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Kablo Bulut ile güvende!
DOSYALARINIZ ŞİMDİ

Telefon rehberinizi yedekleyebileceğiniz, 
dosyalarınızı saklayıp, başkalarıyla paylaşabileceğiniz,

dış ortamlardan erişilebilen bağlantılarla
şifreli veya şifresiz olarak açık paylaşımlar oluşturabileceğiniz 

Sizi bekliyor! 
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HEDEFIMIZ; ÇEVREYE SAYGILI, IKLIM DOSTU 
ŞEHIRLER OLUŞTURMAK

Bugünün dünyasında; dijitalleşme ile birlikte tüm 
dünya üretim, bilim, teknik, uluslararası ticaret ve 
şehircilikte hızlı gelişmeler ve değişimler yaşıyor. 
İklim değişikliği ve pandemi, koşulların yeniden 
şekillenmesine neden oluyor. Bu noktada içerisinde 
bulunduğumuz dönemin şartlarına uygun bir kadro ve 
kurumsal yapıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Bu kapsamda; Bakanlığımızın adı 29 Ekim 2021 
tarihinde, Cumhuriyetimizin ilanının 98. Yıl 
dönümünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla, 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 
değişti. Biz de Bakanlık olarak; yeni yapımızla, 
“Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı, Iklim 
Dostu Şehirler” hedefimizi dün olduğu gibi bugün de 
en güzel şekilde yerine getiriyor, milletimize hizmet 
etmeye gururla, onurla devam ediyoruz.

Bugün şehirlerimizin en büyük problemi, küresel 
iklim krizidir. Dünyamız, ülkemiz ve şehirlerimiz; atık 
problemi, çevre kirliliği ve zararlı sanayi faaliyetleri 
nedeniyle son 50 yıldır iklim kriziyle karşı karşıya. 

Ülkemizde; 2000’li yıllarda meydana gelen meteorolojik 
afetlerin sayısında, 60’lı yıllara göre 3 kat artış yaşandı. 
Sadece geçtiğimiz yılı, iklim krizi nedeniyle, ülkemizde 
ve dünyada görülmemiş büyüklükte sel ve heyelanların, 
olağandışı yangınların yaşandığı bir yıl olarak geride 
bıraktık. Konya’mızda obruklar meydana geldi. Marmara 
Denizinde müsilaj problemiyle karşı karşıya kaldık. Rize, 
Artvin, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da sel felaketleri, 

Antalya ve Muğla başta olmak üzere ülkemizin pek çok 
yerinde yangın felaketleri yaşadık.

Şunu özellikle vurgulamak isterim ki; iklim değişikliğiyle 
mücadele sadece bir çevre meselesi değil, aynı 
zamanda bir kalkınma meselesidir. İklim değişikliğinin 
oluşturduğu bu krizle mücadelenin hem yerel ölçekte 
hem de küresel çapta eş zamanlı ve uyum içerisinde 
yürütülmesi gerektiği artık anlaşılmıştır.

Bu anlamda 6 Ekim 2021’de ülke olarak Paris Iklim 
Anlaşmasını TBMM Genel Kurulunda oybirliğiyle kabul 
ettik, bu konudaki samimiyetimizi ve hassasiyetimizi 
gösterdik. Böylece, Paris İklim Anlaşmasıyla birlikte 
ülkemiz; ekonomik, çevresel ve sosyal dönüşümün 
başladığı yeni bir sürece girmiş oldu.

Hem Paris İklim Anlaşmasıyla hem Yeşil Kalkınma 
Hamlemizle; tüm sektörlerde karbon yoğun 
ürünlere yönelik getirilecek sınır vergileri gibi çeşitli 
düzenlemelerle karşı karşıya kalınabilecek riskler 
bertaraf edilecek. Ülkemiz finansman desteklerinden 
büyük paylar almaya devam edecek.

Enerji, ulaştırma, inşaat ve üretim sektörlerinde 
düşük karbon teknolojilerine ve iş modellerine 
yatırım ve finansman imkânları daha da güçlenecek. 
Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, halihazırda bu alanda 
atılan adımlar hız kazanacak ve neticesinde enerji 
kaynaklarında dışa bağımlılık azalacak. Temiz/yeşil 
teknolojilerin geliştirilmesi, üretimi ve yaygınlaşması 
hızlanacak ve istihdam artacak.

MURAT KURUM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
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İşte bu anlamda ülke olarak, Paris İklim Anlaşması’nı; 
2053 Net Sıfır Emisyon Hedefimize ulaşmada mihenk 
taşı olarak görüyoruz. Çünkü küresel iklim kriziyle 
mücadelede Türkiye artık etkilenen, takip eden, dâhil 
edilen değil, belirleyici ülkeler arasına girmiştir. 

Bakanlık olarak en önemli gündem maddelerimizden 
biri hiç şüphesiz iklim değişikliğidir. Bu anlamda Türkiye 
olarak Glasgow’da düzenlenen 26. Taraflar Konferansına 
Paris Anlaşmasına taraf olan bir ülke olarak katıldık. 
Glasgow’da COP26 toplantılarına çok geniş bir heyetle 
katılım sağladık. Tüm müzakere süreçlerini yakından 
takip ettik.  Sıfır emisyon araçlar, ormanlaşma ve arazi 
kullanımı konularında tüm taraflarla ortak çalışma 
yapacağımıza dair taahhütlerimizi dile getirdik. Aynı 
zamanda Türkiye için kurduğumuz pavilyonda 40’tan 
fazla etkinliğe ev sahipliği yaptık.

Hemen sonrasında Aralık ayında 21 Akdeniz ülkesini 
COP22 kapsamında Antalya’da ağırladık. Bu toplantıyla 
Türkiye olarak Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro 
Başkanlığı görevini 2 yıllığına devraldık. 4 gün süren 
toplantılarda Akdeniz’deki kirlilik, bioçeşitlilik kaybı, 
yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliği konularını 
tüm yönleriyle ele aldık.

Geçtiğimiz ay da 11 Ocak’ta iklim değişikliğiyle ile 
ilgili plan, politika, strateji ve eylemleri belirlemek, 
izlemek ve değerlendirmek amacıyla Iklim Değişikliği 
ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantımızı 
gerçekleştirdik. 

Yine 21-25 Şubat tarihleri arasında iklim krizinin 
olumsuz etkilerini en çok hisseden şehirlerimizden 
biri olan Konya’mızda; yerel yönetimlerimizin, 
üniversitelerimizin, iş dünyamızın, uluslararası 
kuruluşlarımızın, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarımızın katılacağı, Türkiye’de ilk kez 
düzenlenecek bir Iklim Şurası gerçekleştireceğiz. 

İnşallah burada yeşil kalkınma politikamız 

doğrultusunda iklim kanunu taslağı ve diğer 
mevzuat için politika önerileri geliştirilecek, sera 
gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine 
uyum bağlamındaki sektörlerin stratejik hedefleri ile 
kurumların öncelikli eylemleri belirlenecek. Bu Iklim 
Şuramızın kapanışında da geniş kapsamlı bir sonuç 
bildirgesi yayımlayacağız. 

Geçtiğimiz haftalarda bütün üniversitelerimizden 
belirlenen iklim elçilerimiz düzenlediğimiz bir 
çalıştaya katıldı. Gençlerimiz bu çalıştayda ülkemizin 
iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı sağlamak 
amacıyla fikirlerini, görüşlerini, önerileri bizlerle 
paylaştı. Bu görüşleri de bir bildiri haline getirdiler, 
inşallah İklim Şurası’nda divanımıza sunacaklar. Bu 
anlamda gençlerimiz de şimdiden İklim Şuramızı 
merakla, heyecanla bekliyor. Yakından takip ediyor, ilgi 
gösteriyor. Gençlerimizin böyle bir duyarlılığa sahip 
olması da bizi ziyadesiyle mutlu etti.

Bu noktada İklim Şurası’nın hazırlıkları devam ederken 
çocuklarımızın geleceği adına aldığımız çok önemli bir 
kararı daha hayat geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz 
çalışmalar neticesinde artık evlatlarımız önümüzdeki yıl 
itibariyle “çevre eğitimi” dersini, “Çevre Eğitimi ve İklim 
Değişikliği” adı altında almaya başlayacaklar. Ben bu 
anlamda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e 
büyük bir hassasiyet göstererek aldıkları bu karar için 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Tabi yaşadığımız bu küresel derin krize yönelik Türkiye 
olarak bir cevap üretmek zorundayız. Çünkü iklim 
krizi az evvel de ifade ettiğim gibi sadece bir çevre 
meselesi değil aynı zamanda bir kalkınma meselesidir 
dedik. Bu anlamda iklim krizini ekonomik boyutuyla 
da ele almak lazım. Sadece geçtiğimiz yıl iklim krizine 
bağlı afetler, ABD’ye 145 milyar dolara mal oldu. Yine 
yapılan bir araştırmada önlem alınmadığı takdirde iklim 
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değişikliğinin Almanya’ya 50 yıl içerisinde 730 milyar 
avroya mal olacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra orman yangınları, sel, kasırga gibi doğal 
afetlerin tüm dünyaya maliyeti ise yaklaşık 200 milyar 
dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye olarak iklim değişikliğiyle topyekün, 
bilimsel temelli bir çalışma takvimimiz, planımız 
var, şöyle kısaca bahsetmek istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2053 net 
sıfır emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi hedefleri 
doğrultusunda Iklim Kanunu’nun çıkması için gerekli 
tüm çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı bu yılın ilk 6 
ayında tamamlayıp TBMM’nin ilgili komisyonlarına 
ileteceğiz.

Paris Anlaşması kapsamında, beyan ettiğimiz 
Türkiye’nin 2030 Ulusal Katkı Beyanını 2053 
hedeflerimiz doğrultusunda bu yıl sonuna kadar 
güncelleyeceğiz.

Enerjiden sanayiye, tarımdan ormancılığa, ulaştırmadan 
ticarete, binalardan atık sektörüne kadar hemen 
hemen her alanda Türkiye Ulusal Iklim Değişikliği 
Stratejisi ve Ulusal Iklim Değişikliği Eylem Planını 
2053 hedefimiz doğrultusunda güncelliyoruz. 
Çalışmalarımızı 2022 yılında tamamlayacak ve 
uygulamaya alacağız. 

İklim kriziyle etkin mücadele için geliştireceğimiz 
Türkiye Ulusal İklim Portalı’yla; 81 şehrimizin 
tamamında, tüm doğal alanlar ve şehir merkezlerinde 

afet erken uyarı sistemleri kuracağız. Bu sistemle olası 
afet alanlarına yakın yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliğini sağlayacağız. 

Türkiye’nin iklim politikalarını geliştirmek, güncel 
bir bilgi ve veri tabanı oluşturmak, karar alma 
süreçlerini desteklemek amacıyla da Iklim Değişikliği 
Platformunu bu yılın ilk 6 ayında kurumlarımızın ve 
özel sektörümüzün istifadesine açacağız. 

Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız 
etkin müzakereler sonucunda, uluslararası kuruluşlarla 
bir mutabakata vardık. 3 milyar 157 milyon avro iklim 
destek paketini milletimize açıkladık. Bu kaynağı, yeşil 
kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde, 3 yıl içinde 
kullanacağız. 

Ayrıca İller Bankasıyla belediyelerimizin iklim dostu 
projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracak, Emlak 
Katılım Bankası’yla vereceğimiz güçlü bir maddi 
destekle çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşmasını 
sağlamak için vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz. 
Belediyelerimize, çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı 
üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına zarar vermeyen 
elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceğiz, yine 
bu noktada finansman desteği vereceğiz. 

Bakanlık olarak ülkemizin; yenilenebilir enerji, yerli 
elektrikli araç, sıfır atık ve temiz üretim noktasında 
büyük bir potansiyelini; yeşil kalkınma hamlemizle 
en yüksek dereceye çıkaracağız. İnşallah milletimizle 
birlikte Türkiye’yi yeşil kalkınmanın, yeşil endüstrinin 
öncü ülkesi yapacağız.
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GELECEĞE GÜZEL BİR DÜNYA 
BIRAKALIM

Sendikamız, 2012 yılında Anadolu Ajansı 
çalışanlarınca “Basın, yayın ve gazetecilik” 
işkolunda faaliyet göstermek üzere 

kurulmuştur. İşkolunda sendikasız kimse 
kalmayana dek örgütlenmeye devam edeceğiz 
şiarıyla 10 yıldır çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.  Medya İş olarak çalışmalarımız 
neticesinde iş kolumuzda ki diğer sendikaların 
üye sayılarının toplamından daha fazla üyeye 
ulaştık. Son olarak Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu (TRT) emekçilerini de ailemize 
dâhil ettik. İlk günkü heyecan ve azmimizle 
örgütlenmeye devam ediyoruz, edeceğiz. 

