluşlar, parlamento üyeleri – biraz önce söyledim mevzuatı değiştirmek
lazım. Daha da önemlisi dili değiştirmek lazım. Sevgili Mehmet Emin Birpınar bakanımız kravatları çıkarın dedi. Biz
ne çıkaracağız? Burada %50 kadın vardı. Yani bu dili değiştirmek lazım. Değiştirmedikçe içselleştiremeyiz. İklim
Uyum Dairesi’nin hemen hepsi kadın. Ben olsam ya kravat takarım bundan sonra, aslında o da iyi bir uygulama
olmaz. Yarış gibi oluyor. Halbuki biz el eleden bahsediyoruz. Dolayısıyla o farklı bir iş.
Balkon yıkamadan bahsedildi. Şakır şakır suyla yıkamasınlar iklim değişikliğiyle mücadele etmek için silsinler
dendi. Kocalar silsin. Gece keyif yapıyorlar balkonda. Yıkasınlar ve silsinler. Bu bir dengedir.
İzleme ve raporlamayı biliyorsunuz.
Bir iklim eylem planını nasıl geliştiririz? Bu genel kurguları öğrenirsek, iklim eylem planını hep birlikte gerçekleştiririz.
Kadınların işi değil bu, hepimizin işi. Beraber yapacağız.
Envanteri belirleyeceğiz, çalışma alanı kapsamını belirleyeceğiz, çok sesliliği yakalayacağız. Eylemlerimi
önceliklendireceğiz ve finansmanımızı da tabii koyacağız. Tıpkı bir eylem planı adımlarından bahsediyorum.
Envanterin belirlenmesi – yani mevzuattaki boşlukları, faydaları, zararları, istisnaları yakalayacağız. Kurumlar
buna yakınlaştı mı diyeceğiz. Mesela iklim değişikliği uyum dairesinin kadınlarına illa ki kadın ve iklim çapraz
keseniyle bir şekilde çalışmanın gereğini söylüyorum. Paydaş haritamızı çıkaracağız. Burası çok önemli, çünkü
çevreci kadınlar, iklimci kadınlar, çoğumuz çok erkeğiz. Aslında kadın örgütleriyle de çalışmamız lazım. Bunlardan
biri mesela KAHEV diye bir kadın örgütü var. Kadın sağlığı eğitimi veriyor. Sağlık ve iklim ilişkisini kadınlarla ilgili
olarak onların vermesini, onların bilinçlenmesini sağlayabiliriz. Örneklerimiz çok.
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Çalışma alanımızı belirleyeceğiz. Kadının öncelikleri nedir diye bakacağız. Buradaki önemli konu, Türkiye’de bu
sosyal normlar, kadını hep rol olarak farklı bir önceliğe itiyor. Ben elektrik faturasındaki doğalgazın parasından
konuşuyorum. Ona isyan etsin kadınlar önce, kreş istemektense. Kreş sayısı çoğaltılabilir. Ama o anne modelinin
üstüne bir şey koymak lazım. Ben de anneyim, herkes anne. Herkesin kızı ve oğlu var. O anne modeli bizi biraz
yoruyor, geriye çekiyor. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Bakın burada bir sürü anne, küçücük bebekleriyle
mükemmel kadın iklimciliği yapıyorlar. Buna dikkat çekiyoruz.
Finansman çok önemli. Bu önemli bir araştırmadır. OECD yaptı aynı zamanda Dünya Bankası çalıştı. Dünya
kadınları üç alanda görüyor. Afet, enerji ve tarım sektöründe. Mesela EBRD Türkiye’de kent planlaması ve kent
yatırımları, atık yönetimi vs. yaparken, ya da kent içi ulaşım; arada bir kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyor. İstanbul’da
İDO için yapılan bir çalışmada, 667 erkek, 17 kadın çalışıyor diye çıkmış.
Uluslararası örgütler, dedik ya 20 yılı aşkın bir hikâye, iklim değişikliğiyle ilgili kadınlara gıda, tarım ve su alanlarında
para veriyor. Biz de isteriz. Kadın Delegeler Fonu var. Çünkü mesele, UNFCCC gibi iklim zirvelerine giderken
kadınların oranlarının düşük olması, belirli gelişmiş ülkeler tarafından kadın delegelerin sayısını artırma ihtiyacını
doğurmuş. Onlar İsveç’te, Hollanda’da böyle fonlar kurmuşlar. Köyden Ayşe Teyze’sini sponsor ederek zirvelere
katılmaya başlamışlar.
En önemli olarak Yeşil İklim Fonu var, isteriz diyoruz. Yeşil İklim Fonu’nun Şubat 2019 tarihli önemli bir raporu var.
COP24’ten hemen sonra çıkmış. Gender Action Plan ile ilgili. Hangi eylemlere bu Fon para verir, onu gösteriyor.
Dikkat edin, önemli. OECD DAC üyeleri tarafından iklim değişikliğine yönelik verilen 23,7 milyar dolar tutarındaki
resmi kalkınma yardımının %29’u cinsiyet eşitliğine göre ayarlanmış. %3’ü asli amaç için yani doğrudan iklim
ve kadın çalışılsın diye. Bir de tali amaçlar var. Mesela IDO’daki kadınların sayısının yükseltilmesi gibi. Orada da
%26 para var. Cinsiyet eşitliğine odaklanan iklim yardımlarının dağılımı %46, sadece uyum için veriliyor. Bu çok
önemli, Türkiye’nin uyum politikaları açısından çok değerli. Çünkü gerçekten kadınların iklim değişikliğine uyum
için gönderme yaptığımız sektörlerde – tarımda, su yönetiminde, afetlerde daha bir çok sektörde yeri çok fazla.
Zaten enerji hep erkek.
Ulusüstü ağ bağları – transnational networkler. Bizim de böyle networklerimiz var. C40 for Climate, daha bir ay önce
bu inisiyatif ortaya çıktı. İstanbul C40’a sesleniyoruz. Büyükşehir Belediyesi C40’çı. C40’çının bu ilişkiyi kurması
lazım. Bunların hepsi kadın ve iklim çalışan ittifaklar. Bu ittifaklara sivil toplum kuruluşları olarak, üniversiteler
olarak, kamu kuruluşları ve yerel örgütler olarak girebiliriz.
Burası biraz önemli. Çünkü doğuran biziz. Yani kuşak atan biziz. O yüzden kuşaklararası meseleye de bir bakmamız
lazım. Bu meselede kadınlar iklim için nasıl bir hareketteler, son zamanlara bir bakalım.
Kuşakların bir tanımı var, sessiz kuşak 1927-1945 arasında doğanlara. Onlar büyükanneler, İsviçre’de iklim
değişikliğine karşı kararlı ve gerçekçi eylem planı istediler. İsviçre’nin henüz gender eylem planı yok. Dolayısıyla
gelecek kuşaklar için torunları adına bir mücadele vermeye çalışıyorlar. Baby Boomer kuşağı,1946-1964’tür. Bu
kuşak Amerikan jargonunda 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan doğum patlamasına tekabül ediyor.
X kuşağı 1965-1979 doğumlular. Biraz kafaları karışık. Çünkü merdaneli makineden akıllı telefona girdiler. Çok
öğrenecekleri ve algılayacakları şey vardı. Burada hareketleri zayıf. Ama bizim 2 hedef kuşağımız var. Biri Y kuşağı,
İngiltere’de Y kuşağındaki kadınlar doğum boykotu yapıyorlar. Biz bu dünyaya bebek doğurmayız diyorlar. Birth
strike var.
Ama bizim kuşağımız bu. Z kuşağı. Hedefimiz. Bak Greta. Bizde de Gretalar çıktı, eylemler yaptı. Çok doğru bir
şey yaptı. Okul boykotu. Okula gitmediler. Ama Ağustos 2018’den bu yana şehirlerde ve ülkelerde ciddi bir itiraz
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başladı bu kuşakta. Bizim geleceğimizi ne
yapıyorsunuz diye. Şu aşağıda Young Women
and Girls, Stockholm Araştırma Enstitüsü’nün
zannediyorum Birleşmiş Milletler Çevre
Programı ile Çalıştığı, çok ciddi araştırmalar da
var.
Biz Türkiye’de yemenimizi bağladık, kafamıza
dünyayı taktık, eriyordu.
UNDP’nin GSGP desteğiyle geçen yıl bugünlerde
finalini yaptığımız bir yol haritası çizdik. Biz
de dünyadan geri kalmayız. İklim eylem planı
Türkiye’de nasıl yapılacaksa, bu yol haritasına
bakabiliriz. Ankara’da çalışmalarımızı yaptık.
Önce mağdur söylemimizden aktif aktöre
dönelim dedik. Ödevimiz var. Örgütlenmeliyiz,
birlikte el ele çalışmalıyız ve öncülük etmeliyiz. Ben öncü kadınlardan biriyim, benim adım kadın iklimci. Böyle bir
jargon kullanmamız faydalı olur. Kadın eylemleri Türkiye’de ciddi hareketler doğurdu. Ben feminist bir dünyadan
bahsetmiyorum. Medeni kanunda sizlerle birlikte çok ciddi eşitlik hakları kazandık.
Biz bu çalışmada yapıyı şöyle kurduk; egemen cinsiyet rolleri nedeniyle doğrudan dışlandığımız alanlar var.
Yani iklim değişikliğinden etkilendiğimiz için. Ama bir de öncü olmamız halinde taşları oynatacağımız, %100
nüfusla birlikte taşları oynatacağımız alanlar var. Eşitlikçi olmayan, kadın emeğine, girişimciliğe, ekolojik açığa
söyleyeceklerimiz var. Ekosistem korumada kadınların rolünü Türkiye’de unutmamak lazım. Eğer ekosistemi
doğru korumazsanız, hiçbir şekilde iklim değişikliğine dayanıklı bir ülke söz konusu olamaz. Ekosistem derken
sayın Mikdat Kadıoğlu ile sabah konuşuyorduk. Tabi nüktedir ama, iklim değişikliği erkekleri kadın yapıyormuş
dedi hocamız. Bunun üzerine hangi erkekleri, erkek kaplumbağaları. Bunun üzerine bir bilene sorduk, cevap geldi.
Yavrunun cinsiyeti kum sıcaklığına bağlı. Bunlar önemli konular.
Ev hanımlığı rollerimiz, var zaten, ama üstüne koymamız gerektiğini söyledik. Afetlerde kurbanız zaten ama kadın
emeğimizi de tarım çiftçileri olarak pek de kullandırmak istemeyiz. Bıyıklı heyetler. Türkiye’de resmi heyetlerdeki
cinsiyet dağılımı. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın 2000-2017 arasında rakamlarını görebilirsiniz.
Türkiye erkek egemen iklim müzakerelerine gidiyor. İtiraz olacaktır illa ki salonda.
%65’i erkek, kalan %35’i kadın. Ama teknik ekipte daha yükseğiz. Demek ki beynimiz çalışıyor. Yani bu önemli bir
nokta.
Dünyada da durum böyle. UNFCCC’nin, karar veren pozisyonlarında, örneğin Ağustos-Eylül 2015’te 206 delege
başkanının sadece 63’ü kadın. Bizde de yönetici, %81 oranında erkek. Tabii bu 81 oranı sadece Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na ait değil. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan biliyorsunuz heyetlere hepsi gidiyor. Bütün heyetlerin çapraz
keseni %81.
İklim politika planlamasında da yokuz. Siz hiç İDEP’te kadın politikaları ya da eylemleri gördünüz mü?
Kadın orman köylülerinin enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi – İDEP. Bu önemli. Ama bizim anlatmaya
çalıştığımız şu. Orman köylüsü olan kadın en fakir. Ekmeğini kazanmaya çalışan kadın. O kadının ekonomik
olarak güçlenmesi, yani iklim ekonomisinin, düşük karbon ekonomisinin --- adı her neyse içinde bir aktör olmasını

