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Giriş 

Artan sanayileşme, hızlanan kent yaşamı ve devamında üretimin hızla tüketilmesi politikaları 

fosil yakıt kaynaklı iklim değişikliğini insanlık için ciddi bir sorun haline getirmektedir. Aşırı 

üretimin hızla gelişmesi ve bilinçsiz tüketim alışkanlıkları sonucunda insanlar ve doğa için 

gerekli standartları hızla düşürmektedir. Doğanın hızla yok olması, yeni kent yaşam alanları 

için ormanların kesilmesi, sulak alanların kurutulması  gibi bir çok ekosistemin tahribatı ile 

iklim değişikliğinde dengeler bir kat daha bozmaktadır. 

Bugün için iklim değişikliği, daha fazla sera gazı salımı ve bu gazları tutan ve yutan alanların 

daha fazla tahrip olması ile ciddi bir noktaya ulaşmıştır. 1979 yılından bu yana hükümetler bu 

konuyu müzakere etse de, gelinen noktada politikalar süreci daha kötümser bir noktaya taşıdı.   

Küresel düzeyde müzakereler, bilimin ortaya koyduğu adımları atmak konusunda oldukça 

yetersiz kalınan çalışmalar ortaya koymaktadır. Ancak, Türkiye’nin durumu, küresel 

tartışmaların çok daha dışında ve uzağında olduğu sayısal verilerde ve politikalarda 

görülmektedir. İklim değişikliği ile mücadele konusundaki Sözleşme ve Protokole 180’den 

fazla ülkeden çok sonra taraf olan Türkiye, mevcut politikaları ile, bu iki andlaşmanın 

taahhütlerine zıt bir şekilde hızla fosil yakıt merkezli politikalar izlemektedir. 

Türkiye’nin ulusal düzeyde izlediği politikalar, yerel düzeyde belediyeler tarafında oldukça 

paralel uygulamalar ile daha fazla genişliyor. Politika algısında çevre ve doğa merkezli 

yaklaşımların mevcut durumu açısından bakıldığında iklim değişikliği de benzer bir konuma 

sahip. Türkiye’nin politikalarındaki değişikliğin yerel politikaları değiştireceği, benzer şekilde 

de, yerel uygulamaların da ulusal politikalara kılavuzluk edeceği küresel deneyimlerden 

bilinmektedir.  

Bu rapor Sivil İklim Zirvesi Projesi çerçevesinde iklim değişikliğine karşı mücadelede en 

önemli paydaş olan toplumun bu alandaki temel yaklaşımlarına altlık olması için 

hazırlanmıştır. 
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İklim Değişikliğinin geldiği nokta... 

18.yy sonlarında sanayileşme ile gelişen fosil yakıt kullanımı beraberinde atmosfere daha 

fazla karbondioksit salınmasını, pek çok sektörde üretimin endüstrileşmesi ile metan, 

diazotmonoksit gibi gazların daha fazla salınmasına neden oldu. 6 temel sera gazının salımları 

(Tablo-1) dikkate alındığında, neden oldukları faaliyetlerin coğrafi olarak kenti ve dolayısıyla 

kent ölçeğinde belediyecilik faaliyetlerini de büyük oranda kapsadığı görülmektedir. 

Gazlar Kaynak % Payı 

Karbondioksit, CO2 Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, çimento üretimi 
vs 

77% 

Metan, CH4 Atık depolama, gaz üretimi ve dağıtımı, fermantasyon, 
fosil yakıt kullanımı  

14% 

Diazot monoksit, N2O Fosil yakıt kullanımı, gübre, naylon üretimi vs..   8% 
Hydrofluorocarbons, HFC’s Soğutucu Gazlar, alüminyum döküm, yarıiletken 

üretimi, vs. 
1% 

Perfluorocarbons, PFC’s Alüminyum üretimi, yarıiletken endüstrisi, vs.  
Sulfur Hexafluoride, SF6 Elektrik iletim ve dağıtım sistemleri, devre kesiciler, 

magnezyum üretimi vs. 
Tablo 1- Sera gazları, kaynakları ve iklim değişikliğinde payları, Kaynak, ABD Çevre Ajansı  

Seragazlarının  atmosferdeki miktarının sanayileşme öncesine göre artışı, dengeleri ve etkisini 

görmek açısından önemlidir. Bugün en önemli 3 gazın, sanayileşme öncesi dönem ile 

karşılaştırıldığında atmosferde yoğunluğunun ne kadar arttığı görülecektir (Tablo-2). Bu artış, 

bilimsel raporlara göre son 800 bin yılın en yüksek yoğunluğuna işaret etmektedir. 

Gazlar / Yıllar 1750 2011 %artış 

Karbondioksit 280 ppm 391 ppm %40 

Metan 0,715 ppm 1,803 %150 

Diazotmonoksit 0,27 ppm 0.324 %20 

Tablo 2 - Sanayileşme öncesine göre sera gazlarının değişimi. (Kaynak  IPCC 5. Değerlendirme Raporu,  Fiziksel 

Bilim Raporuna)  

Sera gazlarının miktarındaki artış, gezegenin sıcaklık ortalamasının artmasına, yani küresel 

ısınmaya yol açmaktadır. Bugünkü durum sanayileşme öncesi yerkürenin sıcaklık 

ortalamasının yaklaşık 14°C mertebesindedir. Bugün, sanayileşme öncesi döneme göre 

yerküre 1°C daha sıcaktır. Sıcaklıktaki bu artış, aşırı iklim olaylarının artmasına, şiddetinin 

yükselmesine neden olarak iklim değişikliğini daha da hissedilir hale getirmektedir. 
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2007 yılında karbondioksit yoğunluğu, 350 ppm’yi çoktan aşarak milyonda 383 parçacığa 

ulaşırken, fosil yakıtların kullanımındaki artışa bağlı olarak daha sonra da hızla artmaya 

devam etti. Mayıs 2013 günlük ölçümlerinde 400 ppm seviyelerine ulaştı. Sera gazı 

emisyonlarındaki bu sayısal artış, aşırı iklim olaylarının sıklığı ve şiddetinde de artış 

olarak karşımıza çıktı. Temmuz 2012’de Grönland buzulu yüzey tabakasının %97’si 4 

gün içinde eridi. Eylül 2012’de Kuzey Kutbu’ndaki Arktik Buzullarının yaz sonu ulaştığı 

yüzey alanı 1970-2000 dönemindeki ortalama genişliğinin yarısına düştü. Bu iki olay, 

bilim dünyasının tahminlerinden de hızlı bir felaketin habercisi oldu. Küresel düzeyde 

iklim müzakerelerinde ülkelerin taahhütlerinin, meselenin ciddiyeti karşısında zayıf 

kalması sorunu derinleştirirken, öte yandan iklim değişikliğini dönülmez noktaya doğru 

hızla sürüklemeye başladı.   