Toplu sözleşmelerle üyelerimize, hem mali hem 
idari açıdan daha rahat, daha adil bir çalışma 
ortamı sunarken, üyelerimizin ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek adına çeşitli projeler de 
ortaya koyuyoruz. Bu anlamda, üyelerimize 
Ankara’da bir misafi rhane kazandırdık. 
Üyelerimizin, gelişen teknolojiyi, değişen 
habercilik pratiğini yakalayabilmeleri için drone 
eğitimleri, sosyal medya okur yazarlığı ve dijital 
medya eğitimleri düzenliyoruz.

Sendikamızın kurulduğu 2012 yılından bugüne 
kadar geçen süreye sığdırdığımız işler bizi 
oldukça mutlu etmekte ve yeni projeler, 
çalışmalar için bizi motive etmektedir.

Medya İşçileri Sendikası olarak iş kolumuzdaki 
faaliyetlerimizi sürdürürken, ülkemizin 
hassasiyetleri üzerinde de titizlikle eğiliyor, bu 
kapsamda da çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle 
toplumsal duyarlılık gerektiren ve ülkemizin 
geleceğine pozitif katkı sağlayacak tüm 
projelere destek verme gayreti gösteriyoruz. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
düzenlenen “11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın 
Nefes” kampanyasına destek vermek amacıyla 

ülkemizin çeşitli illerinde, fi dan diktik. Dünya 
Engelliler Günü’nde “Farkında ol, Yardımcı ol, 
Birlikte ol ama Engel Olma” diyerek, farkındalık 
oluşturduk. 

Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı 
olarak son yıllarda tüm dünyada aşırı 
doğa olayları ve afetler yaşanmaktadır. 
Küresel iklim değişikliğinin gündemden 
düşmediği bugünlerde, bu sürece şahitlik 
eden, tüm dünyaya duyurmak için özveriyle 
çalışan yegane kişiler hiç kuskusuz medya 
mensuplarıdır. Dolayısıyla, Medya-İş olarak 
iklim değişikliğine gerek insani olarak 
gerek sendikal bir duruş olarak kayıtsız 
kalmamız düşünülemezdi. Bu çerçevede, 
iklim değişikliği ile mücadelede yeni yol 
haritasının belirleneceği, Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Konya’da 
düzenlenen İklim Şurası’nı yakından takip 
ederek, organizasyona elimizden gelen katkıyı 
sağlamaya çalıştık. Bu anlamda, iklim değişikliği 
ve çevre kirliliğinin ülkemizde geldiği son 
durumu gözler önüne seren fotoğrafl ardan 
oluşan “İklim Krizi” sergisini; Anadolu Ajansı 
ve Sendikamız ortaklığı, Konya Gazeteciler 
Cemiyeti’nin ev sahipliğinde İklim

Şurası’nın düzenlendiği Selçuklu Kongre 
Merkezi fuaye alanında açtık. Her biri 
birbirinden değerli üyemiz Anadolu Ajansı 
foto muhabirlerinin objektifi nden çıkan 117 
fotoğrafın bulunduğu serginin açılısına katılarak 
bizleri onurlandıran Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve 
tüm haziruna teşekkür ediyorum. Sergimizi, 
iklim değişikliği, kuraklık, çevre kirliliğine dikkat 
çekmek ve farkındalık oluşturabilmek için bir 
çok şehirde gösterime açacağız.

SEZAİ BALLI
Medya-İş Genel Başkanı
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SEZAİ BALLI
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Anadolu Ajansı (AA), Medya-İş Sendikası ile Konya Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle İklim Şurasında 
açılan iklim değişikliğinin etkilerini gösteren fotoğraf sergisi şura boyunca yoğun ilgi gördü 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FOTOĞRAF 
SERGİSİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı, son yıllarda dünya-
nın ve Türkiye’nin gündeminde 
önemli yer edinen “iklim deği-

şikliği ile mücadele”de yeni yol haritasını, 
İklim Şurası’nda belirlendi. Türkiye’nin iklim 
değişikliği vizyonu ile “yeşil dönüşüm”ün, 
gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde ye-
niden ele alınacağı şuranın çıktılarıyla Tür-
kiye’nin “2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil 
Kalkınma Hedefleri”ne yönelik adımlar da 
belirlendi. Gerçekleştiren İklim Şurası’nda 
ise Anadolu Ajansı (AA), Medya-İş Sendikası 
ile Konya Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle 
AA’nın katkılarıyla düzenlenen fotoğraf 
sergisi şuaraya katılan yerli ve yabancı ziya-
retçiler tarafından dikkatle incelendi. 

SERGİNİN AÇILIŞINI
BAKAN KURUM YAPTI 

Anadolu Ajansı (AA), Medya-İş Sendika-
sı ile Konya Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle 
düzenlenen serginin açılışını Çevre, Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 
yaptı. Bakan Kurum, fotoğrafların, yaşanılan 
anları geleceğe taşıdığını, serginin de şura 
kapsamında kıymetli olduğunu söyledi. 
Kurum, “İklim değişikliğinin etkilerini bu 
fotoğraflarda görüyoruz. Bartın’daki, An-
talya’daki seller, iklim değişikliği sebebiyle 
Van, Beyşehir Gölü’ndeki sıkıntılara farkın-
dalık oluşturacak fotoğraflar var. İnsanlar bu 
fotoğraflara baktığında içi titriyor. Bu müca-
deleyi en etkin şekilde Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde vermeye devam edeceğiz.” dedi. 
Fotoğraf sergisinde emeği geçen Anadolu 

Ajansı foto muhabirlerine, Medya-İş Sen-
dikasına ve Konya Gazeteciler Cemiyetine 
teşekkür eden Kurum, serginin açılışının 
ardından iklim değişikliğinin etkilerini 
gösteren fotoğrafları inceledi.

117 FOTOĞRAFI KATILIMCILAR 
TEK TEK İNCELEDİ

Açılan fotoğraf sergisi hakkında bilgi 
veren Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) 
Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, 
“Türkiye’nin ilk iklim şurası Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafın-
dan iklim değişikliğinden en çok etkilenen 
iller arasında yer alan Konya’da gerçekleş-
tirildi. Konya’da bu şuranın gerçekleşme-
sine katkılarından ötürü Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 
olmak üzere emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.  Bizler de Medya-İş Sendikası 
olarak Anadolu Ajansı ile işbirliği yaparak 
AA Foto Muhabirlerin fotoğraflarından 
oluşan 117 fotoğrafı 5 gün boyunca fuaye 
alanında sergiledik. Fotoğraf sergimize 
şuraya katılan yerli ve yabancı ziyaretçiler 
dikkatle inceledi.  Bizler bu fotoğraf sergi-
si ile iklim değişikliğine basın mensupları 
olarak dikkat çekmekti.  İklim Şuarasında 
açtığımız fotoğraf sergimizi inşallah önce-
likle olaylar yaşandı iller başta olmak üze-
re Türkiye genelinde Medya İş sendikası 
olarak vatandaşlarımızla buluşturacağız. 
Fotoğraf sergimizde açtığımız fotoğraf-
ların içeriği kuraklık, müsilaj, obruklar, 
yangın ve sel felaketlerinden dertlendi” 
ifadelerini kullandı.
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TÜRKIYE, ENERJISINI YENILEMEYE 
DEVAM EDECEK

Konya; güçlü ticaret geleneği, sanayisi ve tarım 
sektörüyle ekonomimizi sırtlayan şehirlerin 
başında geliyor. Türkiye’nin kalkınma serüveninde 

başı çeken aktörlerden birisi. 

Konya, yeniliğe ve gelişime her zaman açık bir şehir 
oldu. Bugün lisanssız elektrik üretiminde, Türkiye’nin 
öncü şehirlerinden biri olması şehrin ticari hafızasında 
ne denli büyük bir geleneğin yattığını gösteriyor. 

Konya’da yenilenebilir enerji yatırımları her yıl 
katlanarak artıyor. 2019 yılı sonunda 903 MW olan 
toplam kurulu güç, 2 yılda neredeyse 2 katına çıkarak 
1.623 MW seviyesine ulaştı. 662’si lisanssız, 56’sı 
lisanslı olmak üzere toplam 718 santral Konya’nın ve 
Türkiye’nin enerjisini sağlıyor. 

Konya deyince, güneş enerjisine özel bir parantez 
açmak gerekiyor. Konya, bugün lisanssız güneş 
üretiminde ilk sırada yer alıyor. Ayrıca 2017 yılında ilk 
defa düzenlediğimiz Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA) yarışmamızın ilk adresi de Konya Karapınar’dı. 
1.000 MW’lık Türkiye’nin tek parçalı en büyük güneş 

enerjisi yatırımı Karapınar’da yükselmeye devam ediyor. 

Karapınar GES’te yerli üretim paneller kuruldu ve tesis 
elektrik üretmeye başladı. Karapınar YEKA-1 güneş 
enerjisi santralinin toplam kurulu gücü, 2022 Ocak 
ayı itibarıyla 453 MW seviyesine ulaştı. Tek başına 
Karapınar’a bugüne kadar yapılan kurulum, Konya’nın 
güneş kurulu gücünün yüzde 41’ine denk geliyor. 

Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden 
olan Karapınar GES’i inşallah 2022 sonunda tam 
kapasiteyle devreye alacağız. Toplam 1.000 MW 
olacak santralimiz yıllık 1 milyon 600 bin MWh 
elektrik üretecek. 2021 verilerine göre tüm Konya’nın 
elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına 
karşılayacak.

Karapınar YEKA bizim ilk göz ağrımız diyebiliriz. 
YEKA’larla ilgili sonraki süreçlerde yol haritamızın 
revizyonunu, bu ve diğer YEKA’lardan elde ettiğimiz 
tecrübelerle şekillendirdik. Bu yönüyle bizler için de 
öğretici ve yol gösterici bir niteliği oldu.

O dönem pek çok eleştiri gelmişti. Bu denli büyük, 

FATIH DÖNMEZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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tek parçalı yarışmaya rağbet olmaz, hem tesis hem de 
teknoloji yatırımı, Ar-Ge ve inovasyon zorunluluğu 
firmaların katılımını engeller türünden pek çok 
mesnetsiz iddia gündeme atıldı. 

Tüm iddiaların aksine YEKA GES-1 yerli ve yabancı 
birçok firmadan büyük bir rağbet görmüştü. Türkiye’nin 
enerjisine ve ekonomisine duyulan güven bizleri 
sonraki adımlarımız için de yüreklendirdi.

Biz bu yola çıkarken hedefimizi ve vizyonumuzu net 
bir şekilde ortaya koymuştuk. Hem kaynak hem de 
teknoloji bazında kendi öz yeterliliğimizi yıllara sari 
artıracak, enerji kaynaklı cari açığımızı azaltacağız 
dedik.

Yatırım tutarı 400 milyon doları bulan tesis, yıllık 500 
megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip. 
Gerçekleştireceği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon 
dolarlık panel ithalatını önleyecek tesiste üretilen 
panellerin yerlilik oranı ise yüzde 70’in üzerinde.

Konya’da 2 yıllık bir sürede devreye aldığımız 95 
santralin 71’i güneş enerjisi santralleri oldu. 2022 Ocak 
sonu itibarıyla toplam kurulu gücümüzün yüzde 1,6’sı 
Konya’da yer alıyor. Toplam güneş enerjisi kurulu 
gücümüzün de yüzde 14’ü, yani yaklaşık 7’de 1’i yine 
Konya’da yer alıyor.

Yenilenebilir enerjinin zirve şehirlerinden biri Konya. 
Rüzgar enerjisinde 2 yılda 100 MW’tan fazla artış 
gerçekleşen Konya’da toplam 1.623 MW kurulu gücün 
yüzde 92’sini yenilenebilir kaynaklar, yüzde 97’sini de 
yerli ve yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor.

Türkiye, yenilenebilir enerjide Konya gibi yıldız 
şehirleriyle ön plana çıkmaya devam edecek. Bugün 
toplam kurulu gücümüzün yaklaşık %54’ü yenilenebilir 
enerji kaynaklı. Türkiye, iklim kriziyle mücadelede 
yenilenebilir enerjiyi önemli bir enstrüman olarak 
görüyor. Bu alanın gelişmesi için yeni teşvik ve destek 
mekanizmaları devreye alıyoruz.

Rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası 
ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyoruz. Güneş ve 
rüzgâr enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler 
kapsamındaki yatırımlar dördüncü bölge desteklerinden 
yararlanabilmesini temin ediyoruz.

KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde 
30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta pirim 
işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz.

Bu yöntemle rekabet güçleri artacak firmalarımız, 
aynı zamanda ülkemizin Paris İklim Anlaşması 
yükümlülüklerini yerine getirmesine de katkıda 
bulunacaklardır.

Bu yıl içerisinde yeni YEKA yarışmalarımızla 
yakaladığımız bu ivmeyi daha da yukarılara çıkaracağız. 
Bu yıl biri rüzgâr ikisi güneş toplam 3 bin 50 MW’lık üç 
yeni YEKA yarışmamızı yapacağız.

Türkiye, enerjisini yenilemeye, yenilenmeye devam 
edecek. Yenilenebilir enerji hem ekonomik hem 
de teknolojik anlamda Türkiye için yeni fırsatları 
barındırıyor. Ancak her şeyden önemlisi daha 
yaşanabilir bir dünya için bizler sorumluluğumuzun da 
ötesinde yenilenebilir enerjiyle ilgili adımlarımızı büyük 
bir kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.
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TÜRKİYE’DE SENDİKAL HAREKET 
VE ENERJİ İŞ SENDİKASI’NIN BU 

HAREKETTEKİ YERİ

Kayıtlara göre işçi örgütlenmelerinin ilk 
örneği; Osmanlı Devleti döneminde 
1871 tarihinde kurulan Ameleperver 

Cemiyeti olduğu görülmektedir. Bu cemiyetin 
kuruluşundan önceki tarihlerde de yardımlaşma 
birlikleri kurulmuşsa da ne Ameleperver Cemiyeti 
ne de önceki yardımlaşma birlikleri bir sendika 
niteliği taşımamıştır.

Türkiye’de sendikalaşma, 3512 sayılı Cemiyetler 
Kanunu’nda yer alan ve sendikal harekete ket 
vuran “Sınıf esasına dayalı cemiyet kurulamaz.” 
ifadesinin metinden çıkarıldığı 4919 sayılı 
Kanun ile yasal zemine kavuşmuştur. Bu hukuki 
düzenlemeyi takip eden süreçte kısa sürede 
çok sayıda sendika kurulmuştur. Sosyalizm 
ideolojisiyle kurulan ilk sendikalar, dönemin 
hükümetinin komünizme karşı duyduğu endişe 
sebebiyle sıkıyönetim kararıyla kapatılmışlardır. 
Devam eden süreçte iş kanunları, sendikalar 
hakkında kanunlar, grev yasakları, sanayi 
teşvikleri, hükümetin kontrolünde kurulan 
işçi birlikleri ve bu işçi birliklerinin bir 
zaman sonra sendika ve konfederasyon çatısı 
altında birleştirilmeleri, askeri müdahaleler, 
kapatmalar vs. Batı yaşandığı şekilde bir işçi 
hareketine ülkemizde şahit olmamış olsak 
da devlet yapısının kontrol altında tutmak 

arzusuyla baskıladığı, fonksiyonelliğini 
törpülediği bir sendikalaşma hareketi birçok 
müdahaleye maruz kalmış işçi nezdinde 
ciddi bir hareket yaşanmasa da sendikalar ve 
konfederasyonlar nezdinde oldukça hareketli 
bir tarihsel geçmişe sahibiz.

Dönemin hükümetlerinin kontrolünde kurulan 
ilk sendikalar ve konfederasyonlar, hükümetlerin 
arzularına hizmet etmek üzere sendikal haklara 
dair ilk yasal düzenlemelerde pasifi ze bir takım 
metinlerin hazırlanmasında hizmet etmişler, hem 
kendi çıkarlarını hem de hükümetin arzularını 
gözetmek adına işçilerin sendikal hak ve 
menfaatlerine herhangi bir katkı sunmayan yasa 
metinlerinin düzenlenmesinde rol almışlardır.

Sendikal hak ve özgürlüklerin etkin ve verimli 
şekilde kullanılabilmesi adına devrim gibi 
bir yasaya yürürlük kazandırılmıştır. 7 Kasım 
2012 tarihinde 28460 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu ile bireysel ve kollektif 
sendikal özgürlüğün etkin kullanımının önü 
açılmış oldu. Bu gelişmeyle sendika üyeliğinde ve 
üyelikten istifada aranılan noter şartı kaldırılmış 
ve işçilerin sendikal özgürlüğüne erişiminin 
karşısında bir engel teşkil eden noter masrafı da 
bu kanun kapsamında kaldırılmış oldu.

MAHMUD 
ALTUNSOY

Enerji İşçileri Sendikası
Genel Başkanı

Daha önceki tarihlerde ilk adımlarını attığımız Değişim 
Sendikacılığı (DESEN) Hareketi, 6356 sayılı Kanunun 
yürürlük kazanmasıyla sendikal kuruluşa dönüşmüş ve 
Nisan 2013 tarihinde Enerji İş Sendikası neşet etmiştir. 2 
yıl kadar kısa sürede Türkiye’nin 81 ilinde adım atılmadık 
yer bırakmayarak mücadelemiz neticesinde ülke barajını 
aşan Sendikamız, 2015 yılında işkolumuzda 52 yıllık 
tekel sendikacılık anlayışına son vererek 14 no.lu enerji 
işkolunda toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini kazanmış 
alternatif yetkili tek sendika olmuştur. Rekabetin kaliteyi 
arttıracağına olan inancımız ile başlattığımız hareketimiz 
sendikal anlayışta birçok dinamiğin değişiminde öncü 
olmuştur.

Aidat ve ücret eksenli yürütülen sendikal faaliyetin 
tek düzelik sergilemeye başladığı günlerde Enerji İş 
Sendikamızın faaliyet politikasını sosyal sendikacılık 
anlayışıyla inşa ederek üye işçilerimizin ve işçi ailelerinin 
yaşamına dokunan bir yapıya kavuştuk. Türkiye’nin 
sendikal hareketine “Sosyal Sendikacılık” kavramını 
kazandıran biz olduk.

İşkolumuzda faaliyet gösteren 249.954 işçiye hitap eden, 
güçlü, genç ve dinamik kadrosuyla sosyal sendikacılık 
hizmet anlayışını sürdüren sendikamız işçi hak ve 
menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi noktasında 
özverili çalışmalarını sürdürmektedir. Bireysel ve kollektif 
sendika özgürlüğünün etkin ve verimli kullanılabilmesi, 
Anayasal özgürlüklerden hiçbir emekçinin mahrum 
kalmaması adına her türlü sosyal, bürokratik, adli ve idari 
takiplerle emek dünyasının sendikal özgürlüğünde gelişim 
katetmesini hedefliyoruz. İşkolumuzda gözlemlediğimiz 
%29,95 sendikalı çalışan oranı diğer işkollarına nazaran 
daha yüksek görünse de %70’i geçen sendikasız çalışanın 

bulunması bizi üzmektedir. Sendikalılaşma oranı 
ülkemizdeki kümülatif çalışma hayatına bakıldığında %14 
seviyelerinde kalmaktadır.

Ekonomik refahın ve milli gelirin arttırılması ile 
enflasyonun ve faizin düşürülmesi  hedeflerinin hemen 
hemen her mecrada üretim ekonomisinden geçeceği 
dillendirilmektedir. Bu hususta göz ardı edilen önemli 
bir detay da etkin ve yüksek verimlilikte inşa edilen 
endüstriyel ilişkilerdir. Endüstriyel ilişkinin üçlü sac 
ayağından en önemlisini teşkil eden sendikalardır. 
Verimli bir üretim ekonomisi ancak ve ancak sendikal 
örgütlülüğün sağlandığı işyerleri ile mümkün olacaktır. 
İş sağlığı ve güvenliğini tam manasıyla tesis eden, işçi 
ve işveren arasındaki ilişkinin güçlü diyalogların mimarı 
sendikalardır. Sendikalılık, çalışma hayatının sosyal 
taraflarında ayrım gözetmeksizin kazanç sağlatan bir 
yapıdır. Kuvvetli endüstriyel ilişkiler işçiye de işverene de 
ulusal ekonomiye de kazanımdır. Bu durumun farkına 
varan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendikal 
örgütlülüğün bulunduğu işyerleri için uygulanmasını 
planladıkları Beyaz Bayrak uygulaması da yakın zamanda 
Bakanlığın en yetkin ismi olan Bakan Vedat Bilgin 
tarafından da dile getirilmiştir.

Endüstriyel ilişkinin kurucu ve taşıyıcı ayağı olan, çalışma 
hayatının en önemli tarafını teşkil eden sendikaları 
etkili kılmak adına, işçilerin sendikal özgürlüklerinin 
ne kamu işverenleri ne de özel sektör işverenleri eliyle 
engellenmesine müsaade edilmemelidir. Endüstriyel 
üretim ekonomisinin sağlıklı büyüme ve gelişme 
gösterebilmesi için sendikalılaşma karşısında duran 
zihniyetin ciddi bir değişim ve dönüşüm göstermesi 
gerektiğine inanıyorum.
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TÜRKİYE’DE SENDİKAL HAREKET 
VE ENERJİ İŞ SENDİKASI’NIN BU 

HAREKETTEKİ YERİ

Kayıtlara göre işçi örgütlenmelerinin ilk 
örneği; Osmanlı Devleti döneminde 
1871 tarihinde kurulan Ameleperver 

Cemiyeti olduğu görülmektedir. Bu cemiyetin 
kuruluşundan önceki tarihlerde de yardımlaşma 
birlikleri kurulmuşsa da ne Ameleperver Cemiyeti 
ne de önceki yardımlaşma birlikleri bir sendika 
niteliği taşımamıştır.

Türkiye’de sendikalaşma, 3512 sayılı Cemiyetler 
Kanunu’nda yer alan ve sendikal harekete ket 
vuran “Sınıf esasına dayalı cemiyet kurulamaz.” 
ifadesinin metinden çıkarıldığı 4919 sayılı 
Kanun ile yasal zemine kavuşmuştur. Bu hukuki 
düzenlemeyi takip eden süreçte kısa sürede 
çok sayıda sendika kurulmuştur. Sosyalizm 
ideolojisiyle kurulan ilk sendikalar, dönemin 
hükümetinin komünizme karşı duyduğu endişe 
sebebiyle sıkıyönetim kararıyla kapatılmışlardır. 
Devam eden süreçte iş kanunları, sendikalar 
hakkında kanunlar, grev yasakları, sanayi 
teşvikleri, hükümetin kontrolünde kurulan 
işçi birlikleri ve bu işçi birliklerinin bir 
zaman sonra sendika ve konfederasyon çatısı 
altında birleştirilmeleri, askeri müdahaleler, 
kapatmalar vs. Batı yaşandığı şekilde bir işçi 
hareketine ülkemizde şahit olmamış olsak 
da devlet yapısının kontrol altında tutmak 

arzusuyla baskıladığı, fonksiyonelliğini 
törpülediği bir sendikalaşma hareketi birçok 
müdahaleye maruz kalmış işçi nezdinde 
ciddi bir hareket yaşanmasa da sendikalar ve 
konfederasyonlar nezdinde oldukça hareketli 
bir tarihsel geçmişe sahibiz.

Dönemin hükümetlerinin kontrolünde kurulan 
ilk sendikalar ve konfederasyonlar, hükümetlerin 
arzularına hizmet etmek üzere sendikal haklara 
dair ilk yasal düzenlemelerde pasifi ze bir takım 
metinlerin hazırlanmasında hizmet etmişler, hem 
kendi çıkarlarını hem de hükümetin arzularını 
gözetmek adına işçilerin sendikal hak ve 
menfaatlerine herhangi bir katkı sunmayan yasa 
metinlerinin düzenlenmesinde rol almışlardır.

Sendikal hak ve özgürlüklerin etkin ve verimli 
şekilde kullanılabilmesi adına devrim gibi 
bir yasaya yürürlük kazandırılmıştır. 7 Kasım 
2012 tarihinde 28460 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu ile bireysel ve kollektif 
sendikal özgürlüğün etkin kullanımının önü 
açılmış oldu. Bu gelişmeyle sendika üyeliğinde ve 
üyelikten istifada aranılan noter şartı kaldırılmış 
ve işçilerin sendikal özgürlüğüne erişiminin 
karşısında bir engel teşkil eden noter masrafı da 
bu kanun kapsamında kaldırılmış oldu.