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi

102

istiyoruz. Çok mu istiyoruz?
İklim değişikliği enerji verimliliği eylem planında yokuz. Sağlık üzerine olumsuz etkilerde yokuz. AFAD’ın yol
haritasında yokuz. Kırsal alanda kadının güçlendirilmesi eylem planında yokuz. Neden yokuz? Çünkü kadın
çiftçimizi seviyoruz, eğitimini veriyoruz, TV’ye çıkarıyoruz bitiyor. Devam edemiyoruz. Çünkü onları ücretsiz aile
işçisi olarak algılıyoruz.
Dostlar sağ olsun. Bütün yerel yönetim adayları kadın dostu belediye diye taahhütname veriyor. Buna biz baştan
fiyasko diye bakıyoruz. Kadın dostu taahhütnamesi imzalatacağınıza kadın aday olsun diyoruz. O zaman yerel
iklim eylem planlarının başında da daha içselleştirerek kadın ve iklim politikalarını yazarsınız diyoruz.
Yerel iklim eylem planlarımıza bakalım. Bursa, Antalya, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Denizli, Kahramanmaraş,
Manisa, Mersin… hiçbirinde yokuz. Biraz önce söylediğim gibi kadınları katmak anlamında anlamıyoruz bu konuyu.
Sosyoekonomik kalkınma anlamında anlıyoruz. Yani kentin karbon bütçesine, binalaşmaya, su yönetimine, yutak
alan sistemine sözümüz var. Bu söz için bize eylem yazın diyoruz.
İklim kamuoyu araştırmalarında da yokuz. Çoğunu hepimiz yapıyoruz. Konda, çok iyi bir araştırma yaptı. Yokuz.
Kadınla ilgili bir veri çıkaramıyoruz zaten. Eğitim ihtiyaç anketi yaptık, algı araştırması, %63 kadın cevap verdi. Yani
istekliyiz. CEO algı araştırması, REC Türkiye, bütün CEO’lar erkek. Tepede belki bir Sabancı var. Bunlara bakmak
lazım. EDAM’da yokuz. Çiftçilerde iklim değişikliği farkındalığı anketi yaptı Dursun Yıldız Hoca, Su Politikaları
Derneği Başkanı. Anlatmaya çalıştık, dedik ki kadın da var, ona da file açın. Hayır.
Çiftçiler çok erkek. Şu teyze de Amerikalı. Çiftçiler Ankara’da buluşuyor, kasketli. Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nde
bizim erkekler kadınlara kurban, sizi seviyoruz diyor. Biz öyle bir sevgi filan istemiyoruz.
Neticede bu kitapta 9 adım belirledik Türkiye için. İthal değil merak etmeyin. İklim-politika, iklim-tarım, iklim-gıda,
iklim-doğa… her biri için eylem planı yazılabilir. Hepimizin elinin değmesi lazım, hükümet başta. Sağlık, emek, kent,
afet… eğitimler verdik. Çanakkale’de, Konya’da. Çok ciddi katılımlar aldık.
Bakın Türkiye’de çok ilginç şeyler oluyor. Kadınlar güneş paneli üretiyorlar. Kadınlığımızla, kadın hareketlerimizle,
kadın fiziğimizle güneş paneli üretmenin faydalarını anlatıyor. Elektriğimizi güneşten üreteceğiz. Bu işte özellikle
kadınları istediler. Kadınların elleri bu işe daha yatkın ve daha kibar olduğu için. Erkekleri tercih etmemelerinin
sebebi bu. Bu önemli bir şey. Oya da yaparız, bunu da yaparız. Bunun istihdamını talep ediyoruz.
Ekonomide kadın iklimciler, dayanışma ekonomisi – gerçi kooperatifleşme konuşuldu ama. Neden olmasın?
Bu kırmızı kartı düşünerek yazdık. Bunlar gerçek isterseniz radikal Nuran deyin. İsterseniz çok çalışkan. Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanımız kadın. Türk Belediyeler Birliği Başkanı kadın. Onlara eğitimler vermek zorundayız.
Hepimiz buna mecburuz. Bunlar bizim ödevimiz.
Evlerde ev yatırımlarıyla ilgili kararları alan kadınlar diyor. Biz ev ekonomisini yapabiliriz. Ama enerji ekonomisinde
de ortak olmak istiyoruz. Bunlar çok önemli. Bir de Türkiye çapında istiyoruz. İstanbul çapında filan yetmiyor bize.
En temel tespiti gördük, bu temel tespit üzerine buraya 9 alan yazdık. Yol göstermeye çalıştık. Kendi başımıza
yapmadık. Türkiye’nin iklim değişikliği mücadele politikaları cinsiyet körü. Kadın yöneticilere söylüyorum. Cinsiyet
bazlı iklim değişikliği verisi hiç yok. Nerede Niğde? Niğde’ye teşekkür ediyoruz. İlk defa, Niğde, genç kız ve genç
erkek çalışmasını veri bazında topladı. İşe yarıyoruz demektir.
Türkiye’nin iklim politikaları, kadını yüksek karbonlu hayat tarzına itiyor. AVM’ler iklim dostu mu? Değil. Ama
kadınlar AVM’lerde yaşıyor.
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Kitlesel farkındalık önemli. Öznenin kadın olması ve kadın kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kadın araştırma
bölümleri olması önemli.
Kadın emeğini ekonomiye iklim ekonomisine kazandırmak için tarım sektörü önemli. Çok fırsatımız da var.
İklim çalışan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği algısı zayıf. Bir daha söylüyorum. Çevre Bakanlığı’nda kadın
iklimcilerle oturup çalışmamız lazım.
İklim verilerinin cinsiyet temelinde ayrıştırması yok.
Akhisarlı Dudu, Avanoslu Resmiye bunlar iklim için çalışıyorlar yerelde, kırda. Bunlar gibi olmamak mümkün değil,
neden olmasın? Ama Avanoslu Resmiye evde mucit olarak sifondan çekilen suyu yeniden kullandığında, proje
sonucu olarak bu konu konuşuldu. Ama kadın diyor ki, beni TV’ye çıkardılar, NTV’ye çıkardılar ondan sonrası yok.
Bundan sonrası var, onu anlatmaya çalışıyoruz.
Ortak çabalar çok önemli.
Teşekkürler.

Soru:
Toplumsal cinsiyet temas noktası kurması istenmişti ülkelerin. Türkiye de öncü ülkelerden biri olarak temas
noktası kurmuştu. Ama ne yaptıklarını bilmiyoruz.

Talu:
Hatırlattığın için teşekkürler, 2 tane toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal odak noktası kadınımız var. Biri sanırım Bonn’da,
Tuğba İçmeli. Ayşin buradaydı ama gitmek zorundaymış. Toplumsal cinsiyet eşitliği odak noktalarının da bir ittifakı
var. İlla ki Çevre Bakanlığı o iki harika kadını gönderecektir. Ve oradan dönenleri de bizlerle paylaşacaklardır. Şu
ana kadar bizim yaptığımız çalışmayla ilgili bir geri dönüş olmadı. Ulusal kadın iklim odak noktası kadınlarından
vazife bekliyoruz. Beraber bir şeyler yapma vazifesi.
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Mevsimsiz Gelecek

Bünyamin Sürmeli
Meteoroloji Mühendisi,
Hava Durumu Yorumcusu,
Spiker

Sürmeli:
Uzmanlarımız, hocalarımız
iklimle, enerjiyle ilgili birçok
alanda konuştu konuştu. Ben onların alanlarına girme cüretini
göstermeyeceğim. Sadece iklim değişiminin etik ve ahlaki bir
sorun olduğunu, işin temelinde bir şey yaptığımızda aslında koca
konferanslara dünyanın hiçbir yerinde ihtiyaç duyulmayacağını
anlatacağım.

İklim Değişikliği Aslında Ahlaki Bir Problem
İklim değişimi aslında etik ve ahlaki bir problem. Nereden çıkıyor?
Mikdat Hoca sabah bahsetti, 150 bin yılda meydana gelen o 1-1,5
derecelik değişimden bahsetti. Biz 150 yılda 0.9’unu doldurduk.
IPCC 2080’e kadar minimum 4 derece diyor. Şimdi 150 yıl önce ne
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oldu bir ona bakmak lazım. Sanayi devrimiyle birlikte daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuldu, bu enerjiyle birlikte
atmosferi ısıtmaya başladık. 150 yıl önce niye problem meydana gelmedi? Atmosferin, denizlerin ve karaların bir
refleks süresi var. Kinetik enerji gibi değil. Sabrediyor, sabrediyor ve sonrasında tepki veriyor. Ama oradan sonra
dönüş de biraz zor oluyor.
Şimdi sanayi devrimi dedik ama bu devrimle birlikte birçok insana birçok ihtiyaç ürünü gitti. Gıda, kıyafet vs.
binalar yapıldı, bir dolu hizmet görüldü. Ama işin bir noktasından sonra maksimum üretim ve maksimum tüketim.
İşin ucu buna geldi. Neden bu kadar reklam izliyoruz? Tüket, tüket, satın al, sen her şeye layıksın… Öyle bir cazibe
oluşturuluyor ki. Bundan yıllar önce annelerimiz, babalarımız, bizim kadar tüketmiyorlardı. Gayet de mutlu, hatta
bizden daha uzun yaşıyorlardı belki de. Ama bize diyorlar ki bak bunu yap, kesin mutlu olacaksın. Mutlu olmayı
satın almaya bağlıyoruz. Satın almanın süresi ne kadar? En uzunu, şirket evliliklerini filan göz önüne alsanız zaten
6 ay sürmüyor. Diğerleri saniyelik. Biz sürekli satın alma, tüketme baskısı altındayız. Satın aldıklarımızı tüketiyor
muyuz? Şimdi hanımefendilerin katılımını dinledik Nuran Hanım’dan. Ben hanımefendilere yönelik bir soru sorayım.
Kaç ayakkabımız var? Kaç çantamız var? Erkeklere dönelim. Kaç teknolojik aletimiz var? Kaç kez restorana girip
yemek yerken zengin göstersin diye masayı dolduruyoruz?
Aslında satın alırsam, benim olursa mutlu oluruz diyoruz. Güneşi satın almaya ihtiyaç duyan var mı? Yok. Onun
ışınından ben de sen de hepimiz ısınıyoruz. Bir ağacı, bir ormanı, bir koruyu satın alma ihtiyacı var mı? Bakmak,
altında gölgelenmek yetiyor. Yani biz sadece satın almaya yüklenmiş, uzaktan kumanda edilen insanlar güruhu
olarak dünya üzerinde yaşıyoruz maalesef. Bu da daha fazla kazanmak için. Benim naçizane tavsiyem, kendimizi
kullandırmayalım. İhtiyacımız kadar yaşayıp israf etmeyelim.

Mevsimsiz Bir Geleceğe Doğru İlerliyoruz
Tek bir şeyi yaparsak bu toplantıya gerek olmayacaktı dedim ya. Oraya bir gelelim. Burada kısaca etik ve ahlaki
sorunu anlattıktan sonra medya kısmına ağırlıklı geçmek istiyorum. Bakın mevsimsiz bir geleceğe doğru ilerliyoruz.
Dünyada kaç kişiyiz, yaklaşık 7,2 milyar. 2050’de 2 milyar daha ekleneceği bekleniyor. Bir dünya insan. 9 milyar
insan. Ne yiyecek ne içecek? Geçende sıcaklığın 2 derece artışında buğday üretiminde ve mısır üretiminde yaklaşık
%10’luk bir kayıp meydana geleceğinden bahsedildi raporlarda. Büyük bir kayıp mı? Ama nüfusa yorduğumuzda,
900 milyon kişi eder. 900 milyon insanın reel bir dağılım olacağını kabul edersek, bu kadar insanın – 3 Amerika
demek—etkileneceği bir kayıptan bahsediyoruz. IPCC de diyor ki, 2080’e kadar minimum 3,5 dereceyi aşacak
sıcaklık farkı. Yani bu 900 milyon etkilenme ihtimali bulunan insan sayısı kaça çıkacak? Belki de 1,5 milyara. Belki
o zaman bir şey ifade eder. İlla ki yakın bir yerlere dokunacak demek.
794 milyon insan açlık çekiyor. 2 milyar insan gerekli vitamin ve minerali alamıyor. 1,9 milyarı da aşırı besleniyor.
Şu iki taraf birbirinden farklı. 600 milyon insan da obez. Amerika’nın 2 katı insan obez.
Tabağımızda ne var, proteinler, tahıllar, çoğunlukla bununla besleniyoruz. O tabağı yiyor muyuz? Bugün açık büfede
yemek yedik. Kendimize dönüp bir bakalım, tabağımıza ne kadar aldık ne kadarını yedik?
Üretilen her gıdanın 1/3’ü tüketilmeden, bir kısmı üretim esnasında, bir kısmı işlenme esnasında, bir kısmı restoran/
marketlerde, bir kısmı da evlerde olmak üzere çöpe gidiyor. 3 üründen biri çöpe. Minimum %33.
%33’lük bir kayıp ne demek? Bir soru. Kyoto Protokolü. İlk iklim protokollerinden biri. Orada hedeflenen neydi?

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi

106

Karbon emisyonunun ne kadarını aşağı çekmek istiyorduk? %5. %5’lik etki en azından bir adım, niyet belirtme
olurdu. Burada %33’ten bahsediyoruz. İklimi değiştiren bir tek gıdalar mı? Daha neler var, teknolojisi var santraller
var, fabrikalar, tekstil var. Hepsi var. Ama şu gelen bilgi çok önemli. Yalnızca yiyecek israfından vazgeçersek
iklimden kurtulabiliyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu israf ettiğimiz yiyecekleri bir yere toplasak, bunun
üretiminde harcadığımız enerjiyi bir ülke olarak tutsak, küresel ısınmaya neden olan gazları yayan ülkeler arasında
kaçıncı sırada olur biliyor musunuz? 3. Sırada. Çin, Amerika ve yiyecek ülkesi şeklinde gidiyor. Daha Hindistan,
Rusya, Fransa, Almanya vs. den önce. Çin’in bütün emisyonu sıfırladığını, ya da bundan 20 yıl önce sıfırlamış
olduğunu düşünün. Bugün iklim değişikliği diye bir şey konuşur muyduk? Teknoloji, tekstil – hanımefendiler
istediği kadar çanta ayakkabı alabilirler, beyefendiler tablet, bilgisayar vb. alabilirler.
Dolayısıyla eğer iklim değişimini konuşmak istemiyorsak, sadece israf etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bizde
gözümüz doysun kültürü var ya, öyle bakmayacağız. Ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar. Hayatın tadını almak.
Bugün bilmem kaç taksitle bir otomobili aldıktan sonra daha kontağı çevirip 5 km, 5000 km gittikten sonra bu
arabayı neyle değiştiririm diye değil; bu arabayla nereleri gezerim demek. Yani sahip olduğumuzun tadını çıkarmak.
Biraz buna doğru yönelmek gerekiyor ama maalesef hepimiz aynı bombardımanı yaşıyoruz. Bize sürekli dışarıdan
bir uyarıcı var. Satın al, değiştir, ne olacak, kazanırsın… O reklamları hatırlarsınız. Sen her şeyin en iyisine layıksın;
bir Rolls Royce’un kapısı açılıyor, bir hanımefendi iniyor. Kahramansın, aslansın, satın al. Biz buna değil, hayatı
yaşamaya önceliği vermeliyiz.