İklimin Devrilme Noktası 

Dünyada sera gazı salım artışının sürdürülebilir olmadığı bilim tarafından ortaya 

konulmaktadır. Artışın belli bir noktada farklı bir mekanizmayı sunması ciddi bir risk 

taşımaktadır. 

1988 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü 

(WMO) tarafından kurulan Hükümetler Arası İklim İklim Değişikliği Paneli (IPCC),  2007 

yılında 4. Değerlendirme Raporu’nu yayınladı. Raporda, iklim değişikliğine karşı mücadele 

etmek ve olumsuz etkilerini en aza indirmek için çeşitli senaryolar çalışıldı. Bu senaryolardan 

en önemlisi, küresel salımların 450 ppm’in altında sabitlemekti.  

1850’li yıllarda başlayan sanayileşme öncesi ortalama 280 ppm (milyonda parçacık sayısı) 

olan atmosferik küresel karbondioksit yoğunluğu, 1980’li yıllarda 350 ppm’i geçti ve bugün, 

2013 yılı Mayıs ayında günlük ölçümlerde 400 ppm değeri görülmeye başlandı1. 

IPCC’nin 450 ppm senaryosu temelde küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesine göre  

2°C’de sınırlama üstüne kuruluydu.  

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar, böylesi bir süreçte iklim dengelerinin insanlığa 

ciddi bir yıkım yaratmaması için küresel salımların 2020’ye kadar %25-40 seviyesinde, 2050 

yılına kadar %90 seviyesinde azaltılmasını  öngörmektedir. Öte yandan azaltım sağlarken de 

                                                

1Mauna Loa Ölçüm istasyonu değerleri için bakınız: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/ 
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salım artışlarının 2015’den sonra zirve yapmasının da çözümü zora sokacağını ortaya 

koymaktadır. 

450 ppm senaryosunun, bugün için geçerliliği 

zayıflamıştır. IPCC, bu senaryo için 2007’de 

yayımladığı raporda %50 kesinlik vermiş idi. Yani,  

450 ppm senaryosu güvenli eşiği temsil 

etmemektedir. Bir başka deyişle, 450 ppm’e 

yaklaştıkça iklim dengelerinin devrilme riski 

artmaktadır. 2008 yılında bir grup bilim insanı bir 

araya gelerek iklim değişikliğini durdurmak ve iklim 

dengelerinin devrilmemesi için güvenli eşiğin 350 

ppm olduğunu ortaya koydu2. Bilim insanları ayrıca, 

küresel sıcaklık artışının da 1,5 C’de tutulması 

gerektiğini ortaya koydular. 

IPCC, 2007 Raporu iklim devrilmesi ile kastedilen 

iklim dengelerini sağlayan unsurların kaybını ortaya 

koyarken, bunların başında; Kuzey Kutbu Buzulu’nun 

2013 yazı sonu itibariyle aşırı erimesi ve ardından 

Grönland Buzul yüzey tabakasının erimesi geliyordu 

(Şekil-1) . Beyaz buzul yüzeyinin, güneş ışınlarını yansıtmak yerine, erime neticesinde 

emmeye başlaması, yerkürenin sıcaklık dengelerini alt-üst edecekti. Nitekim bunların 

ardından önemli bir karbon yutağı olan mercan resiflerinin asitlenmesi ve Amazon 

ormanlarının yok olması gelmektedir. 

Sonuç olarak, iklim değişikliğinin dengelerinin kaybolmaması için, sıcaklık artışının 

sanayileşme öncesine göre, riskli senaryoya göre 2°C’nin altında, güvenli senaryoya göre 

1,5°C’de tutulması gerekmektedir. 

Artışın limitleri ve Karbon Bütçesi 

IPCC’nin 5. Değerlendirme Raporu’nun Fiziksel Bilim Raporuna göre, 1750’den bu yana 

atmosfere 1338 Gt karbondioksit fosil yakıt kullanımı ve çimento üretimi nedeniyle salındı. 

Ormansızlaştırma ve arazi kullanımında yapılan değişiklik nedeniyle 660 Gt daha 

                                                

2Hansen, J. ve arkadaşları, Mart 2008 

Şekil 1- İklim dengelerinin devrilme olayları. 

Kaynak: IPCC, 2007  
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karbondioksit atmosfere bırakıldı. Böylece, 2011 yılına kadar toplam 1998 Gt karbondioksit 

atmosfere bırakılmış oldu. 

1750-2011 arasında salınan karbondioksit’in 568 Gt’nunu okyanuslar yutarken, orman ve 

sulak alan gibi yutaklar 550 Gt karbondioksit tuttu. Gezegenin kapasitesini aşan toplam 880 

Gt karbondioksit ise atmosferde kaldı. Sanayileşme öncesi 280 ppm olan karbondioksit 

yoğunluğu 113 ppm artarak 393 ppm seviyesine 2012 yılında ulaştı (Tablo-3). 

 Giga ton CO2 ppm 

Fosil Yaktı Kullanımı ve Çimento Sektörü +1375 +176 

Ormansızlaştırma ve Arazi Kullanımı +660 +85 

Okyanuslar - 568 - 73 

Karasal Yutaklar -550 -71 

Artış +880 +113 
Tablo 3- 1750-2011 arası emisyonlar ve yoğunluğundaki değişim (Kaynak: IPCC 5. Değerlendirme Raporu, Fiziksel 

Bilim Raporu) 

Dolayısıyla, 1750’den bu yana yutaklar küresel düzeyde 144 ppm karşılığı karbondioksit 

tutabilirken, bu miktarı aşan salımlar nedeniyle atmosferde karbondioksit yoğunluğu 113 ppm 

artmış oldu. 

