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ÖNSÖZ 

 

 

CEVDET AKAY  

TÜMBİKON GENEL BAŞKANI 

 

Pandeminin sönümlenmeye başladığı bugünlerde ülkemiz için yararlı raporlar 

üretmek üzere, çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Tüm Bürokrat ve İş 

İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) bünyesinde oluşturduğumuz Ulusal ve 

Uluslararası Strateji Merkez’imizin başkanlığında ilk toplantımızı ve ilk çalıştayımızı 

yapıyoruz. Bundan sonra da değişik konularda çalışmalarımıza  devam edeceğiz.  

Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Konfederasyonumuz (TÜMBİKON) ve Tüm Bürokrat ve İş 

İnsanları Federasyonumuz (TÜMBİFED); bürokrat, iş insanı ve akademik camiadan çok 

değerli isimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş nezih bir topluluktur. Bu anlamda çok 

önemli sorumluluklarımız var. Ülkemizin sorunlarıyla ilgili bu güne dek çok çeşitli 

raporlar hazırladık ve artık Strateji Merkezimiz üzerinden bu çalışmaları sürdüreceğiz.  

Strateji Merkezimizin Başkanı Can Çobanoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen iklim 

çalıştayından çıkacak sonuç bildirgesinin bir kitap haline getirilmesi ve ilgili yerlere 

ulaştırılması bu  anlamda çok önemli. Çok kıymetli ve değerli hocalarımız burada 

fikirlerini açıkladılar. Bu fikirler hassasiyetle not edilip kayda alınarak kitap haline 

getirilmiş oldu.  

Bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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MEHMET HÜSREV 

TÜMBİFED GENEL BAŞKANI 

 

İklim çalıştayımızın öncelikle geleceğe dair beklentileri olan uygar toplum fertlerine 

hayırlı olmasını temenni ediyorum. İklim Çalıştayı dediğimizde ilk aklıma gelen, 

ilkokuldaki ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış ile ilgili sınıf duvarında asılı olan o güzel tablo 

oldu. Ama maalesef o ilkbaharla, sonbaharı artık yaşayamıyoruz; çünkü iklim 

değişikliği mevsimleri ikiye düşürdü. Bu çalıştayda konusunda uzman, aydın, bilge 

insanların engin bilgilerinden faydalanmayı umuyorum ki, bu konuda hiç şüphem yok. 

Dolayısıyla bu toplantıdan sonra öğrendiklerimizi biz de  başka mecralarda,  telif hakkı 

sizde olmak koşuluyla arz edip, bilgi paylaşımı yapabileceğiz.  

TÜMBİFED Başkanı olarak yönetim kurulu arkadaşlarım adına sizlere en kalbi 

duygularımla şükranlarımı arz ediyorum. Çalıştayımızın ve buradan çıkan fikirlerin 

ülkemize, halkımıza ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyor, sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum.  
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CAN ÇOBANOĞLU  

Ulusal ve Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Strateji Merkezi Bşk. 

 

1.Oturum Açılış Konuşması 

Ulusal ve Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Strateji Araştırma Merkezimizin ilk 

toplantısını bu çalıştay vesilesiyle gerçekleştiriyoruz. Strateji Merkezimizde farklı 

konular için oluşturduğumuz kurullarımız mevcut. Kurullarımız kendi konularında 

insanlığa hizmet etmek için çalışmalara başladılar. Ancak bu konuların içerisinde, 

öncelikle ülkemizi de çok etkileyen büyük bir tehlike var; iklim değişikliği.  

İklim ve çevre konusunda Türkiye olarak tam 25 tane uluslararası anlaşmaya imza 

atmış bir ülke olmamıza rağmen, bu anlaşmalara uyma konusunda yeterli özeni 

göstermediğimiz ortada. Sizlerle beraber bu konuyu konuşacağız, paylaşacağız, çözüm 

üretmeye çalışacağız. Dertlenmek yerine, bunun savaşını vereceğiz. Çünkü, bize miras 

bırakılan bu ülkenin yarınlarıyla ilgili kaygı taşıyan insanlar olarak bir araya geldik. 

Onun için buradayız. Toplumun geleceğine yön vermek, gençlere umut vermek için 

gece gündüz üreten insanların birlikteliğinden doğan sinerjiyi dışarı aktarmaya 

çalışacağız.  

Aslında üniforma giyip illa cephede savaşarak değil, fikir üreterek de bu ülkenin çok 

önemli yerlere geleceğini hepimiz biliyoruz. Geldiğimiz teknoloji çağında, bilim 

çağında, ilim çağında, dijitalleşme içerisinde önemli olanın göğüs göğse savaşmak 

yerine, fikirlerin çarpıştığı, teknolojinin ilerlediği bir ülkeden geçtiğini de bilerek, 

burada onun çalışmasını/çalıştayını yapacağız.  

Olmazsa olmazımız hepinizin bildiği gibi, alıştığımız yaşam standartlarımız. Yani 

modernizmin, özgürlüğün hayatımızın içerisinde olması. Çünkü insanlığın 

varoluşundan beri, beslenme sorunu veya kaygısı, barınma sorunu ve diğer insanlarla 

sosyalleşme konusu hep var olmuş. İnsan tek başına gelmiş ve tek başına yaşamını 

sürdürebilir bir varlık değil. Buradan yola çıktığımızda sormamız gereken şey; “O 

zaman bu birlikteliği, daha doğru ve yarınlara götürecek biçimde nasıl yapılandırırız?  

Nasıl doğruyu buluruz? “ 

Buraya gelmeden önce Karadenizli, Trabzonlu bir arkadaşımız aradı. Ve bana dedi ki, 

“Allah mektubu yazmaya mı gidersiniz”. Ben de dedim ki “Yok işte iklim falan 

konuşacağız”. “O size mi kaldı “ dedi. Niye bunu diyor? Haksız da değil. Çünkü o kadar 

çok konuşuluyor ve o kadar sıfır sonuç alınıyor ki, o da bizi ara kasnak dönecek ve boş 

yere konuşacak insanlar olarak görüyor. Ben de dedim ki ”Bu aralar yukarının mail 

kutusu açıkmış atacağız bir mail, tutar tutar, tutmaz tutmaz” dedim. Aslında tabii 
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hepimizin kaygısı günü geçirmek olmadığı için, ‘yarınlara acaba ne aktarabiliriz’i 

tartışmak, varsa fikirlerimizi sunmak, olan fikirler üzerinden yeni fikirler inşa etmek.  

Öncelikle katılımınız ve ayırdığınız vakit için, başta siz değerli hocalarımıza ve bugün 

çalıştayımıza katılan kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Hem 

TÜMBİKON hem TÜMBİFED başkanlarımıza hem de bu güzel toplantıya vesile olanlara 

bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.  

Çalıştayımızda iklim değişiklikleri ile ilgili, çok değerli hocalarımızla birlikte olacağımız 

için, ayrıca her işi de ciddiyetle ele aldığım için hangi konuyu konuşacaksak o konuda 

bilgi sahibi olmak üzere, buraya gelmeden önceki gece biraz bilgi tazelemesi yaptım. 

Fakat ne bir güne ne üç güne sığacak, ne de yıllarca çalışılsa da anlatılamayacak kadar 

derin ve aslında önemli bir sorun içerisinde olduğumuzu bir kez daha gördüm.  

İklim değişikliği konularına bakarken, karbon salımı, sera gazı, Kiota Anlaşması, Paris 

Anlaşması, karbon ayak izi diye konu başlıkları ve kavramlarla karşılaştım. Niye ayak izi 

mesela, el izi değil? Merak ettim.  

(Not: Karbon Ayak İzi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı 

açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. İki ana parçadan 

oluşur. Doğrudan/birincil ayak izi, Dolaylı/ikincil ayak izi. Küresel ısınmanın başlıca 

sorumlusu olarak gösterilen ve sera etkisine yol açan gazların oluşumuna fosil 

yakıtların kullanılması neden oluyor.) 

Aynur Acar Hanımefendinin önderliğinde yapılan ki, Emine hanımı da tebrik ederim, 

bu konuda. Ciddi olarak sıfır atık konusuna enerji harcadı, bilgi birikimini ortaya 

koydu; ama  memleketimin müstesna insanlarının kafası bir yerde bu işi tıkıyor. Sıfır 

atığın ne kadar önemli olduğunu bu gün bir kez daha vurgulamak da fayda var. 

Karbondioksit salımının ne kadar hızlandığını ve bunun ozon tabakasına ne kadar etki 

ettiğine dair de fikirlerinizi almak isterim. 

Bunun haricinde, iklim değişikliğinin toprak kaybı ve su kıtlığı / kuraklıkla ilgisini de 

konuşmak gerek. Ayrıca yakıt kullanımı, trafikteki, sanayideki, tarım ve hayvancılıktaki 

gaz salımları var. Çeşitli gazlardan bahsediyoruz, bunların içerisinde volkanlar, yani 

tabiatın da kendi ürettiği bir takım dengeyi bozacak gazlar mevcut. Biz dengeyi 

bozduğumuz için, tabiat da kendi içerisinde dengeyi bozar hale geliyor.  

Mesela ben bu başlıkları konuşurken bir başlık daha çıktı, Aerosol Yüklemesi.  Önemli 

bir başlık olduğunu düşündüğüm için ‘nedir?’ diye araştırdım. Bu da enteresan bir 

konu.  
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Albedo diye bir kavram var.  Buzulların erimesinin dünya üzerindeki etkisinin, yani 

Grönland’daki kuzey ve güney kutbu erimesi, yerinde erime mi? Ya da buzulların 

hareket halinde erimesi neler getirecek? Bu durum, deniz seviyesinin aşağı yukarı 6-7 

metre ile 80 metre arasında yükselmesine sebebiyet verecek. Dolayısıyla belki ileride 

oksijen tüpüyle konuşacağımız, tüple dolaşacağımız, yani bu yükseklikte bile bunu 

gerektirecek bir ortam oluşacak.  

Tabiat bize her şeyi söylüyor, her şeyi anlatıyor. Dolayısıyla ağaçlardan öğrenmemiz 

gereken, ağaçların bize anlattıkları var. Ağaçtan aldığınız bir kesitin renkleri, orta 

haresi, iklimsel değişiklikleri, yangınları, doğanın tahribatını bize dile getirir. 

Biliyorsunuz meteoroloji bize günlük, anlık, saatlik ve haftalık değişiklikleri verir ama, 

biz iklim değişikliğinden şunu anlamalıyız:  1930 ‘lu 1950’li yıllarda neler oldu ve 

nereye doğru değişim gösterdi?  

İklim değişiklerinde, denizlerimizi de konuşacağız; ‘müsilaj’ dediğimiz deniz salyası. 

“Deniz salyasından hiçbir şey olmaz” diyenler var. Oksijenin kalmadığı yerde nasıl 

hiçbir şey olmaz, onu da anlamadım. Bugün dünyada, bir milyar insan deniz ürünleri 

ile besleniyor. 8 milyar nüfuslu bir dünyada bir milyar insanın deniz ürünleriyle 

beslenmesi demek, dünyanın 1/8’inin beslenme ihtiyacının denizden karşılanması 

demek. İklim değişikliğiyle bunu da kaybeder vaziyete geldik. Bunu da konuşmamız 

lazım.  

Tabi önemli bir dert de fosil atıklar. Bu fosil atıklarının kullanımında fosil atıklarıyla 

oluşmuş gazlar ve onların çıkışıyla ilgili iklime tesir eden faktörler var.  

Çöp sorunumuz var. Özellikle de maalesef hayatın ve çağdaş yaşamın dışında 

bırakılmış, aslında emperyalist görünmez bir çarkın içerisinde geri kalmış ülkelere 

yollanan çöplerin yakılması ve orada imha edilmesi sorunu var. ‘Ve tabii kömür 

gerçekten lazım mı?’ diye bir başlık var. Dünyada aşağı yukarı 60-70 senelik daha 

kömür rezervi olduğu düşünülüyor. Senelik ortalama 15-20 milyar ton arası gittiği 

düşünülürse…  

Tabii bütün bunlardan da küresel ısınmaya geçmek lazım. Çünkü küresel ısınmanın 

ülkemize neler getirip götürdüğü çok önemli. Hunharca yakılmış veya bilinçsizce 

kullanımdan ötürü kaybettiğimiz ormanlar var. Orman yangınlarının sebeplerini, nasıl 

önleyeceğimizi de konuşmak lazım. Neticede tabi tüm bunların bir de siyasi ayağı var. 

Yani siyasetin burada ne kadar etkin olması gerektiğine dair de bizim bir öneri 

çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu çalıştayın sonunda bir rapor hazırlayacağız. Bu 

hazırladığımız raporda iklim değişikliğinin aslında ekonomik ayağını da ele almamız 

lazım. Yani iklim değişikliği bize ekonomik olarak ne kaybettirir?  
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Tarım politikamızı iklim değişikliğine göre doğru planlayıp planlamadığımız da bir 

sorun. Dünyada topraksız tarıma geçiliyor, bu teknolojiyi de incelemek ve bilgi sahibi 

olmak da fayda var. Çünkü artık tohum atarak değil, fide yetiştiren bir tarım 

teknolojisi var. Buradan yol almamız lazım. 

İnsanların sağlığı için spor yapmaları, hareket etmeleri de şart. Bu pandemi 

döneminde artık insanların hareket edemez hale geldiklerini de gördük. Maalesef bir 

bilim kurgu prodüksiyonun içinde gibiyiz. İklim değişikliğinin yarattığı bir ekolojik ayak 

izi var, bu da ayrı bir başlık bana çok enteresan geldi. Bunu da ayrı bir başlık olarak 

konuşabiliriz.  

Bu önemli konu başlıklarında vereceğiniz destek, harcayacağınız mesai için hepinize 

tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Önemli konuların, önemli başlıkların altında 

sizlerin imzasının olması, bizim merkezimiz için, hepimizin merkezi için son derece 

anlamlı ve doğru olacaktır. Toplantının düzenlenmesini TÜMBİKON üstlenmişti. 

TÜMBİKON Genel Başkanı Sayın Cevdet Akay Başkan’a ve yönetimine bu önemli 

çalıştaya ev sahipliği yapmış oldukları için tekrar teşekkür ediyoruz. TÜMBİKON Genel 

Sekreteri Sayın Arif Ekşi’ye koordinatörlüğünden ötürü, sponsorluk yapan 

arkadaşlarımıza desteklerinden ötürü, Raportörümüz Aysun Kılıçaslan Soku’ya 

dikkatle aldığı notlarından ötürü ve bize burada hizmet eden, yardımcı olan tüm 

sevgili kardeşlerimize de hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. 
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PROF. DR. BARIŞ ÇALLI 

Çevre Müh. Marmara Ünv. Öğretim Grv.  

 

Çok kıymetli hocalar, değerli bilim insanları ve STK temsilcileri, sanayiciler, daha önce 

bazı ortamlarda yaptığım bir sunumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Can beyin 

bahsettiği konuları içeren son zamanların önemli bir konusu var. Avrupa Yeşil 

Mutabakatı. Bu mutabakatı kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Green Deal ( Avrupa Yeşil Mutabakatı), AB’nin iklim değişikliği ve çevre 

kirliliği ile ilgili sorunlarla mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koyan bir 

stratejidir. 

Bu Mutabakat, temiz, döngüsel bir ekonomiye geçerek, kaynakların verimli 

kullanımını artırmak, biyoçeşitliliği eski haline getirmek ve çevre kirliliğini azaltmak 

için bir eylem planı sunuyor.  

Hedef; doğal kaynak kullanımına dayalı ekonomik büyümeyi terk ederek 2050 yılında 

net sera gazı emisyonunu sıfırlamak. Bu hedefe ulaşmak için yapılması gerekenleri 

sıralayacak olursak;  

-Çevre dostu teknolojilere yatırım yapmak,  

-Sanayi kuruluşlarını inovasyon için desteklemek,  

-Daha temiz, ucuz ve sağlıklı araçlarla ulaşımı sağlamak,  

-Enerji sektörünü karbondan arındırmak,  
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-Binaların enerji verimini artırmak,  

-Dünya çapında çevre standartlarını iyileştirmek, bunu da uluslararası ortaklarla 

birlikte gerçekleştirmek. 

Dip not bilgi olarak; 

AB ekonomisi 1990-2019 yılları arasında %60 büyürken sera gazı emisyonları %24 

azalmıştır. AB’nın sera gazı emisyonu dünyadaki toplam emisyonun %10’u 

civarındadır.       

 

 

 

Mutabakatın yasal bir zorunluluğa dönüşmesi için, Avrupa İklim Kanunu (European 

Climate Law) hazırlanması teklif edildi. Aslında iklim değişikliği nedeniyle yaşanan 

global kriz, bir fırsata da çevrilebilir. Bunun için sürdürülebilir olmayan uygulamalar 

terk edilmeli. Özel sermayenin iklim ve çevre konusundaki girişimleri desteklenmeli. 

AB’nin tek başına bu konuyu başarabilme şansı yok, mutlaka ortak halledilmeli. Çünkü 

iklim değişikliği ve çevre sorunları, küresel konulardır ve ulusal sınırlarla ayrılamaz. 

Ortak hareket etmek için komşu ülkeler ve AB üyeleri ya da AB ile ekonomik/sosyal 

ilişkisi olan ülkeler desteklenmeli.   

 

AB, rekabetçiliğini koruyabilmek ve üretimin emisyon azaltım (karbon kaçağı) hedefi 

daha düşük olan ülkelere kaymasını önlemek için sınırda karbon düzenlemesi (SKD) 

mekanizmasını en geç 2023’de yürürlüğe koyacaktır. SKD mekanizması, Avrupa’ya 
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ihracat yapmak isteyen ama, sera gazı emisyonlarını düşürmeyen firmaların 

ürünlerine daha yüksek vergi uygulanmasını öngörmektedir. AB Emisyon Ticaret 

Sistemi (ETS) hali hazırda tüm AB ülkelerinin yanı sıra, İzlanda, Lihtenştayn ve 

Norveç’te geçerlidir. Bu ülkelerde faaliyet gösteren enerji sektörü, imalat sanayi ve 

havayolu şirketlerinin birbirleri arasında emisyon ticareti yapmasına imkan tanır. 
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Sürdürülebilir gıda üretiminde kompostun faydaları yadsınamaz. Toprağın yapısını 

iyileştirir, topaklanmasını sağlar, katyon değişim kapasitesini artırır. Aynı şekilde su 

tutma kapasitesi de artar. İnfiltrasyon süresini ve hızlı buharlaşmayı ise, azaltır. 

İçeriğinde yavaş çözünen besi maddeleri olduğu için, inorganik gübre ihtiyacı da 
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düşer. Bitkilerin köklerini uzun süre besler, çünkü toprak tarafından daha yavaş emilir. 

İnorganik gübrelerin asidik etkisini azaltır, bitkilerin hastalanmasını engeller. 
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Günümüzde sürdürülebilir akıllı ulaşım üzerine çalışılıyor; bunun 

İngilizcesi “in mobilite” yani “hareketlilik”. Hareketlilik dediğiniz zaman buna yürüme, 

bisiklete binme, elektrikli araçlar, otonom araçlar da dahil. Yalnız yakın bir zamanda 

ülkemizde Avrupa’nın tersi bir durum yaşandı. Avrupa Birliği otoyollardaki hız limitini 

düşürme kararı alırken, bizim bazı otoyollarımızda hız limitini artırma kararı alındı. 

Biliyorsunuz debriyaja gereksiz basmak veya gereksiz gaz vermek, bunlar % 30 

civarında yakıt sarfiyatını artırıyor. Yani otonom araç olduğu zaman, kendi kendine 

giden araçlarda, bu rakamlar minimum seviyeye inecek. Bunlara ek,  demiryolu ve 

deniz taşımacılığı da önemli. AB bunun da altını çiziyor. Alternatif yakıtlar, yeşil 

yakıtlar gelecekte önem arz edecek. 

Son olarak da kirliliğin ortadan kaldırılması, tehlikeli kimyasallar yerine çevreci 

alternatiflerin tercih edilmesi çok önemli. Bugün müsilajın da sebebini 

bilmiyoruz,  Enteresan yayınlar var bu konuda. Yani öyle pipetle deniz yüzeyinden 

müsilaj çekmeye çalışmak saçma. Geçen haberlerde gördüm, ondan önceki gün 

Silivri'de lagünler yaptılar, şimdi o lagünlere atıyorlar müsilajı. % 98’i tuzlu su 

olan bir maddeden bahsediyoruz. % 98’i tuzlu su olan maddeden gübre falan üretmek 

olacak şey değil, gülünür sadece. Genel hatlarıyla bu Avrupa Yeşil Mutabakatının ne 

olduğunu şöyle kısaca  altını çizmeye çalıştım, teşekkür ederim.   
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CAN ÇOBANOĞLU 

Bu Avrupa Yeşil Mutabakatı denilen şey aslında, tüm ülkelerin uyması gereken bir 

anlaşma. Trump kendi döneminde anlaşmaya imza atmak istemedi. Ama şimdi ABD, 

AB ile birlikte hareket edebilir hale geldi. Çünkü Biden bu konuya öncelik verdiğini ve 

bu anlaşmaya imza atacağını özellikle söyledi.  

Avrupa Yeşil Mutabakatına düşünülen 270 milyar destek, bizim sanayi tesislerimizde 

salım ile ilgili dönüşümü sağlayacak olan rehabilitasyon açısından, ayrıca gelecekte 

rekabet edebilir ekonomi haline gelmemiz bakımından çok önemli. Özellikle dünyada 

stratejik olarak baktığınızda Rusya ve Çin tehlikesiyle karşılaşan ve bunu katiyen 

kabullenmek istemeyen AB’nin Türkiye’yi  konumlandırmak istediği ile bizim 

ekonomimizi canlandırmak için konumlanmamız gereken yer farklı. Çin’in ürettikleri 

ve Çin'in merkezi olan bir takım üretimlerin Türkiye’ye kaydırılması, yani tedarikçisinin 

Türkiye olduğu bir ekonomik sistem kurmak istiyorlar. Çin'in bu tehditkâr veya 

Rusya’nın öngörülemez davranışlarından kurtulmak için istiyorlar bunu. Dolayısıyla 

eğer doğru bir felsefe doğru bir mantıkla doğru yönetilebilir ve doğru kurallar ve 

kurumlarla devam edeceğimiz gösterilirse, bizim ülkemizin geleceğinin önü inanılmaz 

derecede açık. Bu entegrasyonu da bizim siyasilerin hiçbir kaygıya kapılmadan, sadece 

ülkenin geleceğini düşünerek bakmaları gereken bir pencere olduğunu da buradan bir 

kez daha söylüyorum. 
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PROF. DR. AYNUR AYDIN 

Ben iklim değişikliği hususuna tabi hukuken baktım ve hukuken bakınca biraz canım 

sıkıldı. Ama hemen ardından çözümünü de söyleyeyim. Mevzuatta 2030-2050 için 

iklim hedeflerine artı olarak bir de siyasilere aslında bir hedef koyarak diyor ki, 

“Öncelikle siz iklim hedefinizi ortaya koyun, hatta bunu siyasi olarak, teknik olarak, 

mevzuat açısından ortaya koyun”. Dolayısıyla ben de ne yapmışlar birinci yılla ilgili 

diyerek mevzuatı ve uygulamaları tekrar gözden geçirdim. Mart 2020’de Avrupa Birliği 

iklim yasasını güncellemişler, Nisan 2021’de onaylamışlar. Şimdi Avrupa Parlamentosu 

ve üye devletlerin imzası bekleniyor. Yani süreç çok hızlı gidiyor.  

Ben neye üzüldüm, niye canım sıkıldı? Geçen gün Tema’nın mütevelli heyet 

toplantısındayım. Orada bir hocamız çıktı dedi ki. “bizim de iklim yasamız bitti “. 

Hocam kendimden utandım, çünkü haberim yok; haberim yok çünkü, bir görüş alınır 

diye bekledik. Hemen konuyu araştırdım, bizim iklim yasa taslağımız gerçekten 

hazırmış.  Şöyle bir okudum, sonra kim hazırladı diye baktım. Bir konsorsiyum 

kurulmuş. Altında 10 kişiden oluşan bir proje ekibi var; 5’i yabancı 5’i Türk. Ama 

bakanlıktan mı değil mi, o kadarını yazmamışlar. Altyapıya baktım, ne çalışmışlar diye. 

Barış hocamın sekiz başlıkta anlattıklarından, sanıyorum sadece iki tanesini 

çalışmışlar. Ekonomiye, sanayi ve dönüşüme dair bir şey yok. Onun dışında sıfır 

atıktan az bahsedilmiş, biyoçeşitlilik hiç yok. Bunu görünce ciddi bir çalışma başlattım. 