İsraf En Büyük Problem
Biz millet olarak ekmeğe kutsallık atfederiz. Aslında domates de patates de hepsi aynı aslında. Kayıplara bakalım.
Yılda 1,5 milyar TL ekmek çöpe gidiyor, 16,5 milyarlık da sebze-meyve gidiyor. Çöpe. Bunun üretimindeki sorunları,
harcamaları vs. toplayın, bu rakam katlanarak artıyor. O yüzden burada ne yapacağız? İsraf etmeyeceğiz. İsraf en
büyük problem.
Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum size. 600 milyon obez insan var, 794 milyon insan açlık sınırında yaşıyor.
Bizim en önemli 3 sera gazı başlığımız var. Karbondioksit, su buharı, metan. Metanın çıkış kaynaklarından biri, evet
bir çok yerden çıkıyor ama biri de büyükbaş hayvanların çıkardığı gazlar.
Büyükbaş hayvanların çıkardığı gazlar, iklim değişiminde bir başlık olarak dururken, 794 milyon insan açlık sınırında
yaşıyorsa acayip bir problem var demek. Bir yerde fazladan dolayı bırak harcamaların artmasını, iklim değişiyor,
öteki tarafta insanlar aç. Aynı zamanda bu insanların büyük çoğunluğu, özellikle Sahra altı ülkelerinde tahıldan
protein karşılamaya çalışıyor. İklim değişimi kapsamında bakliyatta protein oranı düşüyor, şeker ve karbonhidrat
oranı artmaya başlıyor. O yüzden insanlar açken daha da aç kalacaklar. Bu çok net etik bir problem. Bir tarafta
büyükbaş hayvanların çıkardığı gazla iklim değişir, afetler yaşanırken öbür tarafta birileri aç olamaz yani. Anormal
bir problem.
Bu bize şunu anlatıyor. Bulamayan var, bulan onun hakkını yemiyor. İklimi değiştirdiğine göre minimum 3 kişilik
yaşıyor.
Birçok teknik şeyi konuşuyoruz ama iklim değişikliğinde özünde ahlaki bir problem var.
Japon mucizesi deyince, uzaydan onlara bir şey iniyormuş gibi algılanıyor. Adamlar eğitime, AR-GE’ye yatırım
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yapıyor, çok çalışıyorlar, bir şeyler buluyorlar. Medyanın da durumu böyle. Medya kuruluşları da evet direk toplumla
muhatap olduğu için belli çizgiler içinde hareket etmeli, belli sorumlulukları taşımalı. Bu arada bir iş görüyor. Bir
medya kuruluşu hiçbir zaman akademisyen değil. Yani iklim değişimiyle alakalı çıkıp araştırmalar yapıp yayınlamaz.
Medya genelde etkileniyor. Bu sadece bizde değil, dünyada hatta daha belirgin. Bu kısımda size dünyada yapılmış
önemli bir araştırmayı aktaracağım.

Medyaya Hava Olaylarını Taşımak Ayrı,
İklim Değişikliğini Taşımak Ayrı
2004-2019 yılları arasında dünya gazetelerinin iklim değişimine yer vermelerine baktığımızda, araştırma gösteriyor
ki, 2007 ile 2010 arasında ilgi bir miktar artıyor. İklim değişimine medyada yer vermekle, hava olaylarına yer
vermek hepimizin bildiği gibi farklı. Hava olaylarını, afeti, hortumu tayfunu TV’ye radyoya gazeteye taşımak, bunun
sorumluluğunu almak değil, reytingi almak. O yüzden iklim değişimini medyaya taşımak ayrı. Burada bahsedilen
iklim değişimi. En yoğun 2006-2010 arasında medyada ilgi artmış. Afrika, Asya, Avrupa, Ortadoğu bir çok alan baz
alınmış.
Avrupa ve Amerika medyasında iklim değişikliği nasıl yer alıyor? İngiltere iklim değişikliği politikaları, kanun
süreçleri, ekonomik ve siyaset gibi etkilere daha fazla medyaya taşıyor.
Norveç, Danimarka, Almanya daha çok yenilenebilir enerji üzerine haberlere ağırlık veriyor.

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi

108

Onlardan 1 -2 örnek. Havayollarının daha az karbon emisyonu yaydığını açıklayan haberler. Karbon emisyonunu
ne kadar az veya çok yaydığını yayınlamak, bir iklim değişikliği haberidir. Ortada olan bir hadise yok. Sel, çığ vb yok.
The Guardian’da iklim değişimi haberleri. Aslında herkes kendi yerelinde ağırlıkla haber veriyor. Örneğin Kaliforniya.
Basın ağırlıkla orman yangınları ve kuraklık üzerine tahminleri veriyor. Oregon, Washington’da Pasifik Okyanusu
araştırmaları, çünkü oradan yedikleri goller var. Oklahoma, Teksas biliyorsunuz sezonu, Nisan-Mayıs ile beraber
hortum sezonu başlıyor. Kuzey Carolina, Florida da hep kasırga haberleri. Çünkü Meksika Körfezi, sıcak su, oraya
sürekli Atlantik’ten gelen sistemler böyle vuruyor.
Aslında dünya basınında hava olayları daha çok yereldeki hava olayları olarak ya da politik etkilerle basında yer
alıyor.
Burada birkaç örnek getirdim size.
Bu arada sivil toplum kuruluşlarının, insan inisiyatifinin yüksek olduğu hareketler de basında ses getiriyor. Bakın
size anlatacağım araştırma bu. Zürih ve Hamburg Üniversiteleri’nin ortak çalışması. Küresel veri alabilmek için
her ülkeyi tabii ki çalışamıyorlar. Ama 27 ülkeyi alıp bir çalışma yapmışlar. Kriterler neler? Ülkenin sanayileşmiş
olup olmadığı, ekonomik durumu, gelişmişlik durumu, iklim değişikliğine olan hassasiyeti ne- kırılgan mı, değişen
sorumluluklar, yükümlülükleri var mı… bunları baz almışlar. Genel çerçevede çıkan şu: Devlet yöneticilerinin yer
aldığı iklim zirveleri, iklimle ilgili uygulanan politikalar medyada daha fazla yer alıyor. Aslında doğru yerde bunu
anlatıyoruz. Devlet bazında, politikalar belirlenirken ne kadar iklime dayalı eylem yapılıyorsa, medyada iklim
değişikliği adına çok daha fazla yer alıyor. Küresel veri bu. Bütün dünya maalesef bu şekilde. Kyoto Protokolüne
yer alan ülkelerde iklim değişikliği haberleri daha fazla yer alıyor. Meteorolojik afetler, sıra dışılıklar ise geride
kalıyor. Yani en çok izlenen hava olayları bile, iklim değişiminden daha da geride kalıyor.
BM İklim Konferansı, Paris İklim Zirvesi, IPCC Raporları, bunlar çok ciddi ilgi görüyor. Sivil toplum kuruluşları,
bilimsel yayınlar, politik kurumlar gibi unsurların aktivite ve etkinlikleri yer alıyor. Filmler, projeler… Al Gore’un
bir filmi vardı, Di Caprio’nun vardı. Bu tür filmler, iklim değişiminin konuşulmasını sağlıyor. Yani yaşanan afet
seviyesindeki hava olayları ile iklim değişikliğinin uzun vadede etkilerini anlatmak, bu tür filmlerle daha rahat ve
çarpıcı olabiliyor. Çünkü hem hadiseyi veriyor hem gelecekten projeksiyonlar açıyor.
Çok basit bir örnek vereyim. Devlet Meteoroloji İşleri, hava olaylarının bilgilendirilmesini renkle yapacağını açıkladı.
Aslında yapılanda bir değişiklik yok. Yeşil, sarı ve kırmızı olacak. Bu bile günlerce televizyonlarda yer aldı. Sadece
bilgilendirmenin şekli. Bürokrasi, devlet bu alandan gelen bir şeyse, medya muhakkak buna ilgi gösteriyor.
Dünyanın her yerinde. İkincisi de STK’ların yaptığı aktiviteler.
Bunun dışında maalesef hep rating kısmı olan hava olayları geliyor.
Biz CNNTürk’te ne yapıyoruz? Türkiye’de bünyesinde meteorolog çalıştıran – burada benim bir önemim yok—ilk
haber kanalı. Biraz da öncü oldu. Bu konuda olabildiğince iklim değişimini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ama
tabii haberlerde bunun sıklıkla yer alması genellikle hava olayları yaşanınca konuşuluyor. Kısa bir video göstereyim.
Dünyanın farklı yerlerinde 26 bölüm çektik. Sıra dışı iklimlerin nasıl olduğu, bu iklimlerin değişiminin nasıl olduğunu
anlatmaya çalıştık. Ama biraz önce dediğim gibi medya kuruluşları da ticari kuruluşlar. Para bulduğunuz, sponsor
bulduğunuz müddetçe bu tür programları çekebiliyorsunuz. Ama şu da var. O parayı başka bir alanda kullanmak
yerine, CNNTürk inisiyatif alıp böyle bir alanda kullanmayı tercih etti.
Bunlar bütçe oldukça yapılan şeyler, sezonluk-dönemlik şeyler. Bir de bunun dışında günlük programlarımız var.
Oralara da ufaktan ufaktan iklim değişikliğini yerleştirmeye çalışıyoruz.
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Genç İklimcilerin Gözünden
Panel

Sürmeli:

Moderatör:
Bünyamin Sürmeli
Katılımcılar:
Antalya Büyükşehir
Belediyesi Hibe
Projesi’nden
Lidya Lara Şahin ve
Zehra Dağlı
Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi’nden
Nisa Erdem ve
Buse Taşpınar
Kadıköy
Belediyesi İklim Elçileri,
Melda Karademir ve
Taha Özkan

İklim değişikliğinden bahsederken büyük kalem olarak
konuştuğumuz karbondioksit var. CO2 artışı bizim için önemli, değil
mi? Bu her şeyin sorumluluğu üzerinde. Atmosferdeki CO2 oranının
ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 10 binde 4’ü CO2. 20 yaşın altı
bile iklim değişikliğini gözlemleyebilir hale geldi. Bu kadar değişimi
meydana getiren 10binde 4’ün üzerindeki yüzdelik değişim. 100
binde, milyonda 1-2’lik değişim bize bunları yaşatıyor. Gençlerimiz
bulundukları alanda her biri 10 kişiye hitap etse, 100 kişinin yaptığı
dünyada bir etki oluşturmaz mı? Oluşturur. Eğer 7 milyarda sadece
Türkiye’yi değiştirsek—7 milyarda 80 milyonun düzgün yaşadığını,
atmosfere fazla karbon yaymadığını düşünseniz atmosferde bir
değişim meydana gelir mi? Bizim yapacağımızla mı oluyor demeyin.
Genç arkadaşlarımız o nedenle bu panelin en önemli kısmını
oluşturuyorlar. Çünkü insana dokunuyorlar. Bulundukları alanda
yakın çevrelerine dokunuyorlar.
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Zehra’nın şiirini dinleyelim.
Bir çiçek oldum.
Annem toprak, babam güneş
Deniz arkadaşımdı benim
Filizlendim ilk başta
Merhaba dedim dünyaya
Büyüdüm sonra
Ama bulamadım selam verecek dostları yanımda
Sordum yanımdaki kuruyan kavağa
Kirletmişler annemi
Vermezmiş artık kardeşlerimi
Çevirdim kafamı hışımla esen rüzgâra
Kızdırmışlar babamı
Yakıp kavuracakmış artık tüm canlıları
Aradı gözüm arkadaşımı
Gördüm de tanıyamadım
Balıklar gördü halimi
Son nefesleriyle verdiler cevaplarını
Zehirlemişler arkadaşımı
Hasret kaldım maviliğine
Yağmurun rahatlatan yağışına
Kuşların neşeli cıvıltısına
Bir çiçek oldum
Baktım ki mahvolmuş dünyam.
Birden aklıma geldi insanlar
Meğer onlar
En başından beri varlarmış bu senaryoda.

Lidya:
Merhaba sevgili büyükler. Dünyamızın ortalama sıcaklığı 19. yüzyıldan bu yana 1,5 derece artmıştır. Sıcaklık
artışının asıl sebebi olan küresel ısınma, dünyamıza ne tarz zararlarda bulunuyor ve bunu önlemek için neler
yapabiliriz?
Bildiğiniz gibi küresel ısınmanın başrolünde yeraltından çıkarılan fosil yakıtlar, atmosferdeki oksijen-karbondioksit
dengesini bozuyor; böylece sera etkisi oluşuyor. Ozon tabakası deliniyor. Gelelim zararlarına. Dünyanın en soğuk
bölgeleri olan kutuplardaki buzlar eriyor, hayvanlar ölüyor, sular yükseliyor, iklim değişiyor. Doğal afetler artıyor.
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Antalya olarak biz de küresel ısınmaya katkıda bulunuyoruz. Fosil yakıt kullanımı, bilinçsizce kullanılan tarım
ilaçları, mermer ocakları, su kaynaklarının bozulması, şehrimizde çok yoğun. Son yıllarda gördüğümüz artan sayıda
hortumlar, denizlerimizi istila eden tropikal balıklar, hava kirliliğinin artması iklim değişikliğinin erken sinyalleri.
Bunlar geleceğimizi mahvedebilecek gelişmeler. Biz gençlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini yok ediyor.
Siz yetişkinler bize yaşamak için çok kötü bir miras bırakıyorsunuz. Biz bu sorunlarla mücadele etmek zorunda
kalacağız. Dünya hepimizin ortak mirası. Bizim de konuşma hakkımız var. Bize aldığınızdan daha güzel bir dünya
bırakmalısınız. Biz büyüdüğümüzde aynı havayı solumak, aynı ormanda yürümek, aynı temiz denizde yüzmek
istiyoruz. Sıcaklığın artmasını önlemek imkânsız değil. Yapabileceğiniz şeylere örnek veriyorum. Ağaçlandırmayı
çoğaltın, enerjiden tasarruf edin. Güneş enerjisi kullanın. Az tüketin. Yeniden kullanın. Geri dönüştürün ve fosil
yakıtların kullanımını azaltın. Böylece geleceğimiz daha aydınlık olur. Biz derslerimizi çalışıyoruz. Ödevlerimizi
yapıyoruz. Lütfen siz büyükler de bize karşı sorumluluklarınızı unutmayın. Ödevinizi yapın.

Sürmeli:
Çok teşekkürler. Gerçekten yetişkin birinin anlattığı bir hadise olarak dinlersek, çok çarpıcı şeyler söylüyor. Sen
benim bütün hakkımı yiyorsun, bana yaşanacak bir dünya bırakmıyorsun diyor.
Lidya ve Zehra Antalya’dan katılıyorlar. Sadece bunları söylemek için burada değiller. Sahillerin iklim değişimine
adaptasyonu konusunda yapılan çalışmaların aslında sözcüsü olarak bulunuyorlar. Çok teşekkür ederiz.

Zehra:
Antalya Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Deniz
Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülmekte. Biz bugün burada, bu proje kapsamında farkındalık yaratmak için
arkadaşlarımız ve jenerasyonumuz adına bulunuyoruz.

Sürmeli:
Şimdi Niğde’den iki hanımefendi, Nisa ve Buse Hanım. Hoş geldiniz. Yine insana dokunan işler yapıyorlar.