Okyanuslar, sulak alanlar ve ormanlar olmasa, bugün atmosferde karbondioksit yoğunluğu 

257 ppm artarak yaklaşık 537 ppm karbondioksit yoğunluğu oluşarak iklim dengeleri alt üst 

olacaktı. 

Bu aritmetik, iklim değişikliği açısından bazı önemli sınırları karşımıza çıkartıyor: 

1- Fosil yakıt kullanımı hızla azaltılmak ve çimento üretimi yavaşlatılmak zorundadır. 
Eğer bugünkü eğilim devam ederse, 2038 yılında sıcaklık artışı 1850-1900 yılı 
ortalamasına göre 2oC daha sıcak olacaktır. 

2- Başta ormansızlaştırma ve arazi kullanımında yapılan olumsuz değişiklikler kaynaklı 
doğa tahribatı bugün için ciddi bir sorun. Doğa tahribatı neredeyse fosil yakıtların 
yarısı kadar atmosfere karbondioksit salınmasına neden oldu. 

3- Her ne kadar okyanuslar ciddi bir karbon yutağı ise de, küresel sıcaklık artışı ile 
okyanus sularının dengesi hızla bozulmakta. Okyanusların geri dönülmez düzeyde 
bozulması neticesinde böylesi bir önemli yutak kapasitesini kaybedeceğimiz ortadadır. 

4- Karalarda bulunan sulak alanlar ve ormanların bugün daha fazla tahrip edilmesi, 
doğanın karbon tutma kapasitesini düşürecektir. 

5- Öte yandan, iklim dengeleri açısından bu artış belli bir noktadan önce durdurulmak 
zorundadır. 
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IPCC’nin 2013 yılı Eylül ayı sonunda açıkladığı  5. Değerlendirme Raporu’nun Fiziksel 
Bilim Raporunda  çeşitli senaryoları ortaya koydu. Senaryolar içinde bugün yapılan 
tartışmalara en yakın ve en güvenli senaryoya göre, dünyanın 898 giga ton CO2 salabilecek 
bir bütçesi olduğu belirtilmektedir.  

Böylesi bir bütçe, 2010 yılındaki salımlar aynen devam etmesi durumunda yaklaşık 25 yıl, 
artışın devam etmesi neticesinde ise daha kısa sürede bu bütçenin kullanılacağını, sıcaklık 
artışını 1850-1900 yılı ortalamasının 2oC üstünde sınırlamanın imkansız olacağını ortaya 
koymaktadır. 

İklim Felaketleri 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından hazırlanan 5. Değerlendirme Raporu’nun 

1. Çalışma Grubu’nun hazırladığı ‘Politikacılar için Özet Raporu’  27 Eylül 2013 tarihinde 

kamuoyuna duyuruldu. Raporda, küresel sıcaklıkların 1880-2012 arasında 0,85 C arttığı 

ortaya konuldu.  

Sıcaklık artışının yanısıra, 1950 yılından bu yana  bir dizi aşırı hava ve iklim olaylarında da 

artışın gözlemlendiği bu Raporda belirtilmektedir: 

- Aşırı soğuk gün ve gece sayısında azalma olmaktadır. 
- Aşırı sıcak gün ve gecelerde artış olmaktadır. 
- Asya, Avrupa ve Avustralya’da sıcak hava dalgalarının sıklığında  artış olmaktadır. 
- Aşırı yağışların sıklığı ve şiddetinde artışlar yaşanmaktadır. 

Dolayısıyla, fosil yakıt kullanımı ve doğanın tahribatı ile birlikte atmosfere salınan sera 

gazları, iklim dengelerini bugün için altüst etmektedir. Diğer yandan, mevcut durumun devam 

etmesi durumunda da yakın gelecekte iklim dengelerinin altüst olduğu bir dünya ile 

karşılaşmamız söz konusudur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Grafik 1- Yıllık (üstte) ve onar yıllık (altta) 
olarak kara ve deniz sıcaklık ortalamaları 
(Kaynak IPCC 5.Değerlendirme Raporu özeti) 
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İklim Değişikliği ve Türkiye 

Küresel iklim değişikliği, yerel düzeyde de benzer sonuçları karşımıza çıkarmaktadır. Türkiye 

son yıllarda çok sayıda aşırı hava olayı ile karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye’de aşırı ve anlık 

yağışlar ve sonucunda oluşan sel felaketleri, kentsel altyapının çökmesi, sıcak hava olayları, 

aşırı hava olaylarının gerçekleşme sıklığındaki artış, günlük yaşamda daha gözlenir hale geldi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu 2010 ve 2012 yılları ‘İklim Verilerinin 

Değerlendirilmesi Raporları’nda sıcaklık rakamları, Türkiye’nin süreçten etkilendiğine dair 

bir dizi veri sunmuştur. 

Sözkonusu rapor 2010 yılının, 1970-2000 yılı normalleri olan 12.81°C’den 2.38°C daha 

sıcak geçtiğini ortaya koyuyor. Rapor, mevcut meteorolojik veriler çerçevesinde en sıcak 10 

yılın tamamının 1998-2010 yılları arasında gerçekleştiği tespitini de yapıyor. 2010 yılında “6 

istasyonda uzun yıllar ekstrem maksimum sıcaklık değeri gözlemlenirken, 14 istasyonda yeni 

ekstrem maksimum sıcaklıklar ve 1 istasyonda ekstrem minimum sıcaklık kayıt edilmiştir”3. 

Yine aynı Rapora göre; 2012 yılı, 1970-2000 yılı normallerinden 1.39°C daha sıcak geçerek 

14.2°C ortalama ile en sıcak üçüncü yıl oldu. 2012 içinde 31 istasyon kendi maksimum 

sıcaklık rekorunu kırdı. Bununla beraber, 2012 yılı boyunca “66 merkezde çoğu birden fazla 

olmak üzere” günlük maksimum sıcaklıkların 5 günden fazla ortalama maksimum sıcaklığın 

5°C üzerinde seyrettiği toplam “166 adet sıcak hava dalgası yaşandı”4. 

Özetle, iklim değişikliğinin küresel düzeyde ortaya çıkardığı sonuçlar benzer bir şekilde 

Türkiye’de de yaşamaktadır. 

Türkiye’nin ulusal iklim politikaları 
Türkiye, 1990 yılında bu yana 1994, 2001 ve 2008 yılları haricinde emisyonlar her sene 

artmıştır. Türkiye, 1990 yılında 188,4 milyon ton emisyona sahipken, 2011 yılında 

%124,2’lik bir artışla 422,2 milyon tona ulaşmıştır. 