Sadece altı kanun incelenmiş. Halbuki biz araştırmamızda 52 tane kanun bulduk. Bizim 

yasalarımızda biyoçeşitlilik veya biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik hiçbir şey yok. O 

yüzden derim ki, bir öneri olarak Avrupa Birliği İklim Yasasıyla bizim yasamızı 

karşılaştıralım ve bir rapor olarak ortaya koyalım. Ben hukukçuluğumun yanı sıra, 

ormancıyım. Dolayısı ile bizde ormancılığın da anlaşılmadığını, biyoçeşitliliğin de 

öneminin kavranmadığını düşünüyorum. Bu iklim kanun tasarısını inceleyip Avrupa 

Birliği ile ne durumdayız? Oradaki tasarıyla uyumlu muyuz? diye araştırmayı 

öneriyorum. 

Karbon nedir? Hukuksal açıdan karbon ne demektir? İncelemeliyiz. Çünkü biz havada 

gördüğünüz şeyi satmaya çalışıyoruz. Halbuki hava satılmaz. O yüzden hukuki bir 

zemin oluşturmak adına, bir doktora tezi yaptırdık. SPK mevzuatını inceledik. Tüm bu 

konuları tartışırız ancak,  uygulamada bazı şeyler bana biraz oyun gibi gelmeye 

başladı.  

Ne olursa olsun bu tasarı çok önemli. Ben izniniz olursa, bu tasarıyla ilgili görüşlerimi 

ve Avrupa Birliği hukuku ile ilgili görüşlerimi rapor haline getireceğim. Biz iklim 

değişikliği, çevre hakkı diye bakıyoruz olaya, değil mi? İklim değişikliği çevre hakkı 

değildir sadece. Anayasal tüm hakları içerir. Yaşam hakkı, sağlık hakkı, su hakkı, 
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beslenme hakkı, barınma hakkı, insani yardımdan faydalanma hakkı, halkların kendi 

kaderini tayin hakkı. Çünkü iklim değişikliği ile göç ediyor insanlar, “iklim mültecisi” 

diye bir şey oluşmuş durumda.  

Uygulamaya baktığımızda “çevre hakkı” 9. sırada geliyor. Bakınız, temel haklar 

deyince bilgilenme hakkı, katılım hakkı, başvuru hakkı, ayrımcılık yasağı olmak üzere 

13 insan hakkını kapsıyor. O kadar önemli ki bu 13 tane hak. Ama biz olaya, sadece 

çevre olarak bakıyoruz. Artık çevre boyutundan çıktı olay. Ama Avrupa Birliği İklim 

Yasamız hayırlı olsun diyorum. Kimse umursar mı bilmiyorum ama; kendimce bir 

görüş yazıp, Tema’dan da bir görüş yazıp yollayacağım. Strateji Merkezi olarak 

buradan da bir görüş yazabiliriz. İyi yapılanları takdir ederek, ilave görüşlerimizi 

bildirebiliriz. Bu benim naçizane önerim olacaktır, teşekkür ederim. 
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PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN 

İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisi   

 

İKLİM DEĞİŞİMİNİN YERLEŞİM ALANLARI İLE DEPREMLERE ETKİLERİ 

Yeryüzünde iklim değişikliği ilk kez olmuyor. Bu bir döngü. 10.000 yıl önce bir iklim 

değişikliği ısınmayla başladı. Kuzey uçta eriyen buzların suları, Atlas Okyanusu’ndan 

Cebeli Tarık’a girerek Akdeniz’i şişirdi. Akdeniz’deki sular şişerek Anadolu ile 

Pelepones arasındaki çukur, ovalık kesimleri basarak Ege Denizi ile adaları oluşturdu. 

Bu kez Ege Denizi şişerek, Çanakkale’den akan ırmağı doldurup Marmara gölünü 

şişirdi; Yenikapı kıyısındaki yerleşim alanlarını içine aldı; Küçükçekmece ile 

Büyükçekmece deniz kulaklarını oluşturdu. Ta Azatlı dere kıyısındaki Yarım Burgaz 

mağaralarında yaşayan ilk İstanbullular’a kadar ulaşınca onlar yamaçlardaki 

mağaralara sığındılar. Güney Amerika’nın göçmen yılan balıkları Atlas Okyanusunu kat 

ederek, Akdeniz, sonra Ege, oradan Marmara’ya, oradan da Küçükçekmece  deniz 

kulağına (lagün) girip, burada yumurtlayıp çoğalarak yeniden Arjantin’e, Brezilya’ya 

döndüler. Böylece deprem öncesi sinerek, deprem olacağını önceden bildiren yılan 

balıkları ile tanışmış olduk. Ancak, Küçükçekmece’nin çevresinde kurulan sanayi ve 

yerleşimlerin atıklarıyla deniz kulağının kirlenmesi, ayrıca giriş ağzının bozulmasıyla 

balıklar Meriç ağzına (Yunan yakasına) yumurtlamak, çoğalmak için kaçmışlardır.  

Sanayinin saldığı uçunların (gazların) ozon katmanını inceltmesi, yer kapar alanının 

(magnetik alanının) yalpalanmasıyla yeni bir döngüye girdik, ısınma ivmesi kısa bir 

aralıkta büyük bir artışa girdi. Bununla birlikte kuraklık, tarımsal ürünlerinin 

kıtlaşmasına, açlığın yaygınlaşmasına neden oldu.  

Dolayısıyla bütün dünyanın dengesi değişti, değişiyor. Bu durum depremleri bile 

etkiliyor denilebilir. Halk kuraklaşan kırsal alanlardan, bol kırıklı, sulak olan ana kırıklar 

boyunca uzanan ovalık düzlere doğru taşınmaya başlayınca, kentlerin yerleri değişti. 

Depremler olmaya devam ettiğinden, bu kez verimli, gevşek, deprem korumasız 

topraklara yerleşmiş olan kişilerde deprem ölümleri büyük artış göstermiştir. Bunlara 

en yakın örnekler, Harput’tan Elazığ ovasındaki Doğu Anadolu Kırığı üzerine yerleşmiş 

Elazığ, Malatya, Osmaniye, Ceyhan, Adana, Antakya; Kuzey Anadolu kırığında 

yerleşmiş 1939 M7,9 depreminde 40 bin kişinin öldüğü Erzincan, 1999’da M7,5 ile 

17.800 kişinin öldüğü Gölcük depremleri gösterilebilir. İşte günümüzde iklim 

değişikliğinin depremlerle ilişkisinin ana döngüsü budur.  Artık Türkiye’de deprem 

gerçeği en önde olan sorunlardan biri olmuştur. Türkiye'deki yapıların aşağı yukarı % 

70’i kaçaktır. Bunun üstüne çıkarılan bir imar affı depremde ölüme davet olmuştur. 
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Peki! İmar affı ne demektir? 

Dediler ki, “Bana rüşvet verirsen ben senin yapını yasal sayarım.”  

Açıkçası burada yasa dışı davranan doğrudan doğruya devletin kendisidir. Bizim çevre 

yasasına, kentsel dönüşüme ana desteğimizin nedeni, çevre dostu olmamız ve 

insanların rahat soluk alabileceği, zamanını verimli kullanabileceği, ayrıca 

karbondioksit salımında en az etkilenecek kentlerin kurulmasıydı. Bunu sağlamak için 

baş düşüncemiz, güçsüz yapıların bölge ölçeğinde yıkılarak, kentlerin yeniden, kültürel 

geçmişin öreğini (mimarisini) yansıtacak biçimde yapılmasıydı. Yeni düşünceye göre 

çevre dostu, kendi kendine yeten, erkini (enerjisini) üretebilen yapıların yapılmasıydı. 

Şimdi bu işten çok uzaklaşıldığı ortada. 

Şu anda Türkiye Cumhuriyeti, yatırımları sağlayan bankalar, kendi erkini üretmeyen, 

beton mezarlarla, bile bile kandırılıyor. Evet, belki bile bile kandırılıyor diyorum çünkü, 

geçenlerde İBB Başkanı İmamoğlu’nu dinledim. Kendisi kentsel dönüşümü 

savunamıyor. Çünkü İmamoğlu biliyor ki, yalnızca İstanbul'daki yapıları yenilemek için 

depremde yıkılma olasılığı olan 350.000 yapı var, bunları yenilemek için gereken 

yatırım yaklaşık 500 milyar TL’dir. Kayıp 128 milyar doların sorgulandığı bir ülkede, 

500 milyar TL nasıl bulunacak? Ayrıca, bu ülkenin şu anda 500 milyar TL’si yok İstanbul 

için. Peki! Beklenen deprem için İstanbullular ne yapacak? Ölümünü mü 

bekleyecekler? 

Şimdi gerçekçi olmak gerekir. Benim deprem kestirmelerime göre her an deprem 

olmayacak. Deprem beklentim 2045 dolayında. Ne var ki, kentsel dönüşüm için 

gereken süre ise, yaklaşık 120 yıl. Yanlış değil 120 yıl.  Ancak bir yandan Barış Hocam 

diyor ki, iklim değişikliğinden az etkilenmek için 2030’a kadar bizim, gittikçe şişerek 

büyüyen İstanbul kentini, yeni koşullara hazır duruma getirmemiz gerekiyor. Şimdi 

bugün, yani çevre dostu, kendi enerjisini, kendi gübresini kendi üretebilen yapıları 

bugün için başlamış olsak bunu başarmak için 120 yıl gerekli. Kısacası, koşullara uyum 

sağlamak için çağın gerisindeyiz.  

Şimdi bankalar düşük üremle (faiz), borç veriyor. Ne var ki, bunu kentsel dönüşüme 

değil, yapısal dönüşüme kullandırıyor. Yüklenicileri mutlu etmek için, her yapı için bir 

ek kat verseniz, İstanbul'un nüfusu % 10 artıyor. Bu demektir ki, yollarda daha çok 

araç, daha çok karbondioksit ile sera gazı salımı. Daha çok kalabalık, süre kullanımında 

verimsizlik olarak yansıyor. Şu anda deniliyor ki, madem kentsel dönüşüm 

yapamıyoruz, öyleyse yapısal dönüşüm yapalım.  

Peki! Yapısal dönüşüm ne demektir? Yapıyı yıkıp yerine yeni yapı yapmak demektir ki, 

bu kentsel dönüşüm demek değildir. Yerinde, yapısal dönüşümdür. Peki yerinde 



17 
 

dönüşüm kimin sorununu çözüyor? Yalnızca o yapıda konutu olanların sorununu 

çözüyor, yüklenicilere (müteahhitler) para kazandırılıyor. Peki! Kandırılan kim?  

Bankalar mı? Bankalar bu yalan yapıdaki yapısal dönüşme kredisini verdiğinden, 

kaynaklar yanlış yönde kullanılıyor. Sonuçta kandırılan Türkiye Cumhuriyeti halkı. Bu 

yapılar yapısal dönüşüm yapılsa bile, bir koşul konulması gerekir. “Bu yapınızın 

yenilenmesine izin veriyoruz, üremli (faiz) borç da vereceğiz ancak, yapacağınız yapı, 

çevre dostu bir yapı olmalıdır, kendi enerjisini kendi üretmelidir. Bu koşulları sağlayın, 

size borç verelim, yapınızın yenilenmesine izin verelim” demeliler. Var mı böyle bir 

koşul?  Yok! 

Aslında Türkiye'nin en büyük sorunu deprem değildir. Ben bir deprem hocası olarak 

bunu benimsemiyorum. Türkiye'nin en büyük sorunu onurdur, asalettir, uluslararası 

saygınlıktır, çöken ekonomidir, yitirilen bağımsızlıktır, yoksulluktur, bilimgüderliktir 

(laikliktir), Cumhuriyet’in, Türk Devrimlerinin korunmasıdır. Türkiye'nin en büyük 

sorunları bunlardır. Deprem sonradan gelir. Çünkü depremde kaybetmek için önce 

elinde bir ülke olması gerekiyor.  

İklim değişikliği ile depremin ilintisi üzerine konuşma yapmak üzere anlaşmıştık. En 

önemli vurgu ister yapısal dönüşüm olsun, ister kentsel dönüşüm olsun, çevre dostu, 

ayrıca iklim değişimine katkıda bulunacak yapıların yapılmasını bizim vurgulamamız 

gerekiyor. 

Kentsel dönüşüm İstanbul'da hiç yapılmadı mı? Yapıldı. Türkiye'de yapılıyor mu? 

Yapılıyor. Türkiye'de bazı açılardan eleştirilse de TOKİ ile KİPTAŞ gibi iki başarılı 

kuruluş var. Gerek TOKİ gerek KİPTAŞ belki dünyada en başarılı Türk buluşu 

işletmelerden iki tanesi. Şimdi bunlar arasında uzlaşma sağlayıp çevre dostu yapılar 

yapmalarını isteyebiliriz.  

Türkiye'de ortalama 25 milyon yapı var. Bu 25 milyon yapının % 20’si deprem olduğu 

zaman ilk yıkılacak yapılardır. Türkiye'de ortalama depremde yıkılabilirlik büyüklük 

sınırı M5,5’tur. Yunanistan'da M6,4, ABD’de M7,5’tür, Japonya'da M7,8 dir. Neden 

böyle yükseliyor? Bir ülkenin ekonomisi ne kadar kötüyse depremde yıkılım eşik 

değeri o kadar düşüktür. Bu eşik değer Doğu Anadolu'da M4,3, Orta Anadolu’da 

M5,6, Batı Anadolu'da ise aşağı yukarı ortalama M6,4’tür. Türkiye'nin ekonomisinin 

gelir dağılımının en kötü olduğu yer, doğu ve güneydoğu Anadolu’dur. Sonra Orta 

Anadolu ile Batı Anadolu göreceli olarak iyidir. O nedenle burada şunu vurgulamak 

istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini düzeltmeden, bilim ile teknolojiyi 

kullanmadan ki, bunun çok önemli bir parçası iklim değişikliğidir, sağlıklı bir kentsel 

dönüşüm yapılamaz,  iklim dönüşümüne de olumlu katkı yapılamaz.  
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Günümüzdeki yapılaşma türüyle, tam tersine olumsuz etki yapılıyor. Çoğumuz 

İstanbul'da yaşıyoruz. Yeşil doku hızla yok oluyor. Milyonlarca ağaç kesildi. İşte sevgili 

orman mühendisi arkadaşımız soruyor, böyle oksijen üreten ağacın oluşması için 80 

yıl gerekiyor. Bunun dışında maden yataklarının olduğu yerler var. Maden yatakları 

büyük bir ödün olayıdır. Türkiye Cumhuriyeti 2002’den sonra Maden Yasasını 

değiştirip, maden arama ile işletme izni vermeyi tek elde toplamıştır. Türkiye'de bir 

maden soygunu vardır. Türkiye’deki maden yataklarının % 85’i yabancıların eline 

geçmiştir. Bu madenler, maden yatakları yeşil dokuyu yok etmektedir. Madenciler 

diyorlar ki; “Bu maden yataklarında biz 150 bin tane ağaç kestik ama, biz buraya 1 

milyon ağaç diktik. Ama o bir milyon ağaç, kesilen 150 bin ağacın yerini tutmuyor. 

Demek ki iklim değişikliği, yerleşim alanlarına göçü, tarımı, sanayiyi, çevre dokusunu, 

depremler-yapı etkileşimini bile etkiliyor. Bu konuları birbirinden ayırmak olası değil. 

Hem insani haklar, yaşam hakları birbirinden ayrılamaz. İklim değişiminin hangi 

evresinde olduğumuzu bilmiyoruz. Oysa ki, geçmişteki dünyanın dönüşümünü, 

iklimsel değişiklikleri anlayabilmemiz için doğaya gitmemiz, ağaçların kesitlerindeki 

döngülere bakmamız gerekir. Bozduğumuz doğada, yaktığımız ormanlarda, 

geçmişinizin köklerini de silmiş oluruz. 

 

CAN ÇOBANOĞLU 

Hocam çok teşekkürler, sağ olun. Hem insani haklar hem yaşam hakları birbiri ile 

ilişkilidir ve biz de bu konuları birbiri ardına ele alıyoruz. Yani orman yangınları sadece 

itfaiyenin işi değil, bir orman yangınında tahrip olan alanı, o bölgede o ülke için 

getirdikleri ve götürdükleri düşünülünce, orman yangınlarının hepimizin işi olduğunu 

görürüz.  

Biraz önce ağacın dilinden, ağacın anlattığından bahsettik mesela. Düşününüz ki 

meteoroloji bilimi yaklaşık 100 ile 150 yıl öncesine dayanıyor. Peki dünyanın oluşumu 

kaç sene? Meteoroloji bilimi olmadan önce yaşanmış iklim değişikliklerini nereden 

anlayacağız? Bugünün meteorolojik verilerine göre ölçümleyerek doğru bir sonuca 

varamayız. Çünkü hangi döngünün, hangi fazında konuştuğumuzu çok bilmiyoruz. 

Oysa ki geçmişteki dünyanın dönüşümünü, iklimsel değişikliklerini anlayabilmemiz için 

doğaya gitmemiz lazım. Ama tahrip edilmiş bir doğa da, geçmişinizin köklerini 

sildiğiniz için size iz bırakmaz hale geliyor. Onun için hepsini beraber konuşuyoruz. 

Verdiğiniz bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyorum, Hocam sağ olun. 
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PROF. DR. KADİR SEYHAN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

 

Ben de denizlere ve iç sulara, iklim değişikliğinin etkisinin ne olduğuyla ilgili hem 

pratikte hem de çalışılmış, yapılmış ve bulunmuş bazı sonuçları sizinle paylaşmak 

isterim. Dersime çalışırken geçmişte 1800’lü yıllarda bir İngiliz bilim adamının 

söylediklerine denk geldim ve onunla başlamak istiyorum. “Bu dünyada esas sorun 

hidrojendir, hidrojen bütün hastalıkların başıdır” diyor; “Gelecekte hastalıkların anası 

da babası da hidrojen olacak, bütün kanser vakalarının temelinde hidrojen yatacaktır” 

diye de ekliyor. Çünkü neden? Örneğin iklim değişikliğinden konuşuyoruz. Bakınız şu 

içtiğimiz suyun pH‘ı 8.2. Bizim içmekten her daim mutlu olduğumuz Karadeniz’deki 

kaynak sularının pH‘ları ise 8’in üzerinde, hatta 8.4 olan ticari markalar bile var. Bu 

durum İngiliz bilim insanının dediği gibi H+ iyonunun sudaki miktarının artışıyla ilgili. 

Bir suda hidrojen iyonu oranı artarsa, suyun pH‘ı düşecek demektir. Ki bu da kanser 

vakalarının artmasına vesile olacak bir durumdur. Daha çok da böbrek kanseri, üreme 

kabiliyetinin sınırlandırılması ile ilgili hastalıklar artacak. Bunların hep hidrojenle çok 

yakından ilgili olduğu söylenmektedir.  

Başka ne olur asitleşme olduğu zaman? Sudaki yaşam alanı daralır, insanların yaşam 

alanlarını yaşanamaz hale getirir ve bununla birlikte, göçlerin oluşmasına sebebiyet 

verir. Mesela bizim Karadeniz’de, Karadeniz kültürüyle bütünleşen hamsinin, Kuzey 

Avrupa’da, Danimarka kıyılarında bulunmasının sebebi budur. İklim değişikliğine, 

insan kaynaklı habitat bozulmalarına karşı canlı, göç ederek cevap verir. Karadeniz 

hamsisinin Danimarka sularında bulunması, hamsinin yaşanmaz hale gelen yaşam 

koşulları sebebiyle, kuzeye doğru göç etmesiyle açıklanabilir.  

Kutuplara yakın yerlerde de iklim değişikliğinin etkisi bir başka şekilde tezahür ediyor. 

Her gün İngiltere büyüklüğünde bir buz kütlesinin eridiğini söylüyor yine okyanus 

bilimciler. Peki bu ne demektir? Deniz suyu seviyesinin yükseldiği özellikle kıyı 

alanlarındaki yaşam yerlerinin, şehirlerin ve kıyıların % 20 ile yer yer % 80’e kadar 

bozulduğu, değiştiği anlamına gelir. Bu durum belki henüz Türkiye’ye sirayet etmedi 

ama doğruyu söylemek gerekirse, kıyı alanlarını, yanlış uygulamalar neticesinde 

yaşanamaz hale getirme noktasında biraz da hoyratça kullandığımız doğrudur. 

Özellikle son dönemlerde bir yılda alınan yağmur miktarı 2-3 günde alınmaya 

başlanınca su taşkınları, sel ve heyelanlarla bütün dünyada hatta ülkemizde 

yaşadığımız can ve mal kayıplarının temelinde, doğayı hoyratça kullanmamız ve tahrip 

etmemiz yatmaktadır. 
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Canlı cansız kaynakların kullanımında ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması noktasında 

bir optimizasyon yapmak gerekirse; çok mahir olmadığımız söylenir ki, doğrudur. 

Şimdi, bir başka konu bizi direkt ilgilendirmese de, artan H+, denizdeki kalsiyum 

karbonat oranının azalmasına ve dolayısıyla deniz dibinde yaşayan kabuklu deniz 

canlılarının kabuk oluşumuna da olumsuz etki eder. Bu da ciddi bir sıkıntı. Bunun 

nihayetinde dünyanın muhtelif yerlerinde, Orta Amerika sularında, Uzakdoğu, Borneo 

adasında, Sabah adaları civarında, Avustralya’nın etrafındaki mercan kayalıklarında, 

kabuklular, denizlerin olmazsa olmazı ve milyarlarca dolarlık bir turizm geliri demek. 

Dolayısı ile turizmi de olumsuz yönde etkileyecek bir durum. Kısaca kabuklu deniz 

canlılarının asitleşmesi neticesinde azalan kalsiyum karbonattan dolayı kabuk 

oluşumları ve mercan kayalıklarının oluşumu olumsuz yönde etkilenir ki, bu da iklim 

değişikliğine bağlı H+dir.  

Dünyada bir milyarın üstünde mahdut gelire sahip insanın protein ihtiyacını karşılayan 

sektördür deniz ve iç sular. Dünyada balıkçılık sektörünün ekonomik değeri yılda 450 

milyar dolardır. 1,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ise, deniz ticaretinden, 

taşımacılığından sağlanır. Hal böyle olunca deniz ve okyanuslar, çevre, doğal canlı 

kaynaklar; insan hakları duyarlılığında ele alınması gereken hususlardır. Ehemmiyetle 

ve ısrarla insanoğlu bu hususu unutmamalıdır.  

Daha ben üniversiteyi yeni bitirmiş, yurt dışına yüksek lisans ve doktora için gittiğimde 

1987’de; o zaman ne kadar lanetmiş, şimdi lanetliyorum kendimi, içtiğim sigara 

izmaritini sokağa atacak yer bulamadım. O kadar temizdi ki çevre, cebime koydum. 

Elim yandı söndürürken. Eve gidip çöpe attım. Şükürler olsun şimdi otobüslerde, 

uçakta, kapalı alanlarda, sigara içmeme konusunda ve alınan kararların 

sürdürülmesinde hem devletin hem de insanlarımızın çok hevesli olduğunu 

görüyoruz.  Özellikle bir naylon torba deyip geçmemek lazım, çevre hassasiyeti 

noktasında çok önemli bir gelişme ülkemizde yaşadığımız; ancak ilk heyecanını 

kaybettik gibi geliyor bana. Kamu spotu olarak her zaman kullanılması lazım. 

Bu duygularla özellikle çevrenin, doğanın ve canlı kaynakların insan hakları 

hassasiyetiyle ele alınması gerektiğini bir kez daha vurgulayarak hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Teşekkür ediyorum, iyi ki burada hep beraber birlikteyiz. TÜMBİKON’a 

ve TÜMBİFED’e bu manada da teşekkür ediyorum.  
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DR. RAMAZAN KURTOĞLU 

Öncelikle size bir kitabımdan bahsetmek istiyorum. İsmi Biyopolitik Savaşlar. İklim 

değişiklikleri ile ilgili senaryoları ele aldığım kitabım. Küresel iklim krizleri, gıda azlığı, 

küresel sağlık meselesi ile ilgili ve bu kitabın üst başlığı şu: Yeni Gerçeklik, Küresel 

Rezerv Para, Yeni Dünya Düzeni, HAARP ve Elitlerin İklim Senaryosu. Alt başlığı ise: 

İklim, Su, Gıda, GDO, Sağlık İstihbaratı. Ben bu kitabı yaklaşık 5 yıl kadar emek 

harcayarak hazırladım. İlk olarak 2018 yılında ABD’de basıldı kitap ve hakikaten 

Türkiye’de erotik kitaplar çok satar ama, ülkemizde de baya ciddi şekilde satıyor.  