Buse:
Öncelikle iklim serüvenimizi anlatmakla başlayayım. Bir gün okulumuza posterler asıldı, iklim değişikliği geliyor
diye, biz merak ettik nedir bu. Ardından bir test uyguladılar. Bu testte biz hiçbir şey anlamadık. Sonra konferansa
geldiler. İlk başta ders kaynıyor filan diye sevindik. Sonra çok dikkatimizi çekti, merak ettik. Çok dikkatle dinledik
bu sunumları.

Nisa:
Bizim okulda da durumlar aynıydı aslında. Genelde okula konferansa geldiklerinde sıkıcı geçer böyle. Uyurlar
genelde. Ben de sıkılırım diye düşündüm. Ancak sunuma indiğim zaman o kadar akıcı geçti ki, çok heyecanlandık.

Buse:
Biz bu proje eğitiminde neler öğrendik? İklim, sera gazları, sera gazı kaynakları, iklim değişikliği, nasıl mücadele
ederiz… Aynı zamanda karbon ayak izini öğrendik. Ben karbon ayak izini ilk defa burada duydum. Ondan sonra
yediğim, yaptığım her şeyin karbon ayak izini merak etmeye başladım. Yenilenebilir enerji kaynaklarının da karbon
ayak izini çok etkilediğini fark ettim.
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Nisa:
Biz bu eğitimde öğrendiklerimizi havada bırakmadık tabii ki, günlük hayatımızda da uyguladık. Etrafımıza da
yaydık. Mesela geçen yaz kilerde üzeri tozlanmış duran bisikletlerimizi aldık, her yere bisikletle gitmeye başladık.
Bütün yaz gideceğimiz her yere bisikletle gittik, çok da keyifli oldu. Size de öneriyorum.
Kantinde genelde palm yağı içerikli ürünler oluyor. Hatta çoğunda. Kantinci Sadi Abi’ye ayrıca anlattım palm yağı
nedir, neden kötü, neden kullanmamalıyız. Sadi Abi’yi uyardım getirme diye. Bir dönem boyunca ısrar ettim, ikinci
dönem ciddi bir azalma gördüm.
Kendim uyguladım, ama yaşıtlarıma da bilgiler verdim. Benim anlatmamla birlikte palm yağını tamamen hayatından
çıkaran birçok arkadaşım oldu. Bilinçlenenler oldu.

Buse:
Yine merdiven kullanıyoruz. Asansörün çok fazla enerji tükettiğini fark ettim. Bu yüzden artık merdiven kullanıyoruz.
Asansöre binenler için asansörlere eğitici posterler yapıştırdık. İnsanlar artık asansörde nereye bakacağını
düşünürken eğitici posterlere bakarak bir şeyler öğrenebilirler diye düşünüyoruz.

Nisa:
Bunun dışında okulumuzda geri dönüşüm için ayrı kutular var. Biz bütün geri dönüştürülebilir atıklarımızı bu
kutulara atıyoruz. Okulda da atıklarımızı ayrıştırmış oluyoruz.

Buse:
Evde de plastik ve kağıtları ayırıyorum. Aynı zamanda ailemi de bilinçlendirdim.
Eğitimlerden sonra A enerji sınıfında bir buzdolabı aldık. Babamla konuşmuştuk o zaman, özellikle A aldık. Artık
misafirler sorunca açıklıyoruz.

Nisa:
Ayrıca eğitimde hocalarımız bize bez çantalar dağıttı. Biz bu bez çantaları kullandık. Markete ineceğimiz zaman
kullanıyoruz. Renkleri de çok dikkat çekici olduğu için etrafımdakiler de sordu nedir diye. O bahaneyle onlara da
anlatmış oldum konuyu.

Buse:
Hocalarımız eğitim sırasında iklim bağımlı sektörlerin oluşacağını söylemişti. Geçen pazartesi Bor’da güneş paneli
fabrikası açıldı. Biz de görmüş olduk.

Nisa:
Bu fabrika yılda 5 GW panel üretimi kapasitesine sahip.

Buse:
İklim projesinden çok şey öğrendik, bize çok şey kattı. Çünkü…
Bu bizim iklimimiz.
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Sürmeli:
Çok teşekkürler. Neden küçükten eğitim verilmeli, bu arkadaşlarımız 20-30 yıl sonra bizim yerimize oturduklarında,
Lidya’nın okuduğu gibi bir yazı okutmayacaklar. Dünyaya daha iyi davranacaklar.
Şimdi Kadıköy İklim Elçileri. Yakın çevrelerine hitap edecek şekilde aksiyonda bulunuyorlar.

Melda:
Merhaba, Kadıköy İklim Elçisi’yim. Kadıköy Belediyesi bütüncül ve katılımcı iklim eylem projesi kapsamında olduk.
Bu proje kapsamında Kadıköy İklim Elçileri sivil bir oluşum olarak ortaya çıktı. Projenin başarıyla bitmesine rağmen,
biz hala faal bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem bilinçlendirme hem de farkındalık yaratmak adına
projeler üretiyoruz.

Taha:
Öncelikle bizler Kadıköy İklim Elçisi kimiz? Biz Kadıköy’ün bütüncül ve katılımcı iklim eylem planının bir parçası
olarak eğitimlerimizi aldık. Sonrasında faaliyetlerimize başladık. Hala da devam ediyoruz. Bizim yapmak istediğimiz,
Türkiye’de ve dünyada oluşan sorunları ve bu sorunlara engel olabilecek şeyleri Kadıköylülere anlatmak istiyoruz.
1 ve 8 Nisan’da eğitim aldık. Katılanlar 13-14 Nisan’da World Cafe oturumuyla bir toplantı gerçekleştirdi. Şu anki
belediye başkanımız Aykut Nuhoğlu da bu toplantıya katıldı. Bize düşüncelerini aktardı. O toplantıda tartıştığımız
konular, sürdürülebilir enerji ve iklim adaptasyon eylem planı raporuna dahil edildi.
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Bizim ilk başlangıç noktamız Kadıköy Çevre Festivali’ydi. 5 Haziran’da bir rol aldık ve ilk kez toplumla buluşmuş
olduk. Güzel tarafı şu, yaklaşık 4000 form doldurduk. Hem geri bildirimle nasıl yol çizeceğimizi gösterdi, hem
insanlara kendimizi tanıtmış olduk Kadıköy’de.
Bir süredir yeni evimiz olan Ekolojik Park’ta çalışmalarımızı yapıyoruz.

Sürmeli:
O çalışmalar neler?

Taha:
Okul Bahçemde Dünya adlı bir eğitim verildi okul öncesi öğretmenlerine. Bizden bunların geri bildirimlerinin
alınması istendi. Muhtarlıkları ziyaret etmemiz istendi. Biz yaklaşık 40 okulu ve 21 muhtarı tek tek ziyaret edip
geribildirim topladık. Çocuklar için yapılan bu eğitimden gelen geribildirimler bizler için umut vericiydi. Çünkü
çocuklar hem evde hem okulda bu şeylere daha dikkat ediyorlarmış. Hem okul yöneticileri hem eğitimciler söyledi.
Biz de bunları Kadıköy Belediyesi’ne ilettik.
8 Eylül’de Kaliforniya Belediyesi yerel yönetimlere bir çağrı yaptı. Biz de sivil olarak Kadıköy Belediyesi’nden
destek istedik. Bu çıktığımız yolda 1 ve 8 Eylül’de iki etkinlik gerçekleştirdik. Ondan önce Başkanımızla toplantı
yaptık. Sonra 1 Eylül için bu afişleri bastırdık. 1 Eylül’de Naomi Klein’ın “İşte Bu Her Şeyi Değiştirir” adlı kitabından
uyarlanan belgeselini Koşuyolu Parkı’nda kamuda ve açık alanda ilk kez Kadıköylülerle paylaştık. Bizim 1 Eylül’de
yapma amacımız 8 Eylül’e çağrıda bulunmaktı. Daha çok kişiye ulaşmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum.
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Melda:
Merhaba tekrar, öncelikle kendimi tanıtayım. Çevre mühendisiyim. Şu anda YTÜ’de şehir ve bölge planlama
doktora öğrencisiyim. Taha’nın bahsettiği gibi 1 Eylül’de belgesel gösterimi yaptık. Onun arkasından 8 Eylül’de
Kalamış Atatürk Parkı’nda İklim İçin Ses Verdik. Bu uluslararası bir çağrıydı. Kadıköy olarak bu çağrıya cevap
veren 2 ilçeden biri olduk. Hazırlıkta öncelikle Tasarım Atölyesi Kadıköy’de rüzgâr gülü atölyesi gerçekleştirdik.
Sonra etkinlik alanında sayın başkan bir konuşma yaptı. Konuşmasında da iklimle ilgili çalışmaların sadece kamu
özelinde değil, iklim gönüllüleriyle birlikte yapılması konusuna vurgu yaptı. Bostancı Mahallesinden Moda’ya kadar
bisikletlerle gidilerek açılış yapıldı. Sonra stantlarla iklim çalışmalarına dikkat çektik. Bu etkinliğin sonunda da
başkanımızın katılımıyla iklim için hep birlikte ses verdik. Sonra çalışmalara devam ettik. İlk olarak Kadıköy 2019
Çevre Festivali çalıştayına katıldık. Burada STK’larla beraber raportör olarak görev aldık. İkinci olarak Katowice
zirvesi yapıldı, İstanbul Politikalar Merkezi’nde bir panel düzenlendi. Biz de iklim elçileri olarak katıldık. Üçüncü
olarak da 7-13 Ocak 2019 tarihleri arası enerji verimliliği haftasıydı. Dikkat çekmek adına gönüllülük esasında
sosyal medya hesaplarımızdan enerji verimliliğine ilişkin bilinçlendirme videoları paylaştık. TÜBİTAK ve AB
ortak projesinde paydaş olduk. Onların enerji farkındalığı atölyesine aktif olarak katıldık. Uzmanlar toplantısında
bakanlıktan, belediyeden katılımcılarla birlikte yer alarak kendimizi ifade etme imkânı bulduk. Son olarak BM
Kentler için İklim Zirvesi Projesi tasarım atölyesi Kadıköy’de gerçekleştirilmişti. Orada yine Polonya’daki İklim
Zirvesi’nin bir simülasyonu yapıldı. Biz de katıldık.
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Şu anda sürdürülebilir enerji eğitimi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kentsel ısı adasını azaltıcı projeler de
üretmeye başladık. Yeşil alan ve koridorlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yağmur suyu ve su yönetimi
ve halk sağlığı konularında sizlerle paydaş olmak istiyoruz. Sonuçta iklim hepimizi ilgilendiren bir mesele. Eğer bu
bilinçte olan kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapabilirsek çok mutlu oluruz. Bize ulaşabilirsiniz.