                                                

3 Devlet Meteoroloji İşleri Gen.Müd. 2010 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Raporu, Ocak 2011, 
sayfa 7. 
4 Meteoroloji İşleri Gen.Müd. 2012 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Raporu, Şubat 2013, sayfa 1. 
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Grafik 2- 1990-2011 yılları arasında Türkiye’nin atmosfere saldığı sera gazı miktarı, Kaynak veriler: UNFCCC 

Emisyon kaynakları incelendiğinde en yüksek paya sahip enerji sektörünün %127’lik bir 

artışa sahip olduğu görülmektedir (Tablo-4). Payı enerji sektörüne göre az olmakla birlikte 

sanayi ve atık sektöründe artışın olağanüstü olduğu görülmektedir. 2011 yılında sanayi ve atık 

sektöründe salımlar 1990 yılının yaklaşık 3,5 katıdır. 

Milyon ton CO2eş 1990 2011 Değişim 
Enerji 132,88 301,25 127% 

Sanayi 15,44 56,21 264% 

Tarım 30,39 28,83 -5% 
Atık 9,72 36,13 272% 

Toplam 188,43 422,42 124% 
Tablo 4- 1990-2011 Emisyon karşılaştırması (Veriler 2013 yılı envanterinden alınmıştır) 

Ortaya çıkan bu artışın temeline inildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılacaktır: 

- Enerji kaynaklı salımların 1/3’ü elektrik ve ısı enerjisi üretim kaynaklıdır. Yoğun 

kömür ve doğalgaz merkezli elektrik üretimi sonucunda 1990 yılına göre %283 daha 

fazla karbondioksit salınmaktadır (Tablo-5). 

Milyon ton CO2 1990 2011 Artış 
Elektrik ve Isı Üretimi 30,33 116,26 283% 

Elektrik ve Isı Üretiminde kömür  21,51 66,20 208% 
Elektrik ve Isı Üretiminde doğalgaz  5,44 49,19 805% 

Tablo 5- Elektrik ve ısı üretimi kaynaklı karbondioksit salımları karşılaştırması (Veriler 2013 yılı envanterinden 

alınmıştır) 
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- Ulaşımda karayolu ve havayolu taşımacılığından kaynaklanan artışlar neticesinde 

ulaşım sektöründe %84 artış gerçekleşmiştir (Tablo-6). Her kente havayolu bağlantısı 

sağlama çalışmaları ve bölünmüş yol yatırımları neticesinde Türkiye’de ulaşım 

politikaları uygulamaları karbon yoğun bir noktaya doğru ilerlemektedir. 

Milyon ton CO2 1990 2011 Artış 
Ulaşım  25,95 47,68 84% 

Karayolu 24,04 41,47 73% 
Havayolu 0,90 10,75 1088% 
Denizyolu 0,50 2,40 382% 

Tablo 6- Ulaşım Kaynaklı ve alt sektörlerin salım karşılaştırması (Ulaşım toplamında uluslararası uçuşlar dahil 

olmayıp, havayolu değerlerinde dahildir) (Veriler 2013 yılı envanterinden alınmıştır) 

- Konutlarda fosil yakıt kullanımı da bu süreçte ciddi bir artış göstermiştir. Doksanlı 

yıllarda kömür kaynaklı hava kirliğine çözüm olarak doğalgaz kullanıma sokulmasına 

rağmen, konutlarda hem toplam fosil yakıt kullanımı artmış ve ona bağlı olarak %125 

daha fazla karbondioksit atmosfere salınmıştır. Kömür kullanımı ise azalmamış, 

neredeyse ikiye katlanmıştır (Tablo-7).  

Milyon ton CO2 1990 2011 Artış 
Konutlar 23,41 52,63 125% 

Evlerde kullanılan Kömür 14,15 27,48 94% 
Evlerde kullanılan Doğalgaz 0,10 21,62 20643% 

Tablo 7- Konutlarda kömür ve doğalgaz kullanımı kaynaklı karbondioksit emisyonu ve değişimi (Veriler 2013 yılı 

envanterinden alınmıştır) 

Sera gazı emisyonlarındaki bu artış, temel olarak politikaların sektörlerde fosil yakıt 

kullanımının desteklenmesinden kaynaklanmaktadır. Mevzuatın düşük karbon ekonomisi 

konusunda belirleyici olmaması, finansman için destek ve araçların yaratılamaması, uygulama 

konusunda kamu otoritelerinin adım atmaması ya da atılan adımlarda samimi uygulamalar 

yapılmaması Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele konusunda aksi istikamette yol 

alınmasına neden olmaktadır (Tablo-8). 



 11 

 

 Sorun Alanı Artış nedeni Çözüm alanı 
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+ artan doğalgaz kullanımı 

+ düşük iklim dostu enerji kullanımı 

+ düşük enerji verimliliği 

Ulaşım 

+ artan karayolu taşımacılığı 

+ artan havayolu taşımacılığı 

+ düşük toplu taşıma 

Konutlar 
+ Konutlarda düşük enerji verimliliği 

+ Kentsel dönüşüm ve lüks konutlarda artış 

Atık +Geri dönüşüm, azaltım ve tekrar kullanım politikaları zayıflığı  

Tablo 8- İklim değişikliğinde bazı sektörlerde sorun alanı ve çözüm alanı matrisi 
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İklim Değişikliğinde Paydaşlar  

İklim değişikliğime karşı mücadelede, kronolojik olarak paydaşların sahneye çıktığı 
görülmektedir. Bu süreçte öne çıkan bazı olayları değerlendirmek, paydaşların katılımını 
anlamak  açısından önemli olacaktır. 

1896 yılında İsveçli bilim insanı Svante Arrhenius “Fosil yakıt nedeniyle ortaya çıkan 
karbondioksit emisyonu küresel ısınmaya neden olur” ifadesini kullanmıştı. Geçen yüzyılın 
ortalarında artan ölçümler ile ortaya çıkan veriler, bilimsel çalışmalar sonucunda konunun 
küresel gündeme taşınmasını sağladı. Bu süreç, 1979 yılında 1. Dünya İklim Konferansı 
Dünya Meteoroloji Örgütü öncülüğünde düzenlenmesi ile bilimsel açıdan daha örgütlü bir 
yapıya dönüşmeye başladı. Nitekim, 1988 yılında Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli  
(IPPC) kuruldu ve 1991 yılında da 1. Değerlendirme Raporu’nu yayınladı.  