Değerli Dostlar 8 yıl önce demiştim ki, bundan sonra dünyadaki rekabet ve savaşlar 

gıda, su, ilaç boyutu üzerinden yapılacak. Bu iş bugün dünyada nereye gidiyor? Din ve 

ezoterik yapılanma için - çünkü hiçbir küresel değişim sanal bir felsefi inanca 

dayanmadan olmaz- 50-100 yıllık planlar hazırlanır, siyasi hedefler böyle belirlenir.  

Şimdi ben bu kitabı yazarken, 1998 yılında Kanada’da üniversitedeydim. Diğer 

arkadaşlar Kanadalı kızlarla zaman geçirirlerken, ben de kütüphanelerde zaman 

geçiriyordum. Bir gün Virgin Havayolları’nın bir mağazası var. Orada kapıdan girerken 

bedava dergiler vardır, onlardan aldım. Dergide HAARP diye bir şey çıktı karşıma. 

Hakkında en çok spekülasyon yapılan bir televizyon programı vardı, üniversiteden bir 

akademisyen arkadaşım katıldı profesör, önce ona bağlandılar. Profesör dedi ki 

“HAARP diye bir şey yoktur.” Yahu ben bu kitabı yazarken, Türk genelkurmayına 

gittim, HAARP diye bir bölüm vardı. Hatta onlarla görüştüm.  

Küresel iklim değişikliğini, açık ifade edeyim, yeni dünya düzeninden ayrı düşünmeyin. 

Küresel iklim değişikliği var mı? Var. Ama bunun istismar edildiğini hemen söyleyeyim. 

Ayrıca şunu da söyleyeyim, küresel iklim değişikliği ile Birleşmiş Milletler (BM) ve sub-

politic kuruluşlar, IMF (Uluslararası Para Fonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WTO ( 

Dünya Ticaret Örgütü)  gibi kurumlar için, bize “uluslararası” derler. Hadi canım sende 

bunların hiçbiri uluslararası falan değil, ulus üstü kurumlar bunlar, bizim gibi ülkeleri 

öpmek (kontrol altına almak) için kurulurlar.  

(Not: Sub-politic, yarı politik ya da politika altı kuruluşlar)  

Geçmişte de bu yönde kurumlar kuruldu. Bu gün de küresel iklim değişikliği 

yaratanların eliyle, bizim gibi ülkelere emperyalizmin yeni modellerini uygulamaya 

çalışıyorlar.  

ABD’de  1.800 civarı think tank (düşünce kuruluşu ) var, Türkiye’de ise sadece 140 

tane. New Green Deal - Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan bahsedildi. Küresel İklim 

Değişikliği Masalı’ndan başka bir şey değil bu mutabakat. Biraz sonra kökenlerine 
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döneceğim bu mutabakatın. ABD üzerinden küresel elitlerin insanlığa kakaladığı bir 

proje. 

Küresel iklim değişikliği var mı? Var. Ama söyledikleri tedbirlerin hepsi palavra. İki şey 

yapmaları lazım. 1) GDO’lu ürünleri ortadan kaldırmalılar, ata tohumlarına geri 

dönmeliler. Zaten problemin % 90’ını çözmüş olurlar 2) Kimyasalları ortadan 

kaldırırlarsa, problemin tamamı çözülmüş olur. Ama hayır, onlar gidecek, 40 milyar 

dolara Monsanto’dan alacaklar. (Not: ABD merkezli, 1901’de kurulmuş çok uluslu 

şirket. Tarım, özellikle sebze tohumları, bitki biyoteknolojileri ve kimyasalları üzerine 

çalışıyor. Üst kuruluşu Bayer AG. Tam 66 ülkede faaliyet gösteriyorlar)   

Monsanto’nun GDO’lu, cibilliyeti bozulmuş tohumlarını, buğdaylarını o insanlara 

kakalayacaklar. Şeker hastalığı patlayacak, Türk insanının % 20’si şeker hastası, ondan 

sonra erkeklik (testesteron) hormonu zayıflayacak, kısırlık patlayacak. Ondan sonra da 

bize nasihat edecekler. Geçsinler bunları. “Yok tatlı şeyler yerken dikkat edin, vs” Ben 

tarımı iyi bilen bir ailenin çocuğuyum. Antalya Serik'te ciddi bir toprak varlığımız var, 

ekip biçmeye devam ediyoruz. O yüzden GDO’lu tarıma karşıyım.   

1)2021- 2030 BM planlamasını, 2) 2017 Japonya’daki G-20’lerin toplantısını, 3)  

2018’de Roma’da küresel elitlerin ve sub-politic dediğimiz IMF gibi kurumların 

katıldığı toplantıyı, 4) 2019’da patlayan corona virüsü anlamadan, küresel iklim 

değişikliğini anlayamazsınız.  

O zaman özetliyorum; bakınız bu proje, iklim değişikliği de dahil bir para savaşıdır. 

Çünkü yeni dünya sistemindeki temel;  sanal para olacak. Kripto para da diyorlar. 

Kripto veya sanal para veya dijital para, zaten 78-80’den beri kullanılıyor dünyada. 

İşte bu yapıyla İsveç, Norveç, Danimarka 2025 yılında tamamen nakit parayı 

kaldırıyor. Nakitsiz bir toplum, mülkiyetsiz bir toplum yapısını oluşturuyorlar dünyada. 

Rothschild 15 Mayıs 2020’de şunu söyledi, “hiç olmadığı kadar küresel sosyalizme 

yakınız”, yine aynı gün attığı mesajda, “tarımda yapı değişmeli” diyor. Değişmeli tabi, 

çünkü tohumlar zaten onların ellerinde.  

Svalbard Küresel Tohum Deposu’nda (Kıyamet Ambarı dedikleri yer) hem Allah’ın 

yarattığı GDO’su bozulmamış tohumları saklıyorlar. Hem de cibilliyeti bozulmuş 

tohumlardan numuneler tutuyorlar. 1950 yılında Rockefeller ailesinin kurmuş olduğu 

bir enstitü var güneydoğu Asya’da. Bu enstitü 140.000 çeşit pirinç tohumunu aldı, 6 

çeşide indirgedi ve enstitüde 5.000 akademisyen ve mühendis çalışıyor. Buradaki 

akademisyen ve mühendis arkadaşlarımı, onlara tercih ederim. Siz bilim insanlarının 

hepsinin ahlaklı falan olduğunu mu zannediyorsunuz?  
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Bilim dünyası asla özgür değil. Buradaki arkadaşları tenzih ederim. Kimsenin 

okumadığı, beş para etmez dergilerde yayınlanan makaleler ile insanlara profesörlük, 

akademisyenlik ünvanları dağıtılıyor. Bilim dünyasında büyük kanatlar denen temel 

bilimlerde daha farklı kıstaslar var ama, sosyal bilimlerde bazen para vererek 

yayınlatamayacağınız makale de yok açıkçası. Benim bir makalem vardı, ABD’de işte 

bu meşhurlardan birine gönderdim. Dediler ki “şu paragrafı çıkarırsanız yayınlanır”. O 

paragraf zaten neo-liberalizmle ilgili bir paragraf.   

Sonra  Çinliler nereden bunu duymuşlarsa duymuşlar dediler ki, “biz yayınlarız bu 

makaleyi”. Vakıflar yoluyla, sivil toplum kuruluşları yoluyla, üniversiteler yoluyla 

bütün dünyada sistem böyle. Biz aşağıdakiler buna çok dikkat ederse, hocalar daha 

itinalı kabul ederse tezleri –işleri çok yoğun, bazen bunlara dikkat edemiyorlar.- belki 

bu problem çözülür.  

İşte değerli dostlar, 2017’de Japonya’da, G-7 toplandı. Biz de G-20’nin içindeyiz ama, 

bizi almadılar. Rusya’yı da almadılar. G-7’liler dediler ki Japonya’da “Para ve sermaye 

piyasaları kapatılacak. Net söylüyorum, 2023 geliyor sermaye ve para piyasaları 

kapatılacak.” Türkiye de buna dahil. G-7’lilerin aldığı karara Türkiye’de direnecek bir 

iktidar yok. Maalesef muhalefet de yok, yani Türkiye teslim alınmak üzere.  

Bir başka şey de 2001 yılında ikiz kulelere uçak çakıldığında, para ve sermaye 

piyasaları kapatıldı, 15 gün sonra açıldı. Nerede kalmıştık? dediler. Hani bir laf var ya 

madness (çılgınlık),  açıyorum kapatıyorum, bunlar öyle yapıyor. Sonra da kaldığı 

yerden devam ediyor.  

Sonra 2008 krizinde küresel finans krizi (mortgage krizi), onda da bu adamlar yeniden 

para ve sermaye piyasalarını kapattılar.  

Değerli dostlar şimdi sermaye piyasaları kapatılabiliyor açılabiliyor, bir şey de olmuyor 

ama, şunu söyleyeyim, bu 2030 yılına kadar bitmiş olacak. G-7 diyor ki,” x gününde 

kapatacağız para ve sermaye piyasalarını” ve herkes bekliyor, 15 gün geçecek, 30 gün 

geçecek açılacak. Diyelim ki Türkiye’den söyleyeyim bankada 100.000 dolarınız var,  

kapatıldığı gün 8,5 TL,  piyasaların kapatıldığı gün altının onsu da 2.000 dolardı, 

aradan bir ay geçti diyelim, altının onsu 5.000 dolar oldu, dolar kuru da 10,5 TL oldu,  

Ne ödenecek derseniz? İkisinde de kapatıldığı günden ödeme yapılır, bunu bir yere 

yazın. X gününde kapatıldığı günkü bedelden ödeyecekler. Bütün dünyada böyle 

olacak.  Büyük reset (büyük sıfırlama ) dedikleri bu işte.  

Sonra bu adamlar 2018 yılında bir toplantı daha yaptılar. Toplantıya BM, IMF, WTO, 

WHO ve küresel elitleri temsilen Kanadalı dolar milyarderi Amca katıldı. Konuştular, 

tartıştılar, bir karar aldılar. “Bütün bu gidişi küresel iklim değişikliğini durdurmak 
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(geriye götürme değil)  için gelecek 10 yılda bize 100 trilyon dolar para lazım” dediler. 

“ Bu para da Amerikan doları ile olamaz” dediler. Çünkü “Amerikan dolarının 2008 

krizinden sonra cılkını çıkardık” dediler. Çünkü ha babam bas babam bas, yani şu anda 

sistemde 870 trilyon dolar karşılığı dönen para var. Paranın zaten 1/3’ü masada 

diğerleri kağıt üzerinde dönüyor.  Bunlar basılır çekilir toplanır vs. İşte bu yapıda iki 

sonuç çıktı raporda, ( Peru Lima 2018 internette bulabilirsiniz). 1) Bunun bir sanal 

para olması lazım. 1960 sisteminde IMF’in sanal parası var. Adım adım geliyorlar ve 

IMF’i ima ediyorlar. IMF, Dünya Merkez Bankası olsun, IMF’in para birimi de küresel 

rezerv para olsun istiyorlar.  

Yıl 2010, Pentagon Baş Danışmanı James Rickards başkanlığında 16 Amerikan 

istihbarat kurumunun katılımıyla bir simülasyon çalışması yapıldı. James Rickards’ın iki 

kitabının Türkçe’ye çevrilmesinde ön sözü yazan hoca da benim. Neyse Los Alamos 

dünyanın en büyük nükleer merkezidir ve Amerika'da 17 tane buna benzer kurum 

vardır. Buranın üzerinden izinsiz uçak bile geçemez. İşte bu Los Alamos’ta  bir 

simülasyon yaptılar. Bir tek soru vardı, o da Amerika Birleşik Devletleri bir nükleer 

saldırıya uğrasa mı daha büyük zarar görür? Yoksa dolar, rezerv para olmaktan 

çıkarılırsa mı daha büyük zarar görür? Cevap; dolar rezerv para olmaktan çıkarılırsa 

Birleşik Devletler bölünebilir. Bu simülasyondan çıkarılan sonuç bu.  

Ve değerli dostlar Londra'da şu anda Wall Street bankerleri ile Londra Şangay 

bankerleri arasında ölümcül bir kavga var. Yani kılıç ile paranın ölümcül kavgası. Yani 

bu işin bir de Pentagon tarafı var. Niye Biden durup dururken CIA’e “virüsü araştırın”  

dedi ki?  Biden küreselcidir ama, Pentagon bastırınca “araştır bakalım” dedi. Çünkü 

muhtemelen CIA’e Oxford bir ipucu verdi, virüsün nedeni yarasa değil dedi. Ama 

Türkiye’de bazı bilim insanlarına kalırsa, covid, yarasanın kanatlarının altından çıktı. 

Muhtemelen CIA ipucunu Oxford’dan aldı, Pentagon’un da bastırması ile bu işi 

araştırıp sonuca ulaşınca da, Çin’e davaları açacaklar.  

Burada bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum değerli dostlar, bu muktedirler, 

sub-politic kurumları kullanıyorlar şimdi. Bir meseleyi önce uluslararası hale getirirler. 

Küresel iklim değişikliğini de Lima’daki toplantıda uluslararası platforma taşımışlardı. 

İkinci adımda, krizleri ulus devletlerin tek başına çözemeyeceğini söylerler. O zaman 

ulus üstü IMF gibi, Dünya Bankası gibi  kurumları öne sürerler. Onlar sanayileşmelerini 

tamamladı, her şeyleri yerinde, biz Türkler domatese muhtacız. Ondan sonra karbon 

gazı yasası diyorlar.  

Hepinizin önünde telefon var. İnternete girin, adamlar 1980’de bunun anıtını 

yapmışlar. 
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(Not: Georgia Guidestones- Georgia Rehber Taşları Anıtı. ABD’nin Georgia 

eyaletindeki anıtın üzerinde 10 emir bulunuyor. “Altın Çağı” arayan R.C. Christian 

grubu tarafından yaptırılmıştır) İlk maddesi “dünya nüfusunu 500 milyonun altında 

tutun” , ikinci dikkat çeken husus yeni bir dil getirmek, gelenek ve görenekleri 

yönetmek istemeleri, üçüncü husus adalet sistemini küresel bir merkeze oturtmak 

istemeleri. 12 dilde 10 emir yazmışlar bu taşlara.  

Diğer taraftan değerli dostlar, 10 yılda 100 trilyon dolardan bahsettik. Haziran 

2020’de Demokratlar bu teklifi Amerikan Kongresi’ne verdi ve Cumhuriyetçiler karşı 

çıktı. Cumhuriyetçilerin karşı çıkmasıyla bu teklif, askıya alındı. Ama “dünyayı 

resetleme” biraz önce söylediğim gibi tek başına yapılabilecek bir şey değil, üstelik 

tüm dünyada ortak bir para birimi de oluşturmak isterken. Şu anda ABD’nin milli geliri 

21-22 trilyon dolar. Peki, 100 trilyon dolar basıldığını düşünün, enflasyon patlayacak, 

değerler tepetakla olacak, orta ve alt gelir grubunun malına el konacak. Niye bu 

adamlar, binaları satıp toprak alıyor, hiç düşündünüz mü? “Dünya Devleti” oluşumu 

için yakın bir gelecekte  küresel inanç, küresel ekonomi, küresel para kullanımına 

geçmek için, toprak satın alıyorlar. Adamlar, binaları satıyor, toprak alıyorlar ama siz, 

siz olun toprağınızı satmayın. Toprak en değerli şey olacak.  

Yeşil Mutabakat’ı demokratlar öne sürdüler. Bunu da söylerken “green deal year” 

dediler, çünkü 1929 küresel ekonomik krizinde “new deal” diye Roosevelt amca bir 

şey çıkardı, Amerika’yı kurtardı. 

 (Not: 1929 Büyük Buhran’ın faturası Hoover yönetimine kesilince, Franklin D. 

Roosevelt ABD başkanı oldu. Kendi adını verdiği bir ekonomik programla ekonomik 

sistemde köklü değişiklikler yaptırdı. “Roosevelt New Deal” programı 1930-1937 yılları 

arası uygulandı,  Amerikan Merkez Bankası da o dönemde kuruldu.)  

Değerli dostlar, şimdi ben köylü çocuğuyum, eskiden seyyar sünnetçiler vardı, hatta 

bazı yerlerde kirvelik de vardı, gerçi Akdeniz’de yoktur. Ailenin en yakın dostu gelir, 

çocuğu kucağına alır, işte herkes gücüne göre 3 kg, 5 kg, 10 kg lokum alır.  Çocuk 

kirvenin ya da aile dostunun kucağındayken sünnetçi işini tamamlar. Kirve bu arada 

elinde tuttuğu lokumu çocuğun ağzına basar. O zamanlar iğne de yapılmıyor, çocuk 

acıyı mı düşünsün, yoksa lokumun tadını mı düşünsün, işte sünnet etme modeli 

buydu.  

Bakınız değerli hocalarım, Türkiye'nin en büyük meselesi ahlak, adap ve bilimdir.  

Buradaki hocalarım daha iyi bilir, üniversiteler çökmüş vaziyette, böyle giderse bir 

yere varamayız. Yani körler sağırlar birbirini ağırlar durumdalar. Uyduruk makalelerle 

akademik ünvanları almak çok kolay artık. Uyduruk makale diyorum size; çünkü 



26 
 

Türkiye'nin üç önemli direktörüne dedim ki, “gösterin bana dergiyi, sosyal bilimler 

alanında istediğiniz makaleyi yayınlatalım. Bu işin cılkının nasıl çıkmış olduğunu 

göstereyim. Sadece sosyal bilimlerde değil, bu mühendislikte de böyle, yani temel 

bilimlerde de durum aynı. Bilim dünyasında artistler almış başını gidiyor.  

Dedim ya bu işlerin bir inancı vardı, felsefesi vardı. Artık her şey alt üst oldu. 

Yüzyıllardır bu döngü böyle devam ediyor. 7 yılda bir ekonomik türbülanslar yaşanır,  

bu da siyasi türbülansa yol açar.  Dönün geriye 2. dünya savaşından bu yana hepsini 

bulursunuz zaten, uzağa gitmenize gerek yok. Bir de 49 yılda  bir süper döngü yaşanır. 

Değerli dostlar, 2.10.2016’da 49 yıllık süper  döngü başladı ve 1.10.2016’da Çin parası 

Yuan IMF sepetine eklenmişti. Tam bir gün önce, parayı sepete aldılar. Asla 

anlayamazsanız ki, hep söylerim, “çok para ile güzel hanımları kendi haline 

bırakmazlar, manipüle ederler” diye. 2.10.2016’dan beri boşuna mı diyorlar 2023-

2030 evresini. 49 yıllık süper döngünün birinci evresi. İkinci evresi de 2 Ekim 2030’da 

başlayacak. Değerli dostlar bin defa yanılmak isterdim. Ama bu adamlar 2023-2025’te 

bir dünya savaşı çıkarmazlar ise, 2026-2028’de çıkaracaklar. Onun için Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti olarak şerefimizi, haysiyetimizi ve cumhuriyetimizi korumak 

istiyorsak bir an önce; 1) gıda, tarım, ilaç sektörlerinde 2) nükleer silah olarak 

güçlenmeliyiz, bu olmadığı takdirde yerler bizi. Çünkü mevcut durumda en 

muhafazakar iktidar dönemini yaşıyoruz Türkiye’de, tam 19 yıldır. Üstelik bu iktidar 

döneminde Araplar adeta kucaklandı. Araplar ne yaptı peki, arkadan hançerledi yine. 

Çünkü adamların adabı/edebi bu. Bundan dolayı Araplar’la birlik beraberlik, hikaye. 

Araplar Türkler’i yerlerse İslamı da yiyeceklerini biliyorlar. Ama bir şeyi hatırlatıp 

geçeceğim ”siz aklınıza danışmaz mısınız?” diye Kur-an’da ayet vardır. Maalesef 

Müslümanlar aklını yemiş vaziyette.  

Yine bizim ülkemizde herkes aşı olsun isteniyor ama, bunların hiç biri aşı değil, aşı 

taslağı. Bazı insanlar zannediyor ki aşıyla çip takılacak! Ya sevgili dostlar kendimi 

yiyorum. Ben  müslüman bir Türküm, neticede kendimi borçlu hissettiğim bir milletim 

var. Ne diyor ayette “Biz imanı ve ilmi her isteyene veririz. O zenginlik ki, Allah 

yolunda harcanması ateşten gömlek”. Ben bu milletin parası ile okudum, yurt dışında 

eğitim gördüm, ben de kenara çekilip, aynı davulu çalıp cebime paraları atmayı 

bilirim; ama, bu işin sonrası var, öbür dünya var. Türkiye'de bir seyretme hali mevcut. 

Yani “birileri yapsın, biz de şantili peynir tatlısı yiyelim, kimse de dokunmasın”. Yok 

öyle yağma. Çünkü bu artık Türk milleti ile Batı'nın hesaplaşma meselesidir. Bunun da 

partisi falan yok kardeşim. Kim başa gelirse, bahane bulanlar olacak. Çünkü Batı, Türk 

milleti ile hesaplaşmak istiyor.  
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Bir başka konu, corona virüs. Değerli dostlar benim kızım, genetik ve biyoteknoloji 

mühendisi. ABD’nin ve hatta dünyanın en iyi mühendislik okulunu bitirdi ve 

doktorasını yapıyor şu anda. ABD’de kızımın hocalarıyla konuştum, “Nedir bu?” diye. 

”% 99,999 laboratuvar virüsü” dediler. Zaten aksini düşünmek mümkün değil. Gen 

teknolojisi çok önemli bir konu. Şu anda Londra'da 188.000 Paundunuz var ise, sizi 

yeni baştan yaparlar. Önümüzdeki dönemde küresel iklim değişikliği patlayacak. Ama 

bununla birlikte birçok sıkıntı daha yaşanacak. Çünkü kıtlık geliyor, kıtlık. Corona virüs 

ile korkutuyorlar, aşıyla umut dağıtıyorlar. Umudun arkasında siyasi, dini ve sosyal 

yıkım var. İnsanlar ölüm korkusu ile adeta terbiye ediliyor.  

2020 yılında amazon ormanlarında aynı anda 12.000 yangın çıktı. 5G teknolojisi için, 

reçineli ağaçları yakacaklar bunlar. 5G bugünün teknolojisi zaten. 6-G,7-G’yi düşünün, 

bir felaket.  

Diğer taraftan,  geçen Mayıs’ta 99 ülke IMF’den borç istedi. O da demedi ki, “olmaz”. 

Zaten 2019’da tezgah hazırlanmıştı. IMF'nin bütçesini 2 trilyon dolara çıkarmışlardı. O 

dönemde IMF’nin başında Bulgaristan’dan sosyalist bir hanım vardı. Ne hikmetse bu 

kurumların başına hep sosyalistleri getiriyorlar. Çünkü kurmak istedikleri şirket sosyal, 

mülkiyetsiz bir toplum ama bunu da yeni zannetmeyin. 

Hz. Meryem tarikatı,  zaten sosyalist bir düzeni 2.000 yıl önce yaşamış ve günümüzde 

birçok kuruluşu bu felsefeden hareketle oluşturuyorlar. Yani adamlar tarihten ders 

alarak geliyorlar. 

(Not: AB bayrağı için “mavi gökyüzü altında Hz. Meryem’in tacı” ifadesi kullanılır. 

Bayraktaki 12 yıldızın İsrail’deki 12 kabileye, Hristiyanlığın 12 havarisine atıfta 

bulunduğu, Avrupa kaynaklarında yazılıdır. Avrupa bayrağı Avrupa’nın Yahudi – 

Hristiyan tarihini yansıtır. Gül ve Haç kardeşliği tamamlayıcı ve birleştirici bir unsur 

burada. Gül ve Haç bağı, diriliş ve kurtuluşun sembolüdür. Golden Dawn Tarikatı 

üyeleri göğüslerinde 22 farklı renkte yapraklardan gül ve haç sembolü taşır. 22 yaprak 

İbrani alfabesindeki 22 harfi, yaşam ağacındaki 22 yolu temsil eder. Gül ve Haç 

Kardeşliği’nin en önemli temsilcisi, aynı zamanda tarihsel önderi Paracelsus olduğu 

iddia edilir. Ancak 17. Yüzyıla kadar pek taraftar bulamadılar.  17. Yüzyıldan sonra 

Protestanların çabasıyla canlandırılmıştır. Gül, Hz. Meryem’i temsil eder. Avrupalı 

soylular amblem olarak gülü çok tercih eder. Kırmızı gül Ortodoks ve Katolikleri, 

kiliseye bağlılığı sembolize ederken beyaz gül, Protestanlık ve krallığa (devlet) 

bağlılıktır. İngiltere’de hanedan savaşları “Güllerin Savaşı” olarak bilinir. Yeryüzünün 

yeni Kudüs’ü olarak AB görülmektedir. Tarikatın mensupları İsa’nın soyundan birinin 

yaşadığını savunmaktadır, günü geldiğinde Dünya Krallığının başına o soyun 

temsilcisini yerleştirmek istiyorlar). 
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İşte orada değerli dostlar, bir dijital diktatörlükten, sanal paradan, şirket 

sosyalizminden bahsedebiliriz. Bu noktada da Amerika Irak’ı işgal ettiğinde medyada 

yazılanları hepiniz hatırlıyorsunuz. “ Saddam'ın sarayına gidecekler, merkez bankasına 

gidecekler “ diye yazıldı, hayır gitmediler. Müslümanlara tecavüz edilen Ebu Garip 

denilen bir hapishaneye gittiler. Aslında orası müzeydi. Bu müzede M.S 300’de 

hrıstiyanların yaktığı İskenderiye kütüphanesinden kalan el yazması kitaplar 

bulunuyordu. (Not: İskenderiye Kütüphanesinin yakılması hususunda çeşitli rivayetler 

mevcuttur) ABD bütün bu kitapları topladı götürdü.  