Sürmeli:
Biliyorsunuz dünya Ekvator bölgesinden biraz daha fazla, kutup bölgesinden daha az ısınıyor. Dolayısıyla dünyanın
bir şekilde dengeye gelmesi lazım. O nedenle ekvatordan kutuplara doğru ısı transferi var sürekli. Biz referans
noktası olarak kutuplardaki buzulların eridiğini çok net görebiliyoruz. Ama kafanızda bir buz parçası olduğunu
düşünün. Bütün kafanızdaki ısı oraya giderse ne olacak? Isınmaya başlayacak ama buz halinde olsa da öne
ya da arkaya düşecek. Bu kadar ısınınca, o soğuk bir şekilde aşağıya, öne ya da geriye gidebiliyor. Sıklıkla bu
dönemde ABD’ye gidiyor. O polar vortex dediğimiz hadise. Soğuk, jet akımlarının gevşemesiyle beraber ABD’nin
orta kesimlerine kadar akıyor. Ve dondurucu soğuklar, gündüz -30, -40 dereceler meydana geliyor. Bu derecelerle
beraber Trump bir tweet paylaştı. O soğuğun içinde, oh ne kadar da sıcak görüyor musunuz diye. Yani aslında
orada kastettiği, siz sıcak diyorsunuz da görüyorsunuz nerede sıcak demek. İşte bu arkadaşlarımız, faaliyetleriyle
karar alıcı noktalara geldiklerinde inisiyatiflerini daha çevreden, iklimden yana alacaklar. O nedenle kendilerine
böyle aktivitelere gönül verdikleri için çok teşekkür ediyoruz.
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Panel:
Yerelde İklim
Finansmanı
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Katılımcılar:
Esra Arıkan
Dünya Bankası Türkiye,
Kıdemli Çevre Uzmanı
Emre Oğuzöncül
Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası, Yönetici (Enerji
Verimliliği ve İklim
Değişikliği)
Derya Özet Yalgı Garanti
Bankası, Sürdürülebilirlik
Yöneticisi
Gizem Pamukçuoğlu
TSKB, Kıdemli Yönetici
Derya Sargın Malkoç
Türkiye İş Bankası, Müdür
Yardımcısı
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Yeşiloğlu:
Teşekkürler, hepinize merhabalar. İki günlük konferansın son
oturumunu bankacı dostlarla yapacağız. Finansman çok önemli,
kısaca nedenini belirtmek isterim. Ben 32 yıldan beri gazetecilik
sektöründe çalışıyorum. 30 yılı ekonomide geçti. Dolayısıyla
finansmanın olmadığı bir projenin gerçekleştiğini görmedim.
Nuran Hoca anlattı, Greta önce Aralık’ta Polonya’daydı. Ondan
sonra Dünya Ekonomik Forumu’na, yani 1970’lerden itibaren dünya
iş insanlarının ve politik karakterlerinin bir arada olduğu Davos
Ekonomik Forumu’na da geldi. 3000 km’yi trenle geldi, karbon
salınımı yüzünden. Birçok CEO, onu dinlediler ama biraz müstehzi
bir şekilde dinlediler. Çünkü onlar sadece Davos’a yaklaşık 1500
özel jetle geldiler. İroni gibi gelecek ama, Greta gibi gençlerimiz
sadece İsveç, Norveç, Danimarka’da değil. Dünyanın her tarafında.
Türkiye’de de biliyorsunuz Bebek Parkı’nda, Ayvalık’ta da kitle
oluşmaya başladı. Bugün Greta’yı veya Ege’yi, Iğdır’daki gençleri
dinlemeyen CEO’ların önümüzdeki birkaç yıl içinde koltuklarını
koruyabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Z kuşağı dediğimiz
neslin toplam nüfus içindeki payı gittikçe yükseliyor. Yükseldikçe
karar verme, şirketlerinin ekonomik faaliyetlerini etkileme güçleri
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artacak. O yüzden ben Greta ve Greta gibilerinin önümüzdeki dönemde ne kadar aktivist olurlarsa ne kadar iklimle
ilgili konuşurlarsa şirketlerin bu önlemleri daha ciddi şekilde konuşmak zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Davos
dedik, Greta dedik… Davos’ta sonuç bildirgesinde 5 riske dikkat çekildi. Bunlar gerçekleşme olasılığı en yüksek
olanlar. Birincisi, en büyük risk, olağandışı hava olayları, ikincisi iklim değişikliğinin önlenmesi ve adaptasyonunda
yaşanabilecek başarısızlık. Üçüncüsü doğal afetler. Dördüncüsü veri sahteciliği, beşincisi siber saldırılar. CEO’lar
aslında dünyayı en çok etkileyebilecek, dünyanın ekonomik ve siyasi geleceğine en çok etki edebilecek 5 riskin
3’ünü iklimle ilişkilendiriyorlar. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde şirketlerin CEO’larının bunları mutlak şekilde
daha fazla göz önünde bulunduracaklarını düşünüyorum. Bir rakam daha vereyim, finansman ne kadar önemli.
Önümüzde daha yaşanabilir bir dünya için yapılması gereken yatırım tutarı, 2040’a kadar yaklaşık kırk trilyon dolar.
Nasıl bir hesap yapıldı ben de bilmiyorum. Dünya ekonomisinin toplam büyüklüğünün 80 milyar dolar civarında
olduğunu düşünürsek, rakamın ne kadar büyük olduğu ortaya çıkar. O yüzden sevgili bankacı dostlarımızın aslında
kullanacakları kredilerin, finansman olanaklarının ne kadar doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Arıkan:
Kısaca finansman kaynaklarını anlatalım, uluslararası finans
kuruluşlarından biri olan Dünya Bankası’ndan nasıl sağlanabiliyor.
Dünya Bankası grubu 189 üye ülkeden oluşan ve Türkiye’deki
faaliyetlerini de 1950’li yıllardan beri sürdüren bir kuruluş. Özellikle
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına kredi ve hibe araçlarıyla destek
veriyor. Dünya Bankası grubunun özellikle odaklandığı konulardan biri
iklim değişikliği ve bununla ilgili hedefleri büyük olan, bu konuda sözler
veren ve bunları da yerine getirmeye çalışan bir kuruluş. Son verdiği
sözlerden biri, 2021-25 yılları arasında iklim değişikliğine vereceği
kredi miktarını 200 milyar dolara çıkarmak. Bunun 50 milyar dolarını
uyum projelerine kullandıracak. Elbette sizin dediğiniz gibi doğru
yerlere kullandırılırsa gayet güzel bir meblağdan bahsediyoruz. Ben
konuşmamın genelinde bizi daha çok ilgilendiren Türkiye özelindeki
finansmana değineceğim.
Türkiye’de hala yapılacak çok iş var. İklim değişikliğiyle mücadele ve
uyum potansiyeli hala çok büyük bir ülke. Dünya Bankası Türkiye’yle
nasıl çalışıyor, her dört yılda bir Dünya Bankası ve Maliye Bakanlığı arasında 4 yıllık bir ortaklık belgesi, bir strateji
imzalıyoruz. 2018-2021 arasında imzaladığımız stratejinin önemli konu başlıklarından biri, elbette sürdürülebilir
kalkınma. Bu konuda da sürdürülebilir enerji ve kentler kısmına büyük ölçüde yatırım yapıldı. Her yıl Türkiye’ye
ortalama 1,4 milyar dolar kredi veriyor. Bunun yanında az da olsa hibe kaynakları var. Neden hibe kaynakları az
derseniz, Dünya Bankası’nın kişi başına düşen milli gelir kıstası vardır. Türkiye 10bin dolara yakın olan geliriyle,
zengin bir ülke olarak sayılıyor. O yüzden hibe kaynakları biraz kısıtlı olabiliyor. Ama verdiğimiz kredilerin faizi uygun
ve uzun vadeli olduğu için çok tercih ediliyor. Ayrıca özellikle iklim alanında temiz teknoloji fonu gibi iklimle ilişkili
fonlara ve hibe kaynaklarına kolay ulaşabildiğimiz için tercih ediliyoruz. Hemen projelerden biraz bahsedeyim.
Kapananlara çok değinmeyeceğim. Yeni gündemde jeotermal enerjinin geliştirilmesi projesi var. Özel sektöre 300
milyon dolarlık bir kredi paketi var. Onun dışında KOBİ’lerde enerji verimliliği ve binalarda enerji verimliliği – çok
yeni bir proje, imzalanmak üzere – 150 milyon dolar kredi, 50 milyon dolar da temiz teknoloji fonu desteği var.
Tabii yenilenebilir enerjiyi yapmak yetmiyor, sistem hala bunu tam kaldırabilecek düzeyde değil. O yüzden TEİAŞ ile
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çok sıkı bir çalışmamız var. Sistemi bu gelgitli veya sürekli olmayan enerjiye hazırlamak için akıllı şebeke sistemi
yatırımlarımız var. Ve trafo merkezlerini geliştirip yenilenebiliri daha çok alabilmesini sağlamaya çalışıyoruz.
Belki buradaki katılımcıları, en önemlisi de belediyelerden katılımcıları en çok ilgilendiren, seriler halinde
düzenlediğimiz bir sürdürülebilir şehirler projesi var. Bu uzun yıllardır İller Bankası ile beraber yürüttüğümüz, belediye
hizmetleri projesinin bir devamı. Şu anda Antalya, Muğla ve Denizli Büyükşehir belediyemizi faydalandırıyoruz.
Şimdilik yatırımlar biraz daha su, atık su ve katı atık odaklı. Ama bunun yenisi geliyor. Çok büyük bir paketle geliyor.
500 milyon dolarlık önümüzdeki 5 yıl içinde uygulanacak bir paketle geliyor. Biraz daha iklim odaklı. Özellikle
hafif raylı sistemler, bisiklet yolları, çevreci otobüsler, afet risk yönetimi, sel ve taşkın korumayla ilgili konularda;
belediyelerin eğer yatırım ihtiyacı varsa burada ilgili kuruluş İller Bankası. Onlar üzerinden bize ulaşabilirler.
Önceliklendirilmiş olan belediyeler, önümüzdeki 5-7 yıl içinde 500 milyon dolarlık destek görebilecekler.

Yeşiloğlu:
Esra Hanım, bir şeyi merak ediyorum. Ortadoğu’da bir
Dubai bir de Suudi Arabistan’da 0 karbonlu kent kurulumu
konusunda bir girişim vardı. Türkiye’de de böyle bir girişim
olursa, pozitif ayrımcılığa uğrar mı? Yani bir belediye bir
bölge, bir ilçe için 0 karbonlu ilçe yaratacağım derse Dünya
Bankası’ndan nasıl bir destek görebilir?

Arıkan:
Büyük destek görür diye düşünüyorum. Çünkü proje isteği çok, önceliklendirirken ülke öncelikleri elbette bir
kıstas, ama bizim de kendi değerlendirmelerimiz var. İklimle ilgili taahhüt verecek bir şehir olursa, sıcak bakılır
diye düşünüyorum. Biliyorsunuz popüler sözler “akıllı şehirler”, “sürdürülebilir şehirler”, “”sıfır atıklı” “sıfır karbonlu
şehirler”. Bunlar konjonktüre göre değişen ama tahminim ilgimizin olacağı konular.

Yeşiloğlu:
Emre Bey sizden de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı temsilen buradaki çalışmalarınız ve kullandırdığınız
fonlarla ilgili bilgi rica ediyorum.
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Oğuzöncül:
Son panelde olmanın avantajını kullanıp önceki panellere
atıfta bulunacağım. Öncelikle Sayın Nuran hocama teşekkür
ederim, bizden kısaca bahsetmiş oldu. EBRD 1991 yılında
Sovyetlerin dağılmasından sonra, Sovyetlerden ayrılan
ülkeleri piyasa ekonomisine kazandırmak amaçlı kurulmuş,
içinde Türkiye’nin de bulunduğu, şu anda 67 devletin ve 2
kurumun – AB ve Avrupa Yatırım Bankası – sahipliğinde bir
kalkınma bankasıdır. Zaman içinde coğrafyasını genişletmiş
ve bugün Fas’tan Moğolistan’a kadar 38 ülkede geniş bir
coğrafyada faaliyet gösteren bir banka.
2018 yılı içinde de yaklaşık 9,5 milyar euroluk yatırım
yapmış bir banka.
Türkiye’de 2009’dan beri faaliyet gösteriyoruz. 1991’den
beri üye olmasına karşın, operasyonlarımız 2009’da
başladı. Bugüne kadar 11,1 milyar euroyu da Türkiye’de
çeşitli yatırımlara aktardık.
Şubeleriyle karşılaşabileceğiniz bir banka değiliz, Türkiye’de
iki ofisimiz var. Biri İstanbul’da biri Ankara’da. Yaklaşık 80
çalışanımız var.
Paris Anlaşması’ndan bahsediyoruz. İklim değişikliği konusunda farkındalığın artışıyla beraber aslında banka
içinde de evrimimiz oldu. İlk olarak 1994’te enerji verimliliği bankacılığı adında bir birim kuruldu. Sonra 2000’li
yıllarla birlikte biraz genişledi ve enerji verimliliği bankacılığı, tüm sektör ekiplerini kapsayacak sürdürülebilir enerji
misyonuna dönüştü. Burada da yenilenebilir enerjiyi finanse etmeye başladık.
Bundan yaklaşık bir 10 yıl sonra 2013’te su verimliliği, hammadde verimliliği diyebileceğimiz kaynak verimliliğini
işin içine aldık ve sürdürülebilir kaynak misyonuna çevirdik bunu.
2015’te Paris Anlaşması’yla paralel olacak şekilde bunu daha da geniş konsepte yaydık. Artık daha hedefsel bir
yaklaşım sergilemek istedik. Tüm çevre projelerini, atıkları işin içine dahil ederek yeşil ekonomiye geçiş “GEF”
adıyla da biliniyor, green economy transition adında bir yaklaşım oluşturduk. Bunda da hedefimiz, 2020 yılına
gelindiğinde bankamızın yaptığı yatırımların %40’ını bu GEF ile alakalı projelere yapmak olacak.
Türkiye’de GEF projeleriyle alakalı ne yaptık? Türkiye portföyümüzün en geniş olduğu ülke. 2009’dan beri faaliyet
göstermemize rağmen, aslında en büyük yatırımlarımızı, şu ana kadarki en çok parayı biz Türkiye’ye getirmiş
olduk.
Türkiye’de GEF rakamına da aslında çok daha önce ulaştık. Şu anda 11,1 milyar euroluk portföyün 5,3 milyar
eurosu sürdürülebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği, atık yönetimi projelerine aktarıldı bugüne kadar.
Bunlarla da 2.6 GW’lık yenilenebilir enerjiye katkıda bulunduk. 2.6GW Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin
%6’sına denk geliyor. Atatürk Barajı 2.4 GW’tır. Ondan biraz daha büyük ölçekte yenilenebilir enerjiye katkımız oldu.
Çeşitli alanlarda tabii ki – jeotermal de var, bio da var, güneş, rüzgâr, hidro da var.
Tüm yatırımlar sayesinde 11 milyon ton CO2 eşleniği azaltımı sağladık. Türkiye’de 22-23 milyon kayıtlı araç vardır
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trafikte. Bu 11 milyon, yaklaşık 2,2 milyon aracın bir sene içinde yapacağı salıma denk geliyor.
Su tasarrufu tarafında da yılda 8 milyon m3 kazanımı sağladık. Bu da 45000 hanenin yıllık su kullanımına denktir.
Bir kalkınma bankasıyız. Yaptığımız faaliyetler içinde ticari finansman var, çeşitli kuruluşlarla çalışarak imtiyazlı
finansman getirebiliyoruz. Donörlerle çalışarak hibelere erişim sağlayabiliyoruz. Bir yandan da teknik danışmanlık
ve politika diyaloğu hizmetleri veriyoruz. Bunlardan bahsedeceğim.
New zero waste adı altında, Bakanlığın sıfır atık projesine paralel olabilecek bir projemiz var. 2015’te hayata
geçirdik. Çeşitli özel sektördeki firmalarla atıklarını azaltacak projeleri desteklemeye çalışıyoruz. Burada CTF’ten
aldığımız imtiyazlı finansmanla da oldukça uygun kredileri sunabiliyoruz. Burada aradığımız şey de atık azaltma
teknolojilerinde rakiplerine göre daha erken bu teknolojilere geçmek isteyen firmalara bu imtiyazlı finansmanı
sunabiliyoruz. Bugüne kadar 6 büyük projede yaklaşık 142 milyon EBRD finansmanı, 9 milyon Euro da CTF
finansmanı sağladık. 810 kilo tonluk bir malzeme tasarrufu gerçekleşti.
Kimlerle çalıştık? Büyük firmalarla çalıştık. Sütaş, Şişecam vb. Şişecam’ın cam toplama kumbaraları bu projemizin
ürünlerinden biri.
New zero waste başladıktan sonra bunun yavrusu olarak Türkiye Materials Marketplace diye bir oluşum ortaya çıktı.
Bu da Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile birlikte çalıştığımız, aslında firmalar arası bir eBay tarzı bir platform. Bu
platform sayesinde bir firmanın yan ürünleri ya da atacağı ürünleri başka bir firmanın kullanmasını sağlayacağımız
bir platform oluşturduk. Amacımız Türkiye’de döngüsel ekonomiye ulaşmak. Biz bunu hedefliyoruz. Şu ana kadar
71 firma üye oldu. Amacımız bunu daha genişletip tüm ülke çapında çalışabilen bir platform haline getirmek.
EBRD Green Cities adı altında bir çalışmamız var. İlk olarak Gaziantep’in iklim değişikliği eylem planında biz yer
aldık. Bizim için de bu eylem planı şehir bazında yaptığımız ilk eylem planı oldu. Gaziantep bizim için çok iyi bir
örnek oldu. Sonrasında da nasıl genişletebiliriz dedik ve şu ana kadar 20 şehirde, Türkiye’den de İzmir’in içinde
bulunduğu, işin içinde hem finansman hem de yeşil şehir eylem planının olduğu çalışma. İzmir’de önümüzdeki ay
içinde buna başlamayı umuyoruz. Amacımız şu anda 20 olan şehri de 100’e çıkarmak. O yüzden Türkiye’de diğer
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şehirlerle de çalışmak istiyoruz.
Son olarak GEF programı. Türkiye’de TURSEFF, MIDSEFF ve TUREFF adı altında 3 program var. TURSEFF bunlardan
en eskisi, on yıllık bir program neredeyse. KOBİ’lerde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji diye başladığımız.
Sonrasında belediyeleri de eklediğimiz bir program. O kadar çok proje finanse edildi ki – 5 milyon Euro üst limiti
var. Toplamda 580 milyon Euroyu dağıtmış olduk. Yaklaşık 350 MW’lık güneş portföyü var burada. Pek çok
enerji verimliliği ve kaynak verimliliği projeleri var. Kayseri ve Manisa belediyelerinin elektrikli otobüs yatırımları
da TURSEFF bünyesinde yer alıyor. Burada biz yerel bankalarımızla çalışıyoruz. Programlarda bankalara fon
sağlıyoruz, bankalar müşterilere sağlıyor teknik danışmanlıkla beraber.
MIDSEFF bunun bir boy büyüğü. 5 milyon Euro üzeri. TUREFF ise kentsel dönüşümle birlikte geliştirdiğimiz,
konutlarda enerji verimliliğini hedefleyen bir program. 3’ü de şu anda devam ediyor.
Az evvel politika diyaloğundan bahsetmiştim. Dün gündeme gelen ulusal enerji verimliliği, onun öncesinde çıkan
ulusal yenilenebilir enerji eylem planı gibi projeleri Enerji Bakanlığı ile birlikte çalıştık. Çevre Bakanlığı ile birlikte
“atık olma durumunun sona ermesi” “end of waste” diye bir şey çalışıyoruz. Özellikle alüminyum, demir-çelik, cam
gibi sektörlerde atık olanın tekrar ekonomiye kazandırılması için onu atık tanımından çıkaracak bir yönetmelik
için çalışıyoruz. Şu anda çok yeni, daha yol haritası çizme aşamasındayız. Ama inanıyoruz ki hayata geçmesiyle
birlikte döngüsel ekonomiye ulaşabileceğiz.
Biyoyakıtlarla ilgili de çalışıyoruz. YEKDEM’in 2020 sonrasında nasıl şekilleneceğini yine Enerji Bakanlığı ile çalıştık.