MAHMUD 
ALTUNSOY

Enerji İşçileri Sendikası
Genel Başkanı

Daha önceki tarihlerde ilk adımlarını attığımız Değişim 
Sendikacılığı (DESEN) Hareketi, 6356 sayılı Kanunun 
yürürlük kazanmasıyla sendikal kuruluşa dönüşmüş ve 
Nisan 2013 tarihinde Enerji İş Sendikası neşet etmiştir. 2 
yıl kadar kısa sürede Türkiye’nin 81 ilinde adım atılmadık 
yer bırakmayarak mücadelemiz neticesinde ülke barajını 
aşan Sendikamız, 2015 yılında işkolumuzda 52 yıllık 
tekel sendikacılık anlayışına son vererek 14 no.lu enerji 
işkolunda toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini kazanmış 
alternatif yetkili tek sendika olmuştur. Rekabetin kaliteyi 
arttıracağına olan inancımız ile başlattığımız hareketimiz 
sendikal anlayışta birçok dinamiğin değişiminde öncü 
olmuştur.

Aidat ve ücret eksenli yürütülen sendikal faaliyetin 
tek düzelik sergilemeye başladığı günlerde Enerji İş 
Sendikamızın faaliyet politikasını sosyal sendikacılık 
anlayışıyla inşa ederek üye işçilerimizin ve işçi ailelerinin 
yaşamına dokunan bir yapıya kavuştuk. Türkiye’nin 
sendikal hareketine “Sosyal Sendikacılık” kavramını 
kazandıran biz olduk.

İşkolumuzda faaliyet gösteren 249.954 işçiye hitap eden, 
güçlü, genç ve dinamik kadrosuyla sosyal sendikacılık 
hizmet anlayışını sürdüren sendikamız işçi hak ve 
menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi noktasında 
özverili çalışmalarını sürdürmektedir. Bireysel ve kollektif 
sendika özgürlüğünün etkin ve verimli kullanılabilmesi, 
Anayasal özgürlüklerden hiçbir emekçinin mahrum 
kalmaması adına her türlü sosyal, bürokratik, adli ve idari 
takiplerle emek dünyasının sendikal özgürlüğünde gelişim 
katetmesini hedefliyoruz. İşkolumuzda gözlemlediğimiz 
%29,95 sendikalı çalışan oranı diğer işkollarına nazaran 
daha yüksek görünse de %70’i geçen sendikasız çalışanın 

bulunması bizi üzmektedir. Sendikalılaşma oranı 
ülkemizdeki kümülatif çalışma hayatına bakıldığında %14 
seviyelerinde kalmaktadır.

Ekonomik refahın ve milli gelirin arttırılması ile 
enflasyonun ve faizin düşürülmesi  hedeflerinin hemen 
hemen her mecrada üretim ekonomisinden geçeceği 
dillendirilmektedir. Bu hususta göz ardı edilen önemli 
bir detay da etkin ve yüksek verimlilikte inşa edilen 
endüstriyel ilişkilerdir. Endüstriyel ilişkinin üçlü sac 
ayağından en önemlisini teşkil eden sendikalardır. 
Verimli bir üretim ekonomisi ancak ve ancak sendikal 
örgütlülüğün sağlandığı işyerleri ile mümkün olacaktır. 
İş sağlığı ve güvenliğini tam manasıyla tesis eden, işçi 
ve işveren arasındaki ilişkinin güçlü diyalogların mimarı 
sendikalardır. Sendikalılık, çalışma hayatının sosyal 
taraflarında ayrım gözetmeksizin kazanç sağlatan bir 
yapıdır. Kuvvetli endüstriyel ilişkiler işçiye de işverene de 
ulusal ekonomiye de kazanımdır. Bu durumun farkına 
varan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendikal 
örgütlülüğün bulunduğu işyerleri için uygulanmasını 
planladıkları Beyaz Bayrak uygulaması da yakın zamanda 
Bakanlığın en yetkin ismi olan Bakan Vedat Bilgin 
tarafından da dile getirilmiştir.

Endüstriyel ilişkinin kurucu ve taşıyıcı ayağı olan, çalışma 
hayatının en önemli tarafını teşkil eden sendikaları 
etkili kılmak adına, işçilerin sendikal özgürlüklerinin 
ne kamu işverenleri ne de özel sektör işverenleri eliyle 
engellenmesine müsaade edilmemelidir. Endüstriyel 
üretim ekonomisinin sağlıklı büyüme ve gelişme 
gösterebilmesi için sendikalılaşma karşısında duran 
zihniyetin ciddi bir değişim ve dönüşüm göstermesi 
gerektiğine inanıyorum.
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IKLIM DEĞIŞIKLIĞI, SÜRDÜRÜLEBILIR 
TARIM VE SU KAYNAKLARI

Her canlının hayatta kalmak için mutlak ihtiyaç 
duyduğu su, doğada her zaman ve her yerde rahatlıkla 
ulaşılabilen bir şey değildir. Yeryüzündeki suyun ancak 

%3’ü canlıların kullanabileceği niteliktedir. Bu nedenle suyun 
olduğu her yerde ister bitki, ister hayvan olsun bütün canlılar 
arasında büyük bir mücadele vardır. Bu mücadele genellikle 
güçlü olanın diğerini yok ettiği bir savaş şeklinde sürmektedir. 
Bu durum insanlar için de geçerlidir. İnsanın da parçası olduğu 
doğanın belirli periyotlarla kendi içinde çevrimleri olan özel bir 
sürece sahip dengeli bir düzeni bulunmaktadır. 

Geçmişte doğada sadece insanlar kendi sonsuz ihtiyaçlarını 
doğadaki kıt kaynakları düşüncesizce kullanarak karşılamıştır. 
Özellikle son birkaç yüzyılda doğaya verilen tahribat büyük 
boyutlara ulaşmıştır. Bu tahribatın da etkisiyle yaşanan 
felaketlere iklimin değişmesi ve küresel boyutta ısınma da 
eklenince durumun ciddiyeti artmıştır. İklim değişikliğinin 
etkileri ve sonuçları hissedilir şekilde yaşantımızı etkilemeye 
başlamış, salgın hastalıklar, kuraklık, erozyon, çölleşme, iklim 
kuşaklarının yer değiştirmesi, şiddetli hava olaylarının artması, 
deniz seviyesinin yükselmesi, doğal dengenin bozulması 
sonucu vahşi yaşam türlerinin zarar görmesi ve insan 
sağlığının bozulması gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır.

İklim değişikliğinin doğal kaynaklarımızdan toprak ve su 
kaynaklarımızı, dolayısıyla doğal kaynaklarımızı önlem 
alınmadığında olumsuz manada etkilediği bilimsel 

araştırmalarda da belirtilmiştir.

Unutulmamalıdır ki üretimin ve/veya canlıların ve özellikle 
biz insanların hayatlarını sürdürürken suya ihtiyaç 
duydukları kesindir. Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını 
değerlendirdiğimizde, ülkemiz genelinde tarımda su verimli 
kullanılamamaktadır. 

Ülke genelinde sulama oranı %  65 ve sulama randımanı ise 
% 45’dir. Ancak Bakanlık olarak suyu tasarruflu kullanmak 
adına modern sulama projelerine destek ve hibeler veriyoruz. 
Bakanlığımıza bağlı DSİ’nin hayata geçirdiği tüm projelerde de 
modern sulama tekniklerini kullanarak suyumuzun tasarruflu 
şekilde kullanılmasını sağlıyoruz.

Diğer yandan yaşanan pandemi süreci ile birlikte değişen 

çevre koşullarının en fazla tarımı yani gıda üretimini 
etkileyeceği endişesi de toplumlarda giderek artan bir 
farkındalığa neden olmuştur. Hatta önümüzdeki 10 yıl içinde 
gıda ve su savaşlarının olacağını bile iddia edilmektedir. 
Gerçekten de; yeniden şekillenmekte olan çok daha acımasız 
bir dünya düzeni karşımıza çıkabilir. 

Artık insanların yaklaşan tehlike karşısında ortak bilinç ve akılla 
birlikte çalışmasının zamanı gelmiştir. Yaklaşmakta olan süreci 
önce yavaşlatma ve sonrada tersine çevirmek açısından en 
önemli sektör tarımdır. Öncelikle hali hazırda uygulanmakta 

BEKIR PAKDEMIRLI
Tarım ve Orman Bakanı
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olan yanlış tarımsal faaliyetler nedeniyle başta toprak ve 
su olmak üzere bütün üretim kaynakları tüketilmekte, 
kirletilmekte yani bir daha kullanılamayacak şekilde bir 
anlamda yok edilmektedir. Bu kapsamda özellikle hatalı sulama 
faaliyetleri su kaynaklarının tükenmesinin ötesinde tarımsal 
verimliliği de düşürmektedir. Yani daha fazla para kazanmak 
amacıyla yapılan vahşi sulama başta ekonomik olmak üzere 
büyük kayıplara neden olmaktadır. 

Elbette karamsar değiliz. Tarımda çok yaygın şekilde 
kullanılmaya başlayan yeni teknik ve teknolojiler sayesinde 
ciddi önlemler alabilmek ve süreci geciktirebilmek 
mümkündür. Modern teknoloji ve bilimin ışığında tarımda 
atılması gereken adımlar ve alınması gereken tedbirler 
bulunmaktadır. Üretim için mutlak ihtiyaç duyulan doğal 
kaynakları yıpratmadan kullanan hatta koruyarak geliştiren 
tarımsal üretim metotları bulunmaktadır. Doğayı, kıt kaynakları, 
toprağı, suyu ve biyoçeşitliliği korumak amacıyla çevrenin 
korunmasına duyarlı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının 
yapılabilmesi açısından Doğa Dostu Tarım Politikaları büyük 
önem taşımaktadır. Bu konularda ülkemizde Bakanlığımız 
tarafından çok değerli çalışmalar yapılmış ve ciddi başarılar 
elde edilmiştir. Bu durumun arttırılarak sürdürülmesi 
gerekmektedir. Tabii ki bunun için hepimize görevler 
düşmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımızın 2018-2022 Stratejik Planında 
çevre dostu uygulamalar ve hedefler bulunmaktadır. İnsanların 
gıda ile su güvenliğini sağlarken çevresel bozulmayı ve 
biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak ve hatta tersine 
çevirmek için doğal kaynakları Sürdürülebilir Politikalar ile 
daha iyi yönetmek gerekmektedir. Bu kapsamda Döngüsel 
ekonomi ve biyoekonomi kavramlar ile ifade edilen ekonomik 
yaklaşım tarzıyla üretim öncesinden tüketim sonrasına kadar 
adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleriyle biyoçeşitlilik ve 
ekosistem hizmetleri verebilen yenilikçi yönetişim anlayışıyla 
dijital çözümler üretebilmelidir. 

Giderek artan nüfusun su ihtiyacı, ancak tarımda alınacak 
tedbirler ile garanti altına alınabilir. Sanayi de ve insanların 
kullanımlarında alınacak tedbirler ile yapılabilecek tasarrufun 

yeterli olmayacağı aşikardır. Daha önce belirttiğim gibi hizmete 
alınan tüm sulama projelerinde suyu tasarruflu kullanan 
modern sistemleri tercih ediyoruz ve bu sistemleri kullanmak 
isteyen çiftçilerimize hibe ve destekler veriyoruz. Fakat modern 
tarım teknikleri ve sulama metotları ile hedeflenen tasarruf 
ve koruma sağlanabilir ama bunlar çiftçi tarafından özellikle 
de küçük aile çiftçileri tarafından kullanılamazsa hedeflenen 
faydaya ulaşılamayacaktır. Satın alması pahalı, anlaması zor, 
uygulaması zahmetli, takibi yorucu olan bu çalışmaların 
benimsenmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. 