O müzenin altında Mezopotamya'nın binlerce yıllık ata tohumları vardı. Onları da 

aldılar götürdüler. Yani oyun büyük oynanıyor. Yeri gelmişken söyleyeyim, ben dört 

senedir ekmek yemeyen bir insanım. Bu tohumları aldılar. Bir kısmını Kıyamet 

Ambarı’na götürdüler, bir kısmına Amerikan Hükümeti el koydu ve Rockefeller’ın 

kontrolü altında.  

Değerli dostlar buğdayı, mısırı, soya fasulyesini yerli ise yiyin, tavuğu organik ise yiyin. 

Köy tavuğu diye dayıyorlar buğdayı ve mısırı cibilliyeti bozulmuş tavuk yetiştiriyorlar. 

Bunları yemeyin. Yerseniz eğer, plajlarda görüyorsunuzdur 18-20 yaşlarında 

delikanlılarımızın genç kız gibi göğüsleri var artık. Sebebi ne biliyor musunuz? 

Buğdayda üç temel yani, siyez buğdayı ile modern buğday arasında üç temel fark var. 

1) Gluten farkı var, bağırsak ile beyin arasındaki bağı gluten koparır. 2) İki buğday da 

proteinden oluşur, biri zararsızdır diğeri  son derece tehlikelidir. Ben bu işi niye 

heveslendim biliyor musunuz? Benim babam dünya şampiyonu bir güreşçi. Babam hiç 

ummadığımız bir hastalıktan öldü, alzheimerdan. Alzheimer ve parkinsonun en önemli 

sebebi, modern buğdaydır, glutendir. Çaya koyduğunuz şekerin glisemik indeksi 

63’tür, ekmeğinki 7’dir.  Ekmekte daha fazla şeker vardır. 3) bu çok önemli, erkeklerin 

yaratılışından testosteron baskındır, kadınlarda da östrojen baskındır. Ama yediğiniz 

buğday östrojen bombası. Hani K-pop diye Koreli bir müzik grubu var ya, üçü de 

şaibeli bir şekilde intihar etti. Kore’ye gittim gördüm onları, çok soya yerler, noodle da 

çok tüketirler. O yüzden delikanlıları genç kız gibi.  

Kızımın doktora hocası, 2045 yılında gelişmiş ülkelerde erkek sperminin sıfırlanacağını 

iddia ediyor. 120 milyondan 70 milyona indi şimdi 50 milyona gidiyor. 15 milyon 

olunca zaten çocuk yapma kabiliyeti bitiyor. Değerli dostlar, onun için siyez buğdayı 

yiyin.  

Bir başka konu, 200 yıldır insanlar çevreyi mahvettiler, tabiatı vahşice kullandılar. İşte 

artık küresel iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Tabiatı bitirdiler, şimdi sırada gıda ile 

sentetik ilaçlar var. Bu dijital sistemler ve aşılar ile artık savaş cephesi doğrudan 

doğruya insan bedeni, kalbi, beyni ve zihni. Doğu Londra’da 2011 yılında kurulmuş 
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olan bir şirketi 650.000.000 dolara satın aldı biri. Sebebi şudur, “insan zekasına ve 

zihnine hükmeden, 21. yüzyıla hükmedecek” diye kabul ediliyor ve oyun burada 

oynanıyor. Avrupa Birliği diyor ki, “yeşil enerji yapalım”, yapalım da onlar teknolojik 

gelişimlerini tamamlamış, bizde ise şu anda 1.600.000 üniversite diplomalı işsiz var. 

Gandhi’nin bir sözü vardı, “Tanrı varsa ki, vardır bir insan için en iyi, ekmek şeklinde 

görülebilir” diyor. Türk insanı ekmeğe muhtaç durumda. Ben kaç sefer yazdım, 

söyledim. Bilim Kurulu hata yapıyor. Çünkü bir gün kapanma Türkiye Cumhuriyeti 

ekonomisine 1 milyar dolara patlıyor. Yani bugünkü parayla 8,5 milyar TL. İşte şu anda 

doğrudan doğruya insan bedeni, beyni, zihni savaş cephesi haline getirilmiş vaziyette.  

Değerli dostlar, elimizdeki sosyal medya ile artık insanlık; Spartaküs’ten, Bilal  

Habeşi’den daha köle vaziyette… köle zihinlerimizin ırzına geçilmiş vaziyette… 

düşünemez durumda… ifade hürriyeti gitmiş vaziyette… İnanç hürriyeti de artık 

sentetik, sanal para gibi. Biraz yahudilik, biraz hristiyanlık, biraz müslümanlık ama 

çokça pagandil. Örneğin “dinler arası diyalog” yeni inanç sisteminin ürünü. Maglev  

trenlerinden bahsedilmişti, yeni nesil ulaşım aracı olan maglev trenler.  

(Not: Maglev treni, manyetik kaldırma kuvveti ile çalışan süper hızlı trendir. Magnetic 

Levitation kelimelerinden türetilmiştir ismi.  Temel çalışma prensibi, manyetik 

kaldırma kuvveti kullanılarak trenin havada tutulup yüksekten ulaşım sağlaması). 

Şu anda New York- Los Angeles arasında saatte bin kilometre hızla gidecek maglev 

trenleri yapılıyor. Yakıt ve hareket mekanizması, hidrojen enerjisine dayalı. Bu trenler 

monotomik elementler, yani altın, platin, paladyum kullanır. Bu elementler belli bir 

hızdan sonra havaya kalkar, tren de bu hava yastığı üzerinde gider. Demir demire 

sürtse yanar zaten. İşte konu burada Türkiye’ye bağlanıyor. New York Altın 

Konseyi'nin raporuna göre, dünyada 90.000 ton altın rezervi mevcut,  Türkiye'deki 

altın rezervi de 11.000 bin ton. Bu yüzden son dönemde Türkiye’nin birçok yerinde 

altın aranıyor.  

(Not: Bazı doğal felaketleri, özellikle orman yangınlarını bu açıdan bir kez daha 

değerlendirebiliriz).  

Bir başka şey korkusuz yaşama hürriyeti. Artık insanların sokakta, evde, trafikte, işte, 

kısacası her yerde ödü patlıyor. Bu yüzden insanlar silahlanmaya başladı. Kendi 

adaletlerini kendileri tesis etmeye çalışıyorlar ki, bu durum büyük tehlike. Vatandaşın 

güvenliğini sağlamak, devletin görevidir oysa.  

Yine bir başka konu başkasının hizmetine muhtaç olmadan yaşamak istiyor insanlar. 

Böyle bir şey var mı? Yerel yönetimler güçlendirileceğine, tam tersi merkeze bağımlı 

hale getiriliyoruz. Yine son dönemde Türkiye'de nükleer enerji tartışması çok oldu. 



30 
 

Santral kuralım mı,  kurmayalım mı? tartışması devam ediyor. Dünyadaki örneklere 

bakınca, İsveç'de, Danimarka'da 127 milyar dolarlık, Hindistan’da beş yıl önceki 

rakamlarla 150 milyar dolarlık nükleer santraller kuruluyor. Çünkü Hindistan, 

dünyadaki toryum üretiminde ikinci sırada. Birinci sırada ise Türkiye var . Dünya 

rezervinin % 70’i ülkemizde. Altı tane akademisyenimiz bunun için öldü.  

(Not: 30 Kasım 2007’de Isparta Süleyman Demirel Havaalanı’nda  Atlasjet’e ait 

İstanbul-Isparta seferini yapan uçağın iniş sırasında düşmesiyle 7’si mürettebat 57 kişi 

yaşamını yitirdi. Yolcular arasında Türkiye’de toryum, Türk Hızlandırıcı Projesi, Bilim 

Kenti ve CERN süreciyle ilgili önemli çalışmaları olan Boğaziçi Ünv.’den Prof. Dr. Engin 

Arık ve 6 kişilik bilim ekibi vardı. Raporlara Pilotaj hatası olarak geçti kaza. Ancak 

sabotaj iddiaları hep sürdü). 

Ondan sonra yeni bir elektrik sistemi geliyor haberiniz olsun. Güneş alan internet 

modeli bir elektrik sistemi. Evlerden, iş yerlerinden adeta çevrim içi, çevrim dışı bir 

elektrik sistemine doğru gidiyor dünya. Doğalgaz rezervlerinin 200 yıl daha yeteceği 

hesaplanıyor ve alternatifler yaratılmaya çalışılıyor. Mesela size, bize hepimize 

kakaladıkları İngiliz arabalar var ya, daha az çevreyi kirletiyor diye satılan. Vallahi de 

billahi de mazottan daha çok kirletiyor bu hibrid arabalar. Bir araştırma sonucu bu 

arabaların mazottan daha fazla zarar verdiği tespit edildi, teknolojisi böyle. Çünkü 

adamlar yeni model arabayı daha pahalıya satmak istiyor, bu yüzden çevre dostu 

masalı anlatılıyor. Ozon tabakasına ineklerin zarar verdiği ise, çok abartılı bir konu. 

Bunlar insanlarla dalga geçiyorlar. Çünkü insanlara yapay et kakalama derdindeler 

ama, Omega- 3’ü ekleyemiyorlar .   

Diğer taraftan Türkiye ile ilgili bir bilgi vereyim. İsviçre ‘de bir rapor açıklandı, 

Türkiye'de 2019’da dolar  milyoneri sayısı 21 bin iken, bir yılda, yani 2020’de 115 bine 

çıktı. Yine enteresan bir konu, maden ruhsatından bahsetti hocam. Şu anda 

Türkiye'de son 18 yılda değerli maden ruhsatı verilen alan, 400.000 kilometrekare. 

Bakın bir şey söylüyorum, hepimiz bu vatanın çocuklarıyız. Türkiye’nin yüz ölçümü 

800.000 km2, yarısına maden ruhsatı verilmiş, gözümüzü dört açalım. Maden 

ruhsatlarının tamamına yakını içimizde kendini azınlık hisseden bir grup yapının başını 

çektiği yapılarla, yabancı konsorsiyuma verildi. Bunlar hiç iyi haberler değil. Bakın ne 

diyorum, kendini farklı sayan bir yapı ile yani PKK'ya yakın bir zihniyet ile yabancıların 

yaptığı bir gruba verildi. Bundan daha önemli bir şey var mı?  

Efendim, olayın özü şu, elbette iklim değişikliği vs. bunlar doğru; ama, yeni 

emperyalizmin ulus üstü bir yapılanması bu. Türkiye çok dikkat etmek durumundadır. 

Aksi takdirde bir film vardır, Hollywood filmi; “Kiss Kiss Bang Bang”-öperler ve 
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vururlar-. Önce yeşil enerji falan öperler. Sonra bakmışız ki arkamızda kimse yok. 

Arkadan da vururlar. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. 

 

İKİNCİ OTURUM  

PROF. DR. ERSAN BAŞAR 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

 

Bu çalıştay için özellikle TÜMBİKON ailesine başta Cevdet Akay Başkan ve yönetim 

kurulu olmak üzere çok teşekkür ediyorum.  

İklim değişimi ile ilgili buzullar, buz ve kutuplarla ilgili konuya biraz daha dikkat 

çekmek istiyorum ve dünyadaki gelişmelerle ilgili bir iki tane cümlemin de etkileyici 

olacağını düşünüyorum.  Farklı bir bakış açısından kutup politikalarıyla ve iklim 

değişimi ile ilgili olarak özellikle bizim tri-polar dediğimiz kuzey kutbu (arktik), güney 

kutbu (Antarktika) ve Himalaya sıra dağlarından oluşan buzullar çok önemli bir yer 

tutuyor kiyosferde ve dünya tatlı su rezervinin %80’ini buluyor buradaki rakamlar. Bu, 

evimizdeki bir buzdolabının buzluğunda duran su gibi, eğer birisi bunun fişini çekerse 

o buzluktaki su bir süre sonra eriyecek ve her şey farklı bir yola gidecek.  

Tabii buzulların erimesi arktikte biraz daha farklı. Arktik Buz Okyanusu donmuş deniz 

suyudur. Okyanus suyunun donmasıyla buz okyanusu oluyor ve burada oluşan bölge, 

mevsimsel olarak değişiklikler kaydediyor. Taşıyıcı kuşak adını verdiğimiz okyanus 

akıntıları okyanuslardaki suyun sirkülasyonunda ki, bu sirkülasyon 1000 yılda bir 

oluyor, yani arktikte başlayan su 1000 yıl sonra tekrar arktiğe dönüyor. Burada 

sıcaklıktaki çok küçük bir değişim dünyanın katastrofik bir şekilde dengesinin 

bozulmasına sebep olabilecek bir şey. İşte kuzeydeki arktik buz okyanusundaki buzun 

genişleme alanları sıcaklıkta azalıyor ve buradaki buzun azalması ve buzun erimesine 

neden oluyor. Deniz buzunun yaşlı olanı önemli, bu oranın azalmaması gerekiyor. 

Bunlar her yıl donuyor ve ortadaki kutba yakın daha soğuk yerler uzun yıllarca kalıyor. 

Bunların erimesi sonucunda, okyanuslarda, özellikle kuzey buz okyanusu (arktik 

okyanusunda) çok önemli bir sorun çıkıyor ve deniz suyundaki asidite artıyor ve 

değişiyor. Deniz suyundaki asitlerin artmasıyla oradaki canlı yaşam direkt olarak 

etkileniyor. Balıkçılık açısından bu asit seviyesinin yükselmesi, olumsuz anlamda 

önemli. Asitleşme balık stoklarını azaltmaktadır. 

Şimdi bunlardan sonra nasıl neler oluyor? Onlara bakacağız ama, arktikte biraz daha 

durum farklı. Yani güney kutbu bir kutup olmakla beraber, aynı zamanda bir kıta. Kıta 

olduğu için 14.000.000 km2’lik bir sabit buz kütlesi var. Türkiye'nin 17 katı 
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büyüklüğünde bir kıtadan bahsediyorum. Türkiye'nin 17 katı büyüklüğündeki 

Antarktika’ya giderken sadece 7 gün yol sürüyor. 6-7 uçak değiştirerek gidiyoruz. 

Antarktika’ya en az 4.000-5.000 km bir gemi seyrimiz oluyor. Çok büyük bir alan ama, 

biz yer kürenin altında kaldığı için Antartika’yı ne okullarda gördük ne de tanıdık, 

hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak özellikle son dönemlerde farkındalık artmaya başladı. 

Arktikte durum biraz daha farklı, Antarktika gibi değil. Antarktika daha soğuk, daha 

soğuk olduğu için kendini daha iyi koruyor. Daha büyük parçalar halinde okyanusa 

doğru sürüklendi, sürüklenmeye de devam ediyor. 2000 m2 alan üzerinde bir buz 

kütlesi var. Buz kütlesi hareket ediyor ama arkadan besleniyor. Yani çok kötü bir 

durum yok Antarktika için. Ama arktik öyle değil, çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü 

Antarktika’da kutup bir yerküre ile dengelendiği için oradaki buz kütlesinin buzul 

dönemi 2,5 milyon yıllık bir geçmişe gidiyor. Yani oraya ayak bastığınızda sizden önce 

hiçbir canlı oraya basmamış. Siz milyon yıllık bir yapıya basıyorsunuz, çok heyecan 

verici bunu sizinle paylaşmak isterim. Çünkü her bastığımız nokta böyle özellikte bir 

yer ki, çok hassas olmamız lazım.  

Şimdi Arktikteki  durum kıyıdaş ülkeleri tarafından siyasi ve politik açıdan biraz 

sıkıntılı. Ama, Antarktika’da durum öyle değil. 7 ülke Antartika’da hak iddia ediyor. 

Burada toprak üzerine hak iddiasında bulunuyor bu 7 ülke ama, ince noktalardan bir 

tanesi de Antarktika Anlaşmalar Sisteminde toprak hak iddiaları 2049 yılına kadar 

konuşulmamak üzere rafa kaldırıldı. Ancak son yapılan iki yıl önceki ATCM 

toplantılarında İngiltere’nin vermiş olduğu bir kağıtla 2049 tarihi de kaldırıldı. Ama 

yazıda şöyle diyor, “bir sonra belirlenecek tarih”, bu 2100 de olabilir, 2022 de olabilir, 

tarih belirsiz. 

Buzulların erimesi sonucunda Antarktika’da kara parçaları açığa çıkıyor ve burada 

müthiş derecede mineral madde ve hidrokarbon yatakları var. Antarktika’da her türlü 

mineral, hidrokarbon bilimsel çalışmaları ve madencilik yasak. Bunlara benzer hiçbir 

şey yapamazsınız. Ama, özellikle biz Mars’ta ve Ay’da şu anda hangi madenleri 

uzaydan getirebilirizin hesabını yapıyoruz. 

Şimdi üçüncü noktamızla bunları birleştireceğiz. Üçüncü kutup noktaları olarak 

belirtilen Himalaya seri dağları, Rocky Dağları, Alpler’deki buz kütlesi yani 5.000 m 

üzeri o buz tabakası da dünyanın iklim ve meteorolojik hareketlerinin oluşması için 

çok önemli. Biraz önce kuzeyde bahsettiğimiz arktikteki Himalaya serilerinde, 5.000 m 

üzerindeki dağlarda büyük buz kütleleri ise atmosfere direk geçiş yapabiliyor ve 

özellikle dünya nüfusunun 1/6 kısmının tatlı suya erişim noktaları ve tatlı su aldığı 

noktalardır. O yüzden bu bölgelerdeki erimeler, burada yaşayan insanların ileride 
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iklim değişimi ile birlikte tamamen tatlı suya erişemeyeceği anlamına geliyor. Burası 

büyük bir alan ve bu üç nokta bir dengeyi sağlıyor. 

Tabi bizim için burada, bu dengenin en önemli noktalarından bir tanesi buzullar. Bir 

şekilde buzullar eriyince buzulun altındaki kara, açığa çıkıyor ve güneşle gelen 

radyasyon yansıması engelleniyor ve yerküre onu absorbe ediyor ve ısınmaya 

başlıyor. Git gide daha çok ısınıyor Logaritmik bir artış var. Isınma bir kere başlayınca 

artık daha hızlanır ve katlayarak gider. Lineer değil, logaritmik bir hareket oluşur, bu 

da büyük bir risk. Özellikle gelen güneş ışınları kutup bölgelerinde, Antarktika’da ve 

Himalayalar’da etkili, Arktik’te o kadar değil. Grönland’da da bir sıkıntı var ama, 

özellikle Himalayalar'da ve diğer Alp bölgelerinde, dağlarda ciddi oranda erimeye 

sebep oluyor bu güneş ışınları.  

Şimdi basit bir örnek vereceğim Kaçkar dağına, çoğunuzun gitmiş olduğunu 

düşünüyorum. Kaçkar Dağı’nda Kaçkar buzulu vardır. Türkiye’de en önemli 

buzullardan bir tanesi. Ben 30 yıllık bir süreç içerisinde o buzulu çok iyi biliyorum, 

hatta fotoğrafladım, bu işle çok ilgili olduğum için. Buzulda gözle görülebilir bir 

biçimde, çok net olarak son 20-30 yıl içerisinde bir azalma olduğu gözlemleniyor. 

Milyon yıldır orada duran o buz kütlesinin özellikle son 20 yıl içerisinde yok olduğunu 

görebildim. Artık Antarktika’da, bizim şu an üs kurduğumuz bölgede bulunan yerde 2 

tane büyük AVM düşünün, AVM binasının 30-40 kat büyüklüğünde bir kütle. 4 yıldır 

aynı noktaya gidiyorum ve fotoğrafları var. Bu büyüklükteki bir kütlenin yok olduğunu 

gördüm ve biz üs alanını değiştirmek zorunda kaldık. Bu kadar hızlı eriyor yani. Milyon 

yıllık hareketlere baktığımızda çok acayip, katastrofik bir şekilde trendlerin yukarı 

çıktığını görüyoruz.  

Şimdi bu iklim değişiminde birtakım sinüzoidal hareketler var, geçmişe dönük. Yani biz 

bu pikin neresindeyiz? Tırmanma aşamasında mıyız, üstlerde miyiz? Dünyamız, 

yerküremiz birçok kere buzul çağına girmiş, buzul çağının farklı evreleri var tabi. 

Acaba biz hangi evresindeyiz bunun? Bunları da şimdilik bir yere koyarsak sıkıntı şu, 

biz sonuçta yerkürenin görmüş olduğu en yoğun karbon salımı yaptığı döneme girdik. 

Esas problem burada. O sinüzoidal hareketlerin öncesinin ne olduğunu bilmeyebiliriz 

ama biz önce kendimize, yaşadığımız son 100 yıla bakalım. Sanayi devriminden bu 

yana nereden nereye geldik? Çok ciddi şekilde ozon tabakasının inceldiğini, delindiğini 

gördük. Ozon tabakası Antartika'da İngilizler’in bir paunda Ukranya’ya devrettiği 

Vernasky  Üssü’nden ölçülüyor. Şu anda ozon tabakasındaki incelme sonuçlarına göre 

normal haline dönmüş olduğu bildiriliyor. En azından o sıkıntı belli bir noktada bitmiş 

durumda.  
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Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda gerçekten çok ciddi bir karbon salımı var. 

Arktikteki buz kütlesinin eskisi kadar genişlemesinden dolayı, yeni gemi trafik rotaları 

açıldı. Okyanustaki asiditenin yükselmesi tüm o bölgedeki kuzey denizi ve  kuzey 

okyanusundaki balıkçılık aktivitelerini çok ciddi oranda etkiliyor ve ekonomik anlamda 

farklılıklar ortaya çıkartıyor ki, o asidite, akıntı sistemi ile Hint okyanusuna kadar 

taşınıyor. Bunların hepsini bir tarafa koyduğunuzda en son 2049 olan 

Antartika’daki,toprak hak iddialarının dondurulması belgesini veren İngiltere, 2 yıl 

önce tarihi belirsizliğe çekince elimizi biraz riske sokuyor. Dünya prömiyerinde belki 

politikalar güçlü olursa, bu 2100 tarihi belki tamamen unutulabilir ama 2023’te ya da 

2024’te İngiltere “bunu konuşalım, buyurun masaya gelin” dediği zaman 29 ülke 

konuşacak bunu. Türkiye istişare ülke değil, gözlemci ülke statüsünde ve 30. ülke 

olmaya çalışıyoruz, istişare ülkesi olmak istiyoruz. İstişare olursak bizim de oy 

hakkımız olacak.  

O hak iddia eden 7 ülkenin hak iddiaları kabul edilirse henüz daha ortaya çıkmamış, 

dünyamızın çok ihtiyacı olan, özellikle güneş enerji panelleri ve güneş enerjisi, araç 

bataryalarında, elektronikte, sanayide kullanılan özel minerallerin, çok yoğun olarak o 

bölgede olduğu biliniyor. Bunların ar-ge’leri yapılmış, bunların taşınması, alınması söz 

konusu olacak. Eğer böyle bir şey olursa, gerçekten akan buz kütlelerinin insan eliyle 

parçalanması da söz konusu olacak. Bölgede çalışma başlayınca ısınma da başlayacak. 

Isıtırken biraz da parçalayacağız ki daha çok maden alınsın. Bunlar da büyük bir risk 

oluşturacak. İşte bu soru işareti ülkeler arasında değerlendiriliyor.  

En önemli vurgulamak istediğim; tri-polar dediğimiz 3 kutup noktası Arktik, Antarktika 

ve Himalaya serisindeki buz kütlelerinin erimesi sonucunda buzun azalıp güneş 

ışınlarının kara parçasına daha çok teması,  bunun da bir döngü içerisinde artan 

logaritmik bir hızla ısınmayı daha da tetiklemesi. Bu sıkıntılı bir süreç. O yüzden 

özellikle bu ısınmanın önüne geçilmesi lazım. Tabi hepimizin zaten çok iyi bildiği gibi, 

kloroflorokarbon gazları, karbon ayak izi gibi  konulara dikkat edilmesi gerekiyor. 