Yeşiloğlu:
Garanti Bankası’nın Sürdürülebilirlik Yöneticisi Derya Hanım’a dönmek istiyorum. Özellikle bu Paris Anlaşması
sonrası yaşanan dönüşümü, sizin kullandırdığınız yeşil kredilerle ilgili yaklaşımınızı merak ediyorum.

Yalgı:
Teşekkürler. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere
bütün destekleyen kurumlara davetleri için çok teşekkür
ederim.
2013-2014 yıllarında bu konuya daha stratejik bakmak
ve ona uygun çözümler üretmek için bir girişimimiz oldu.
İklim değişikliğini 4 bacakta ele almaya karar verdik.
Öncelikle düşük karbonlu yatırımları nasıl önceliklendiririz
diye kafa yorduk. Burada henüz dünyada yeni olan gölge
karbon fiyatı uygulamasını benimsedik banka olarak.
Daha sonra ormansızlaşmanın azaltılması konusunda
dünyadaki pek çok standarttan biraz daha ayrışan ve
Garanti Bankası olarak Türkiye’ye özel gördüğümüz bir
çözümü hayata geçirdik. Yaşlı ormanların korunması,
baltalık orman türleri kesilecekse telafi edilmesi, daha
fazlasının dikilmesi konusunda bir projemiz vardı. Bunu
verdiğimiz bütün kredilerde uygulamak şeklinde yaptık.
Sadece sosyal sorumluluk projesi değil hiçbiri. Üçüncüsü
yeşil ofis standartları. Bizim kredilerle oluşan etkilere
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baktığınızda, yeşil ofis standartlarıyla azaltabildiğimiz miktar çok düşük. Ama Garanti Bankası’nın Türkiye’deki
bütün şubelerinde bir hedef vardır karbon salınımını azaltmak için. Dördüncüsü de özellikle Türkiye’nin su kriziyle
baş edebilmek için özel bir aksiyon planımız vardı. Finanse ettiğimiz projelerdeki etkileri yönetmek için bir
aksiyon aldık. Bu bahsettiklerimin hepsi, bankamızın çevresel ve sosyal risk yönetiminin bir parçası. Sol aşağıda
gördüğünüz resim aslında bütün müşteri segmentlerinde nasıl sistemler uyguladığımızı gösteriyor. Burada bütün
portföyde bu aksiyonları %100 alıyoruz. Ama diyelim ki bu bir proje finansmanı işlemiyse, milyonlarca dolarlık bir
yatırıma finansman sağlıyoruz, onun etkileri çok daha büyük. O zaman çok daha sofistike tedbirler alıyoruz.
Burada duymuşsunuzdur, Ekvator prensipleri gibi dünyada bankaların uyguladığı sistemler vardır. Buna ek olarak
bir de karbon fiyatlama konusunu gündeme taşıdık. Yıllardır fosil yakıt santrallerinin hem itibari olarak hem de
finansal risklere dönüşebilecek çevresel ve sosyal risklerinin farkındaydık. Ama bir şekilde onay süreçlerini bir
metodolojiye dökmek durumundaydık. Bu projelerin bütün nakit akışlarında karbon fiyatı uygulayarak aslında
sanki yenilenebilir enerji projelerine göre ek bir maliyet kalemi varmış gibi değerlendirmeye başladık. O zamanlar
dikkate aldığımız bu fiyatlar EBİTDA’ların üzerinde %30-35 eksi değişime sebep oluyordu. Aynı şekilde yenilenebilir
enerjiyi de önceliklendirmeye başladık. Onlara da bu fiyatı pozitif olarak yansıtmaya başladık. Onun sonucunda da
2014’ten itibaren yeni elektrik santraline sağladığımız kredilerin %100’ü yenilenebilir enerji projelerine gitti.
Bunları yapıyoruz, faaliyetlerinin çoğu Türkiye’de olan bir banka olarak biz bu konularda aksiyon alıyoruz. Bununla
beraber, Türkiye’deki bazı yönetmelikler, yatırım trendleri ne olursa olsun, bankaların AB’de olup bitenlerle saydamlığı
var. Orada ne oluyorsa aynısını Türkiye’de de yaşıyoruz. Veya kredi verme koşullarımıza yansıyor bunlar. Neden? Bu
bankamızın hissedar yapısı. Yaklaşık %49’u bir İspanyol bankası sahipliğinde. Geri kalana baktığınızda %44,96’sı
kurumsal yatırımcılar. Bunların %44’ü sadece portföylerini çevresel sosyal anlamda çok iyi şekilde yöneten
şirketlere aktaran SRI inventors dediğimiz profilde yatırımcılar. Ülke bazında da İngiltere, K.Amerika, Avrupa’nın
geri kalanı… Bizim burada yaptığımız herhangi bir değişim, onların standartlarıyla uymamak bize buradan eksi
yönde yazıyor. Bütün ortaklık yapısı daha çok yabancı olan reel sektör için de geçerli.
Burada aldığımız sorulara birkaç örnek verdim. Bunlar Avrupa’daki regülasyonların bile üzerinde. Bu konudaki iyi
standartları takip edip etmediğimizi soruyorlar. O yüzden biz en iyiye uymak zorundayız ve bu konuda Brezilya ile
Çin ile diğer gelişmekte olan ülkelerle bir yarış var.
Biz ticari bankayız. Ama geçen yıl bankanın kendini fonlamak için tutar olarak %5,8’i çok sıkı çevresel ve sosyal
kriterler içeren anlaşmalarla gerçekleşti. Bu sene bu %10-12 olacak. belki artacak. Geri kalanında da temel birtakım
çevresel, sosyal standartlar var. Dolayısıyla borçlanma tarafında da biz bu standartları takip etmek durumundayız.
Bir sosyal bonolar, çevresel bonolar, sürdürülebilir kalkınma bonoları dünyada çok fazla artmaya başladı.
Türkiye’de bunlardan 4-5 tane ihraç oldu. Bunlardan birini biz yaptık, biri green mortgage konusundaydı. IFC ile
gerçekleştirdiğimiz 150 milyon dolarlık bir işlem var, EBRD ile 75 milyon euroluk bir işlem var. Yıllardır üzerinde
durduğumuz kadın girişimciler finansmanı konusunda sosyal bono ihracımız var. Bir de yenilenebilir enerji
tarafında da 5,2 milyar doların üzerinde kullandırımımız var. Yeşil kredi yapısı, yeşil bonolardan sonra dünyada çok
artan bir uygulama. Hollanda’daki Garanti Bankası da dahil olmak üzere, 3 yeşil kredi uygulamamız oldu.
Aslında yeşil bonolarda, biz bir bono ihracında bulunuruz, gelen kaynağı sürdürülebilir alanlara kullandırmak için
bir taahhüdümüz olur. Yeşil krediler son iki yıldır popülerleşmeye başladı. Sadece geçen sene yeşil bonolarda 167
milyar dolarlık bir hacim söz konusu, yeşil krediler daha bebek adımları. Ama Türkiye’de de bunlar görüldü. Sizin
bir kredi verirken ‘due diligence’ aşamasında, çevresel, sosyal ve yönetişim açısından bir resminiz çekiliyor. Sonra
kredi sözleşmesi imzalanıyor. Vade boyunca sizin performansınız arttıkça kredinin faizi düşüyor, azaldıkça da tam

www.iklimin.org

2019

125

tersi. Burada amaç iki tarafın da riski en azından sabit tutmayı başarması. Hatta banka bunun daha iyileşmesi
için teşvik ediyor.
Türkiye’de iki tane var demiştim. Birini Zorlu Enerji gerçekleştirdi, 10 milyon dolar tutarında bir kurumsal kredi.
Diğeri Akfen Enerji, yaklaşık 260 milyon dolarlık kredi. Birçok banka var bunun içinde. Onlardan biri biziz. Biz orada
sürdürülebilirlik koordinatörü olarak yer aldık.
Bizim için ileride ne var? Eskiden hep işlem bazında risk yönetirdik. Artık bu işleri portföy bazında takip etmeye
başlayacağız. Aynı trend nasıl bizden yatırımcılar ya da borçlandığımız kurumlar bütün bankanın sürdürülebilir
olmasına bakıyorsa, aynı şekilde bankalar da finansman sağladıkları kuruluşun sadece o kredi verdikleri
operasyonu değil, bütün operasyonlarının sürdürülebilir olmasına bakacak.
Bununla bağlantılı olarak, dünyada bütün kurumların çeşitli senaryolara göre durumunu analiz eden birtakım
metodolojiler var. Senaryo analizleri önümüzde bir ödev olarak duruyor. Teşekkür ederim.

Yeşiloğlu:
Bir Derya Hanım daha var, İş Bankası’nı temsilen burada. İş Bankası olarak kredilerde çevresel ve sosyal risk
yönetimi uygulamaları, yenilenebilir enerjinin finansmanı konusunda bilgilendirecek.