Dünyadaki en son gelişmeler ve sistemler Bakanlığımızca 
verilen çeşitli hibeler ve destekler ile çiftçimize kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. Sadece satın alınması değil, doğru şekilde 
kullanılması, kullanım planlamalarının yapılması, eğitimleri 
verilmesi ve projelerin hayata geçirilebilmesi devlet üstü bir 
organizasyonu gerektirmektedir. İş, sistemin kurulmasıyla 
da kalmamaktadır. Sistemin kurulduktan sonra uygun 
şekilde ve adil olarak işletilebilmesi, korunması, geliştirilmesi 
gerekmektedir. Hem yeraltı su kaynaklarının korunması, hem 
de barajlardaki suyun uygun şekilde kullanılabilmesi yine 
tarımsal sulama da yapılacak planlamalara bağlıdır. Bütün bu iş 
ve işlemlerin sahada organizasyonu tarımda gelişmiş ülkelerde 
sulama kooperatifleri ile birlikte gerçekleştirmektedirler. Bilinçli 
ve doğru sulama başarının anahtarı sulama kooperatifleridir. 
Böylece daha ilk baştan mevcut bütün kaynakların, hedeflenen 
üretime göre en optimum kullanımı planlanmakta ve buna 
en uygun altyapı yatırımları, donanımlar ve diğer girişimler 
projeli bir şekilde sulama kooperatifleri tarafından hayata 
geçirilmektedir. 

Ülkemizin tarımsal üretim potansiyelinin devamlılığının 
sağlanması ve avantaja çevrilmesi, bölgemiz açısından büyük 
stratejik öneme sahip mevcut su kaynaklarımızın nihai su 
kullanıcılar olan çiftçiler tarafından en iyi şekilde kullanılmasına 
ve korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına bağlıdır. Yakın 
bir gelecekte daha da önem kazanacak bu konuda doğru 
adımlar atılması katılımcı sürdürülebilir su yönetimi politikaları 
ile gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından projeli çalışmalar sürdürülmektedir.
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‘EMEĞİN GÜCÜ İLE DOĞA, ÇEVRE, 
EKOLOJİK SİSTEM 

HEDEFLERİNDE VARIZ’

HAK-İŞ konfederasyonuna bağlı Tarım 
Orman Avcılık ve Balıkçılık işkolunda 
örgütlü Öz Orman-İş sendikası, 

küreselleşen dünyada emeğin de hak ettiği 
payı alabilmesi için dünyada sendikal anlayışın 
değişmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu 
anlamda klasik sendikal algının aksine, yeni 
yollar açmakta ve bu mücadelesini Uluslararası 
platforma taşımaktadır. Bu bakış açısından 
yola çıkarak, Uluslararası ilişkilerinde istikrarlı 
bir politika hedefl emiş, sendikal işbirliği ve ikili 
ilişkilere özel önem vermiştir. Sendikamız birçok 
ülkenin emek örgütleriyle ikili görüşmeler 
ve işbirliği anlaşmaları imzalayarak, sadece 
işçilerin haklarını iyileştirmek ve geliştirmek 
üzere karşılıklı dayanışma ve deneyimleri 
paylaşmakla kalmamış, küresel anlamda 
olumsuz etkilerini hissettiğimiz İklim Değişikliği, 
Çölleşme gibi çevre ve doğa konularında da 
Uluslararası çalışmalarda bulunmuştur. Ne yazık 
ki doğanın bizlere sunduğu yaşam alanları 
ve çevre her geçen gün biraz daha azalmaya 
ve kısıtlanmaya başlamaktadır. Devletlerin 
doğal kaynakları ve ormanlarımızı korumaya 
yönelik uyguladığı yasal ve idari yükümlülükler 
giderek artmaktadır. Bu sebeple yaşam 
sigortamız olan ormanların korunmasında 
tüm ortak ve paydaşlara büyük sorumluluklar 
düşmektedir; Öz Orman-İş sendikası emeğin 
gücü ile doğa, çevre, ekolojik sistem, dünyanın 
sürdürülebilir kalkınma hedefl eri gibi konularda 
tüm paydaşlarla işbirliğini desteklemekte ve 
bu doğrultuda politika oluşturulmasına katkı 
sağlamaktadır. 

Bu anlayış ve bilinç ile 2013 yılında Namibya’da 
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 
Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 
COP 11 toplantısına Türkiye’den katılan tek 
sendika olarak, Çölleşme İle Mücadelede 
Orman Emekçilerimizin rolü adlı bir sunum 
gerçekleştirmiştir. Ayrıca Meksika ve Fransa’da 

gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşları 
hazırlık toplantılarında da emekçilerimizin 
sesi olarak katılım sağlamış, UNCCD karar 
mekanizmalarına öneri sunmuştur.   

Bu öneriler sonucunda sivil toplum 
kuruluşlarının çölleşmeyle mücadele 
çalışmalarında, toplumsal duyarlılık 
oluşturmada daha etkin görevler üstlenmesi 
görüşü, BM’nin Türkiye ile ilgili eylem planında 
ayrıca yerini almıştır.

Öz Orman İş sendikası 2015 yılında 
Birleşmiş Milletler’in Çölleşme ile Mücadele 
Sözleşmesine, sivil toplum kuruluşu olarak 
üyelik başvurusunda bulunarak dünyadan 
akredite üye ilk sendika unvanına sahip tek 
sendika olmuştur.

ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE ÇALIŞTAYI

Türkiye’de gerçekleştirilecek COP-12 Tarafl ar 
Konferansı öncesinde BM Çölleşmeyle 
Mücadele biriminin STK’lar Sorumlusu Marcos 
Montoiro, Dışişleri Bakanlığı adına Büyükelçi 
Melih Ulueren ve sendikamız yönetimi ile 
birlikte Ortadoğu ve Afrika olmak üzere, 
çölleşmenin yoğun olduğu ülkelerden tarım 
orman işkolu sendika yöneticilerini davet 
ederek ‘’Çölleşmeyle Mücadelede Sendikaların 
Rolü’’ konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalıştayda Çölleşme ile mücadelede 
sendikaların akredite olmalarının karar alma 
ve politika geliştirme hususlarında belirleyici 
etmen olduğu vurgusu yapılmıştır. 

ÖZ ORMAN İŞ SENDİKASI UNCCD COP 12 
ULUSLARARASI TOPLANTISI

16-27 Eylül 2013 tarihlerinde Namibya’nın 
başkenti Windhoek’da düzenlenen UNCCD 
COP 11 toplantısında Türkiye, 2015 yılında   

SETTAR ASLAN
Öz Orman-İş 

Genel Başkanı

gerçekleştirilmesi hedeflenen COP 12. Taraflar 
konferansına ev sahipliği yapma isteğini dile getirmiş 
ve Türkiye’nin ev sahipliği yapması kararı alınmıştır.  
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 
12. Taraflar Konferansı (COP 12) 12-23 Ekim 2015 
tarihlerinde Ülkemiz başkanlığında Ankara’da 
gerçekleşmiştir. Türkiye’den ve Dünyadan yaklaşık 
7000 kişinin katılım sağladığı bu toplantıda tek akredite 
sendika olarak Öz Orman- İş yaklaşık 30 ülkeden 150 
katılımcıya ‘’ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELEDE STK’LARIN 
ROLÜ’’ adlı Uluslaraarası bir toplantı gerçekleştirmiştir.

UNCCD Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Sn. 
Marcos Montoiro ile ortak yürütülen bu toplantıda; 
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, başta 
sendikalar olmak üzere sivil toplum örgütlerinin, ülke 
yönetimleri ile toplum arasında bir köprü konumunda 
bulunduğunu ve bir anlamda toplumun ‘erken uyarı 
sistemi’ görevini yaptığını anlatarak, çölleşmeye karşı 
yürütülen mücadelede, sendikalar ve STK’lardan daha 
etkin şekilde yararlanılması gerekliliğinin vurgusunu 
yapmıştır. Bu toplantı kapsamında sendikamız 
tarafından tüm katılımcılara farkındalık ve bilinç 
oluşturma adına Çölleşme ile ilgili cd broşür ve el ilanı 
dağıtılmıştır.

12. Taraflar Konferansı kapsamında sendikamız 
tarafından düzenlenen Yan Oda Toplantısında ortaya 
konulan görüşler 13 maddelik bir sonuç bildirgesi olarak 
yayınlanarak UNCCD Sekreteryasına sunulmuş ve resmi 
kayıtlar arasına girmiştir.

COP 12 toplantı sürecinde ayrıca sendikamız, Yeşil 
Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği, Ege Orman Vakfı, Or-Koop 
ve TEMA Vakfı ile ortaklaşa, ‘Çölleşmeyle Mücadelede 
İstihdamın Önemi’ içerikli bir Yan Oda Toplantısı 
gerçekleştirmiştir.

Bu toplantıda sendikamız tarafından emeğin vurgusu 
yapılarak; çölleşme ve arazi bozulumuna karşı 
yürütülen mücadelede işbirliğinin gerekliliği, istihdam, 
nitelikli orman ve tabiat varlığı, kırsal nüfusun refahı, 
gelir dağılımı adaletsizliği gibi konular ele alınmıştır. 

ÖZ ORMAN İŞ SENDİKASI OLARAK BİRÇOK PARTNER 
SENDİKACIYI UNCCD’YE AKREDİTE ETTİRDİK

Öz Orman-İş sendikası, 40’a yakın farklı ülkeden katılan 
çölleşmeye en fazla maruz kalmış Afrika kıtasından 
bir çok yönetici ve uzmanı 3. Genel Kurul vesilesi bir 
araya getirerek  BM Çölleşme İle Mücadele STK birim 
sorumlusu  Marcos MONTOİRO ile birlikte toplantısı 
gerçekleştirmiştir. 

Toplantıda UNCCD ve akreditasyon süreçleri ile ilgili 
katılımcılara genel bilgi verilerek tüm paydaşların bu 
anlamda ortak mücadele etmesi gerekliliği ve etkin 
katılımın önemi vurgulanmıştır.

Toplantı sonrasında Öz Orman-İş üzerinden başvurular 
gerçekleşmiş ve hali hazırda 10 ‘a yakın partner sendika 
UNCCD’ye ön akreditasyon onaylarını almıştır.

Sendikamız ayrıca Çölleşme, İklim Değişikliği, Türkiye’de 
Tarım ve Orman İşçileri içerikli konularda Uluslararası 
birçok platformda sunum yaparak görüş ve çözüm 
önerileri bildirmiştir.

• Avrupa Komisyonu Orman Yangınları Uzman Grubu 
Toplantısı-AB komisyonu

• Orman Yangınları Çalışma Grubu Çalıştayı-Silva 
Mediterranea (FAO) toplantıları

(19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Leon, İspanya)

• 5.AKDENİZ Orman Haftası Silvamed 20 Mart 2017

• Avrupa Orman Konseyi

ÇÖLLEŞME KONULU 
EĞİTİM SEMİNERLERİ

UNCCD politikaları doğrultusunda Öz Orman-İş 
Sendikası’nın düzenli olarak gerçekleştirdiği Temsilci 
Eğitim Seminerlerine; Çölleşme, Doğa tahribatı, 
Arazi bozulumu gibi konu başlıklarını eklenmiştir. Bu 
eğitimlerin tarımsal üretim ve ormancılık hizmetlerini 
yürüten emekçilerimizin çölleşmeyle mücadele 
çabalarına etkin bir katkı sunacağı yadsınamayacak bir 
gerçektir.

Eğitim programlarımızın, orman köylülerimizi 
de kapsayacak şekilde genişletilmesi de elbette 
mümkündür. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve 
birim uzmanlarıyla ortak çalışmalar yürütülmektedir.
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‘EMEĞİN GÜCÜ İLE DOĞA, ÇEVRE, 
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HEDEFLERİNDE VARIZ’

HAK-İŞ konfederasyonuna bağlı Tarım 
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yönetimleri ile toplum arasında bir köprü konumunda 
bulunduğunu ve bir anlamda toplumun ‘erken uyarı 
sistemi’ görevini yaptığını anlatarak, çölleşmeye karşı 
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COP 12 toplantı sürecinde ayrıca sendikamız, Yeşil 
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ve TEMA Vakfı ile ortaklaşa, ‘Çölleşmeyle Mücadelede 
İstihdamın Önemi’ içerikli bir Yan Oda Toplantısı 
gerçekleştirmiştir.
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gerçekleştirmiştir. 
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katılımcılara genel bilgi verilerek tüm paydaşların bu 
anlamda ortak mücadele etmesi gerekliliği ve etkin 
katılımın önemi vurgulanmıştır.

Toplantı sonrasında Öz Orman-İş üzerinden başvurular 
gerçekleşmiş ve hali hazırda 10 ‘a yakın partner sendika 
UNCCD’ye ön akreditasyon onaylarını almıştır.

Sendikamız ayrıca Çölleşme, İklim Değişikliği, Türkiye’de 
Tarım ve Orman İşçileri içerikli konularda Uluslararası 
birçok platformda sunum yaparak görüş ve çözüm 
önerileri bildirmiştir.