IPCC’nin 1.Değerlendirme Raporu, ile birlikte, l991 yılında ilk hükümetler arası iklim 
müzakereleri başladı. 1992 yılında Rio-Brezilya’da imzaya açılan BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi, 1994 yılında dünya ölçeğinde yürürlüğe girdi. 1995 yılında Berlin’de 
gerçekleşen 1. Taraflar Konferansı (COP51) ile süreç uluslararası bir platforma kavuştu.  

Tüm bu süreçlerde esas olarak paydaşlar hükümetler ve uluslararası örgütlerdir. Sivil toplum 
kuruluşlarının süreçteki etkinlikleri zamanla arttı. COP1’e akredite olmuş 176 sivil toplum 
kuruluşu varken, 2012’de bu sayı 1621’e çıktı. Diğer yandan, 2005 yılında Porto Alegre’de 
düzenlenen Dünya Sosyal Forumu’nda iklim değişikliği konusunda küresel düzeyde eylem 
çağrısı yapılması ile sivil toplum da küresel ölçekte sürecin temel aktörlerinden olduğunu 
tanımlamış oldu. 
Dolayısıyla, 20.yy’ın ortalarında bilim dünyasının yoğunlaşmaya başlayan gözlem ve 

analizleri ile hükümetlerarası müzakerelerin başlaması ile süreç gelişmesini sürdürdü. Ancak 

sürecin gelişmesi olumlu ise de, müzakerelerin ve ortaya çıkan sonuçların fosil yakıt merkezli 

uygulamalara engel olamadığı da görülmektedir (Tablo-9). 

                                                

5 COP: Conference of the Parties- Taraflar Konferansı 
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Yıl CO2 yoğunluğu* Olay 

1956 315 Mauna Loa (Hawaii) Ölçüm İstasyonu iklim verileri toplamaya başladı 
1979 336.78 Birinci Dünya İklim Konferansı 
1988 351.56 Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli  (IPCC) kuruldu 
1990 354.35 İkinci Dünya İklim Konferansı  
1991 355.57 IPCC tarafından 1. Değerlendirme Raporu (FAR) 

Uluslararası müzakerelerin başlaması 
1992 356.38 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) imzaya açıldı 
1997 363.71 Kyoto Protokolü kabul edildi ve imzaya açıldı. 

Ek-1 ülkelerinin Birinci Ulusal Bildirim’i sekreteryaya iletmeleri 
2004 377.49 Türkiye BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf oldu. 
2005 379.8 Kyoto Protokolü yürürlüğe girdi 

Dünya Sosyal Forumun’da küresel eylem kararı alındı 
2007 383.76 IPCC tarafından 4. Değerlendirme Raporu (AR4) yayınlandı. 

COP13’te 2012 sonrası için Bali Eylem Planı 
Türkiye’nin Birinci Ulusal Bildirim’i Sekreteryaya iletmesi. 

2009 387.37 COP 15’de Kopanhag Uzlaşması Çıktı  
Türkiye Kyoto Protokolü’ne taraf oldu. 

2013 Mayıs:400 Kasım ayında içinde COP19, 19. Taraflar Konferansı 
Tablo 9- İklim değişikliğinde paydaşlar açısından kronoloji ve o yıllarda ait karbondioksit yoğunluğu (*, ppm, 
milyonda parçacık sayısı olarak)  

 

Paydaşlar 

İklim değişikliğine karşı savaşımda temel oyuncular aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 

1- Bilim Dünyası 

Bilim dünyası, derlediği veriler, kamuoyu ile paylaştığı raporlar ile bugün için iklim 

değişikliği sürecinde en köklü oyuncu olarak değerlendirilebilir. 

2- Hükümetler 

Hükümetler, şimdiye kadar süregelen yüksek karbon ekonomisinin belirleyici aktörleri 

olması, uluslararası müzakereleri yürütmesi ve yeni politikalar konusunda en önemli oyuncu 

olması nedeniyle ciddi bir role sahiptir. 

3- Yerel Yönetimler 

Yerel düzeyde uygulamaları yapma, gerekli yerel politikaları oluşturma adına sahip oldukları 

güç ve kentsel düzeyde yaşanılan iklim felaketlerinde önemli taraflar olmaları nedeniyle 

sürecin temel oyuncuları arasında yer almaktadır. 
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4- İş Dünyası 

Bir taraftan yüksek karbon, diğer taraftan düşük karbon sektörlerinde çeşitli şirketlerin varlığı, 

diğer yandan da iklim değişikliği ile savaşımda iklim dostu ürün ve hizmeti sağlamaktaki 

potansiyelleri nedeniyle süreçte yer almaktadır. 

5- Sivil Toplum Örgütleri/Oluşumları ve Yurttaşlar 

Gerek sivil toplum örgütleri, gerekse yurttaş hareketlerine dahil olan halk iklim değişikliğinin 

sonuçlarından ve karbon ekonomisinden doğrudan etkilenen kesimlerdir. Örnek olay olarak, 

2007 yılında Avustralya genel seçimlerinde sivil toplumun “iklim değişikliği merkezli bir 

seçim tartışması” yaratabilmsi verilebilir.  

Bu sınıflandırma ve temel tanımlamadan sonra, sivil toplumun rolünü, özellikle diğer 

paydaşlarla ilişkilerini incelemekte, rolünü tanımlamakta fayda olacaktır. 

İklim Müzakerelerinde Paydaşlar 

1995 yılından bu yana gerçekleşen Taraflar Konferansına katılımın biçimi de sürecin 

paydaşlarını tanımak açısından fikir verecektir. 