Malkoç:
Çok teşekkürler. Aslında Paris Anlaşması, iklim değişikliğiyle
mücadele konusunda küresel çapta çok önemli bir uzlaşıya
işaret ediyor. İklim eylemine de ivme kazandırdı,
somutlaştırdı.
Ama pratiğe dönüp baktığımızda aslında arzu edilenin
bayağı gerisinde olduğumuz görülüyor. İklim değişikliği ile
ilgili çok kıymetli bir sürü bilimsel çalışma var. Ama bence
çok net, somut, temiz gelen en güncel çalışmalardan biri
BM Çevre Programı’nın 2018 Emisyon Açığı raporu. Paris
Anlaşması’nın 2 derece hedefini yakalamak istiyorsak en az
3 katı, 1,5 derece hedefine ulaşmak istiyorsak da en az 5
katı daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Bu gerçekten
hepimiz açısından çok ciddi bir ivmelenme ihtiyacına işaret
ediyor.
Yapılacaklar listemiz uzun ama bir taraftan da 2030’u
ele alıp bakınca süremizin kısıtlı olduğunu da gözden
kaçırmamak gerekiyor.
Dolayısıyla etkili ve geniş kapsamlı ve işbirliği içinde yapılacak hareketler son derece önemli.
Biz İş Bankası olarak finansman sağlamanın dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Finans sektörü özelinde küresel
sorunlara çözüm bulmak için hem kaynak hem de konum sahibi olduğuna ayrıca inanıyoruz.
Konu geniş ama ben yenilenebilir enerjiye kısaca değinip sonra bizim çevresel sonuçlar etki değerlendirme
modelimizden bahsetmek istiyorum. İkisi de yaklaşık 10 yıldır bankamızda gündemde olan ama Paris Anlaşması’nın
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ivmesiyle birlikte yeri gittikçe artan alanlar.
Öğleden önceki oturumlarda da konuşuldu, enerji kilit rol oynayan sektörlerden. Dolayısıyla yenilenebilir enerjiye
yapılan her türlü yatırım, iklim değişikliğiyle mücadeleye temel oluşturuyor. Bizim de yenilenebilir enerjiye
sağladığımız finansman, düşük karbon ekonomisine geçişe destekte en önemli adımlarımızdan biri.
Bu destek bir taraftan ülkenin artan enerji ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan enerji güvenliğini de çevreci
çözümlerle sağlayan bir şey.
Bizim de 2018 yıl sonu itibariyle tüm portföyde enerji projesi finansmanının payı %50’nin üzerinde. Şu anda ülkenin
kurulu gücünden daha yüksek bir oranda. Bunun artarak yükselmesini çok istiyoruz.
Yenilenebilir enerjinin finansmanında aynı zamanda uluslararası finansal kuruluşlarla işbirliğimizle sağladığımız
kaynaklardan faydalanıyoruz. Emre Bey ayrıntılarından bahsetti. EBRD, IFC, EIB gibi uluslararası finansal
kuruluşlarla yaptığımız işbirlikleri son derece önemli. Onların kriterleri bizim açımızdan da çıtayı yükseltiyor aynı
zamanda.
Kullandırılan krediler kapsamında, finanse edilen projelerin çevresel ve sosyal risklerinin tanımlanması, bu
risklerin boyutunun belirlenmesi, riskleri ve etkileri sınırlandırmak için yapılabileceklerin tespit edilmesi ve bütün
bunların kredi tahsis edilmeden önce değerlendirilip, kredi tahsis kararlarında dikkate alınması öne çıkan unsurlar.
Kısacası kredi değerlendirme süreçlerinde bu geleneksel ekonomik ve proje fizibilitesinin yanında çevresel ve
sosyal risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi çok önemli.
Aslında iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel araştırmaların sonuçlarına ve şu ana kadar sergilenen işbirliğine
baktığımızda, sorumlu finansman yaklaşımının sektörün yeni normali olacağını kabul etmemiz gerekiyor.
Hepimizin esas meselesi, bu yeni normalin ne kadar hızlı gerçekleştirileceği konusu.
Bizim şu andaki kredilendirme uygulamamız, 10 milyon doların üzerinde yatırımı olan tüm projelerin hem proje
hem de yatırımcı firma bazında çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine tabi tutuyoruz. Bunun için kullandığımız
model var. Bu model ulusal mevzuatın ötesinde, EBRD, IFC gibi uluslararası kuruluşların beklenti ve standartlarını
da referans alarak hazırlandı. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz projelere doğal kaynak kullanımı, atık yönetimi,
hava, su kirliliği, çevre etkisi, paydaş katılımı, şikâyet mekanizmaları, iş güvenliği vb. çevresel ve sosyal alanlara
dokunan 26 ana başlık altında inceliyoruz. Neticede bu çok boyutlu değerlendirme sonunda yatırım talebi 4 ayrı
risk kategorisinde sınıflandırılıyor. Yatırımın kategorisine göre, projenin finanse edilip edilmemesi, eğer edilecekse
bu risklerin ve etkilerin mümkünse giderilmesi, bertaraf edilemiyorsa azaltılması ve telafisi için yapılabilecekler
tanımlanıyor.
Arka planda teknik danışmanların da katılımıyla bilimsel dayanaklı birtakım planlar belirleniyor. Bu aksiyonlar bir
taahhüt listesi olarak yatırımcı firmaya sunuluyor ve kredi sözleşmelerimize dahil oluyor. Bir nevi garanti altına
almaya çalışıyoruz. Kredi vadesi boyunca düzenli olarak bankamızın ilgili ekiplerinin de katılımıyla bu taahhütlerin
yerine getirip getirilmediği takip ediliyor.
Çevresel ve finansman kararlarımızda sürdürülebilirliği dikkate alan bu bütüncül yaklaşımımız aynı zamanda
hem yerelde hem küreselde iklim eylemini destekleyen projeleri finanse edebilmemize imkân sağlıyor. Risk
değerlendirme yaklaşımımızda çevresel ve sosyal etkileri bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu da bizim müşterilerimizin
iklim kaynaklı risklerle ilgili algısının gelişmesini sağlıyor. Firmaların bir kısmı bu konuda zaten bilinçli. Olmayanlara
yeni bir perspektif, yeni bir risk yönetim alanı olarak geliyor. Dönüp baktığımızda bu firmaların da iklim risklerine
karşı daha hazırlıklı, daha güçlü ve daha sağlam durmalarını sağlamış oluyoruz. Burada bir kapasite geliştirme,
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hep birlikte çıtayı yükseltme etkisi oluyor. Bu sayede yatırımcı firmaların da iklim değişikliğiyle mücadeleye hem
öncelik vermesini sağlıyoruz hem de katkıda bulunmuş oluyorlar.

Yeşiloğlu:
Gizem Hanım, TSKB’yi temsilen buradasınız. Siz bu fotoğrafın neresindesiniz, nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Pamukçuoğlu:
Çok teşekkürler. Biz TSKB olarak Türkiye’nin tek kalkınma
ve yatırım bankası olarak bu alanda destek veriyoruz ve
vermeye de devam edeceğiz.
Misyonumuzla başlamak istiyorum. Biz Türkiye’nin
ekonomik kalkınmasına destek vermek ve sermaye
piyasalarının gelişmesi misyonuyla çalışıyoruz. Vizyonumuz
da Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınması için
paydaşlarımızın ilk danıştığı ve tercih ettiği iş ortağı olmak.
Türkiye’nin ilk kalkınma ve yatırım bankasıyız. Dolayısıyla
bireysel bankacılık yapmıyoruz. Mevduat toplamıyoruz.
Ağırlıklı olarak kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Reel sektörün
bu konuda bilinçlenmesi ve sağladığımız finansman
olanaklarıyla bu yatırımları geliştirmesini sağlıyoruz.
Aslında 2000’lerin başından itibaren sürdürülebilirlik
TSKB’nin faaliyetlerinin temelinde. Biz Türkiye’nin ilk karbon
nötr bankasıyız. Kredi değerlendirme süreçlerimizde
sadece finansal fizibilite değil aynı zamanda çevresel ve
sosyal fizibiliteleri de dikkate alarak kredi kararlarımızı veriyoruz. Ağırlıklı olarak uluslar üstü kalkınma bankalarıyla
çalışıyoruz. Dünya Bankası, EBRD, IFC, Alman Kalkınma Bankası, İslami Kalkınma Bankası, Japon Kalkınma
Bankası gibi 11 önemli kurumla çalışıyoruz.
Bu çok değerli kalkınma bankalarıyla çalıştığımız için, global anlamda neler oluyor, gündem ne, Türkiye’ye neleri
katmalıyız bunları da daha rahat takip edebiliyoruz. Know-how’a erişebiliyoruz.
Mevduat toplama yetkimiz olmadığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerli katkılarını da çeşitli kaynaklarımızı
temin ederken görüyoruz.
Enerji verimliliği, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği, iş güvenliği, Ar-ge, inovasyon,
KOBİ bankacılığı, sürdürülebilir turizm gibi kaynak temaları bizim gündemimizde ve bu alanlarda finansman
sağlıyoruz.
Sürdürülebilirlik tarafında ise, 2015 yılının çok kritik bir yıl olduğunu düşünüyorum. İlk defa uluslararası düzeyde
ülkeler Paris Anlaşması’yla birlikte bu alanda harekete geçmeye yönelik taahhütlerini verdiler. 100 milyar dolarlık
bir finansman paketi açıklandı. Bununla beraber BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni yayınladı. Biz de TSKB
olarak bu kalkınma hedeflerini de gündemimize alıyoruz. Bu doğrultuda da iş modelimizi oluşturuyoruz.
Portföyümüzde yaklaşık 6 milyar dolarlık kredi portföyümüzün %73’ü sürdürülebilir kredilerden oluşuyor. Bugüne
kadar finanse ettiğimiz kredilerle 12 milyon ton karbon salınımını azaltmaya vesile olduk.
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Yenilenebilir enerji finansmanında 290 santrali finanse ettik. Yaklaşık 4,4 milyar dolarlık bir finansman sağladık ve
6066 MW’lık kurulu güce destek olduk. 9 milyon ton CO2 emisyonu azaltımını sağladık.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün %14’ünü finanse ettik. Türkiye’nin dört bir yanında, yatırımcının
fizibilitesine inandığımız projelerde varız. Mutlaka yatırımcılara projelerin fizibilitesi alanında destek olmaya
çalışıyoruz. Çünkü onlar da sermaye koyuyorlar ve bu yatırımın değmesi de bizim için öncelikli hususlardan biri.
Enerji verimliliği alanında 84 projeyi finanse ettik bugüne kadar. Enerji verimliliği her sektörde uygulanabilir, biz
öncelikle demir-çelik, otomotiv, çimento, kimya ve plastik sektörlerinde finansman verdik. Toplam 655 milyon
dolarlık bir kredi portföyüne ulaştık bu temada. 2,4 milyon ton CO2 emisyonu azaltıldı.
Enerji verimliliği projeleri: yalıtım ve aydınlatma, enerji verimli teknolojiler, tesis modernizasyonu, atık ısıdan enerji
üretimi ve yeşil binalar.
Kaynak çok önemli. Önümüzdeki yıllarda kaynağa erişimin çok daha zor olacağını biliyoruz. Kaynak verimliliği
de bizim için çok kritik. Bugüne kadar 316 milyon dolarlık finansman sağladık 57 projeye. Yaklaşık 82900 ton
hammadde tasarrufu sağlamış olduk. 1 milyon 280 bin m3 su tasarrufu, 12 bin ton atık tasarrufu ve 842 bin ton
emisyon azaltımı sağlanmış oldu.
Bu yatırımlara devam edeceğiz. Ama bunun için bizim de finansman olanaklarına erişmemiz gerekiyor. Bu yüzden
alternatif kaynakları da muhakkak gündemimize alıyoruz. Özellikle 2015 ile birlikte, gündemi daha da yoğun
şekilde meşgul eden yeşil ve sürdürülebilir tahvillere çok kısa değinmek isterim.
Aslında uluslar üstü kalkınma bankaları arasında ilk kez 2007 yılında EİB’nin yeşil tahvil ihracı olmuştu. Onlar
bu alanda finansman olanaklarını da tanıtmak istiyordu. Piyasa bu ürünü çok fazla kullanmıyordu. Fakat
Paris Anlaşması ile birlikte artık ülkeler ciddi taahhütler altına girdiği için, bu alanda da kaynağa erişeceklerini
söylemiş oldular. Ve devamında Polonya ilk yeşil tahvilini ihraç etti. Fransa 7 milyar dolarlık en büyük yeşil tahvil
ihracını gerçekleştirdi. Biz de Türkiye, Ortadoğu, Orta Avrupa ve Afrika’nın ilk yeşil ve sürdürülebilir tahvil ihracını
gerçekleştirdik 2016 yılında. İhracımız çok yüksek talep aldı. İhraç tutarının 14 katı yatırımcı talebine ulaştık ve
yatırımcıların yaklaşık %40’ı SRI dediğimiz sorumlu yatırımcılardan oluşuyordu. Bu da bu alanda ciddi bir ilgi
olduğunu, tahvil yoluyla finansmana erişimin ihraççıya katkı sağladığını da göstermiş oldu. Biz bu tahvil altından
yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği projelerini finanse ettik. Aynı zamanda tahvilin sosyal boyutu
da var. Sosyal altyapı projeleri, toplumsal cinsiyet ve sağlık yatırımlarını da finanse ettik. Bu ihraç çok başarılı oldu
ve tam 1 yıl içinde temin ettiğimiz 300 milyonu uygun projelere kullandırdık ve etki raporumuzu da yayınladık.
Yatırımcılar da gerçekten yaptıkları yatırımlarla pozitif bir katkıya vesile olduklarını görmüş oldular. 2017 yılında bir
başka tahvil ihracı gerçekleştirdik. Sürdürülebilir tahvil ihracıydı. Bu sefer aslında sadece bir kredi değildi. Sermaye
benzeri bir tahvil ihraç ettik. Bu da 300 milyon dolarlık bir ihraç ve yine aynı şekilde 1 yılda temin ettiğimiz tüm
kaynağı ilgili kredilere kullandırdık.
İnternet sitemizde TSKB’nin etki raporunu görebilirsiniz. Bu iki tahville toplam 40’ın üzerinde projeyi finanse ettik.
Ve çok ciddi etkiler sağladık. Etkilerimizi TSKB olarak kendimiz hesaplıyoruz. Bizim böyle bir kapasitemiz var
çünkü bir teknik ekibimiz var. Mühendislerden, finansal analistlerden, sektörel analistlerden ve sosyologlardan
oluşan. Hem sosyal hem çevresel etkileri ölçebiliyoruz.
Fakat TSKB olarak bu yaptığımızın aynı zamanda verifikasyonunu almak istedik. Uluslararası standartlarda Ernst
and Young tarafından etki raporumuza da assurance temin ettik.
TSKB olarak bu ürüne çok inanıyoruz, çok faydasını gördük ve Türkiye’de devam eden bir finansman ürünü olmasını
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istiyoruz. Örneğin ABD’de belediyelerin yeşil tahvil yoluyla finansmana eriştiğini görüyoruz. Hatta şehirlerin yeşil
tahvil ihraçları var. Firmaların var. Apple, Starbucks gibi. Dolayısıyla bu önemli bir finansman olanağı. Biz bunu
daha fazla yaygınlaştırmak için danışmanlık desteği de sağlıyoruz. YDA bildiğiniz gibi önemli bir inşaat firması
ama çok büyük bir grup. Pek çok yatırımı var ve enerji verimliliğini de kapsayan, sağlık yatırımlarını da kapsayan
yatırımları var. Biz kendilerine Türkiye’de lokal bir yeşil tahvil ihracı için destek olduk. 200 milyon TL’lik bir ihraca
çıktılar, yeşil ve sosyal temalı. Fakat ciddi bir yatırımcı talebi aldıkları için ihraç tutarını 400 milyona çıkardılar.
TSKB’nin sürdürülebilirlik danışmanlık faaliyetleri veren şirketi Escarus da bağımsız 2. Taraf görüş raporunu verdi.
Burada da YDA’nın ihraç ettiği bu tahvilin çatısının uluslararası standartlarda kabul görmüş Green Bond Principles
ile uyumlu olduğunu teyit etti. YDA’nın tahviliyle sağladığı katkıyı ölçümleyen raporu da hazırlayacağız.
Çok teşekkür ederim vaktinize ve ilginize.

Yeşiloğlu:
Birkaç dakikamız var, sorular için.

Soru:
Bakanlık olarak nasıl işbirliği yapabiliriz? Prosedür olarak uygulanması gereken adımlar nelerdir? Aynı zamanda
teknik danışmanlık sağladığınızı biliyorum, hepiniz için geçerli mi bu?