• Avrupa Komisyonu Orman Yangınları Uzman Grubu 
Toplantısı-AB komisyonu

• Orman Yangınları Çalışma Grubu Çalıştayı-Silva 
Mediterranea (FAO) toplantıları

(19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Leon, İspanya)

• 5.AKDENİZ Orman Haftası Silvamed 20 Mart 2017

• Avrupa Orman Konseyi

ÇÖLLEŞME KONULU 
EĞİTİM SEMİNERLERİ

UNCCD politikaları doğrultusunda Öz Orman-İş 
Sendikası’nın düzenli olarak gerçekleştirdiği Temsilci 
Eğitim Seminerlerine; Çölleşme, Doğa tahribatı, 
Arazi bozulumu gibi konu başlıklarını eklenmiştir. Bu 
eğitimlerin tarımsal üretim ve ormancılık hizmetlerini 
yürüten emekçilerimizin çölleşmeyle mücadele 
çabalarına etkin bir katkı sunacağı yadsınamayacak bir 
gerçektir.

Eğitim programlarımızın, orman köylülerimizi 
de kapsayacak şekilde genişletilmesi de elbette 
mümkündür. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve 
birim uzmanlarıyla ortak çalışmalar yürütülmektedir.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE 
SÖZLEŞMESİ UNFCCC

194 ülkenin taraf olduğu 1994 yılında yürürlüğe 
giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’ne (UNFCCC) ülkemiz 24 Mayıs 2004’te 189. 
Taraf olarak katılmıştır.

Küresel ısınmaya karşı hükümetlerarası tek geçerliliği 
olan Sözleşme; insan faktörlü çevresel tahribatın iklim 
üzerinde olumsuz etkileri olduğunu kabul ederek 
atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu 
gazların olumsuz etkilerini en aza indirerek belli bir 
seviyede tutmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda genel 
ilkeler, eylem stratejileri ve ülkelerin yükümlülüklerini 
düzenlemektedir. 

İklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine 
uyum sağlayacak çözümler geliştirilmesi sürecinde 
sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Düşük karbonlu ekonomiye giden eylem 
ve yatırımlar için tüm paydaşlar arasındaki diyalog ve 
küresel işbirliğinin artırılması, ve bu sayede tutarlı bir 
iklim politikası oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluk 
olmaktadır. 

Tüm paydaşların işbirliği ile mücadele etmesini 
gerektiren bu önemli sözleşmeye Öz Orman-İş 
Sendikası 14 Mart 2017’de UNFCCC akreditasyon 
başvurusu yapmış yapılan incelemeler sonucunda 10 
Ağustos 2022’de Öz Orman –iş sendikasının   COP 26 
katılımı kabul edilerek ön akreditasyon onayını almıştır.

Paris Anlaşması’nın imzalandığı 2015 yılından bu 
yana kat edilen gelişmenin ilk defa küresel olarak 
değerlendirildiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Konferansı (COP26), 1-12 Kasım tarihleri arasında 
Glasgow’da gerçekleşmiştir.

COP 26. Taraflar Konferansı’nda; Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu 120’den fazla ülke sürdürülebilir 
kalkınma ve kırsal dönüşüm çerçevesinde, 
ormansızlaşmayı durdurmak için birlikte çalışmayı 
taahhüt etti. Aynı zamanda ormanların korunması, 
iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması 
amacıyla 2021-2025 yılları arasında iklim finansmanı 
için toplu olarak 12 milyar ABD doları destek 

sağlanacağı duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 
hazırladığı Türkiye standındaki etkinliklerde iklim 
değişikliği ile mücadele, iklim değişikliğine uyum, düşük 
karbon emisyonu, yeşil kalkınma gibi önemli konu 
başlıkları yer aldı.

Sendikamız Afrika ve Orta Asya sivil toplum kuruluşları 
tarafından düzenlenen yan oda toplantılara katılarak 
katkı vermiş, UNFCCC karar alma mekanizmalarında 
STK’ların etkin katılımının önemini vurgulamıştır. 
COP 26 toplantı sonrasında iletişim bilgi platformu 
kurulmasına karar verilerek sivil toplum kuruluşu 
bildirgesi yayınlanmıştır.
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KONYA YINE ÖNCÜ OLUYOR 

Yeni Yüzyılın vazgeçilmez konusu 
Yenilenebilir Enerji hem de su ve 
her türlü atıkların dönüştürülmesi 

ve doğayı korumak. Bizler de buradan 
yola çıkarak üç ay önce Çevre, İklim ve 
dönüştürebilir enerji sayısını yapma kararı 
aldık. Bu alanda detaylı bir şekilde konuyu 
araştırmaya başladığımızda ucunun çok 
açık olduğunu gördük ve bismillah diyerek 
çalışmalarımıza başladık. Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile temaslar kurmaya başladık.  
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı Net Sıfır Vizyonu ve Türkiye’nin 
Paris Anlaşması’na taraf olma iradesi ile Yeşil 
Kalkınma Devrimi başlatıldı. Bu kapsamda 
Konya’da Türkiye’nin ilk İklim Şurası 
gerçekleştirildi ve güzel sonuçlar çıktı. 2030 
için yüzde 21 Karbon emisyon azaltımı ile 
ilgili atılan atımlar hem de 2053 vizyonunu 
ne gibi faydalar getireceğini inceleme 
fırsatı bulduk. Enerji alanında Yenilenebilir 
Enerji’nin geçişin ve en önemli adımı olan 
elektrikli otomobil hamlesinin de 2053 
anlaşmasına ne kadar katkı sağlayacağına 
şahit olmuş olduk. Tarım ve Orman 
anlamında da orman yangınlarının doğaya 
verdiği zarar ve tarım başta olmak üzere her 
alanda kuraklık riskine karşı su tasarrufunun 
ve suyu verimli kullanmanın önemini de bir 
kez daha şahit olduk.  Dergimiz içeriğinde 
Bakanlarımızın dergimize özel yazıları ile 
bakanlıkların gerçekleştiği çalışmaları görme 
imkanı olacak. Ayrıca bakanlıklarımızın 
gerçekleştirdiği çalışmalardan da özel 
dosyaları ile siz kıymetli okuyucularımızın 
karşısında olmanın gururu içerisindeyiz.  
Yine Türkiye’nin dört bir tarafından alanında 
uzmanlaşmış akademisyen görüşlerini de 
yer verdik. Çok geniş bir kapsamlı çalışma 
olduğu için sendika temsilcisi başkanlarının 
da görüşlerini de dinledik. Yine enerji EPDK 
Başkan’ınınız da siz kıymetli okuyucularımız 

için görüşlerini kaleme aldı.  Belediyecilik 
anlamda Türkiye’ye rol model olan başta 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe 
Belediyelerimizin tamamlanmış ve devam 
eden yatırımlarını da yakından inceleyerek 
şehrimize ve ülkemize katkılarını da 
görme imkanı bulduk ve gurur duyduk. 
Yine ülkemizde ve Konya’da Yenilenebilir 
Enerji alanında güzel çalışmalara imza atan 
firmalarımın başarı hikayelerini ve çevreye 
yaptıklarını sistemler ile katkılarına şahit 
olduk. Tarım, Eğitim özelliklerinin yanı sıra 
sanayi şehri olan Konya’da işletmelerimizin 
Yenilenebilir Enerji’ye verdikleri önemi ve 
firmalarına kurdukları sistemleri de yakından 
görme fırsatımız oldu.  

Öte yandan Konya Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 
ilk iklim şurasına Konya ev sahipliği yaptı. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum ve kurmaylarının geleceğimizi 
korumak adına bu şura için yoğun emek 
harcadılar. Alanında uzman isimlerin katıldığı 
şuarada çıkan sonuçlar ülkemizin geleceği 
açısından oldukça önemli. Özellikle bu 
şuranın Konya’da yapılması da Konya’nın 
tanıtımı için de oldukça önemliydi. İnşallah 
Şura’nın sonuç bildirgesi Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kısa 
zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşılacak. 
Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde çevre konusunda atılan 
adımlar bu şura ile birlikte çıkan sonuçlar 
ile alınacak yol haritası ile de taçlanacağına 
yürekten inanıyorum.

Enerji fiyatlarının yükseldiği bu dönemde 
dönüştürebilir alanların daha da artırılması 
gelecek nesilleri için enerji bulmada zorluklar 
yaşamaması kamuoyunun sesi olan basın 
mensupları için daha çok dile getirilmeli.

Gelecekte çocuklarımıza ve torunlarımıza 
temiz bir dünya bırakmak için herkesin bu 
konularda hassas olması ümidiyle…

FAHRI ALTINOK
10LAR Dergisi Genel Koordinatörü
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ENERJI “MILLI GÜVENLIK” MESELESIDIR

Dünya, artan sanayileşme ve nüfusla birlikte, enerji 
konusunda farklı arayışlara girdi. Dünya üzerindeki 
doğalgaz, petrol, taş kömürü gibi enerji kaynakları 

takdir edersiniz ki oldukça kısıtlı hale geldi. Belli bölgelerde 
yoğunlaşan bu enerji kaynakları, dünyanın son 200 yılındaki 
savaşları, ülkeler arasındaki ilişkileri-stratejileri ve ülkelerin 
konumunu belirliyor. 

Dolayısıyla, enerji konusu küresel ölçekte su götürmez bir 
mesele haline geldi. 

Güncel bir örnek verecek olursak; Rusya bugün doğalgaz 
rezervi bakımından dünyada hatrı sayılır bir yere sahip. 

Rusya’nın Ukrayna’ya başlatmış olduğu askeri müdahale, enerji 
konusunda bir sıkıntı yaşanabileceğini gündeme getiriyor. 
Bugün Avrupa, doğalgaz konusunda Rusya ile ticari ilişkilere 
sahip. Bundan dolayı Avrupa, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı bu 
askeri müdahaleye çok fazla ses çıkaramıyor. Çünkü dünyada 
sıkça kullanılan enerji kaynağı olan doğalgaz, bugün sanayide 
kullanılan yegane enerji kaynağı olarak dikkat çekiyor. Bu 
anlamda, Avrupa sanayisinin durmaması için, doğalgaz 
akışının da kesilmemesi elzem.

Bunun yanında, Türkiye’ye İran üzerinden gelen doğalgaz 
boru hattında, İran tarafından kaynaklı yaşanan bir teknik 
arıza neticesinde, ülkemizdeki organize sanayi bölgelerinde 
neredeyse 1 hafta doğalgaz kısıntıları meydana geldi. Bu 
durum sanayi üretiminde ciddi endişeler ve sorunlara neden 
oldu. Ancak teknik arıza çok şükür giderilerek sorun çözüldü. 

Bu güncel örneklerden anlaşıldığı üzere, ülkelerin özellikle 
sanayi üretimini devam ettirebilmesi için, enerji olmazsa 
olmazlar arasında. Bu nedenle dünya, kıyasıya bir enerji yarışı 
içerisinde.

Fosil yakıtların dünya üzerindeki rezervinin yaklaşık olarak 
50-100 yıl sonra biteceği öngörülüyor. Bu durum, farklı 
enerji kaynaklarının öne çıkmasına neden oluyor. Burada da 
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi de artıyor. Özellikle 
burada dünyaya sınırsız bir enerji kaynağı sunan güneş 
enerjisi öne çıkıyor. Avrupa, uzun zamandır yenilenebilir enerji 
konusunda çalışma yapıyor. Belki de gerek coğrafi konum 
gerek diğer ülkelerle olan ilişkiler bağlamında yapmak zorunda 
kalıyor. Çünkü enerji konusunda dışa bağımlı olan her ülke, 
birgün ciddi sorunla karşılaşabilir. 

Avrupa’nın yaptığı bu çalışmalara geç de olsa ülkemiz de 
katılmış durumda. Ülkemizde hükümet politikası gereği son 
yıllarda yenilenebilir enerji konusunda ciddi adımlar atılıyor. 

Burada coğrafi konumundan dolayı güneşlenme süreleri ve 
güneşin geliş açısının en iyi olduğu bölgelerden olan Konya 
güneş enerjisi noktasında öne çıkıyor.