Bununla ilgili çalışmaları da takip ederken ülke olarak nerede durduğumuzu çok net 

olarak ortaya koymamız lazım. Çünkü dünyada farklı trendler var bu konuda. Bu 

trendlerde Türkiye ne yapacak? Türkiye nasıl bir yol izleyecek? Bunun kararı verilmiş 

mi, kamuoyuna yansıyan bir bilgim yok.  

Antarktika’yı 1-2 cümleyle bitirmek istiyorum. Antarktika’da şu andaki durum; Türkiye 

orada yoğun çalışmalar yürütüyor. Geçici bir üssümüz var ancak, 2023’te daimi üssü 

açmak istiyoruz. Ama bu pandemi nedeniyle 2022’deki çalışmalar biraz yavaşladı. 

Antarktika bir  “barış kıtası ve bilim kıtası” olarak geçiyor şu anda. Sadece buna engel, 

2 yıl önceki ATCM'de toplantıda alınan bu karar önemli., hassas bir karar.  
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(Not: ATCM – Antarctic Treaty Consultative Meeting / Antarktika Antlaşması Danışma 

Toplantısı. Yerli halkı olmayan Antarktika ile ilgili uluslararası ilişkileri kontrol eden 

antlaşma, 1961’de devreye girdi ve bu güne dek 53 ülke Antlaşmayı kabul etti. 

Antlaşma, Antarktika’yı bilimsel bölge olarak tesis eder ve bilimsel araştırma 

özgürlüğü sağlar, askeri aktiviteleri yasaklar. Yönetim merkezi Arjantin’dedir.) 

Bir anekdotu paylaşarak bitirmek istiyorum. Güney Kore ve Rus üsleri birbirine yakın 

üsler. Biz üsleri sık sık ziyaret ediyoruz, sürekli bağlantımız var onlarla. Güney Kore 

üssünün lideri bir ziyaretimizde bize dedi ki “Geçen sene çok ciddi mazot ihtiyacımız 

oldu. Ruslar’dan aldık” “Nasıl aldınız?” diye sorduk. “Onlar bize mazot verdi, biz 

onlara patates verdik” dedi. “Nasıl yani? Çok adil gibi gözükmüyor” deyince, “1 ton 

patatese 1 ton mazot aldık. Çok adildi bizim için” dedi. Antarktika’da ne kadar neyin 

değerli olduğunu anlamak için bu anektod önemli, bir ton mazota bir ton patates. Bir 

ton patatesi eğer başka yerden getirmek isteseydiler, belki 10 ton mazot parası 

verecekti. O yüzden çok farklı bir durum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim Teşekkür 

ederim dinlediğiniz için.  

CAN ÇOBANOĞLU 

Dünya yokluğa doğru gittiği için her türlü maden, her türlü varlık çok kıymetli hale 

geliyor. Gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkelerin kendi içerisinde saçma sapan konularla 

ilgili tartışmasını, savaşmasını biraz tetikleyerek biraz da bundan mutlu olarak onları 

kendi alanlarından uzak tutuyor. Kendileri de esas kendilerinin geleceğini kurtaracak 

kaynaklara, kurgulayacak ilim, bilim, teknoloji ve dijital dünyaya yol alıyorlar. Biz de 

ittifaklar, otoyollar filan konuşuyoruz. Asıl konuşmamız gereken konu, ekolojik 

dengenin bozulması. Ağaçları kesip, iş yapıp sonra tekrar ağaç dikmek aynı şey değil. 

Ekolojik denge içerisinde sizin yeni bir denge yaratmanız mümkün değil. Çünkü dünya 

ölçeğindeki ekolojik dengeyi sizin kurmanız, kurgulamanız imkansız, öyle bir gücünüz 

yok. Yani kutupları buradan kaldırdık ama şuraya bir kutup yapalım gibi bir durum 

yok. Neticede hepimiz insanız ve limitli bir ömrümüz ve limitli bir beynimiz var. 

Dolayısıyla kutuplarla ilgili olan kısım çok önemli. Oraya katılan 29 ülkeye bakarsanız, 

hepsi ya ekonomik gelişimini tamamlamış veya emperyalist dediğimiz ülkeler. Yani 

gücü olan olmayana geçiriyor dişini, biz de güçlü olalım. Üst akıl deniyor, ee müsaade 

edin bir de biz üst akıl olalım.  

Kaz Dağları’nda  kimine göre 200.000 kimine göre 450.000 kesilen ağacın yerine, ağaç 

dikeceğiz demek bir çözüm değil. Siz endemik bitki örtüsünü öldürdüğünüzde o 

bölgenin kendi yaşamını öldürüyorsunuz. Sonradan ağaç dikmekle o bitki örtüsünü 

elde etmeniz mümkün değil. Kutupların altındaki madenler mutlaka önemli ama, o 

madenleri almak için verilecek zararın hesap edilmesi lazım. Dünyaya gelen 
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radyasyonun 2/3’ü uzaya geri yansıyor,  1/3’ünü kendi kullanıyor. Ve en çok 

yansımayı da, renginden ve dokusundan ötürü kutuplar sağlıyor. Kutuplarda 

madencilik yapılırsa, gerekli olan radyoaktif yansıma eksiliyor. Biraz önce söylediğim 

tüm dünyaya ait ekolojik dengeyi ne kadar bozduğunuza ve onun dünyayı ne kadar 

etkileyeceğine bakmamız lazım. 

 

DR. SİBEL GÜLLÜÇAYIR 

İklim değişikliğinin bir çok sonucu var. Ekonomik, toplumsal, sanayi adına, denizcilik 

adına… En sonunda da insan sağlığını etkileyen bir durum. Şimdi 2018 yılında Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO), iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkileri konulu 

deklarasyon yayınladı. Ve orada ilginç bir şey var diyor ki, “İklim değişikliği sonucu bir 

takım enfeksiyonları taşıyan vektörler, örneğin yarasa,  normalde mağaralarda yaşar, 

ama olmaması gereken yerlere gidecek.” Arkasından işte salyangozlardan bahsediyor 

benzer şekilde. Çin’de salyangozlarla ilgili  “çift bozulma” dediğimiz enfeksiyon var ki, 

bu hem böbrek kanserine hem de karaciğer kanserine yol açabilen ciddi bir 

enfeksiyon, bunlardan bahsediyor.  

İklim değişikliği sonucu bir taraftan ısı arttı,  diğer tarafta da aşırı soğuma var. İngiliz 

sağlık sistemi içinde böyle bir program olduğu iddia ediliyor, yaşlıları ölüme terk 

ediyorlarmış bu sistemde. İngiliz bir araştırmacının raporunda okumuştum.  2009 

yılında yayınlanan bu çalışmada, bilinen viral hastalıkların, mevcudun %10’una denk 

olduğu düşünülüyor. Özellikle buzların çözülmesiyle ortaya çıkacak, olası durumda, 

yaşanacak felaketin büyüklüğü ortada yani. Aşırı soğumaya bağlı, her sene 1.5 

milyona yakın yaşlı insan, evinde ısınamadığı için donarak hayatını kaybediyor bu 

araştırmada yazdığına göre. Beklenmedik doğa olaylarına karşı, biz ülke olarak ne 

kadar hazırız? Mesela biz henüz tsunami ile karşılaşmadık ama, pek çok Asya ülkesi 

tsunami felaketiyle karşı karşıya kaldı. Acil bir durumda ne yaparız, yeterli sağlık 

çalışanı ve sağlık tesisi var mı, böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapacağız 

önceden planlamak gerekir. Mesela şu anda bir deprem olduğunda ne yapacağımızı 

tartışıyoruz ama hani bir sel olayı olduğunda hastaneler nasıl başa çıkacak? Bunu 

bilmiyoruz.  

Ben geçen yıl Bursa'da çalışırken bir anda aşırı derecede yağmur yağdı. Toprak 

kayması oldu ve onlarca kişi hayatını kaybetti. Afet kriz masası toplandı. Yani bunun 

gibi pek çok doğa olayıyla karşılaşacağız.  

Onun dışında buzullardan bahsedildi. Buzullarda şu an, mevcut buzulların erimesi ile 

ortaya çıkacak bir sürü virüs, bakteri sporu, protezuar var. Farklı canlılar, mantar 
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sporları ortaya çıkacak ve henüz bilim bunları keşfetmedi. O yüzden covid-19 gibi bir 

hastalıkla karşılaştığımızda nasıl bir tedavi uygulayacağımızı da bilmiyoruz. Bugün 

corona geldi, hepimiz afalladık. Aşıdan medet umduk, bilmediğimiz ilaçları kullandık. 

Bazen kullandığımız ilaçlar insanları öldürdü. Hala bu hastalığın tam tedavisini 

bilmiyoruz. Bunun 100 katı, 1000 katı hastalıkla karşılaşınca devlet olarak, toplum 

olarak biz buna ne kadar hazırız? Bu konuda dünya sağlık örgütü çeşitli çalışmalar 

yaparken, biz bunun neresindeyiz? Herhangi bir çalışma yapılıyor mu? Bu sorulara 

dikkat çekmek istiyorum.  

Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü, iklim değişikliğinin, 

insanların psikolojilerini ileride bozacağını, akıl sağlıklarını kaybedeceklerini ve 

şimdiye kadar olmadığı sayıda ruhsal ve psikolojik, zihinsel hastalıkların ortaya 

çıkacağını söylüyor. Çünkü vücudumuzdaki enzimler belli ph düzeyinde. Hocam 

hidrojen iyonuna dikkat çekti az önce. Doğrudur. Çünkü asidik ortamda enzimlerin 

çalışması bozuluyor. Yani virüslerle ve bakterilerle mücadele etmemiz gereken immü 

sistem ve bazı proteinler bozulabiliyor. Bunun gibi bir sürü sağlık problemi ile karşı 

karşıya kalacağız. Bilimden ayrılmamak gerekiyor.  

Son olarak şunu demek istiyorum, Ramazan Hocam gelecekle ilgili çeşitli senaryoları 

dile getiriyor ki, Amerika gibi büyük devletlerde bu teorilerle ilgili özel kuruluşlar var. 

Yüzlerce senaryo yazılıp o senaryoya uygun çözümler üretiliyor. Ama bizde böyle kaç 

tane kuruluş var? Merak ediyorum. İklim değişikliğine yönelik önlemlerimizi almazsak, 

yaşanacak şey belli: Bol bol cenaze namazına gideceğiz.  Teşekkür ederim. 

 

LEVENT AKSON 

İş İnsanı, Gazeteci/Yazar 

 

Ben bir doğa severim, denizciyim. Bine yakın ağaç diktim, 300 tane sokak köpeğine 

bakıyorum, 250 tane sokak kedisi var. Doğa da yaşıyorum ve küresel iklim 

değişikliğine ve buna bağlı olarak da küresel ısınmaya inanan biriyim. Ben buraya 

konuşma yapmak için gelmedim. Misafir olarak geldim ama müsaade ederseniz 

herhalde benim de bir kaç şey söylemem gerekiyor.  

Size ben denizcilikle ilgili olduğu için Northern  Sea Route (NSR) dediğimiz kuzey deniz 

su yolundan bahsetmek istiyorum. Bu belli bir güne kadar bilinen fakat 2019-2020 

senesinden sonra sayın hocamın da söylediği gibi, daha çok gündeme gelen bir su 

yolu. Şöyle, size örnek vereyim, Şangay’dan kalkan bir gemi Rotterdam Limanı’na 
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Süveyş kanalı yoluyla tehlikeli yollardan geçerek 44-45 günde geliyor. Fakat Kuzey 

Deniz Yolunu (NSR)  kullanarak 24 günde gelebiliyor. Bu çok ciddi bir tasarruf sağlıyor.  

Bunlarla ilgili müsaade ederseniz size kısa bir yaşanmışlığı anlatacağım. Sene 2013, 

biliyorsunuz Amerika, Arap baharı adıyla Libya petrollerine çöktü. Ve ondan sonra sıra 

Suriye'ye geldi. Fakat Amerika bir şey hesap etmedi bu arada Rusya da Kırım’a daldı. 

Rusya Kırım'a dalınca, bütün Avrupa ülkeleri, başta Amerika olmak üzere 

emperyalistler, bunu protesto ettiler fakat bir  kişi protesto etmedi. Bu kişi de 

Total’in, yani dünyanın 11. büyük şirketinin CEO’su bir beyefendi. “Ben” dedi, “bunu 

protesto etmiyorum, Rusya ile ilişkilerime devam ediyorum” dedi. Çünkü Rusya’da 

çok ciddi yatırımlar vardı petrol konusunda ve aynı zamanda Rusya'nın da Fransa’da 

var, ve Putin'in de çok yakın dostu bu kişi. Efendim sene 2013 özel bir jet uçağı, 

Moskova'dan havalanacaktır, piste gelmiştir kış günü içinde dört kişi var. Birisi de 

Total’in CEO’su. Motorlarını çalıştırır, pistte hızlandığı sırada bir kar küreme aracı 

karşısına çıkar, uçağa çarpar ve uçaktaki dört kişiyle birlikte yani 2 pilot, 1 hostes ve 

Total’in CEO’su hayatını kaybeder. Yani bir noktada, Putin kendi evinde vurulmuştur. 

Bu hikaye burada kalsın, birazdan bağlayacağım.  

Dünyada 3 çeşit buz vardır. Sizin söylediklerinize biraz ilave olacak ama, bir kaptan 

olarak; birincisi Arktik Okyanusu’ndaki buzlar, eriyen ve sonra tekrar oluşan buzlardır. 

Yani su kabının içinde bir buz varsa, bu eridiği zaman suyun seviyesi yükselmez, hep 

aynı kalır. Arktik Okyanusu’ndaki buzların erimesinin de suların yükselmesi olarak 

gezegenimize menfi bir etkisi yoktur. İkincisi  buz tipi buz sahanlığıdır. Bu sahanlık 

Antarktika’da ve Grönland’da buzullardan kopan ve kara buzlarının denize erişmesini 

engelleyen büyük buz parçalarıdır. Bunlara da buz sahanlığı deriz. Fakat asıl buzlar, 

Grönland’da ve Antarktika’dadır. Bunların yükseklikleri yaklaşık Antarktika’da 4 km 

Grönland’da 1 km’dir. İşte asıl gezegenimizi tehlikeye  atacak olan bu buzullardır. Eğer 

bu buzullar eriyecek olursa 1) her  sahil liman şehrini yaklaşık 80 metre su basacaktır, 

2) siz bahsettiniz ki,  çok önemli bir konu, bundan daha da önemli bir konu, Albedo 

etkisi. Bu buzların erimesi durumunda Kuzey Denizi’nde, Grönland’da ya da 

Antarktika’da, beyazın yansıtılmamasından dolayı ortaya çıkacak lacivert ya da siyah 

örtü, bu güneş ışınlarını emeceğinden direkt olarak gezegenimizin ısısının 

yükselmesine neden olacaktır.  

Şimdi Kuzey Denizi’nde buzullar erimektedir ve Kuzey Denizi’nde trafik giderek 

artmaktadır. Normalde Kuzey Denizi’nde 2019 yılına kadar 4 ay trafik vardır. Temmuz, 

ağustos, eylül, ekim fakat, geçen sene bir şey oldu. Mayıs ayında kalkan bir LNG 

gemisi Northern Sea Route’tan Şangay’a gitti. Bakın iki ay öne  aldı. Bu sene bir şey 

daha oldu, mayısta başlaması gereken rota, şubat ayında başladı ve  aynı gemi,  



39 
 

Şangay’dan kalktı, kuzey buz denizinin rotasını izleyerek, Kontinant’a çıktı. Şimdi bakın 

bu geminin ismi ne biliyor musunuz? Christoph de Marjorie. İşte Putin'in batıya 

intikamı buydu. Total’in ölen CEO’sunun ismi Christoph de Marjorie. Rusya son derece 

önem veriyor bu kuzey deniz su yoluna, dört tane buzkıran gemi, arkasından iki tane 

daha nükleer tipi buz kıran sipariş etti ve buz kıranların tanesi 2 milyar dolar, 

dikkatinizi çekerim.  

Dünyada çok ciddi olarak rotalarda değişiklikler olmaya başlamıştır ve bunun başında 

da North  Sea Route gelmektedir. Fakat dünyamızın asıl tehlikesi, gezegenimizin 

insanların yaşayacağı tek gezegenin, bu eriyen buzulların yerine, Albedo etkisinin 

kaybolması ile birlikte oluşacak ısının, anormal derece artmasıdır ve şunu asla 

unutmayalım, bu lineer eğri bir kere artmaya başladığı zaman, evrende hiçbir güç bu 

lineer eğriyi  durdurmaya yetmez. Bu nedenledir ki sizin de söylediğiniz gibi dünya bu 

küresel iklim değişikliğine çok acil bir çözüm bulmak zorundadır. Karbondioksit oranı 

milyonda 425’e kadar çıktı ve şu anda atmosferdeki sera gazlarının %70’i 

karbondioksittir,  %20’si metandır, %10 da  di azot monoksittir. Bunların detaylarına 

girmeyeceğim, ama önemli olan karbondioksitin bir şekilde durdurulması gerekiyor ve 

bunun için de hepimizin büyük ödevleri var.  Benim okuduklarım, bildiklerim dünyada, 

karbondioksiti %80 oranında emen okyanuslardır, okyanusları kaybediyoruz. Bir 

taraftan siz söylediniz asidite bakın 8.2’den 8.1’e düşmesi 01 değil, 10 katı daha asidik 

olması ve deniz canlılarının ölmesi ve dolayısıyla karbondioksitin emilip oksijen 

verilmesi olayı (fotosentez) kaybolmaktadır. Gezegenimizi çok büyük bir tehlike 

beklemektedir. Bundan hepimiz sorumluyuz. En kısa sürede bunu çözemezsek 

yaşanacak bir dünyamız artık yoktur. Teşekkür ederim. 
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AYNUR ACAR 

Çevre Danışmanı 

 

KÜRESEL ISINMA VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ 

“Binlerce bitki ve canlı türüne ANALIK eden bir KAİNAT…  

Hava, su ve toprak çemberinde canlılığın sürekliliğini kollayan bir TABİAT… 

Ve Canlılar arasında ortak yaşam alanımıza yön veren en büyük aktör, İNSAN…   

“İNSAN” yaratılıştaki en önemli ve sorumlu sıfatıyla…   

Şu ana kadar gelmiş, geçmiş tüm nesliyle doğaya, kendine ve Dünya’ya sorumsuzca 

yaptıklarından, sonuçlarından, etkilendiklerinden, yapmadıklarından ve de yapması 

gerekenlerden” kaçmadan yüzleşmek için.  

Kısaca Dünya üzerindeki “ekolojik ayak izine” bakacağız... İNSAN’nın…  

“İNSAN”nın yeterince farkına varamadığı 4 milyar yıllık dünyasında yapması 

gerekenler ve sorumlulukları ile… 

İnsan çıplaktı dünyaya geldiğinde…   Dünya ise giyinikti..  

Dağlar iskeleti, topraklar, denizler, gökler heybetli ve gizemli gövdesi.. 

Ve gövdesine sonradan eklenen bitkiler, ağaçlar ve hayvanlarda canlı türünün birbirini 

besleyen ve dengeleyen kaynaklarıydılar… 

Canlı türünün en önemli halkası olan İNSAN dışındaki tüm canlılar giyinikti dünyaya 

geldiklerinde…  

Tabiat karşısında korunabilmek için insana bahşedilmeyen birçok özellik, diğer 

canlılara verilmişti ayrı, ayrı … 

Ve insana verilen en büyük güç de diğer hiçbir canlıya sunulmamıştı.  “AKIL” gibi…  

Ve çıplak insanla, giyinik dünya arasındaki mücadele yeryüzü yuvarlağında başlamıştı 

bundan 200 milyon yıl önce… 

Önce ayakta kalması gerekiyordu insanın …  Beslenmek için avlanmayı ve toplamayı… 

Barınmak için mağaraları ve ağaç kovuklarını…  
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Korunmak içinse giysilerini ve ilkel silahlarını keşfeden İNSAN, yaşantısındaki birinci 

sıçramasını yapıyordu mağaralarda başlayan hayatıyla… 

Kendisine bahşedilmeyen bir çok gücü ve desteği, diğer canlılardan ve tabiattan 

alarak yaşamının her aşamasını yeni ufuklara taşıyan İNSAN, her canlının bir diğerine 

muhtaç olarak yaratıldığını da kanıtlıyordu aynı zamanda… 

İNSAN, varlık sırrını kademe kademe keşfettiği dünyada, ikinci önemli sıçramayı da 

TARIM devrimiyle yaparak, daha da güçlendi toprağın üstünde. Geldiği her yeri, 

gideceği menzil için, mevzi yapan insanın ilerleme arzusuna, Tarım dönemi de 

yetmiyordu.   

 

 

 

Bitmek bilmeyen sahip olma hırsıyla giriştiği varlık mücadelesinin her aşamasında 

biraz daha fazlasını istiyordu, ekolojik bir ahenk içinde kendisine ve diğer tüm 

canlılara sunulan ortak Dünyamız dan... 

Dünyanın coğrafi sınırlarını göçlerle, savaşlarla, keşiflerle zorlayarak, bir taraftan 

üretirken, diğer taraftan da acımasızca tüketirken kaynakları, aynı zamanda düşünsel 

ve bilimsel sınırları da zorlayarak yeni bir çağın kapısını daha aralıyordu 18. yüz yılda.   

Bu çağ SANAYİ çağıydı… 
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1860’lı yılların başında buharlı makinenin icadıyla girilen sanayi çağında, daha 

emekliyemeden, Sanayi döneminin çarklarına, önemli bir güç daha eklendi, ansızın 

yerin altından gelen bir haberle. PETROL’dü bu haberin adı. Sanayi makinelerinin 

dişlilerine eklenen petrolün gücü, insanın bilimsel gücüyle de buluşarak, insanlık için 

bambaşka bir dönemi başlattı. 

Hayatın insanlık için en ateşli sıvısı olan PETROL, kendisiyle birlikte tarihe unutulmaz 

notlar, çevreye de silinmez izler bırakmaya başladı. 

Tabiat alışık olmadığı bir çevresel döngüyle karşı karşıyaydı artık. Sanayi dönemiyle 

birlikte bacalardan çıkan duman; çevre için gerçek bir tehlikeyi başlatıyordu. Artan 

enerji ve hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için yeraltı ve yerüstü kaynakları hızla 

çıkarılıyor, işleniyor ve tüketiliyordu. Üretimle beraber hızla çoğalan dünya nüfusunun 

ihtiyaçları da çeşitleniyordu. 

1910 yılında 1.750 milyar olan dünya nüfusu, 2013 yılında 7.202.000 milyara ulaştı. 

2050 yılında da 10 milyara ulaşması bekleniyor.  

İnsan nüfusunun hızla artmasında 3 önemli faktör vardı. 

Tarımda makineleşmenin başlamasıyla artan tarımsal üretimlerin insanları rahatça 

doyurması, Sanayi üretimlerine bağlı olarak rahatlamaya başlayan hayat şartları ve 

artan hastalıklar nedeniyle Sağlık alanındaki bilimsel gelişmeler. 

Dünya kaynaklarının %30’nun son 30 yılda tüketildiğini düşünecek olursak, hem 

dünya kaynaklarını korumanın, hem de dünya kaynaklarıyla tahrip edilen “Çevreyi ve 

Ekolojik hayatı” korumanın önemi çok daha fazla artıyordu. 
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Dünya da hala 1 milyarı aşkın insan açlıkla ve susuzlukla boğuşurken, yılda 500 bin 

çocuk açlıktan ve 2 milyon çocuk da çeşitli hastalıklardan ölüyor. 

Sanayi üretimlerine bağlı olarak gelinen gelişmişlik seviyesini elbette 

küçümsemiyoruz, önemsiyoruz. Ancak bir taraftan üretime bağlı olarak gelişirken, 

diğer yandan da ölçüsüz ve kontrolsüzce üretim ve tüketimlerle de dünyanın sonunu 

getiriyoruz. Üretim yapacağız diye yılda atmosfere 8 milyar ton karbondioksit gazı 

salımı gerçekleştiriyor, yılda 2 miyar ton katı atığı da çöp sahalarına ve denizlere 

boşaltılıyoruz. Toprak çölleşiyor. Ormanlar yanıyor. Buzullar eriyor. 

 

 

  

 

Atmosferde biriken Kentlerdeki atıklardan kaynaklı Metan Gazı artışı %150 oranıyla 

oldukça düşündürücü. 