COP’larda temelde, iklim müzakerelerinde salonda koltuğa sahip 3 yapı bulunmaktadır: 

1- Üye ve gözlemci ülkeler 

2- Uluslararası Kuruluşlar 

3- Sivil Toplum Kuruluşları 

Sivil Toplum kuruluşları ise 9 gruptan oluşmaktadır: 

1- BINGO : İş Dünyası Kuruluşları 

2- TUNGO: Ticaret STK’ları 

3- LGMA : Yerel Yönetimler 

4- RINGO:  Araştırma Kuruluşları 

5- ENGO: Çevre Kuruluşları 

6- IPO: Yerel Halklar 

7- Farmers: Çiftçi STK’ları 

8- Woman and Gender: Kadın ve Cinsiyet STK’ları 

9- YUNGO: Gençlik STK’ları 

Listeden de görüleceği üzere, ikisi iş dünyası, biri yerel yönetimler, biri araştırma kuruluşları 

ve kalan beşi toplumsal yapılara dair kuruluşlar olmak üzere geniş bir yelpazede sivil 
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paydaşlar yer almaktadır. Burada dikkat çeken husus, bir kamu yönetimi organı olmakla 

beraber “yerel yönetimler”in sivil kategoride yeralmaları resmi müzakere paydaşı olarak 

görülmemeleridir.   

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Sekretaryası’na yukarıdaki 9 sınıflandırma altında 

akredite olan ve müzakerelere katılan örgütlerin sayısı Grafik-3’den görülecektir. 

 

Grafik 3- 1. Taraflar Konferansı’ndan başlayarak, 18. Taraflar Konferansına kadar  müzakerelere akredite olmuş ve 

katılan sivil toplum örgütlerinin sayısı (Kaynak UNFCCC)  

İklim Politikalarında Toplum 

Uluslararası müzakereler, üst ölçekte politikaların küresel düzeyde ortaklaşması açısından bir 

role sahipken, yerel politikaların toplumun talepleri doğrultusnda değişmesi de müzakerelerde 

rol oynamaktadır.  

Yine Avustralya deneyimi incelendiğinde; 2007 yılında Avustralya genel seçimleri, yerel 

politikaların uluslararası yansıması açısından önemli bir örnektir. Irak savaşı ve iklim 

politikaları seçimlerin iki belirleyici unsuru haline gelmişti. 2007 yılına kadar Kyoto 

Protokolü’ne ABD ve Türkiye dışında Avustralya da taraf değildi.  Genel seçimler öncesi 

ülkede 11 yıldır başbakan olan John Howard iklim değişikliğinde bağlayıcı adım 

atmayacağını, sadece gönüllü adımlara izin vereceğini duyurmuştu. Rakibi Kevin Rudd ise 

Kyoto Protokü’nü imzalamayı ve %15 azaltım hedefini koymayı taahhüt ederek seçim 

kampanyasına başlamıştı. Kasım 2007’de yapılacak seçimler öncesi, başlayan toplumsal iklim 

hareketi, daha iddialı hedeflerle seçim kampanyasında sesini duyurdu. Kömür santrallerine, 

kömürün naklindeki önemli limanlara yönelik eylemler yapılmış, ülke çapında mitingler 

düzenlenmişti. Seçimler sürecinde yaşanan bu tartışmalar sonucunda Howard seçimi ve 

iktidarı kaybederken, kazanan Rudd ise ilk iş olarak Bali’de Aralık 2007’de gerçekleşen 
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Taraflar Konferansında (COP13) Avustralya’nın Kyoto Protokolü’ne taraf olduğu belgeyi 

Konferans Sekreteryasına teslim etti. 

Bilim dünyası hazırlamış olduğu çalışmalarla kamuoyunu bilgilendirip yönlendirirken, 

hükümetler ürettikleri politikalarla, yerel yönetimler uyguladıkları politikalarla, iş dünyası ile 

sağladıkları ürün ve hizmetler süreçte etkinliklerini sürdürmektedir. 

Toplum ise, mevcut politikalar dahilinde yaşamını sürdürürken, sınırlı da olsa belirleyici 

politikalara uymama fırsatına sahiptir. Kimi zaman tüketimden gelen gücünü, kimi zaman 

tercihlerini politik düzleme taşıyarak böylesi bir süreci değiştirebilir. Avustralya’da seçimlere 

etkisini nasıl göz ardı etmek mümkün değilse, mevcut politikalar çerçevesinde toplumun 

pratik tercihlerini de ortaya koyması da önemli bir etkiye sahiptir.  

Örneğin, Türkiye’de çatı tipi sıcak su ısıtıcıları-solar ısıtıcılar konusunda devletin herhangi bir 

politikası, teşviki bulunmamaktadır. Ancak, ortaya çıkan ürün ve tüketicinin tercihi ile bugün 

dünyada en fazla kurulu güce sahip ülkelerin arasında  Türkiye de yer almaktadır. 

İklim değişikliği alanında mevcut politikalar ve bu politikaların finansal ya da 

teknik/teknolojik uygulama araçları sonucunda ortaya çıkan projelerin içinde toplumdaki 

paydaşların tümünün yer alması, iklim değişikliği açısından mücadelede güçlü adımlar 

atılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. Politikalar, araçlar ve uygulama projelerini 

kamuoyunun bilmesi, katılması ve kararlarda etkili olması önemli bir kıstastır. 

Katılım modelleri 

Anayasası'nın 56. maddesine göre; ”Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 

sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 

Devlet'in ve vatandaşların ödevidir”. Madde dikkatle incelendiğinde,  çevre hakkının 

dayanışma haklarının diğer bir örneği olan ‘yaşama hakkı’yla ilişkili olarak ele alındığı ve  

hem hak hem de ödev boyutunun ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Çevre hakkının 

güvencelerini bilgi edinme hakkı, katılma hakkı ve yargıya başvuru hakkı oluşturmaktadır. 

Mevcut politikalar, ilgili araçları ve sonucunda ortaya çıkan projelerden haberdar olmak, 

kararların oluşma süreçlerine katılmak, süreçler ve projelere dair sorunlarda/şikayetlerde 

hukuki mercilere başvuru hakkına sahip olmak gerekmektedir. Ancak bu 3 temel hakkın 

Türkiye’de şekli olarak var olması, yaşanılan toplumsal tepkilerin en büyük nedeni olarak 

görülebilir. 

Burada kamu otoriteleri tarafından şekillenen politikalara toplumu temsil eden paydaşların 

katılımı zor görünse de, bugün mevcut bir çok örnek, bu gibi müdahalelerin ne kadar yaygın 
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olduğunu ortaya koymaktadır. Avrupa Birliği (AB) enerji politikaları dönüşümünde Avrupa 

kamuoyunun dahil olduğu süreç, katılımın ne kadar zengin ve çeşitli olabileceğine dair fikir 

verecektir: 

- Almanya, ‘enerji dönüşümü (energiewende) programı’ sivil toplumun katılımı için 

kapasite yaratmış, çok sayıda danışma toplantıları düzenlemiştir. Ortaya çıkan projelere 

halkın ortak olması da sağlanmıştır. 