Pamukçuoğlu:
Biz TSKB olarak örneğin Kalkınma Bakanlığı ile çalışmıştık 11. Kalkınma Planı için. Aynı zamanda hem TSKB hem
de Escarus her tür desteğe ve hizmete her zaman açık. Memnuniyetle yardımcı olmaya çalışırız.

Oğuzöncül:
Sunumda politika diyaloğu diye bahsetmiştim. Aslında biz şu anda hem Çevre hem de Enerji ve Sanayi
Bakanlıklarıyla pek çok projede çalışıyoruz. Burada biz nerede eksik var, ne yapılması gerekiyor bunu bakanlıkla
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belirliyoruz. İlgili donör fonlarını da bulduktan sonra projeleri yapabiliyoruz. “end of waste” Çevre Bakanlığı ile
yaptığımız projelerden biri.

Yalgı:
TÜSİAD’da sürdürülebilir finans çalışma grubumuz var. Orada finans sektörü temsilcileri olarak bir beyan çıkacak,
sonrasında onun üzerinden görüşmeyi çok isteriz.

Malkoç:
Kamu kurumlarına kredi vermek zaten ana çalışma alanımız. Hazine garantisiyle veya merkezi bütçedeyseniz
direk kredi alabiliyorsunuz. Bunun önceliklendirilmesini Hazine ve Maliye Bakanlığıyla beraber yapıp proje bizimle
beraber geliştiriliyor. Şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 300 milyon dolarlık bir projeye imza atmak üzereyiz.
Kredi ve ufak da olsa hibeli teknik destek projelerimiz mevcut.

Soru:
Halk sağlığı uzmanıyım, iklim ve sağlık çalışıyorum. Sayın Sargın’ın sunumu sırasında yatırımların iklimle
ilişkili toplum sağlığı açısından da bir paragraf açtınız, teşekkür ediyorum. Onunla ilişkili risk değerlendirmesi
materyallerinize ulaşmak isterim. Açık mıdır erişime?

Malkoç:
Bildiğim kadarıyla erişime açık değil, ama ana başlıklar itibariyle ne kadarını paylaşabiliriz onu ilgili ekibimizle
görüşürüm.

Soru:
Bu tarz çalışmalar da geliyor, bunlarla ilgili geliştirmemiz gereken materyaller lazım. İklim ve sağlık konusu
--COP24’ten sonra WHO ilk kez bir rapor yayınladı—artık gündemimize oturan bir konu. Onun için ben sizlerle de
temasa geçip bu konuda yardımcı olmanızı isteyeceğim. Teşekkürler.

Soru:
TSKB temsilcisine bir sorum var. Sunumda HES projelerinde desteğiniz olmuş. Kurum olarak destek olduğunuz
projelerin bulunduğu yerde nasıl işlediğini, yerelde bir direniş var mı yok mu takip ediyor musunuz? Türkiye’de HES
projeleri pek bilimsel olmayan şekilde ilerliyor. Siz desteklediğiniz projeleri bu özellikleri açısından takip ediyor
musunuz?

Pamukçuoğlu:
Biz 2000’lerin başından beri enerji yatırımlarını finanse ediyoruz. Türkiye’deki ilk HES yatırımlarını finanse etmiş bir
kurumuz. Dolayısıyla biz aslında verimli olduğuna inandığımız HES projelerini finanse ettik ve yaklaşık 2-3 yıldır
HES projesi finanse etmiyoruz. Çünkü fizibilitesine inanmıyorsak o projelerde yer almıyoruz. Bizim için çevresel
ve sosyal etki çok önemli. Uzun zamandır HES yatırımlarında yokuz ama dediğiniz tüm çalışmaları ve analizleri
yapıyoruz. Ağırlıklı olarak kaynaklarımızı uluslarüstü kurumlardan sağladığımız için, çeşitli kriterlerimiz var ve
raporlama yükümlülüklerimiz var. Projeleri kredi ömrü boyunca da etki ve katkılarıyla takip ediyoruz.
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Bizle çalışan tüm aracı finans kuruluşları, Dünya Bankası’nın dünyada standartları belirleyen çevresel ve sosyal
etki ve performans kriterlerine uymak durumunda. Zaman zaman kendi ÇED mevzuatımızın da üzerinde oluyor bu.
Bazen Bakanlığımızla konuşuyoruz neden hala fark var diye. Her zaman daha iyisi mümkün, biz de standartları biraz
yukarı çekmek istiyoruz. Özellikle HES konusunda mevzuatımızda olmayan ama gerekli olduğunu düşündüğümüz
kümülatif etki değerlendirme çalışmasını Bakanlıkla birlikte yaptık ve sonra yönetmelikte iyi anlamda bir değişiklik
oldu.

Yeşiloğlu:
Katılımınız ve sabrınız için teşekkür ederim.
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1. Yerel İklim Eylemi Uluslararası Konferansı
15-16 Mart 2019, Antalya
1.GÜN
09.00-10.00

Kayıt

10.00-10.50

Açılış Konuşmaları
•
•
•

Sn. Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana, Mali İşbirliği Başkan Vekili, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu
Sn. Menderes Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı
Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

10.50-11:00

Toplu Fotoğraf Çekimi

11.00-11.20

Kahve Arası

11.20-12.30

Panel: Küreselden Yerele İklim Eylemi
Moderatör: Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi, Bakan Yardımcısı, T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
•
Sn. Ovais Sarmad, İcra Sekreteri Yardımcısı, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)
•
Dr. Shipra Narang Suri, Koordinatör, Kentsel Planlama ve Tasarım Birimi, BM-Habitat

12.30-13.20

Öğle Yemeği

13.20-14.00

Fuaye Alanında “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” ve “İklim Değişikliğine
Karşı Bisikletlerimiz ile Mücadele Ediyoruz” Hibe Projelerinin Tanıtımı

14.00-14.20

Kum Gösterisi

14.20-14.40

Avrupa Birliğinde Yerel İklim Eylemi Politikaları ve Uygulamaları
•

14.40-16.40

Jose Ramon Picatoste Ruggeroni, Adaptasyon Birimi, Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)

Panel: Türkiye’de Yerel Yönetimler ve İklim Eylemi Politikaları ve Uygulamaları
Moderatör: Rıfat Ünal Sayman, Direktör, REC Türkiye
•
•
•
•

Abdülmelik Ötegen, Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)
Fatih Erol, Çevre Koruma Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
İbrahim Yılmaz, Tarımsal Hizmetler Müdürü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Ali Değirmenci, Başkan Vekili, Denizli Büyükşehir Belediyesi

19.00-21.00

Akşam Yemeği

21.00-22.00

Anadolu Ateşi, İklim Temalı Gösteri
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1. Yerel İklim Eylemi Uluslararası Konferansı
15-16 Mart 2019, Antalya
2.GÜN
09.30-10.30

1.Bölüm: Yerelde İklim Değişikliği ile Mücadele
•
•

Afet Yönetimi, İyi Uygulama Örnekleri ve Önlemler: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Öğretim Üyesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi
Ulaştırmada Sürdürülebilir, Düşük Karbonlu Ulaşım ve Emisyon Azaltımına Yönelik İyi
Uygulama Örnekleri: Tolga İmamoğlu, Ulaşım ve Yol Güvenliği Yöneticisi, WRI Türkiye

10.30-10.40

Kahve Arası

10.40-11.00

Fuaye Alanında “Niğde Lise Öğrencileri İklim Değişikliği ile Mücadele” Hibe Projesi Tanıtımı

11.00-12.30

2. Bölüm: Yerelde İklim Değişikliği ile Mücadele Kent, Yeşil Altyapı, Planlama ve İyi Uygulama Örnekleri
•
•
•

Yeşil Altyapı ve İyi Uygulama Örnekleri: Doç.Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan
Enerji, Topluluk Enerjisi ve Enerji Kooperatifleri: Faruk Telemcioğlu, Genel Sekreter, GÜNDER
Tarım, Yerel Ölçekte Uyum ve İyi Uygulama Örnekleri: Prof. Dr. Mehmet Somuncu, Öğretim
Üyesi, Ankara Üniversitesi

12.30-13.20

Öğle Yemeği

13.20-14.00

Fuaye alanında “Tarım, Orman ve Balıkçılık Sektörlerinin İklim Değişikliğine Adaptasyonu” ve “Sahil
Kentlerinde Çatı Üstü Kurulumlar” Hibe Projeleri Tanıtımı

14.00-15.00

3. Bölüm: Yerel Düzeyde Katılımcılık
•
•
•

Cinsiyet Duyarlı Çözümler: Dr. Nuran Talu, İklim Politikaları Kıdemli Uzmanı, İklimİN Projesi
Katılımcılığın Geliştirilmesinde Medyanın Rolü: Bünyamin Sürmeli, CNN TÜRK Meteorolojist
Genç İklimciler Gözünden: Kadıköy Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Antalya
Büyükşehir Belediyesi Hibe Projelerinden İklim Temsilcileri

15.00-15.20

Kahve Arası

15.20-16.30

Panel: Yerelde İklim Finansmanı
Moderatör: Talat Yeşiloğlu, Ekonomist Dergisi, Yayın Yönetmeni
•
•
•
•
•

16.30
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Esra Arıkan, Kıdemli Çevre Uzmanı, Dünya Bankası Türkiye
Emre Oğuzöncül, Yönetici (Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği), Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası
Derya Özet Yalgı, Sürdürülebilirlik Yöneticisi, Garanti Bankası
Gizem Pamukçuoğlu, Kıdemli Yönetici, TSKB
Derya Sargın Malkoç, Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Bankası
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“Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu Projesi”
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Deniz
Araştırmaları
Vakfı
ortaklığında
yürütülen
“Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine
Adaptasyonu” projesinin tanıtımı 1. Yerel İklim
Eylemi Uluslararası Konferansı’nın ilk günü
öğle arasından sonra fuaye alanında Sayın
elif Özgür Özbek tarafından gerçekleştirildi.
İklim değişikliğinin turizm, balıkçılık, biyolojik
çeşitliliğimiz ve tarihi ve doğal miraslarımız
üzerine etkilerinin belirlenerek Antalya’nın iklim
değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin
hazırlanmasını amaçlayan proje 24 ay süreli
olup 15 Eylül 2019 tarihinde sonra erecek. Proje
faaliyetlerinin
detaylandırılarak
açıklandığı
sunumda proje süresince yapılan çalışmalar ve sonuçları katılımcılara aktarıldı.
Söz konusu proje faaliyetleri kapsamında Proje Lansmanı, Temel Algı Anketi ve sonuçları, kıyıların etkilenebilirlik
haritaları, müze içi eğitimler, kapasite geliştirme etkinlikleri, odak grup toplantıları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca deniz sörveyi yapıldığı ve dalış merkezleri ile işbirliği yapıldığı açıklandı.

“İklim Değişikliğine Karşı Bisikletlerimiz ile Mücadele Ediyoruz Projesi”
Lüleburgaz Belediyesi tarafından yürütülen
“İklim Değişine Karşı Bisikletlerimiz ile Mücadele
Ediyoruz” projesinin fuaye alanında Lüleburgaz
Belediye Başkan yardımcısı Gökhan Atay
tarafından gerçekleştirilen sunumda karbon
salımını azaltmak için bisiklet taksi pilot
uygulamasının başlatılması, iklim değişikliği halkın
bisiklet kullanmaya teşvik edilmesi, Lüleburgaz’ın
karbon salınım oranlarının tespit edilmesi, halkın
karbon salınımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
ilgili bilinçlendirilmesi ve yerel aktörler ile konuyla
ilgili işbirlikleri yapılması konularında bilgi verildi.
Ayrıca proje kapsamında 3 adet bisiklet taksi alımı
yapıldığı ve Lüleburgaz’da aktif olarak kullanıldığı
belirtildi. Proje kapsamında bisiklet kullanma eğitimleri, karbon ayakizi araştırması, kış aylarında baca ve partikül
ölçümleri, konferans ve atölye çalışmalarının yapıldığı açıklandı.
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“İklim Değişikliğine Adaptasyonda Kapasite Oluşturma: Tarım, Orman ve Su Ürünleri
Projesi”
Fırat Üniversitesi tarafından yürütülen “İklim
Değişikliğine Adaptasyonda Kapasite Oluşturma”
Projesinin fuaye alanında Sayın Kenan Peker tarafından
gerçekleştirilen sunumunda TRB1 Bölgesinin 280
orman ve köylerini temsil edecek şekilde örnekleme ile
seçilecek sayıdaki köylerde iklim değişikliğinin tarihsel
etkilerini dikkate alarak üretimin sürdürülebilirliği
için kapasite oluşturmanın projenin ana amacı
olduğu açıklandı. Proje faaliyetleri kapsamında
yapılan farkındalık faaliyetleri, TRB1 Bölgesinde saha
araştırmaları, seçilen alanlarda pilot uygulamaları,
eğitimler, drone çekimleri, seminerler videolar detaylı
olarak anlatıldı, ilgili aktivitelere ilişkin raporlar
hazırlanan dokumanlar açıklandı.

“Sürdürülebilir Eğitim ile Niğde Lise Öğrencilerinin İklim Değişikliğiyle Mücadele için
Bilgi Kapasitesi ve Farkındalığının Artırılması Projesi”
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından
yürütülen proje uygulaması 14 Eylül 2017-14 Eylül
2019 tarihleri arasında olan “Sürdürülebilir Eğitim
ile Niğde Lise Öğrencilerinin İklim Değişikliğiyle
Mücadele için Bilgi Kapasitesi ve Farkındalığının
Artırılması” Projesinin fuaye alanında Sayın Çağdaş
Gönen, Ece Ümmü Deveci ve Meryem Nur AYDEDE
tarafında gerçekleştirilen sunumda proje amacının
iklim değişikliği konusunda kapasite artırımı için
lise öğrencilerinin farkındalıklarını ve bilgi seviyeleri
arttırmayı hedeflendiği açıklandı. Proje aktivitelerine
ilişkin ise öğrencilerine ve öğretmenlerine eğitim
verildiği, bu eğitimlerle 2000 öğrenciye ve yaklaşık
10000 kişiye ulaşıldığı belirtildi.
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu
(Dumlupınar Bulvarı) 9. Km No:278 Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 410 10 00

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal Danışmanlık A.Ş.’nin liderliğindeki
konsorsiyumun sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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