Atmosfere bırakılan gazların birikmesiyle zarar gören ozon tabakasının delinmesi 

güneş ışınlarına direk maruz kalan Dünyada buzulları eriterek adeta dünyanın sonunu 

getiriyor.  
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Türkiye’ye baktığımızda ise kondurmak istemesek de önümüzdeki süreçte ciddi bir 

kuraklık bizlere kendini gösterecek.  

 

    

 

Tabloda görünen son 20 yılın sıcaklık artışları devam edecek. Türkiye’deki 2-3 

derecelik artışlar mahsül üreticilerini iller bazında vurmaya başladı ve vurmaya da 

devam edecek. Örneğin; Kayısıda Türkiye üretiminin %95'i ve Dünya üretiminin ise 

%85’i Malatya iline aittir. Malatya’da artık kayısı yetişemeyecek ve alternatif arayışları 

başlayacak. Karadeniz’de fındık yerine Pamuk mu yetiştirsek diye arayışlara girmek 

zorunda kalacaklar. Daha az su veya su istemeyen mahsülleri yetiştirmek şart olacak. 

Araştırmalar böyle gösteriyor. Kıyılarda ise Deniz seviyeleri yükselmeye devam 

edecek. 

 

http://www.yesilgazete.org/wp-content/uploads/2013/03/ortado%C4%9Fu-kurakl%C4%B1k.jpg
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Türkiye üzerindeki akarsuların ve göllerin çoğunun kurumaya yüz tuttuğunu hepimiz 

biliyoruz. Sapanca Gölü, Tuz gölü, Burdur gölü, İznik Gölü sadece birkaçı.  

SU, sadece insan için değil, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Ancak SANAYİ kaynaklı 

akarsu ve havza kirlilikleri, sularımızı ve dolaylı olarak mahsülümüzü mahvediyor, 

zehirliyor ve gıdalarımızı olumsuz etkiliyor.  

 

     

Sanayiciler, üretim için ihtiyacı olan suyu, yer altı kaynak sularından endüstriyel 

tesislerine çekerek üretim yapıyor ve kirli suyunu da akarsularımıza veriyor, göllere 

veriyor. Bu durum ise göllerimizi ve doğal olarak içme suyu kaynaklarımızı kirletiyor, 

olumsuz etkiliyor.  

Bir yanda iklim değişikliği ve sıcaklık artışları kuraklık yaratırken, yer altı kaynak 

sularının bilinçsizce çekilmesi ve bir diğer taraftan özellikle HES’lerle derelerin 

kurutulması, ekolojik yapının bozulması,  akarsuların ve göllerin su seviyesinin 

düşmesine ve çekilmesine neden oluyor.  
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Kuraklıkla beraber gelecekte yaşanacak olan “Su Risk Haritası” da oldukça 

düşündürücü ve endişe verici.  

Diğer taraftan ise; 

KÜRESEL ISINMA TÜRKİYE’YE YEŞİL ENERJİ GÜCÜ SUNUYOR! 

Küresel Isınmanın yarattığı iklim değişikliği ve beraberinde meydana gelen hava 

sıcaklıkları Türkiye’ye önemli bir “FIRSAT” sunuyor. Alternatif Enerji Kaynaklarından 

Güneş Enerjisi ile Türkiye bölgede büyük bir güç olabilir.  

 

 

 

EİE İdaresi tarafından Türkiye’nin güneş haritası oluşturulmuş olup bu haritayla güneşi 

gücünü yeterince değerlendiremiyoruz. Bu harita Güneşten elektrik üretmek için iyi 

bir fırsat sunuyor. Özellikle Anadolu da kıraç bölgelerde, arazinin bol olduğu yerlerde 

güneş tarlaları kurabiliriz.  
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Maalesef biz uygulanmış birkaç projenin dışında ne yazık ki sadece çatılarda su 

ısıtıyoruz. 

Almanya’nın Freiburg şehri 900-1300 güneş radyasyonuyla güneş şehri ilan edildi. 

Bizim mevcut 1900-2800 güneş radyasyonuyla yurt dışından ithal ettiğimiz enerjinin 

2/3’ünü karşılayabiliriz.   

Jeotermal kaynaklar Dünyada alternatif enerji olarak kullanılırken maalesef Türkiye’de 

çok az oranda ısı ve büyük oranda kaplıca uygulamalarında kullanılıyor ve Dünya da 

kaplıca uygulamasında ilk 5 ülke arasındayız. Ancak yaşanacak su sıkıntısı Jeotermal 

kaynak sularını da önümüzdeki yıllarda vuracağa benziyor. Şu anda su kirlilikleri baş 

göstermeye başladı bile. 

Ülkemizde rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmaların başlangıç tarihi 1980'li yıllara 

dayanmaktadır. Türkiye Rüzgar potansiyeli yüksek ülkeler arasında sayılıyor. Örneğin 

Avrupa parlamentosunun belirlediği rüzgar endeksinde Danimarka 100, İngiltere 2800 

ve Türkiye 2000 birim üzerinden ölçeklendirilmiştir. Danimarka Sibirya’da (okyanusta) 

Rüzgarla enerji üreterek Dünyadaki sıralamada en başlardadır.  

Biyogaz’da ise Türkiye’nin üretim potansiyeli 25 milyon kWh olarak öngörülüyor. 

Araştırmalarda toplam biyogaz potansiyelinin %80’i gübre gazından, %20’i ise katı atık 

düzenli depolama sahası gazından deniliyor. Bu durumu Büyükşehir Belediyeleri 

değerlendirmeye başladılar. Çünkü “Enerji çöpte, çöp ise Belediyelerde”.  

Kısacası, Alternatif Enerji çeşitleri ve kaynakları ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de Yerel yönetimlerde alternatif enerji kullanımı ne yazık ki %1 bile değil.  

Yerel seçimlerden sonra sayısı 30’a çıkan Büyükşehir Belediyelerinden 14 yeni 

Büyükşehir Belediyesi var. Bu belediyelerin Kalkınma Planlarında mutlaka Alternatif 

Enerji kaynaklarını değerlendirmeleri ve Belediye mücavir alanları içinde 

gerçekleştirecekleri İkim Değişikliği ile Mücadele çalışmalarında Karbon Ayak izi 

Ölçümlerini, Atıktan Enerji Üretimini, Çevre Risk Analiz Raporu Çalışmalarını, Gri Su 

Kullanımını, Hibrit Araç Kullanımını ve Bisiklet Yolları Yapımını “Sürdürülebilir Yerel 

Çevre Eylem Planlarına” dahil etmeleri halka götürecekleri hizmet kalitesini 

yükseltecek ve “YEŞİL BELEDİYE” ünvanını kazandıracaktır.  
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Küresel Isınmanın etkilerini azaltmak için tüketimi azaltarak ve yer altı kaynaklarını 

israf etmeden gelecek nesiller içinde koruyarak ve geri dönüşümü destekleyerek 

sağlayabiliriz. 

 

 

 

“Temiz atık-Temiz Hammadde” düşüncesiyle hareket ederek, Geri dönüşümü, TÜDİS 

Türkiye Depozito İade Sistemini ve Ar-Ge çalışmalarını önemsemeliyiz.  

Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de sadece Yerel Yönetimler değil Sanayicilerinde 

çevreci yaklaşımla çevre dostu ürünler üretmelerini, yer altı kaynak sularını 

kontrolsüzce çekmemelerini, üretim esnasında çıkan atıkları ve atık suları ile çevre 

kirliliği yaratmamalarını, hassasiyet göstermelerini, gri su kullanımıyla ve geri 

dönüşüm bilinciyle hareket etmelerini temenni ediyor ve ÇEVRECİ YAŞAM BİÇİMİNİ 

benimsemeye davet ediyorum.  
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Sonuç olarak;  

Sorunların kaynağı olarak, yaşamın kaynaklarını tüketmeye daha ne kadar devam 

edecek “İNSAN”?   

Sonunu getirdiği dünyada, çok geç olmadan yaşadığı dünya ya ve yaşayan tüm 

canlıların varlığına saygı duyarak ve duyarlı davranarak DÜNYA’yı kurtaracak olan da 

“İNSAN”…  

Yani  SEN… BEN… BİZ… HEPİMİZ…      

 

PROF. DR. BİNHAN ELİF YILMAZ 

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi  

 

ÇEVREYE DUYARLI YATIRIM ARAÇLARI : YEŞİL TAHVİLLER 

Doğanın korunması ve insan yaşamının sürdürülmesine uygun ekolojik özelliklerin 

yitirilmemesini sağlamak, devletlerin ortak sosyal sorumluluklarının en 

önemlilerinden biridir. Bireylerin ve tüzel kişiliklerin sosyal sorumlulukları ise 

hareketlerinden etkilenen tüm çevrelerini kapsamına almaktadır.  

Çevreye duyarlılığın giderek yaygınlaşmasıyla, sosyal sorumluluklar kısa sürede 

kurumsallaşmıştır. Bu haliyle kurumsal sosyal sorumluluk içselleştirilmesi gereken iş 

yapma alışkanlıklarında dönüştürülmesi gereken kısmın anahtarını bizlere 

vermektedir. O halde bu anahtarla işin finans kısmını düzenleme ve toplum ile 

kurumlarda oluşan çevresel duyarlılığın ortaya çıkarabileceği yatırım ürünlerinin 

varlığı ve bu ürünlere yönlendirmeler önem kazanmaktadır. Bu bağlamda karşımıza 

çıkan yeşil tahviller ile çevreci yatırımların finansmanı amacına ulaşılmaktadır. 

Dünyada özellikle geçtiğimiz 10 yılda hem hükümetler hem de şirketler tarafından 

ihraç edilen yeşil tahviller, düşük karbon emisyonlu üretim teknolojilerine geçiş için 

bir finansman yöntemi olarak kullanılmaktadır. Aslında geleneksel borçlanma 

yöntemlerinden olan tahvil ihracı; belirli bir tema çerçevesinde şekillendirilerek, 

yatırım yaparken aynı zamanda toplumsal ve ekonomik sorunların hafifletilmesine 

katkıda bulunmak isteyen yatırımcılar için yaratıcı bir çözüm sunabilmektedir. Yeşil 

tahviller de bu bağlamda hem hükümetler hem de şirketler için, çevreye daha duyarlı 

bir üretim biçimine geçişte ihtiyaç duyulacak fonları sağlaması bakımından önem 

taşımaktadır.  
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Tahvil ihracı önceden belirlenmiş bir vadede yine önceden belirlenmiş bir faiz oranı ile 

borç alacak ilişkisinin kurulduğu bir borçlanma aracıdır. Borç veren taraf vade 

sonunda bir sermaye geliri elde eder. Burada elde edilen gelir vergisel olarak mevcut 

düzenlemeler dahilinde ele alınabilir. Ancak konu yeşil tahviller olduğunda, birden çok 

ülke örneğinde görüldüğü üzere, borç verenleri daha yüksek getirili (temalı ya da 

temasız) finansal araçlar yerine bu tahvillere yatırım yapmaya ikna edecek vergisel 

avantajlar söz konusu olur. Böylece kamu otoritesi bu aşamada vergi gelirinden 

feragat ederek (vergi harcaması yaparak) kamu yararı gözetir. Yeşil tahvillerin 

amacına uygun olarak çevreye daha duyarlı yatırımların hızlandırılması için gerekli 

fonlar oluşturulurken kamu ilk adımda kendi ihraç ettiği ya da özel şirketler tarafından 

ihraç edilen tahvillere vergi avantajı sağlayarak ilk aşamada vergi teşvikleri (ya da 

vergi harcamaları) eliyle bir politika aracını kullanmış olur.  

Yeşil tahvil konusunun kendi karakterini oluşturan borçlanma ise daha karmaşıktır ve 

dikkatle inceleme gerektirir. Burada hassas yaklaşılması gereken konuların başında 

kamunun tahvil ihracında tekel olmaması, yeşil tahvillerin özel şirketler tarafından da 

ihraç edilebilmesidir.  

Bilindiği gibi borçlanma piyasasında bir rekabet söz konusudur. Dolayısıyla kamu 

otoritesi, kamu gücünün getirdiği düşük risk nedeniyle daha düşük faizli ve uzun 

vadeli ihraçlar yapabilirken aynı durum özel şirketler için mümkün olmayabilir. Yeşil 

tahvillerin nihai amacının çevreci yatırımların finansmanı olduğu düşünüldüğünde, bu 

yatırımların özel sektör eliyle mi yapılacağı yoksa kamunun fonları kendi elinde 

toplayıp kendi politikaları doğrultusunda mı kullanıma sunacağı önemli bir tartışma 

noktasıdır. Elbette bu husus gelişmiş ülkeler için farklı, gelişmekte olan ülkeler için 

farklı ele alınabilir, çünkü ülkelerin ve ekonomik sistemlerin içinde bulundukları 

durum, ülkelerin hukuki ve toplumsal altyapıları borç veren yerli veya yabancı 

yatırımcıların kararları üzerinde etkili olmaktadır.  

Yeşil tahvillerin hükümet hazineleri eliyle mi yoksa özel şirketler eliyle mi ihraç 

edilmesinin daha doğru olacağı sorusu üzerine tartışma daha ileri götürülebilir. Bu 

soru kolayca cevabı verilebilecek bir soru değildir. Örneğin karbon emisyonu 

miktarlarının; yeşil tahvillerin hazine ağırlıklı ihraç edildiği ülkelerde mi yoksa özel 

sektör ağırlıklı ihraç edildiği ülkelerde mi daha az olduğunu analiz etmeye 

kalktığımızda ülkelerin ekonomik, toplumsal ve hukuki farklılıkları analizi oldukça 

zorlaştıracaktır. Bir yeşil tahvil türünün bir ülkede karbon emisyonunu azaltmaya 

yardımcı olduğunu ve diğer ülkede bu konuda işe yaramadığını iddia edebilmek için 

analize dahil edilen ülkeler; eğitim, kültür, gelir bölüşümü, ekonomik büyüklük, nüfus, 
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demografik dağılım gibi bir çok unsur bakımından benzer olmalı ancak yeşil tahvillerin 

hazine ve özel şirketler arasındaki dağılımı bakımından farklılık göstermelidir.  

Yeşil tahviller hakkındaki diğer önemli konu da hukuki düzenlemelerdir. Hazine ya da 

özel şirketler çevreye daha duyarlı yatırımları finanse etmek amacıyla yeşil tahviller 

üzerinden borçlandıklarında elde ettikleri fonları nasıl kullandıkları ciddi şekilde 

denetlenmelidir. Çünkü vergi idaresi bu amaç için vergi harcaması yapmaktadır ve 

yapılan vergi harcaması kadar (ya da daha fazla) bir kamu yararı oluşturulması 

beklenecektir.  

Yeşil tahviller aracılığı ile elde edilen finansmanın belirlenen amaç için kullanılmaması, 

belki de daha düşük faiz ve daha uzun vadeye bu amaç için rıza göstermiş olan bilinçli 

yatırımcının güveninin suistimal edilmesi hem de kamu kaynaklarının yanıltıcı şekilde 

yanlış kullanılması sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla yeşil tahvil ihracından önce 

hukuki çerçevenin ayrıntılarıyla borç alacak ilişkisini belirlediği gibi borçlanan 

tarafından elde edilen fonların kullanım aşamasında denetlenmesi ile ilgili 

düzenlemeleri de içermesi gerekmektedir. Ancak tüm bu hukuki düzenlemeler, 

fonların izlenmesi ve denetlenmesi, periyodik olarak raporlanması ihraççı kuruluşların 

işlem maliyetlerinin yükselmesine ve yükselen maliyetlerin düşük getiri olarak borç 

verenlere yansıtılmasına da sebep olabilir. Bu yüzden, hukuki çerçevenin düşük 

maliyetli, pratik, şeffaf ve hesap verilebilirlik bakımından uygun olması 

gerekmektedir. Tüm bu şartlar yerine getirildiğinde bile kamunun geleneksel bütçe 

süreçleri dışında bir raporlamaya tabi tutulması, devlet hazineleri bakımından çok 

alışılagelmiş bir uygulama değildir. 

 

Prof. Dr. Ersan BAŞAR 

KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KUTUPLARDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: TÜRKİYE 

Küresel iklim değişikliği, günümüzde bütün dünyayı ilgilendiren, önemli bir sorundur. 

Bu durumun bilimsel kanıtlarla ortaya koyulmasının ardından birçok ülke, konunun 

öneminin farkına varmış, iklim değişikliğinin nedenleri ve sorunun çözüm önerileri 

üzerine araştırmalar yapmaya başlamıştır (Karal ve Gençay, 2020). Küresel iklim 

değişikliği, yerkürenin uzun jeoloji tarihi boyunca yaşanan iklimin doğal değişkenliğine 

ek olarak insan etkinliklerinin neden olduğu bir değişikliktir. İklim sistemi, atmosfer, 

kara yüzeyleri, kar, buz, okyanuslar ve diğer su kütleleri ile canlıları kapsayan karmaşık 

ve etkileşimli bir sistemdir (Batan, 2014). Bu sistem, zaman içinde, kendi iç 
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dinamiklerinin etkisi altında veya dış etmenlerdeki değişikliklere bağlı olarak yavaş 

yavaş değişim gösterir. Dış zorlamalar, volkanik patlamalar ve güneşle ilgili 

değişkenlikler gibi doğal olaylar ile atmosferin bileşimindeki insan kaynaklı 

değişiklikleri içerir. Güneş radyasyonu, iklim sisteminin güç kaynağıdır (URL 1). 

Yerkürenin radyasyon dengesini etkileyen, dolayısıyla iklimi değiştiren üç temel yol 

bulunmaktadır:  

1. Gelen güneş radyasyonundaki değişiklikler-Güneşin kendisindeki ya da Yerkürenin 

yörüngesindeki değişikliklere bağlı olarak; 

Güneşten gelen solar radyasyonun %51’i yeryüzüne direkt ulaşır, bu enerji yeri ve 

yere yakın atmosferi ısıtır. Buharlaşmayı sağlar, bitkilerin fotosentez yapmasını sağlar. 

Geriye kalan %49’un, %4’ü yer yüzeyinden yansır, %26’sı bulutlar ve atmosfer 

tarafından yansıtılır, %’19’u ise atmosferik gazlar, partiküller ve bulutlar tarafından 

emilir (URL 2). 

 2. Güneş radyasyonunun yansıtılan kısmındaki değişiklikler-Bu kısım albedo olarak 

adlandırılmaktadır ve bulut örtüsü, aerosoller denilen küçük parçacıklar ya da arazi 

örtüsündeki değişikliklere bağlı olarak değişebilmektedir; 

Atmosferik aerosoller, atmosferde asılı kalan nispeten küçük katı veya sıvı 

parçacıklardır. Büyük ölçüde doğaldırlar. Deniz spreyi tarzında buharlaşma, tozlu 

bölgelerden esen rüzgârlar, orman ve otlak yangınları, canlı bitki örtüsü tarafından 

farklı aerosol üretimleri (fitoplankton tarafından kükürt aerosollerinin üretimi gibi), 

volkanlar vb. tarafından üretilebilirler. 

 

Şekil 1. Güneşten gelen ışınların dağılımı (URL 2) 
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İnsan faaliyetleri ile fosil yakıtları veya biyokütleyi yakarak ve rüzgâr tarafından 

taşınan toz miktarını etkileyen doğal yüzey örtüsünün değiştirilmesiyle de aerosoller 

üretilebilir. Antropojenik aerosoller arasında klimatolojide en çok dikkat çekenler 

sülfat aerosolleri ve siyah karbondur. Sülfat esas olarak sulu fazda kükürt dioksitin 

(SO2) oksidasyonu ile üretilir, ana kaynağı olarak fosil yakıt yakma, özellikle kömür 

yakma etkendir. Siyah karbon, fosil yakıt ve biyokütle yanması sırasında eksik 

yanmanın sonucudur. Aerosollerin çoğunluğu atmosferde sadece birkaç gün 

kaldığından, antropojenik aerosoller esas olarak endüstriyel alanların rüzgâr yönünde, 

arazi kullanımı değişikliklerinin daha tozlu yüzeylere (çölleşme) yol açtığı bölgelere ve 

“kes ve yak” tarım uygulamalarının yapıldığı bölgelere yakın yoğunlaşmış ve genellikle 

yaygındır. Sonuç olarak, en yüksek konsantrasyonlar Doğu Amerika, Avrupa ve Doğu 

Asya'nın yanı sıra tropikal Afrika ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde bulunur (URL 

3). Şekil 3 de de görülebileceği üzere, bu konuda en ayrıntılı çalışmalardan biri Koch 

ve arkadaşları tarafından yürütülen araştırmadır (Koch vd., 2009).  

3. Yerküreden uzaya geri gönderilen uzun dalgalı radyasyondaki değişiklikler-sera gazı 

salınımlarının atmosferdeki birikimlerine bağlı olarak; 

Bunların yanı sıra, rüzgarlar ve okyanus akıntılarının, Yerküre yüzeyi üzerindeki ısı 

dağılımında oynadıkları rol nedeniyle, iklim üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. 

Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının 

neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır. Atmosferimiz, sera gazı olarak da 

nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit vb. gazlar sayesinde 

yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Bir 

battaniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık, insanlar, 

hayvanlar ve bitkilerin hayatını sürdürmesine imkân verecek bir sıcaklık düzeyini 

(15°C’yi) yakalar. Sera gazları olmasaydı, yeryüzünün ortalama sıcaklığı -18°C civarında 

olurdu. Sera gazlarının bu doğal etkisi “sera gazı etkisi” olarak adlandırılır (URL 1). 

Şekil 3 te şematik olarak küresel ısınmaya etken olan sera gazları verilmiştir.  
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Şekil 2. Siyah karbon (BC) için aerosol optik derinlikleri (yani atmosferik şeffaflığın bir 

ölçüsü) (BC, x10) (a) 1890'da, (b) 1995'te ve (c) 1890 ve 1995 arasındaki değişim için; 

(d)–(f) sülfatlar (SO4) için aynı ölçümler (Koch vd., American Meteorological Society 

(AMS), 2009).  

 

Şekil 3. Küresel ısınmaya neden olan sera gazları (URL 2) 

Atmosferdeki sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrasında 

artmaya başlamış, karbondioksit oranı %40’lık bir artış göstererek 280 ppm’den 394 

ppm’e ulaşmıştır (Tablo 1). Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre 

karbondioksit oranındaki artış öncelikle fosil yakıt kullanımından kaynaklanmakta, 
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kayda değer ikinci etken ise başta ormansızlaşma olmak üzere arazi kullanımındaki 

değişim olarak tanımlanmaktadır (Tutulmaz, 2012; URL 2; URL 4). 

Tablo 1.  Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının değişimleri ve kaynakları (URL 2) 

 

Sera 

Gazları 

Yoğunl

uk 1750 

Yoğunluk  

2003 

Değişim  

% 
Doğal ve Suni Kaynaklar 

Karbon 

dioksit 

280 

ppm 
376 ppm 34 

Organik çürüme, orman 

yangınları, volkanlar, fosil 

yakıtların yanması, 

ormanların tahrip edilmesi, 

yanlış toprak kullanımı. 

Metan 
0.71 

ppm 
1.79 ppm 152 

Islak alanlar, organik 

çürüme, termitler, doğal 

gaz ve petrol çıkartılması, 

pirinç üretimi. 

Diazot 

monoks

it 

270 

ppb 
319 ppb 18 

Ormanlar, yeşil alanlar, 

okyanuslar, toprak işleme, 

gübreleme, fosil yakıtların 

yanması. 

Kloroflo

ra 

karbon 

(CFCs) 

- 880 ppt - 
Soğutucular, spreyler, 

kimyasal çözücüler 
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Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, insan faaliyetlerinin atmosferde yarattığı 

etkinin sonucunda küresel ortalama sıcaklıklarda artış yaşandığını ortaya koymuştur 

(WWF, 2021). İklim değişikliğinin etkisinin sadece sıcaklıklardaki artıştan ibaret 

olmadığı, takip edecek kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının 

sıklığı ve etkisinde artışın kendini hissettireceği sıklıkla dile getirilmiştir. Okyanus ve 

deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların 

erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan 

toplulukları da ciddi risk altında kalacaktır. 

Bilim dünyası, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için ortalama 

sıcaklıklardaki artışın azami 2°C ile sınırlanması gerektiğini belirtmiş ve bu konudaki 

hedefin tutturulması için atmosferdeki CO2 oranının 450 ppm seviyesini aşmaması 

gerektiği hususunda karara varılmıştır. Ancak mevcut politikalar ve uygulamalar ile bu 

orandaki artışın devam edeceği öngörülmektedir. Dünya Bankası karbondioksit 

emisyonlarının şu andaki artış hızıyla 2060 yılında ortalama sıcaklıklardaki artışın 

4°C’yi bulacağı uyarısını yaparken, bu artışın etkilerinin özellikle yoksul kesimlerce 

hissedileceği ifade edilmektedir (WWF, 2021)  

Bu aşamada en önemli çalışmaların özellikle kutuplarda yürütülmesi gerekmektedir. 