Devletimiz bunun gereğini en iyi şekilde yerine getirmek 
için, Konya Karapınar YEKA Projesi’ni devreye aldı. Bu proje, 
ülkemizin yenilenebilir enerji konusunda attığı en önemli 
adımlardan biri olurken, Karapınar’daki GES projesi, bölgeye de 

örnek olmuş durumda. Organize Sanayi Bölgeleri’ne verilen 
GES avantajlarının da katkısı, Karapınar GES’in model olmasıyla, 
Konya’daki üreticilerin GES’e olan talebi artmış durumda. Bugün 
Konya sanayisindeki birçok firma, çatılarına GES kurdu veya 
kurmayı planlıyor. Böylece bu firmalarımız enerji maliyetlerine 
ciddi bir kazanım oluşturacaklar. 

Tüm bu çalışmalar yeterli mi?

Elbette ki değil. Ülkemiz enerjide büyük oranda dışa 
bağımlı olduğu için, yenilenebilir enerjiden elde edilen 
kazanımlarımızın daha da artması gerekiyor.

Bunun yanında tüm dünyanın uzun yıllardır kullandığı 
nükleer enerji santralleri konusunda hükümetin attığı adım 
da oldukça yerinde. Tüm bu adımların artarak devam etmesi, 
ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıyor. Çünkü enerji, 
adeta bir milli güvenlik meselesidir. Burada hem ülkemizin 
enerjideki dışa bağımlılığı azalacak hem de yenilenebilir enerji 
kaynaklarının artmasıyla geleceğimize daha çevreci ve güzel 
bir dünya bırakacağız.

Bu doğrultuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığımızın çalışmaları da büyük önem taşıyor. 

İklim değişikliğinin gündeme geldiği bu yıllarda, ülkemizin Paris 
İklim Anlaşması’na dahil olması ve karbon nötr konusunda hızlı 
adımlar atılması, büyük önem taşıyor. Çünkü iklim değişikliği 
gerçekten tüm dünyayı sarsan ve küresel ölçekte ciddi 
sorunlara neden olan bir mesele olarak karşımızda duruyor. 
Geçtiğimiz yıl yaşanan küresel afetler, bunun en iyi göstergesi. 
Karbon salımının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle dünya 
sıcaklık ortalaması, ciddi oranlarda arttı. Küresel araştırma 
şirketleri, bilim insanları bu gidişin devam etmesinin dünyaya 
yakın gelecekte çıkaracağı sonucun “dehşet verici” düzeyde 
olacağını belirtiyor. 

İnsan eliyle bozulan bu güzel dünyayı yine insan eliyle 
düzeltmek elbette mümkün. 

Bunun için devletler arası çekişmeleri ve çıkar çatışmalarını 
biraraya koyarak, tüm dünyanın geleceğini düşünmek 
zorundayız. Bu durumu bizim inancımızın gereği olduğu gibi, 
insanlığın verdiği bir sorumluluk olarak düşünüyorum. 

Tam bu noktada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından 
yürütülen çalışmalar, 2053 hedefleri, topyekun bir mücadelenin 
sonucunda başarıya ulaşacak bir gerçekliğe sahip. Bunun 
için, devletimizin attığı adımların yanına, kişisel mücadeleleri 
de eklememiz gerekiyor. Bu anlamda, her birimiz çevreci 
ve doğal kaynaklarımızı korumak adına gönüllü olmalıyız. 
Burada, Bakanlık tarafından Konya’da düzenlenen İklim Şurası, 
Konya’nın bu konuda öncü olması için büyük bir adım olacak. 
Payitaht başşehri Konya, bugüne kadar tarihi mirası ve kültürel 
birikimi gereği her konuda öncü olmayı bildi. Gelin el birliğiyle 
burada da öncü olalım, Konya’dan yakacağımız yeşil ışığı tüm 
ülkeye hatta dünyaya yayalım. Ülkemiz, dünyamız daha yeşil, 
daha müreffeh daha yaşanabilir olsun…Sevgi, saygı ve dua ile…

ABDULLAH AKIF SOLAK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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Elektrikli araçların yaygınlaşması, yeterli şarj altyapısının varlığına, şarj hizmetinin ülke 
sathında sunulabiliyor olmasına bağlı. EPDK da bu süreçte Türkiye’nin enerji vizyonu için 

büyük önem taşıyan elektrik araçlar konusunda hummalı bir çalışma içerisinde

ELEKTRIKLI ARABA VIZYONUNA 
EPDK’DAN BÜYÜK KATKI

Türkiye çevre dostu yenilenebilir 
enerjide emin adımlarla ilerliyor. 
Son 5 yılda GES kurulu gücü-

müz 22 kat artarken rüzgardan elektrik 
üretiminde rekorlarla geçen bir yılı geride 
bıraktık. Bilindiği üzere ülkemiz, Paris 
Anlaşması’na uyum sürecinde 2053 yılını, 
emisyonu net olarak sıfıra indireceği tarih 
olarak taahhüt etti. “Net sıfır salım” amacı 
çerçevesinde ciddi adımların atılması, 
sürecin etkin ve adaletle yönetilmesi hayati 
önem taşıyor. 

EPDK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜYOR 

Yarım yüzyıldır hayalini kurduğumuz 
yerli ve milli otomobilimiz 2022 yılının so-
nunda üretim bandından inecek. Elektrikli 
araçların yaygınlaşması, yeterli şarj altya-
pısının varlığına, şarj hizmetinin ülke sat-
hında sunulabiliyor olmasına bağlı. EPDK 
da bu süreçte Türkiye’nin enerji vizyonu 
için büyük önem taşıyan elektrik araçlar 
konusunda hummalı bir çalışma içerisin-
de…“Türkiye’nin Otomobili”nin yollara çık-
masıyla birlikte ülkemizde hem sanayi hem 
bilgi teknolojileri hem de elektrik piyasası 
açısından yepyeni bir döneme gireceğiz. 
Bu yeni dönemde elektrik piyasasında daha 
esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi 
yaklaşımı esas olacak. 

2023’TE 75 BİNİ AŞKIN ELEKTRİKLİ ARAÇ 
ÖNGÖRÜLÜYOR 

EPDK; etkin, rekabetçi, bir nevi evrensel 
hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabi-
lecek bir anlayışla tüm elektrikli araçlara 
ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas 
olduğu bir piyasanın hukukî alt yapısını kur-
mak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyor. 
Dünyadaki bütün iyi uygulama örneklerini 

inceliyor, ilgili paydaşlarla istişare ediyor. 
Türkiye’de halen 6 bin elektrikli araç, 2 

binin üzerinde şarj istasyonu ve 818’i özel 
kullanım olmak üzere 3 bin 36 şarj soketi 
bulunuyor. 2023’te 75 bini aşkın elektrikli 
araç ve 12 bin 500 şarj soketi olması öngö-
rülüyor. EPDK bu yeni döneme yönelik piya-
sa alt yapısını oluşturacak adımları atmaya 
devam ediyor.

ŞARJ HİZMETİ LİSANSA TABİ

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz şunları söyledi: 

“2022’nin ilk yarısı bitmeden şarj hizme-
tine ilişkin mevzuat altyapısını tamamlamış 
ve bu doğrultuda şarj hizmetine başlamış 
olacağımızı düşünüyorum. Şarj hizmeti 
lisansa tabi bir faaliyet olacak. Lisans, şarj 
ağını işletecek kişiye verilecek. Şarj istasyon-
ları ise lisansa tabi olmayacak. Şarj istas-
yonlarını lisans sahibi kurup işletebileceği 
gibi, lisans sahibi sertifikalandırdığı üçüncü 
taraflara ait istasyonlarda da bu hizmet 
sunabilecek. Şarj ağı işletme lisansları akar-
yakıt dağıtım lisanslarına benzer bir şekilde 
olacak. Herhangi bir ihale veya münhasırlık 
olmayacak ama teşvik veya başka yollarla 
istasyon kurdurulma yöntemi düşünülebilir. 
Yapılacak ikincil düzenlemeleri kamuoyu gö-
rüşüne açacağız. Konuyla ilgili her kesimden 
katkı ve önerileri de bekliyoruz.”

Mustafa Yılmaz
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“KÜRESEL IKLIM DEĞIŞIKLIĞI 
TÜM INSANLIĞIN ORTAK SORUNUDUR”

Yerküre varoluşundan itibaren pek çok dönüşüme 
sahne oldu. Bu değişimler kimi zaman dünyanın 
doğal dengesi üzerinde çok ciddi etkiler meydana 

getirdi. İnsanlık tarihini şekillendiren bu küresel 
değişikliklerden birine de yaşadığımız çağda hep 
birlikte şahitlik ediyoruz. Küresel iklim değişikliği olarak 
isimlendirilen bu süreç, yüzyılımızı tehdit eden en büyük 
çevresel ve sosyoekonomik olguların başında geliyor.

Bu alanda yapılan tüm çalışmalar; ortalama küresel 
sıcaklıkların hızla arttığını, hava olaylarının beklenmedik 
etkilere neden olduğunu, buzul erimelerinin ciddi 
seviyelere ulaştığını, okyanus ve deniz seviyesinin giderek 
yükseldiğini ortaya koymuştur.

Geçtiğimiz yaz aylarında dünyamızın bir tarafı yoğun 
yağışların getirdiği afetlerle uğraşırken bir tarafında 
kuraklık, yangın gibi felaketler yaşandığına şahit olduk. 
Özellikle Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya’mız, 
kuraklıktan en çok etkilenen şehirlerinden başında yer 
almış; göllerde sular azalmış, yeraltı suları çekilmiştir. Bu 
sebeple ürün rekoltelerinde büyük düşüş yaşanmıştır.

Tüm bu olumsuz sonuçlara; “beşeri faaliyetler sonucunda 
atmosferdeki miktarı her geçen gün artan zararlı gazların 
neden olduğu gerçeği”, hepimizi durup düşünmeye ve 
önlem almaya mecbur kılmaktadır.

Bu kapsamda; fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının artırılması, atıkların çevreye 
duyarlı bir şekilde kontrolü ve “sıfır atık” bilincinin 
yaygınlaştırılması, su kaynaklarının korunması ve verimli 
bir şekilde kullanılması, toprak kirliliğinin önüne geçilmesi 
ve hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi konular oldukça 
önem arz etmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak küresel iklim 
değişikliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğu en 
iyi şekilde yerine getirebilmek için pek çok farklı çalışma 
yürütüyor ve tüm hemşehrilerimizle birlikte ortak bir çevre 
bilinciyle hareket ediyoruz. 

Uyguladığımız Sıfır Atık ve geri kazanım politikamız 
sayesinde, Konya genelindeki 5 adet metan gazından 
enerji üretim tesisimizde 2021 yılında 83 milyon 200 bin 
170 kilovat elektrik enerjisi ürettik. 

İlçelerimizde inşa ettiğimiz Atık Su Arıtma Tesislerimiz ile 
atık suların çevreye olan zararını ortadan kaldırıyoruz. Bu 
tesislerde ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine 
dönüştürüyoruz. Arıtılan suyu yeşil alanlarda kullanıyor; 
arıtma çamurunu gübre olarak çiftçilerimize veriyoruz. 

Mavi Tünel çıkışına inşa ettiğimiz hidroelektrik santralimiz, 
70 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi üretecek güce sahip.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen 
Sıfır Atık Projesi kapsamında “Konya İli Sıfır Atık Yönetimi 
Sistemi Planı”nı hazırladık. 31 ilçemiz ve bağlı mahalleleri 
kapsayan yerleşim yerlerinde Sıfır Atık Projesi’nin daha 
etkin uygulanması için çalışmalar yürütüyoruz. 

Birer tabiat harikası olan Beyşehir Gölü, Meke Gölü ve Tuz 
Gölü’nü korumak ve eski ihtişamına kavuşturmak için 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte 
çalışmalar yürütüyoruz.

Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin 
Güçlendirilmesi Projesi’nde Konya’mız pilot il olarak 
seçildi. Bu kapsamda “Sera Gazı Emisyonu Envanteri”ni ve 
“Sera Gazı Emisyonu Azaltımı Eylem Planı”nı hazırladık. 
Konya Temiz Hava Eylem Planı ile hava kirliliğine karşı pek 
çok uygulamayı hayata geçirdik.

Yine Bakanlığımızla birlikte Mevlana Türbesi’nin etrafındaki 
4 mahallede sosyal yardımlaşma kömürü alan, dar gelirli 
1.108 konutun doğalgaz dönüşümlerini tamamladık.