- İspanya, aşağıdan yukarı tartışmaları yol açan bir model oluşturarak iklim değişikliği ile 

mücadelede toplum diyaloğunu güçlendirmeye çalışmıştır. 

Görüldüğü üzere, yaşanan süreçlerde toplumun daha fazla katılımı için kaynak yaratılması, 

kapasite kazandırılması, tartışma ortamlarının oluşturulması, tarafların buluşması için yapı 

kurulması gibi bir dizi uygulama bulunmaktadır 6. 

Sonuç olarak, iklim değişikliği ile mücadelede toplumsal katılım, dünyadaki örneklerde de 

görüldüğü üzere tüm kademelerde yani  politika, araçlar ve uygulama seviyesinde olmalı, 

bunun için kapasite geliştirme zeminleri ve platformları yaratılmalı, sonuçların ise en geniş 

kesimce değerlendirebileceği araçların oluşması gerekmektedir. Ayrıca, süreçte sadece sivil 

örgütlerin değil, yurttaşların tek tek birey olarak katılımı da en önemli unsur olarak 

görülmektedir.   

 

 

                                                

6 Tartışmalar için bakınız : REPORT ON THE CONFERENCE, "Energy Transitions and Public 
Dialogues – National and European Perspectives" 14 Mayıs 2013, Paris. 
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Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği 

Küresel düzeyde iklim politikaları; taraf ülkelerin mevcut politikaları ve uluslararası iklim 

rejimi ile ortaya çıkan politikalar arasında yaratılan bir müzakere zemininde 

oluşturulmaktadır. Bu anlamıyla, ülke politika pozisyonlarının toplamından yola çıkarak 

uluslararası müzakereler yürütülmektedir/şekillenmektedir. Benzer şekilde de, ortaya çıkan 

anlaşmaların bağlayıcılığı ve ortaya çıkan kararları ülkelerin uygulama istekliliği neticesinde 

ulusal politikalarda etkiye sahip olmaktadır. 

Nasıl uluslararası iklim müzakereleri ve ülkelerin iklim politikaları arasında bir ilişki var ise, 

benzer şekilde ülke politikaları ve yerel yönetim politikaları arasında da benzer bir ilişki 

vardır. Bu iki düzlem, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya bir ilişkiye sahiptir. 

Ülke politikalarında 4 unsur süreçte belirleyici olmaktadır: 

1- Hedef: Ülkenin iklim değişikliği konusunda sera gazı emisyonlarını azaltma, 

sınırlama gibi iklim değişikliği ile mücadelede ilgili hedeflere sahip olması, bu 

hedeflerin sektörlerde paylaştırılması gibi hedefler bütününü tarif eder. 

2- Mevzuat: İklim değişikliği konusunda, hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan 

yasa, yönetmelikler vb. kapsar. Burada iklim değişikliği konusunda bir yasanın 

çıkması, ya da iklim hedefleri için enerjide enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

gibi politikaları etki edecek bağlantılı yasal gelişmeler önemli rol oynar. 

3- Araçlar: Ortaya çıkan mevzuatın hayata geçirilmesi için konulan programlar, planlar, 

finans mekanizmaları, teknik/teknolojik donanımlar gibi unsurları kapsar. 

4- Uygulamalar: Oluşan mevzuatın ve geliştirilen araçların sonuca ulaşması, somut 

projelerle günlük yaşama girmesi için gerekli enerji, atık, ulaşım, konut gibi iklim 

değişikliği ile doğrudan ve dolaylı ilgili sektörlerdeki uygulamaları kapsar. 

 

Şekil 2- İklim politikalarında süreç 

İklim değişikliği ile mücadelede azaltım ve uyum politikaları kapsamında yer alan ilgili/iklim 

bağımlı sektörler bazında hedef, mevzuat, araçların oluşturulması ve sektörel uygulama 
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örneklerinin çoğaltılması gerekmektedir. İklim politikalarına ilişkin sektörler ve örnek 

eylemler Şekil-3’de verilmiştir.  

Ulusal politikalarda iklim politikaları genel, sektörel ve eylem bazında role sahipse, yerel 

yönetimler de yerel kamu yönetimine dair yetki sınırları çerçevesinde, benzer hedef, mevzuat, 

araç ve uygulama koşullarına sahiptir. Yerel iklim planları bu süreçlerin en somut belgesidir. 

Nitekim ABD Çevre Ajansı-EPA’ya göre7 25 eyalette yerel yönetimler iklim değişikliği 

eylem planına sahipken, dünyanın pek çok bölgesinde belediyeler gerek azaltım gerekse 

uyum eylemlerini içeren benzer planlara ve bu planlar sonucunda hedeflere sahiptir. Örnek 

olarak, Avrupa Birliği’nde bazı belediyelerin iklim planları dahilinde aldıkları azaltım hedefi 

Tablo-10’da örnek olarak verilmiştir. 

                                                

7 http://www.epa.gov/statelocalclimate/local/local-examples/action-plans.html 

Şekil 3- İklim değişikliğine karşı mücadelede alt sektörler ve ilgili eylem alanları örnekleri  
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Tablo 10- Avrupa Birliği’nde bazı yerel yönetimlerin aldıkları referans yıla göre konut, sanayi-ticaret-tarım, ulaşım, 

atık ve toplamda aldıkları 2020 yılı için azaltım hedefleri8. 

 

                                                

8 http://space.comune.re.it/laks/web/part-02---case-studies.html 
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Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları 

Ülke politikalarının sorumluluk alanı ülke sınırı iken, yerel yönetimlerin sorumluluk alanları 

belediye sınırlarıdır. Hükümetlerin iklim değişikliği politikaları çerçevesinde yerel 

yönetimlerin sorumlulukları yerel yönetim yasalarında dolaylı olsa da görülmektedir. 

Örneğin, 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005) Md.14.a; belediyelerin görev alanlarının ne 

kadar da iklim değişikliği ile ilgili sektörlerle örtüştüğünü göstermektedir: 

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 

çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 

ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; 

konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, 

meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya 

yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve 

çocuklar için koruma evleri açar. 