Çünkü bu alanlar dünyanın kara kutusu gibi hem geçmişin izlerini taşımakta ve hem 

de gelecekte yapılması gerekenler hakkında fikir verebilmektedir. Bu aşamada 

önemsenen detaylar; buzla kaplı olan alanlar ve insan aktivitelerinin en az olduğu 

bölgeler olan kutupların buz seviyelerindeki değişimlerdir.  

Ozon - 

Atmosferd

e 

enlemlere 

ve 

yükseltiye 

bağlı olarak 

değişmekt

edir. 

Stratosf

er 

tabakas

ında 

azalmak

ta, 

yeryüzü

ne yakın 

alanlard

a 

artmakt

adır 

Güneş ışınlarının direkt 

olarak oksijen molekülleri 

üzerine olan etkisi ile doğal 

olarak gerçekleşmektedir. 
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Özellikle yıllık yeryüzüne ulaşan kısa ve uzun dalga radyasyon değerliğinden 

görüldüğü gibi ekvatordan 35 nci kuzey ve güney enlemlere kadar olan alanlarda ısı 

enerjisi fazlalığı, kutuplara yakın alanlarda ise ısı enerjisi azlığı söz konusudur. Enerji 

fazlalığı olan ekvator alanlarından, azlık olan kutuplara doğru bir enerji transferi vardır 

buna “boylamsal transfer” denir. Bu enerji transferi atmosferik ve okyanus 

sirkülasyonunu oluşturur. Şekil 4’te görüleceği üzere, ekvatordan kutuplara ısı 

transferi tanımlanmış ve etki mekanizması açıklanmıştır (URL-2).  

Şekil 4. Ekvatordan kutuplara ısı transferi (URL-2). 

Deniz buzu alanı ve hacminde devam eden azalma iklim sistemini bir bütün olarak 

etkiler. Okyanustaki değişikliklerden başlayarak hava koşullarını etkileyen atmosferik 

dolaşımdan, ısınmayı artıran yüzey albedosunun azalması dünya radyasyon 

bütçesindeki değişikliklere yol açar. Deniz buzundaki değişikliklerin izlenmesi ve bu 

durumu oluşturan süreçlerin anlaşılması, gelecekteki iklim değişikliğini ve etkilerini 

tahmin etmek için çok önemlidir. 

İklim değişikliğinin etkileri dünyanın her yerinde aynı değildir. Gezegenlerin ortalama 

sıcaklığı, sanayi döneminin başlangıcından bu yana 1 ° C'den biraz daha yükselmiştir. 

Ancak gezegenimizin kutup bölgeleri diğer yerlerden daha hızlı ısınmaktadır (IPCC, 

2021). Bu bölgelerde, Arktik’de sıcaklıklar yaklaşık 2°C, Antarktika'da 1.0 ila 1.5 ° C 

arasında yükseldiği bilinmektedir. 

Diğer etkilerin yanı sıra, bu ısınma hem yaz hem de kış aylarında Kuzey Kutup Denizi 

buz alanının ve buz kalınlığının azalmasına, deniz buzunun daha genç, daha ince ve 

daha dinamik hale gelmesine neden olmuştur. Aslında, mevcut Kuzey Kutup 

Okyanusu buz alanı en az 1850'den bu yana en düşük seviyededir. Yaz sonu Kuzey 

Kutup Okyanusu buzunun alanı şu anda en azından son 1000 yıl içinde herhangi bir 

zamanda olduğundan daha küçüktür (Roebeling ve ark. 2021). 

Roebeling ve ark. 2021, yapmış oldukları çalışmada 2021 yılında Arktik ve Antarktika 

üzerindeki deniz buz alanı ve hacmi hakkında bir güncelleme yapmışlardır. Bu 

çalışmada, Antarktika üzerinde, 1980'lerden bu yana deniz buzu parametrelerinde 

sadece küçük bir değişiklik ortaya çıktı ve çoğunlukla +/- % 5 içinde kaldığı, 

1980'lerden bu yana değişikliklerin büyük kısmı Arktikte deniz buz alanını (yaz 

sonunda % 40'a kadar) ve hacminde çok hızlı (yaz sonunda% 75'e kadar) bir şekilde 

azaldığını ortaya koymuştur. Arktik ve Antarktika’daki buzun günümüze kalan değişimi 

Tablo 2 de verilmiştir. 
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Tablo 2. 1979'dan beri Kuzey Kutbu ve Antarktika'daki deniz buzu alanı ve deniz buzu 

hacmindeki değişiklikler 

 

Bölge 

1979'dan bu 

yana deniz 

buz alanı 

değişimi-kış 

maksimum 

1979'dan 

bu yana 

deniz buz 

alanı 

değişimi-yaz 

minimum 

1979'dan bu 

yana deniz 

buzu hacmi 

değişimi-kış 

maksimum 

1979'dan bu 

yana deniz 

buzu hacmi 

değişimi-yaz 

minimum 

Arktik -10% -40% -35% -75% 

Antarktika +3% +3% +10% +10% 

 

İklim değişiminin kontrol altına alınabilmesi için küresel ısınmanın takip edilerek 

oluşmasına sebep olan etmenlerin engellenmesi gerekmektedir. Oluşan sıcaklık artışı 

başta kutuplar olmak dağlarda bulunan buzulların hızla erimesine sebep olmaktadır. 

Buzulların ve deniz buzunun azalması dünyamızın hassas dengelerini bozacağı 

bilinmektedir. Bu konuda başta kutuplarda yapılacak olan bilimsel çalışmalardan elde 

edilen verilerin yorumlanarak durumun tespit edilmesi yönünden bir çok ülke 

çalışmalar yürütmektedir. Bundan dolayı kutuplarda gözlenen değişiklikler iklim 

değişikliği ile ilgili çalışmaların izlenmesi daha da önem kazanmaktadır.  

Dünyanın beşinci en büyük kıtası olan Antarktika'nın yaklaşık %95'i buzla kaplıdır. Bu 

muhteşem kıtanın benzersiz özelliklerinden biri, dünyanın hem en soğuk hem de en 

yüksek bölgesi olmasıdır. Henüz keşfedilmemiş birçok gizemi ve harikası olan kıta, 

dünya çapında birçok bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmıştır. Kıtanın bilinmeyen 

gerçekleri, gezegenimizdeki küresel iklim değişikliğinin kilit noktaları arasında yer 

almaktadır. Türkiye’de bu araştırmalarda öncü rolü üstlenmekte ve alanda 

araştırmalar yürütmektedir (Başar, 2020). Araştırma stratejilerini belirleyen ve bu 

konuda her yıl düzenli olarak araştırma seferleri düzenleyen Türkiye’nin bilimsel 

araştırmalar konusunda etkinliği de gün geçtikçe artmaktadır.  

Antarktika’da yapılan çalışmaların tarihsel yapısı incelendiğinde, Uluslararası Bilimsel 

Birlikler Konseyi ile 1957 yılında, Antarktika bölgesindeki bilimsel araştırmaları 

artırmayı hedefleyen bir politika bildirgesi ile başlandığı bilinmektedir. Bilim ve barış 
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kıtası olarak da bilinen Antarktika, bilimsel çalışmaların özgürce yürütülebildiği ve ulus 

ötesi bilimsel işbirliklerinin arttığı bir bölgedir (Şekil 5). 

Şekil 5. Antarktika Şubat 2020 (Fotoğraf: Ersan BAŞAR) 

Antarktika Antlaşması, 1959'da Washington'da, 1957-1958 Uluslararası Jeofizik Yılı 

boyunca Antarktika ve çevresinde bilim adamlarının aktif olduğu 12 ülke tarafından 

imzalanmıştır. 1961'de yürürlüğe girmiş ve o zamandan beri birçok ülke tarafından 

kabul edilmiştir. Antlaşmanın toplam taraf sayısı şu anda 54'tür. Bu ülkelerden 29'u 

İstişari Taraf, 25'i İstişari Olmayan Taraftır. Türkiye, Antarktika Antlaşması'na 1995 

yılında katılmıştır ve o tarihten bu yana Antlaşma'nın istişari olmayan bir üyesi 

olmuştur. İstişare taraflar, Antarktika sorunlarıyla ilgili kararlar almak için düzenlenen 

toplantılarda oy kullanma hakkına sahip olanlardır. 

Çeşitli disiplinlerden birçok bilim insanı uzun yıllar araştırma faaliyetleri yürütmek için 

kıtaya seyahat etmiştir. Antarktika'yı ziyaret eden ilk Türk bilim insanı, 1959'da oraya 

giden ve iyonosfer fiziği üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Atok Karaali'dir. Daha 

sonra Antarktika'nın üst atmosferi hakkında Prof. Dr. Ümran İnan, 1980 ve 1991 

yıllarında ise Prof. Dr. Serap Tilav kıtada bilimsel çalışmalar yürütmüştür. Bu öncü Türk 

bilim insanlarının Antarktika'daki bilime katkılarından dolayı kıtadaki bazı coğrafi 

bölgelere kendi isimleri ile Karaali Kayaları, İnan Tepesi  ve Tilav Buz Yalağı adı 

verilmiştir. Daha sonra birçok Türk bilim insanının da bilimsel çalışmalar için kıtaya 

gitmiştir.  

Grup halinde düzenli çalışmaların başladığı, Türkiye Antarktika çalışmaları, 2017 

yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye'nin 1. 

Ulusal Antarktika Bilimsel Seferi ile devam etmiştir.  Bu seferler o tarihten bu yana 

düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve Türk Antarktika Seferi (TAE) I, II, III,..… şeklinde 

isimlendirilmektedir. Farklı bilimsel konu alanlarından toplam 80'den fazla bilimsel 

projenin gerçekleştirildiği seferler uluslararası çalışmalar olarak bilim camiasına 

hizmet etmektedir. Yer bilimine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan Türkiye, 2018 

yılında oluşturduğu Ulusal Kutup Bilimi Programı kapsamında birçok uluslararası bilim 

insanını keşif saferlerine dâhil etmiştir. Antarktika'da yürütülen bilimsel çalışmaların 

sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için Türkiye, Türkiye Bilimsel Araştırma 

Üssü'nün kurulması için çalışmalara başlamıştır. Türkiye'nin Antarktika'da üs 

kurabileceği yerler için 2017 ve 2018 yıllarında TAE I ve TAE II seferleri ile uygun 

bölgeler incelemelerle belirlenmiştir. 2018 yılındaki TAE II seferi sırasında Robert 

Adası'nda ilk geçici bilim kampı kurulmuş ve 9 kişiden oluşan bilim insanları 

çalışmalarını bu adada yürütmüştür. 2019 yılında TAE III seferinde Bilim Üssü'nün 

kurulacağı Horseshoe Adası'nda geçici Bilim Kampı konuşlanmıştır. İlerleyen yıllarda 
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bu bölgede bir Türk Bilimsel Araştırma Üssü kurma faaliyetleri TAE IV ile devam 

etmiştir. 2020 yılında gerçekleştirilen sefer ile Türkiye halen farklı alanlarda birçok 

çalışma ile üs kurma eylemlerini sürdürmektedir. Türkiye ayrıca Horseshoe Adası ve 

çevre adalarda 3 Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) istasyonu da dahil olmak 

üzere bir meteoroloji istasyonu kurmuş ve bu istasyonların bazılarından anlık veriler 

elde ederek, diğer ülkelerden bilim insanlarıyla da paylaşmaktadır. 

Farklı disiplinlerde çalışmaların yürütüldüğü Antarktika, bilim insanlarının yoğun 

olarak ilgisini çeken aktif bir alandır. Türkiye, kıtada bilimsel araştırmaları ve ikili 

işbirliğini artırarak diğer ülkelerden bilim insanlarıyla işbirliği yapmaktadır. Türkiye, 

her yıl düzenli olarak yaptığı bilimsel çalışmaları ve bilim seferlerini artırarak 

Antarktika'da kalıcı bir bilimsel temel oluşturmaya da önem vermektedir. Bu 

çalışmalara paralel olarak Antarktika'da İstişari Olmayan Taraflar konumundan İstişari 

Taraflar konumuna geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmak üzeredir. Kutup 

çalışmalarının önemini vurgulayan faktörler, iklim değişikliğine yeni bakış açıları, 

enerji politikası ve bilimsel çalışmalar oldukça, Türkiye lider konumuna devam 

edecektir. 
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PROF. DR. M. ERTAÇ ERGÜVEN 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜME ETKİLERİ 

Küresel İklim Değişikliği Nedir? 

Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının 

neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır. Atmosferimiz, sera gazı olarak da 

nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit vb. gazlar sayesinde 

yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Bir 

battaniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık, insanlar, 

hayvanlar ve bitkilerin hayatını sürdürmesine imkân verecek bir ısı düzeyini, 15°C’yi 

yakalar. Sera gazları olmasaydı, yeryüzünün ortalama sıcaklığı -18°C civarında olurdu. 

Sera gazlarının bu doğal etkisi “sera gazı etkisi” olarak adlandırılır. 

Atmosferdeki sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrasında 

artmaya başlamış, karbondioksit oranı %40’lık bir artış göstererek 280 ppm’den 394 

ppm’e ulaşmıştır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre 

karbondioksit oranındaki artış öncelikle fosil yakıt kullanımından kaynaklanıyor. Kayda 

değer ikinci etken, başta ormansızlaşma olmak üzere arazi kullanımındaki değişimdir. 

Küresel İklim Değişikliğine Yol Açan Etkenler 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, küresel iklim değişikliğinin ana nedeninin 

sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri sonucunda gözlenen artış olduğunu ortaya 

koydu. 

Başta kömür olmak üzere fosil yakıtların yakılması, atmosferdeki karbondioksit 

oranının artmasındaki ana sorumludur. IPCC’ye göre 2004 yılındaki insan kaynaklı sera 

gazı emisyonlarının %56’sı fosil yakıt kullanımında ortaya çıkan karbondioksite aittir. 

Ormansızlaşma da %17’lik bir paya sahiptir . 

İklim Değişikliğinin Etkileri 

İklim değişikliğinin etkisi sıcaklıklardaki artıştan ibaret değil. Kuraklık, seller, şiddetli 

kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artış, okyanus ve deniz suyu 

seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi 

etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları 

da ciddi risk altındadır. 

Bilim dünyası, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için ortalama 

sıcaklıklardaki artışın azami 2°C ile sınırlanması gerektiğini belirtiyor. Bu hedefin 

tutturulması için atmosferdeki CO2 oranının 450 ppm seviyesini aşmaması gerekiyor. 
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Akdeniz Havzası’nda gerçekleşecek 2°C’lik bir sıcaklık artışı, beklenmeyen hava 

olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, kuraklık 

ve bunlar dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm gelirlerinde azalma, tarımsal 

verim kaybı ve en önemlisi kuraklık olarak etkilerini hissettirecektir. 

Mevcut politikalar ve uygulamalar ile bu orandaki artışın devam edeceği öngörülüyor. 

Dünya Bankası karbondioksit emisyonlarının şu andaki artış hızıyla 2060 yılında 

ortalama sıcaklıklardaki artışın 4°C’yi bulacağı uyarısını yaparken, bu artışın etkilerinin 

özellikle yoksul kesimlerce hissedileceğini belirtiyor.  

Fosil yakıtlar arasında ana sorumlu olarak "kömür" karşımıza çıkar. Küresel ölçekte 

birincil enerji talebinin %27’si kömürden sağlanırken, enerji kaynaklı sera gazı 

emisyonlarının %43’ü kömür kaynaklıdır. Kömürü %36 ile petrol, %20 ile doğalgaz 

takip eder . Kömür, üretilen bir birim enerji başına doğalgazın 1,7 katı CO2’yi 

atmosfere salar.  

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, insan faaliyetlerinin atmosferde yarattığı 

etkinin sonucunda küresel ortalama sıcaklıklarda artış yaşandığını ortaya koymuştur.  

Uluslararası toplumun, özellikle kentlerde sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik 

geliştirdiği kimi programlarla somut adımları attığı görülmektedir. 1992 yılında Rio’da 

düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonucunda kabul 

edilen Gündem 21’in “Sürdürülebilir İnsan Yerleşiminin Geliştirilmesi” başlıklı 7. 

Bölümündeki programlar, insan yerleşimlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel kalitesini 

iyileştirmek için hazırlanan sürdürülebilir kalkınma hedeflerini göstermektedir (United 

Nations Environment Programme, 2015b).  

Bunlar kısaca şu şekilde aktarılabilir; 

Herkes için yeterli düzeyde barınmanın sağlanması 

İnsan yerleşimi yönetiminin iyileştirilmesi 

Sürdürülebilir arazi kullanımı planlamasının ve yönetiminin desteklenmesi 

Entegre çevre altyapısının sağlanması 

Sürdürülebilir enerji ve ulaşım sistemlerinin teşvik edilmesi 

Afet eğilimli alanlarda insan yerleşiminin iyi planlanmasının ve yönetiminin teşvik 

edilmesi 

Sürdürülebilir inşaat sektörü faaliyetlerinin teşvik edilmesi 
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İnsan yerleşiminin gelişimi için kapasite oluşumunun desteklenmesi 

NASA’ya (United States National Aeronautics and Space Administration/ABD Ulusal 

Havacılık ve Uzay Dairesi) (2017) göre, yeryüzünün en büyük 40 kenti, mevcut fosil 

yakıtlı CO2 emisyonlarının üçte birinden sorumludur. Bu bakımdan, kentleşen 

dünyanın değişen iklimine uyum sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bugün artık 

bütün ülkeler, bu sera gazı emisyonlarını Uluslararası ölçekte benimsenen oranlarda 

azaltacak olsalar bile, değişen iklimin olumsuz koşullarından etkilenecekleri açıktır. 

Sellerin ve kuraklıkların daha sık ve yoğun bir biçimde yaşanması dahil bu koşullar, 

yüksek sıcaklıkların, yağış düzeyleri ve şekillerindeki değişikliklerinin ya da şiddetli 

hava olaylarının yaşam ortamlarını, ekosistemleri ve ülke ekonomilerini etkilemesi 

beklenmektedir (Avrupa Çevre Ajansı, 2015: 5). Değişen iklimin özellikle bu yaşam 

alanlarının altyapısını ve yerel yönetimlerce sunulan hizmetleri sekteye uğrattığından 

uyum zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır (Broto, 2017:2). Bu bakımdan iklim 

değişikliğine uyum sağlama dışında bir seçeneği bulunmayan günümüz kentlerinin, 

kendi uyum stratejilerini, politika ve önlemlerini bir an önce benimsemesi ve hayata 

geçirmesi elzemdir. Kentin yerel yöneticileri bugünden yapacakları önleme, hazırlık ve 

müdahaleye ilişkin standartları içeren planlar ve altyapı yatırımları ile kentlerini iklim 

değişikliğinin tehlikelerinden koruyabilecektir. 

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu BM üyesi devletlerce 2030 yılına dek 

gerçekleştirilmek üzere kabul edilmiş olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden 

11.’si, “Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve 

sürdürülebilir kılmak” olarak belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda; gelecek 15 yıl 

içinde herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere 

erişiminin sağlanması ve gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi; özellikle kırılgan 

durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına 

özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma 

sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir 

ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanması; bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir 

kentleşmenin geliştirilmesi ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin 

planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin güçlendirilmesi; dünyanın kültürel ve 

doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının arttırılması; yoksulların ve 

kırılgan durumdaki insanların korunması temel alınarak suyla ilgili afetleri de 

kapsayan afetler nedeniyle küresel gayri safi yurt içi hasılayla ilgili doğrudan ekonomik 

kayıpların önemli oranda düşürülmesi ve ölümlerin ve etkilenen insan sayısının 

önemli ölçüde azaltılması; hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık 

yönetimlerine özel önem göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel 

etkilerinin azaltılması; özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin güvenli, 
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kapsayıcı ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamu alanlarına evrensel erişimlerinin 

güvence altına alınması; ve ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasını güçlendirerek 

kentsel, kent çevresindeki ve kırsal alanlar arasındaki olumlu ekonomik, sosyal ve 

çevresel bağlantıların desteklenmesi yönünde kararlar alınmıştır. Ayrıca 2020 yılına 

kadar kapsamaya, kaynak etkinliğine, iklim değişikliğine uyuma ve afetlere karşı 

dayanıklılığa yönelik entegre politikaları ve planları benimseyen ve uygulayan 

şehirlerin ve insan yerleşimlerinin sayısının önemli ölçüde arttırılması ve Sendai Afet 

Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-2030 doğrultusunda bütüncül bir afet risk 

yönetiminin her düzeyde geliştirilmesi ve uygulanması ile gelişmişlik düzeyi düşük 

ülkelerin finansal ve teknik yardım aracılığıyla yerel malzemeler kullanarak 

sürdürülebilir ve dayanıklı binalar inşa etmelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir 

(United Nations, 2017c). 

Kentsel karbon emisyonu azaltımına ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı kentlerinin 

uyumunu sağlama amacına yönelik olarak kentli yönetimlerin uluslararası ölçekte bazı 

oluşumlar içinde yer aldıkları ve ortak platformlar içinde birlikte hareket ettikleri 

görülmektedir. Bu ağlar, kentlerin ulus ötesi iklim değişikliği politikaları üzerindeki 

etkilerini daha görünür hale getirerek, bu konuda kilit mekanizmalar olarak hareket 

etmektedir . Küresel boyutta başta “Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği” olmak 

üzere, “Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu”, “Belediye Başkanları Küresel İklim ve 

Enerji Sözleşmesi” ve “İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Yönelik Devlet Dışı Aktörler 

Platformu” bu mücadelede Uluslar arası düzeyde en çok öne çıkan ağlardır. 

Önümüzdeki 20 yıl içerisinde özellikle birinci derece deprem bölgelerinde bulunan 

şehirlerimizdeki 6306  sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanunla  riskli ilan edilen alanların ve yapıların dönüşümünün tamamlanacağı 

söylenebilir. Program dahilinde Türkiye için neredeyse tamamen yeni olan iki sektör 

doğmaktadır. Birincisi, ‘yapı yıkım sektörü’, ikincisi yıkımlar sonucu ortaya çıkacak 

yaklaşık iki milyar ton civarındaki inşaat ve yıkıntı atığının değerlendirileceği ‘geri 

dönüşüm sektörü’dür. Bu uygulamaların başından sonuna doğru gidildiğinde 

aşağıdaki süreç ortaya çıkmaktadır. 

Makro düzeyde kentsel dönüşüm süreci 

Riskli yapı tespiti ve yıkımın idari ve hukuki süreci 

Yıkım faaliyetlerine yönelik yaklaşımlar seçilirken,  Sağlık, güvenlik ve çevresel 

gereksinimler; müşterinin ve yüklenicinin ihtiyaçları; sahaya özgü koşulların ve 

kısıtların (örneğin ulaşım, mevcut servis durumu, bölme duvarlar) türleri; işin 

sürekliliğine, topluma ve çevredeki yapılara olabilecek zararların önlenmesi için 
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gereken ihtiyaçlar; yasal gereksinimler; maliyet ve ticari faydalar gibi çok sayıda 

etmen göz önünde bulundurulmalıdır. 

Literatürde “selective demolition” olarak tanımlanan ve Türkçeye “Seçici (Ayrıştırıcı) 

Yıkım” olarak çevrilebilecek olan kavram, yıkım sonrası açığa çıkacak inşaat atıklarının 

geri dönüşümü ve bertarafı açısından temel taş olmalıdır. Bu kavram kapsamında 

öncelikle yapıdan çıkacak her tür atık, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik’te yer alan atık kodlarına göre listelenmelidir. 

Yıkım çalışmaları başlamadan önce tehlikeli atıkların sahadan uzaklaştırılması ve ilgili 

bertaraf alanlarına nakliyesi sağlanmalıdır. Yıkımdan çıkacak belli başlı atıklar, beton, 

tuğla, kiremit, yapı çeliği, cam, ahşap aksamlar, plastik aksamlar, tesisatlardan çıkacak 

metal ve plastik türevleri, çeşitli seramik türleri, asfalt kaplamaları olarak sayılabilir. 

Bunların her birinin yıkım sürecinde birbirlerine karışmadan kendi içinde homojen 

olarak sadece taşıyıcı sistem kalıncaya kadar ayrıştırılması ve daha sonrasında taşıyıcı 

sistem yıkılarak beton ile donatının ayrılması ideal bir seçici yıkımın özetidir. Ayrıca 

toprak ile enkazın birbirine karışması tamamen önlenmelidir. Seçici yıkım ilkesi ne 

derece iyi uygulanabilirse, çıkan atıkların geri dönüşümü ve bu sayede elde edilecek 

katma değer o derece yüksek olacaktır. 