Yine, yerel yetkiler açısından mevzuata bakıldığında, Belediye Kanunu Md. 15-b’ye göre 

belediyeler “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek”le görevlidir. Bu 

konuda büyükşehirlerin yetkileri kendi kanunları (Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6360 sayılı 

yeni büyükşehirlerle ilgili kanun) çerçevesinde daha geniştir9 

Belediye Kanunu ayrıca belediye meclisinin faaliyetlerinin performans ölçülerini görüşme ve 

kabul etme, yani hedef koymayı, yönetmelik çıkarmayı, yani yerel kurumsal yetkiyi 

tanımlamıştır. 

Görüldüğü üzere, yerel yönetimler mevcut kanunları çerçevesinde iklim değişikliği ile 

mücadele için hizmet alanlarındaki iklim ilgili sektörlerde (atık, bina, enerji vb) hedefler 

koymak, bu konularda yerel organlarında hukuki düzenlemeler yapmak, çeşitli uygulama 

araçları oluşturmak ve bizzat uygulamalar yapmak konusunda çeşitli yetkilere ve görevlere 

sahiptir. 

                                                

9 Örnek: İstanbul İmar Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (15.06.2007 tarih ve -

1512 sayılı BB Meclis Kararı) gibi. 
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Sonuç Olarak.... 

Türkiye, 1992’de karara bağlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’ne 2004 yılında, 1997’de karar bağlanan Kyoto Protokolü’ne 2009 yılında 

180’den fazla ülkenin ardından taraf oldu. Sözleşme’de “Yeryüzü iklimindeki değişikliğin ve 

bunun zararlı etkilerinin insanlığın ortak kaygısı olduğunu kabul etmesine” rağmen süreçte 

aktif olarak yer almadı ve Protokol çerçevesinde bağlayıcı herhangi bir yükümlülük almadı. 

Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda çabası İklim Değişikliği Strateji Belgesi-2010 ve 

İklim Değişikliği Eylem Planı-2011 gibi iki belge çıkarmakla sınırlı kaldı. Bu belge ve planda 

hiçbir sera gazı azaltım yada sınırlama hedefi koymadı. 

Genel düzeyde hedef koymayan Türkiye, 1990 yılına göre 2011’de sera gazı emisyonlarını 

%124 arttırdı.  Bu artışta enerji, konutlar, sanayi, ulaşım, atık gibi sektörler de rol aldı. 

Emisyon azaltımında uyguladığı politikalara paralel olarak, iklim değişikliğinin etkilerine 

karşı uyum için Kasım 2011’de “Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı” 

hazırlamasına rağmen bu belgenin gereklerini yerine getirmediği gib, etkili uygulama 

örneklerini hayata geçirmedi. 

Türkiye’nin ulusal düzeyde bir sera gazı azaltımı için hedef almaması, bunun için gerekli 

mevzuatı oluşturmaması, mevzuatı hayata geçirmek için programlar ve finansal, teknik ve 

yapısal araçlar oluşturmaması neticesinde uygulamaları da sınırlı kaldı.  

Bu durum, yerel yönetimlerin iklim politikalarında da belirleyici olsa da, yukarıda da 

açıklandığı üzere, belediyeler mevcut yerel yönetimler mevzuatı çerçevesindeki görevleri ve 

sahip olduğu yetkileri ile iklim mücadelesi yapabilir ve bu alanda çeşitli fırsatlar elde edebilir, 

iklim değişikliği konusunda hedef koyabilir, belediye ile ilgili iklim kararları alabilir, değişik 

araçlar oluşturarak (katılımcı araçlar vb) uygulamalar yapabilir. 

Kopenhag Uzlaşması ile 140’dan fazla ülke sera gazı azaltım, sınırlama yada gönüllü projeler 

için bildirimde bulunurken, Türkiye herhangi bir taahhüt vermekten kaçındı. Bildirimde 

bulunan ülkelerde bulunun yerel yönetimlerin bir kısmı iklim değişikliği konusunda ülke 

politikalarını hayata geçirirken, bazı ülkelerde yerel yönetimler sorunun ciddiyeti karşısında 

daha ciddi adımlar atmayı yurttaşlarına taahhüt ettiler. Artık dünyada bir çok ülkede yerel 

yönetimler açısından iklim değişikliği ile ilgili hem azaltım hem de uyum eylem planları 

yapmak genel politika haline gelmiştir.  
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Bugün gelinen noktada, iklim değişikliğine karşı ekonominin karbonsuzlaştırılması, 

alışılagelen fosil yakıt ekonomisine göre farklılıklar içermektedir. Ekonominin 

karbonsuzlaştırılması için oyuncuların hepsinin katılımı ve oluşan kararın ortak hayata 

geçirilmesi gerekiyor. Hükümetler, yerel yönetimler, iş dünyası, bilim camiası, sivil toplum 

örgütleri ve en önemlisi yurttaşı da içeren bir çözüm modeli dünyada hızla uygulanmaya 

çalışılıyor. Katılımcılık sürecinde bugün sivil toplum kuruluşlarının katılmasında da öte, 

uygulamalar yurttaş olan bireyi da katacak mekanizmalarla örgütlenmektedir. Sürecin başarısı 

için yurttaşın katılımını arttıracak bilgiyi arttırma, tartışma araçları oluşturma gibi pek çok 

konularda süreci güçlendirilecek yatırımlar yapılmaktadır. 

Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda politikaları hayata geçirmemesi kadar, geniş ve çok 

katılımlı bir yapıya dair süreçleri örmemesi de önemli bir sorun olarak karşımızda 

durmaktadır. Ancak ülkede Haziran 2013’de yükselen toplumsal hareket, zannedilenin aksine 

kent ve doğa sorunlarına karşı toplumda önemli bir hassasiyetin olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

İklim değişikliği ile mücadele için emisyon azaltımı konusunda ulusal bir hedefin konulması 

ve bu hedef için gerekli altyapının hazırlanması ne kadar önemli ise, süreçte zaman 

kaybetmemek için yerelde de yönetimlerin benzer adımları atması oldukça önemlidir. Yerelde 

böylesi bir süreç için toplumsal talebin oluşmasına temel teşkil edecek katılım 

mekanizmalarının geliştirilmesi gerekir ve bu, sürecin başarısı için gerekli en önemli adımdır.  

 