Yıkım çalışmaları planlanırken çevresel etki değerlendirmesi açısından aşağıdaki 

etkenler göz önünde tutularak ilgili mevzuat çerçevesinde ‘çevre yönetim planı’ 

oluşturulmalıdır. Bu plan dahilinde; şantiye sınırlarında gürültü kontrolü, toz 

emisyonu kontrolü, bertaraf ve geri dönüşüm dâhil olmak üzere atık yönetimi, 

malzeme nakliyesinin en aza indirgenmesi, geçici depolama için saha düzenlemesi, 

lastik yıkama ünitesi, yanıcı maddeler, çeşitli gaz ve sıvı haldeki maddeler ile asbest 

gibi tehlikeli malzemelerin etkisiz halde tutulması için gereken önlemler, yüksek hava 

basıncı ve yer titreşimi kontrolü, flora, fauna, sit özelliğindeki alanların korunmasına 

ilişkin alınacak önlemler ve değerlendirmeler yer almalıdır. 

Bütün yıkım ve yapısal yenileme faaliyetlerinde çalışacak personelin beklenenleri 

yapabilecek uzmanlıkta olmasını sağlamak için çalışmalar öncesinde ve sırasında yıkım 

uygulamaları ile iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında periyodik eğitimlere tabi 

tutulmaları ve sahada çalışmalar süresince kontrol edilmeleri, gerektiğinde 

hatırlatmalar ve haftalık toplantılar yapılması gerekir. İş makinesi kullanacak 

personelin araç kullanma ehliyetinin bulunması ve belirli bir süre bilfiil çalıştığını yani 

iş deneyiminin bulunduğunu belgelerle ispat etmesi ilgili mevzuatlarda şart 

koşulmalıdır. Ayrıca kullanılan her türden ekipman ve aracın kullanım kılavuzlarında 

belirtilen periyotlarda bakımlarının yapılması şarttır. Enkaz bir anlamda atıktır ve 

genellikle heterojen bir yapıya sahiptir. Bu atığın niteliğini binanın ömrü boyunca 
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kullanım amaçları, yapı malzemeleri ve yıkım şekli belirler. Bu sebeptendir ki, yıkım 

çalışmaları kısmında da belirtilen “Seçici (Ayrıştırıcı) Yıkım” kavramı büyük öneme 

sahiptir. Katma değeri sadece geri dönüşümden elde edilecek gelir olarak değil, taş 

ocaklarıyla doğaya verilen tahribatın bu miktarda önlenmesi ve karbon salımının 

düşmesi şeklinde de düşünmek gerekir. Maliyetler ve rayiç bedeller içinse bölgesel 

fizibilite etütleri şarttır. 

Başta fosil yakıtlar olmak üzere Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre 

sera gazı olarak gruplanan, karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit vb. 

gazların atmosfere aşırı salınımı ile dünya ısısının normalin üzerine çıkması, dünyanın 

ortalama sıcaklığında fazla artış meydana getirmekte ve küresel iklim değişikliği 

problemine sebebiyet vermektedir (Kyoto Protokolü Ek-A'da listelenen sera gazları: 

Karbondioksit-CO2, metan-CH4, diazot monoksit-N2O, hidroflorokarbonlar-HFCs, 

perflorokarbonlar- PFCs, kükürt heksaflorid-SF6, Nitrojen Triflorit (NF3) ). IPCC’nin 

yayınladığı rapora göre enerji talebini karşılamak için doğan aşırı fosil yakıt 

tüketiminden sonra sera gazlarının yoğunluğunun diğer bir sebebi de arazi kullanım 

deseninde özellikle orman alanları gibi doğal arazi örtüsündeki azalma durumu olarak 

belirtilmiştir. 

Yirmi birinci yüzyılda artan hızlı ve plansız kentleşme, doğal ve beşerî kaynakları tehdit 

etmektedir. Bu durumun en önemli etkilerinden birisi olan küresel iklim değişikliği ve 

onunla mücadele olgusu, sürdürülebilir gelişme ile birlikte devletler düzeyinde ele 

alınan bir politika maddesi olmuştur. Gündelik hayatın içinde de hissedilebilen bu 

değişime karşı, 2030 yılı projeksiyonunda ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri’ adıyla eyleme geçen, gezegeni korurken refahı artırmayı amaçlayan 

raporda 17 hedef belirlenmesi, küresel ortak çabalar için bir dönüm noktası olmuştur. 

2030 Yılı İçin Birleşmiş Milletler Tarafından Belirlenen Küresel Kalkınma Hedefleri 

1 Yoksulluğun bitirilmesi 

2 Açlığın bitirilmesi 

3 Sağlık ve iyilik hali 

4 Kaliteli eğitim 

5 Cinsiyet eşitliği 

6 Temiz su ve arıtma 

7 Saygın iş ve ekonomik büyüme 



67 
 

8 Elde edilebilir temiz enerji 

9 Endüstri-inovasyon ve altyapı 

10 Eşitsizliğin azaltılması 

11 Sürdürülebilir kentler ve topluluklar 

12 Sorumlu tüketim ve üretim 

13 İklim eylemi 

14 Su altı yaşamı 

15 Kara yaşamı 

16 Barış-adalet ve güçlü kurumlar 

17 Ortak amaçlar için ortaklıklar 

 

Buradaki iklim eylemi hedefi ile insanlığa; ekonomik büyümeyi iklim değişikliğinden, 

yoksulluktan ve eşitsizlikten ayırmaları için bir davet, ortak çağrı yapılmıştır. 2016 yılı 

Nisan ayında imzalanan Paris Anlaşması 2016 yılı Kasım ayı itibariyle yeterli çoğunluğa 

erişmesi üzerine yürürlüğe girmiş, taraf devletlerden olan Türkiye de bu bağlamda, 

iklim değişikliği ile mücadele için sera etkisi (Güneşten gelen ışın ve ışıklar 

atmosferden filitrelenerek geçer  yer küreyi ısıtır yer küredeki ısı kaybıda atmosfer 

tarafından engellenir atmosferin ısıyı geçirme ve tutma özelliğine sera gazı etkisi 

denir. ) yaratan zehirli gazların emisyon azaltımı için taahhütte bulunmuştur . Bu 

bağlamda Türkiye’nin sorun alanı incelendiğinde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 

yılında yayınladığı Sera gazı Emisyon İstatistikleri sonuçlarına göre Türkiye’de sera 

gazlarının başlıca sebepleri; enerji talebi (fosil yakıtlar), tarımsal faaliyetler (tarım 

makinalarının fosil yakıt kullanımı, tarım ilaçları, tarımsal atık değerlendirmeleri) ve 

endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanmaktadır (TUİK, 2017). Özellikle enerji kullanımı 

ve dolayısıyla sera gazı salınımının %30’undan fazlasına sahip olan “binalar” ülkemiz 

için başlıca çözümlenmeyi bekleyen sorun alanı olmaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında 43 milyon ton 

sera gazı emisyonunu azaltmayı hedeflemektedir. Kentsel dönüşümle birlikte yaklaşık 

6,5 milyon konutun yeniden yapılandırılması planlanmakta olup, 2023 yılına kadar 

mevcut bina stoğunun %30’unun yenileneceği öngörülmektedir. 
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Yeni konutlardaki yapılan yalıtımlar sayesinde yaklaşık %40 oranında enerji tasarrufu 

planlanmaktadır. Bu sayede 2012-2023 yılları arasında Kentsel Dönüşüm faaliyetleri 

sonucu toplam sera gazı emisyon azaltımı 42.7 milyon ton karbondioksit eşdeğeri 

olması beklenmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel dönüşüm planlamalarında, iklim değişikliğine 

neden olan sera gazlarının azaltılması ile enerji verimliliğinin sağlanması, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanılması ve sera gazı emisyonu yutak alanlarının artırılmasına 

önem ve öncelik vermektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümle birlikte afete dayanıklı, çevreye 

duyarlı, planlı ve sağlıklı bir altyapısı olan şehirler için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bakanlık bu kapsamda ekonomik kalkınmanın sağlandığı ve vatandaşların yaşam 

kalitelerinin yükseltildiği şehirlerin oluşturulması için projelerine devam etmektedir. 

İklim Değişikliğinin Etkilerinin Azaltılmasında Kentsel Dönüşüm Eylemlerinin 

Planlanması ve Yönetimi 

Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu iklim değişikliği politikalarını 

kalkınma politikalarıyla entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; temiz ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış; iklim değişikliğiyle mücadeleye 

özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm 

vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır. 

Kentlerin bir diğer problem alanı olan ve 2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile tüm Türkiye’de 

artan kentsel dönüşüm hareketi de hem küresel iklim değişikliği hem de sürdürülebilir 

kent planlama sorununun bir parçası konumundadır. Kentsel dönüşümün plansız 

biçimde ilerlemesi, geleceğin kentlerinin inşasında, yalnızca afetlere karşı dirençli yapı 

üretim sürecini kamuoyunda gündeme getirirken; uzun vadeli fiziksel, sosyal ve 

ekonomik dönüşümlerin analiz ve kestirimlerine dair süreç yönetimi 

yapılamamaktadır. Afetlere dayanıklı yapı inşa sürecinde, kentlilerin artan yıkım-

yapım inşaat süreçlerindeki fiziksel, sosyal ve ekonomik problemleri gündelik hayatı 

yönlendirir konuma gelmiştir. 

Yalnızca bir örnek üzerinde durulduğunda, mevcut binaların yıkılması ve yeniden inşa 

edilmesi sürecinde çevreye salınan asbest gazı bireyleri ve kentsel ekolojiyi doğrudan 

etkilemesi sorununun dahi başlı başına bir inceleme alanı oluşturduğu 

söylenebilmektedir. 

 



69 
 

Kentsel dönüşümün kentlerin, geçmişten geleceğe aktarılması gereken değerlerini 

koruma vazifesi üstlenmesi sebebiyle sosyal içerikli bir misyon bulunurken ekonomik 

ve fiziksel çöküntüye uğramış bölgelerde fiziksel müdahale ile yaşanabilir, yaşam 

kalitesi yüksek yerleşim alanları oluşturmayı da amaçlayan ekonomik, fiziksel bir 

misyonu da bulunmaktadır. Dolayısıyla, bileşenleri ve planlama ilkeleri bağlamında 

uzun vadeli beklenen etkileri göz önüne alındığında kentsel dönüşüm ile 

sürdürülebilirlik hedeflerinin örtüştüğü görülmektedir. Bu bağlamda kent planlamanın 

1970’li yıllardan bu yana gündemini oluşturan sürdürülebilir kentsel gelişme, güncel 

çözüm bekleyen problem olan küresel iklim değişikliği, ulusal bir şehircilik sorun alanı 

olan sürdürülebilir kentsel dönüşüm konuları birbirileri ile iç içe geçmişken çözüm 

arayışının da bir arada olabileceği sorgulanmaktadır. 

Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı ve Kentsel Dönüşüm 

İklim değişikliği, sosyal ve ekonomik sektörler ile canlı yaşamı ile doğrudan ilişkili su 

kaynakları, doğal afet, biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri ve halk sağlığı gibi 

alanları etkilemektedir. Bu çerçevede, Yağış rejiminin değişmesi ile su sıkıntısı 

yaşanması ve/veya sellerin meydana gelmesi, Deniz seviyesinin yükselmesi kıyı 

bölgelerinin özellikle deltaların zarar görmesi, Sıcaklık artışı ile çölleşmenin artması, 

Yaz aylarında yağış miktarının azalması, tarımda su tüketiminin giderek artması, yüzey 

sularının kaybedilmesi, Su, toprak gibi doğal kaynaklara dayanan tarımsal yapı ve ürün 

deseninin etkilenmesi, artan sıcaklıklar nedeniyle bitkisel üretim dönemlerinin 

değişmesine bağlı olarak gıda güvenliğinin olumsuz etkilenmesi, Hassas 

ekosistemlerin ve türlerin yok olması, Orman yangınlarının sıklığı ve kar yağış ve erime 

dönemlerinin değişimi nedeniyle doğal afetlerin artması, Doğaya dayalı tarım ve 

hayvancılık gibi sektörlerde çalışan kesimlerin geçim kaynaklarının tehdit altına 

girmesi ve buna bağlı olarak kırsaldan kente göçün artması, Suyun sanayide yoğun 

olarak kullanılması sebebiyle, sanayi sektörü ve dolayısı ile ekonomik kalkınma 

sürecinin olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 2011-2023 “Türkiye’nin İklim Değişikliği 

Uyum Stratejisi ve Eylem Planı” ile 5 ana başlıkta Türkiye’nin küresel iklim değişikliği 

ile birlikte gelecek olası sorunlara karşı adaptasyon, önleme ve zarar azaltma 

konusundaki ulusal stratejileri belirlenmiştir . Bu başlıklar: su kaynakları yönetimi, 

tarım sektörü ve gıda güvencesi, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve 

ormancılık, doğal afet risk yönetimi, insan sağlığı, iklim değişikliğine uyum bağlamında 

ortak konular ele alınmıştır. Ancak kentsel sistemlerin karmaşıklığı, hedefe yönelik 

adımların nasıl bir organizasyon ile ele alınması gerekliliği konusunda net, kesin 

yanıtlar verememeye neden olmaktadır. Özellikle kentsel gelişim kalıplarının 
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değişiminde; teknik, politik ve finansal açıdan küresel çevre kaygısı ile hareket 

edebilmek için eylem planında bahsedilen her bir ana başlık için kaynak kıtlığı 

problemi bulunmaktadır. Burada, süreçteki karar vericilerin, yöneticilerin ve tüm 

paydaşların sürdürülebilirlik geçişlerini kavrama ve yönetme becerisinin de önem 

taşıdığı söylenebilmektedir. Tüm bu potansiyellere karşın bulunan bu problem alanları 

sebebiyle, 2013 yılında Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (TÜVİK-DER) tarafından 

stratejik planda yer alan eylemlere dair durum tespiti yapılarak, Türkiye’nin İklim 

Değişikliği ile mücadelesindeki durumu ortaya konmuştur. Hedeflerin eyleme, 

eylemlerin ise gerçek uygulamaya dönüşebilmesi için engeller; veri madenciliği ile ilgili 

sorunlardan başlayarak, data güvenilirliğine ve sonuçta ise tüm anılan kaynak 

sıkıntılarına kadar uzanmaktadır. 

Etkileri her geçen gün daha da fazla hissedilen küresel iklim değişikliği olgusu ile 

mücadelede, Ulusal Eylem Planı’nda da okunabilen problem alanları ve zayıf hareket 

kabiliyetine sebep olan unsurlar göz önüne alındığında, kentsel dönüşüm hareketinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesinin, anahtar rol oynadığı söylenebilmektedir. Süreç 

yönetimine esneklik, katılımcı yaklaşım, standartlar, izleme, denetleme özellikleri 

kazandırmadan, iklim değişikliği ile mücadelede yaşanan sorunların kentsel dönüşüm 

için de yaşanacağı açıktır. Bu noktada, kentsel dönüşüm projelerinin, iklim 

değişikliğine uyum stratejileri ve eylem planı çerçevesinde yeşil bina ve yerleşim 

sertifikasyon sistemleri ile entegre edilmesiyle stratejik planın hedeflerine 

ulaşabileceği düşünülmektedir. Yeşil sertifikasyon sistemlerini bu noktada özel kılan 

ise özellikle katılım süreçleri olmaktadır. 

Kent planlamanın araçlarıyla bugüne kadar sürdürülebilir gelişmeye erişme metotları 

daha tepeden aşağıya (top-down) bir karar ve uygulama akışı içerisinde iken yeşil 

sertifikasyon sistemleri ile alışılmışın dışında daha tabandan gelen (bottom-up) bir 

istek, uygulama, izleme ve denetleme sistemi söz konusu olmaktadır. İklim değişikliği 

küresel ölçekte olduğu kadar yerel ölçekte çeşitli aktörlerce ele alınması gereken bir 

konudur. Ulusal politikaların uluslararası hedeflere uyum yetenekleri giderek önem 

kazanmaktadır. İklim değişikliği ile mücadele, uyum ve etki azaltılmasında kent 

planlama politikaları içinde ‘yeşil bina ve yeşil yerleşme sertifikasyon’ sistemlerinin 

önemi bir araç olduğu söylenebilmektedir. Emisyonların azaltılması, çevresel 

kaygıların giderilmesine yardımcı olmak için temiz teknoloji yaklaşımına sahip 

işletmelere, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ve yeşil binalara ihtiyaç 

bulunduğu genel olarak literatürde yer almaktadır. Ancak ülkeler, birbirinden ayrı 

olarak; acil biçimde ortaya çıkan bu hukuk ve iş alanında, çok çeşitli sera gazı 

emisyonu hedeflerini ve ilgili mevzuatı yürürlüğe koymaları nedeniyle hızlı bir değişim 

ve zorluk yaşamaktadırlar. Kimi zaman kamu ve özel sektörün birbirinden ayrı biçimde 



71 
 

izlediği “yeşil politikaları” birbirini tamamlayamamakta veya ortak altyapıda 

buluşamamaktadır. Tüm bu sorunlar küresel iken akıllı (smart) bir yaklaşım ile sorun 

çözümünün ulusal ölçekte ele alınabilir oluşu önem taşımaktadır. Oluşturulan 

hedefler ve verilen uluslararası taahhütler yerine getirilirken, milli menfaatlerin de 

göz önünde bulundurulması ve ulusal kalkınma amaçlarını da destekler nitelikte oluşu 

ile aynı hamlede birden fazla sorunun çözümüne olanak tanıyan yaklaşımın yolları 

aranmaktadır. 

Türkiye için önemli girişimlerden biri olarak, 2007 yılında yayınlanan 5627 sayılı Enerji 

Verimliliği Kanunu ile binalarda Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu hale 

getirilmiştir. Enerji verimliliğine odaklanma ve binalardan kaynaklanan sera gazı 

salınımının azaltılması amaçlanan bu belge hem geçmiş hem de yeni inşa edilecek 

yapıları kapsadığı için küresel iklim değişikliği ile mücadele adına da değerli bir adım 

olarak görülmüştür. Binaların enerji tüketimi ve karbon emisyon değerlerinin 

gösterildiği bu zorunlu belgenin edinimi ilgili yönetmelikle 2020 yılına ertelenmiştir. 

Yapı ölçeğinde kamuoyunda özellikle bilgilendirme adına olumlu bir girişimin 

başlangıcı olan bu adım, yerleşimler açısından bakıldığında ise parçacıl bir çözüm 

önerisi olması sebebiyle kent plancıları tarafından yeni arayışlara gidilmiştir. 

Türkiye’de kentsel dönüşüm hareketleri ile tartışılagelen sürdürülebilir gelişme 

problemine akıllı, inovatif, güncellenebilir ve izlenebilir bir çözüm önerisi olan ve T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın küresel iklim değişikliği mücadelesi  olarak gündeme 

getirdiği yeşil bina ve yerleşim sertifikasyon sistemlerinin, küresel iklim değişikliği ile 

mücadelede de ortak hareket edebilecek bir çözüm aracı olduğu ortaya konmuştur. 

Ulusal Yeşil Bina ve Yerleşim Sertifikasyon Sistemi ile 

Arazi kullanımı ve ekolojisi kararları sayesinde hem yeşil yerleşim hem yeşil yapı 

ölçeklerinin entegreolmasının sağlanması, 

Gelişmiş ve dünyada yaygın olarak kullanılan teknolojik altyapılar ile enerji 

verimliliğine odaklanılması, 

Afet yönetimi hazırlıkları ile yerleşimlerin dirençliliğinin artması beklenmektedir. 
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AYSUN KILIÇASLAN SOKU 

Raportör 

 

İnsan haklarının temeli takriben 2.000 yıl öncesine dayanırken, M.Ö 1700’lü yıllarda 

yanılmıyorsam ilk defa Hammurabi kanunları ile birlikte anıldı, Çevre Hakkı 

kavramının geçmişi 20-30 yıl. 2019 yılı itibariyle covid-19 küresel salgını, çevre hakkını 

en üst sıraya taşıdı. “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı için, herkesin yaşam 

tarzını gözden geçirmesi gerekiyor. Küresel ekonomi ile birlikte önce eko-sistem 

bozuldu, şimdi de sağlığımız. Bilim ve teknoloji mevcut haliyle, çoğu zaman sebep 

oldukları sorunların çözümlerinde yetersiz kalıyor. Sanayileşme, neo-liberalizm, 

ekonomik küreselleşme ile dünyanın yeraltı ve üstü zenginlikleri yağmalandı. Artık 

insanlığın bedel ödeme zamanı. 

Uluslararası anlamda çevre hakkı, ilk kez 1972 Haziran BM Çevre Konferansı’nda dile 

getirilmiş. “İnsan kendisine onurlu ve iyi yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir 

çevrede özgürlük, eşitlik ve tatmin edici yaşam koşulları temel hakkına sahip.” 

AB’nin güçlü üyelerinden Fransa “ Çevre, tüm insanlığın ortak mirasıdır.” diyerek 

çevre hakkını ilk sıraya koyuyor, sadece Fransa ve Fransızlar adına değil, insanlık adına 

çevreyi önceliyor. 

Türkiye’de ise, 2007’de ciddi anlamda değiştirilmekle birlikte ve defalarca 

delinmesine rağmen, halen geçerli olan ’82 anayasası, sistematik olarak bireyi 

öncelemekle birlikte, içerik olarak 1)önce devlet, 2)sonra birey ve 3)son olarak da 

çevre hakkını ele alır. Burada kanun uygulayıcıların yorumu önemli. Şimdi biz bunu 

uygularken hani anayasamızdaki bölünmezlik maddesinden yola çıkarak, Türkiye 

Cumhuriyeti bölünmez bir ülkedir. Tüm değerleriyle yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle 

her şeyi ile bölünmez bir ülkedir diyoruz. Orada işte çevre hakkı var. Anayasamız eğer 

çevreyi öncelemediyse burada hukukçulara düşecek bir görev var. 1)ülke/çevre,  

2)birey,  3)devlet diye sıralamak daha uygun. 

Önümüzdeki süreçte Ekolojik Anayasacılık önem kazanacak gibi görünüyor. Su ve gıda 

hakkı, sağlıklı çevre hakkı, doğa hakları gibi kavramlar/haklar bu anayasalarda daha 

çok yer bulacak.  
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CEVDET AKAY 

TÜMBİKON GENEL BAŞKANI 

 

Çok değerli hocalarımıza, katılımcılarımıza gerçekten içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu aile ortamında her görüşten insan var. Ama biz her şeyden önce, içten kalbi 

duygularla insanlığa hizmet etmek üzere buradayız. Çevremizi korumak üzere 

buradayız. Buradaki iklim değişikliği konusundaki açıklamaların, onun sonuçlarına dair 

değerli fikirlerin ilgili makamlara iletilmesi için işin takipçisi olacağımızın sözünü 

veriyorum.  

Gerçekten çevreyi kirletmemek, bunun için doğal enerji, alternatif enerji üretimleri 

üzerine proje üretmek gerçekten önemli. Mesela yağmur sularının depolanması olayı 

üzerinde ciddiyetle durulmalı. İstanbul için baktığımız zaman her yerde dikey 

peyzajlar var, yatay peyzajlar var. Bu suların biriktirilmesi ve bu birikimle peyzaj 

sulamasının yapılması önemli. Su tasarrufu, temiz suya ulaşamayan insanları 

düşündüğümüzde çok daha önem arz ediyor.  

İkinci olarak güneş enerjisi kullanımı, yeni teknoloji ile yapılan binalarda, alışveriş 

merkezlerinde zorunlu hale gelmeli. Modern bina tasarımları yeşillikler, doğal 

güzellikler, peyzaj ile ilgili düzenlemelerle daha katlanılır hale gelmeli diye 

düşünüyorum.  

Bir de enerji üretimi ile ilgili, başta İstanbul olmak üzere bütün büyük illerde çöp 

toplama tesisleri enerji üretim merkezi haline döndürülmeli. Yani çöpten enerji 

üretimi ile ilgili daha çok proje üretilmeli. Mevcut üretimde %30-35’lere dayanan bir 

katı atık oluşumu var, bu katı atık çıkması ve bu katı atıkların depolanması sorunu var. 

Bu konuda İngiltere'de yeni bir gelişme oldu, bir Türk profesör ki, kendisi Akademik 

Kurul üyemiz, çöp atıklarından enerji üretmekle ilgili yeni bir sistem kurdu. Hem 

atmosferi kirletmiyor hem de sıfır atık. Hem mevcut stok kullanılıyor hem yeni 

toplanan çöpler. Bununla ilgili görüşlerimizi de ilgili makamlara sunmamız da fayda 

var diye düşünüyorum. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Ben de 

herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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