Şehir içi seyahatlerde karbon emisyonunu en aza 
indirebilmek için Konya’mızı bir bisiklet şehri haline 
getirdik. 550 kilometre bisiklet yolu ile Türkiye’nin en 
uzun, dünya ülkeleri arasında ise önde gelen bisiklet yolu 
ağına sahibiz. 2030 yılında 786 kilometreye çıkarmayı 
hedefliyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığımız ile “Konya’da Bisikletli Ulaşımın Geliştirilmesi 
ve Teşvik Edilmesine Yönelik İkili İşbirliği Protokolü” 
imzaladık.

Bu konuda yaptığımız çalışmalarda desteğini hiçbir 
bir zaman esirgemeyen ve bu alandaki çalışmalara 
öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a, “Sıfır Atık Projesi” ile atıkların geri kazanımı 
konusunda hem ülkemizde hem de uluslararası alanda 
büyük farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayan Sayın 
Emine Erdoğan Hanımefendi’ye, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve 
emeği geçen herkese en kalbi duygularımla şükranlarımı 
sunuyorum. 

Zenginliklerimizi korumak ve emanet aldığımız dünyayı 
bizden sonraki nesillere en güzel şekilde bırakmak için var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Hep birlikte el ele vererek daha yeşil, daha yaşanılabilir bir 
dünya inşa etmek hayal değil…

UĞUR IBRAHIM ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
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“GELECEK NESILLERIMIZE ÇEVRE BILINCI 
OLUŞTURARAK SAHIP ÇIKACAĞIZ”

Selçuklu Belediyesi’nin en önemli faaliyet 
alanlarından bir tanesi de  çevre ile ilgili yaptığımız 
çalışmalar. Selçuklu Belediyesi’nin bu konuda 

üstlendiği misyon ve bu zamana kadar yürüttüğü 
çalışmalar Türkiye genelinde de örnek teşkil edecek 
çalışmaları oluşturdu. Sayın Emine Erdoğan Hanım 
Efendinin önderliğinde başlatılan Sıfır Atık seferberliği 
kapsamında  Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığımız ile birlikte örnek çalışmalar yürütüyoruz. 
Katı atıkların toplanmasında geri dönüşümle ilgili 
çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bütün 
mahallelerimizde, konutlarımızda, iş yerlerimizde 
geri dönüşümü kağıt, metal, plastik ve diğer 
dönüştürülebilen ürünleri ayrı topluyoruz. Sıfır atık 
çalışmaları ile bu faaliyetleri farklı bir boyuta taşıdık.

Selçuklu belediyesi olarak bu anlamda birçok 
faaliyeti birlikte yürütüyoruz ve bu bilincimizi 
pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak için Selçuklu 
Kent Konseyimizin çatısı altında Çevre ve Sıfır Atık 
Meclisimizi kurduk.  Belediyemizin politikalarından bir 
tanesi haline getirdiğimiz sıfır atık konusuna büyük 
bir önem veriyoruz. Çevre kirliliğini bitirmenin tek 
bir yolu var o da kirletmemek, atmamak, çözümü 
çevreye karşı daha duyarlı olmak ve gerektiği yerde 
gerektiği şekilde insanlarımızı uyarmak. Bu konuda 
hemşehrilerimizi bilgilendirip çalışmalar yapabilirsek, 
herkesi bilinçlendirirsek etrafta atık diye bir şey olmaz. 
Bu anlamda Selçuklu Kent Konseyimize bağlı Çevre ve 
Sıfır Atık Platformu okullarda, sokaklarda ve caddelerde 
şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştirerek 
bilgilendirmeler yapıyorlar. İnşallah bu çalışmalar 
Selçuklu’da örnek olacak ve tüm Türkiye’ye yayılacak 
diye umut ediyoruz.  

İlçemiz  genelinde sıfır atık uygulamalarını 
yaygınlaştırmak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2021 yılı 
içinde yaklaşık 33 bin 860 ton değerlendirilebilir atık 
toplayarak ekonomiye kazandırdık. Toplamda; 2 milyon 
630 bin kg sera gazı emisyonunun azaltımı sağlanırken, 
98 milyon 57 bin 500 kwh enerji tasarrufu, 58 bin 750  
m3 depolama alanı tasarrufu, 142 bin 625 varil petrol 
tasarrufu ile 6 bin 200 kg hammadde tasarrufu sağladık. 
Ayrıca 191 bin 250 adet ağacın kesilmesi önledik. 

Bir başka ve önem verdiğimiz faaliyetimiz de enerji 
alanında yapmış olduğumuz çalışmalar. Bu kapsamda 
Güneş Enerjisi Santralleri (GES) hamlelerimizle de  
enerji tasarruf etmeye devam ediyoruz. Hizmet binası 
çatısına ve Kelebekler Vadisi parkında yaptığımız 
GES panelleri ile hem tasarruf sağlandı hem de doğa 
korundu. Selçuklu Belediyesi olarak 2021 yılında GES 
ile 827 bin 612 kW elektrik ürettik. Üretilen elektriğin 
yanında 366,63 ton karbon salınımı engellenirken, 4 bin 
280 ağacın doğada kalmasını sağladık. Ayrıca Bağrıkurt 
mahallesinde yapmayı planladığımız 3.6 mW’lık GES 
projesinin de kısa sürede hazırlıklarını tamamlayıp 
yıl içerisinde yaparak  ve faaliyete geçirmeyi  
planlanıyoruz. 

Tüm bu çalışmalarımız bir başka proje oluşturmamıza 
ilham veriyor ve gelecek nesillere temiz bir çevre, 
enerji tasarrufu  bilinci bırakmayı hedefliyoruz. Çünkü 
yaşadığımız yerlerin  sadece bizlere  ait olmadığını 
bizden sonra gelecek nesillerin ve diğer canlıların da 
yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız diyorum ve 
tüm hemşehrilerimizi,vatandaşlarımızı çevre, enerji ve 
iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturmaya 
davet ediyor sağlıklı yarınlar diliyorum. 

AHMET PEKYATIRMACI
Selçuklu Belediye Başkanı
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HEDEFIMIZ GELECEK NESILLERE ÇOK DAHA 
TEMIZ VE YEŞIL BIR KARATAY BIRAKMAK

Hızla artan nüfus ve gelişen sanayinin enerji 
gereksinimi, kısıtlı kaynaklarla karşılanamamakta, 
enerji üretimi ve tüketimi arasındaki açık ise 

maalesef giderek artmaktadır. Öte yandan petrol, 
doğalgaz, kömür ve nükleer enerji gibi “yenilenemeyen” 
geleneksel enerji kaynaklarının da çevreyi ve insan 
sağlığını giderek daha fazla tehdit eder hale gelmesi, 
sorunun boyutunu gözler önüne sermektedir. 

“Doğanın kendi dönüşümü içerisinde bir sonraki 
gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı” olarak da 
tanımlanan yenilenebilir enerji kaynağının önemi de 
bu bağlamda düşünüldüğünde önemi ve yerinin her 
geçen gün arttığı dünya gündemlerinin neredeyse 
başında geliyor. Söz konusu enerji kaynaklarının 
en büyük özellikleri, karbondioksit emisyonlarını 
azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, 
yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığın 
azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda 
bulunmalarıdır. Devletimiz ve hükümetimiz de bu 
hassasiyetin farkında olarak ülkemizin sahip olduğu 
doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak adına 
önemli bir gayretin içinde. 

Tabii Konyamız, güneş enerjisinde il bazında en yüksek 
kapasiteye sahip şehirlerin başında geliyor. Karapınar’da 
2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki araziye 
1000 megavat elektrik gücüne sahip dünyanın sayılı 
büyüklükteki güneş santrallerinden olan Karapınar 
Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) yapımı sürüyor. 
Bu alana katkı sağlamak ve şehrimizin bu kıymetini 

fırsata çevirmek adına Karatay Belediyesi olarak bizler 
de Tatlıcak ve Saraçoğlu mahallelerimizde iki adet 
güneş enerji santrali projesini hayata geçirdik. Her iki 
projemizden yıllık ortalama 2500 mvh enerji üretiyoruz. 
Toplamda 1.300 KW’lık projelerimiz sayesinde belediye 
hizmet binamız başta olmak üzere ilçemizin park ve 
tesislerin aydınlatmasını bu tesislerden karşılıyoruz. Bu 
da yıllık ortalama 1,5 milyon liraya denk geliyor. 

Geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde Kalenderhane ve 
Büyüksinan kapalı pazar marketlerimizin temellerini 
birlikte atmıştık. Bu iki yatırımımızın en önemli özelliği 
ise GES projeli olmaları. Yani Çatılarının güneş enerji 
panelleriyle donatılmış olmasıdır. Dolayısıyla bu pazar 
marketlerimizin çatılarında yıllık 950 MWH üretebilen 
1728 adet tamamen yerli ve milli panele sahip güneş 
enerji santrali bulunacak. 100 KWE’lik 6 adet inverterin 
bulunacağı GES’ten yılda 1 milyon 120 bin lira kazanç 
elde etmeyi öngörüyoruz. Bu miktar yılda yaklaşık 310 
konutun elektrik ihtiyacına karşılık geliyor. Dolayısıyla 
bu özelliğiyle doğanın korunmasına katkı sunacak 
projelerimiz sayesinde 560 ton sera gazı salınımının 
önüne geçilecek ve her yıl 50 bin ağacın kesilmesi de 
önlenmiş olacak. 

Bu ve daha birçok projemizle tek hedefimiz; hem 
daha yaşanabilir bir Karatay’ı hep birlikte oluşturmak 
hem de gelecek nesillerimize temiz bir gelecek 
bırakmaktır. Bu sürece ve çabalarımıza katkı sunan 
kıymetli hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm ekip 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

HASAN KILCA
Karatay Belediye Başkanı
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‘SIFIRA ULAŞAMADIĞIMIZ HER AN 
DÜNYA BIRAZ DAHA EKSILIYOR’ 

‘Geri Dönüşüm’ ve ‘Sıfır Atık’ bizi biz yapan yüksek 
medeniyetimizin bin yıllardır süre gelen bir 
parçasıdır esasında.

Ecdat, emanet olarak gördüğü doğadan ihtiyacından 
fazlasını almak bir yana olana hep fazlasını katmıştır. Ne 
en küçük zarar vermiştir canlıya, doğaya, geleceğe ne de 
sahipsiz bırakmıştır onları. Helali yer ve içeriz ama israf 
etmeyiz asla. 

İşte son yıllarda hız kazanan ‘Geri Dönüşüm’ ve ‘Sıfır Atık’ 
çalışmaları, son yirmi yılda ortaya koyduğumuz öze dönüş 
hamlemizin bir parçasıdır esasında. Bu çalışmalar, diğer 
pek çok konuda olduğu gibi bu noktada da unuttuğumuz 
değerlerimizi yeniden hatırlama ve yaşama gayretimizin, 
geleceğe kalıcı eserler bırakırken, havayı, suyu, toprağı, 
doğayı koruyarak ve ekonomik ömrünü tamamlamış 
atıkları yeniden kazanarak çocuklarımıza yaşanabilir bir 
ülke bırakma çabalarımızın bir parçasıdır. 

Öncelikle Yaradan’dan sonra da ecdadımızdan emanet 
aldığımız dünyamız, yok olan canlı türleri, iklim değişikliği 
ve her geçen gün biraz daha kirlenen haliyle gelecek 
nesillere eksilerek kalmaktadır. Oysa biz sadece bir 
emanetçiydik, görevimiz sadece korumak, kollamak ve 
sessizce giderken emaneti en güzel haliyle geleceğe  
bırakmaktı.  

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşleri Emine 
Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık 
Projesi’nin öncelikli ve en büyük hedefi emaneti eksiksiz 
teslim etmektir.

Biz bugün şunu çok iyi biliyoruz ki, atık problemini 
çözersek, büyürken doğayı ve doğaya ait herşeyi kirleten 
gelişmiş ülkelerin ve yaptıkları hiçbir şeyde kendisinden 
başka hiçbirşeyi düşünmeyen, önemsemeyen gelişmekte 
olan ülkelerin, bugün canla başla çözmeye çalıştıkları iklim 
değişikliği sorununu çözmek adına önemli bir adım atmış 
oluruz. 

Tüm dünya şu gerçeğe koşuyor artık; Çevreye, atığa ne 
kadar yatırım yaparsanız o kadar büyür - ama güzellik 
içinde büyür - ve o kadar kalkınırsınız - ama sağlıklı 

kalkınırsınız-. 

Bu çerçevede bizim Meram’da da en önceliklerimizden 
biri,  geleceğe arı, duru, huzur dolu, temiz, yeşil, yaşanabilir 
ve yaşanmaktan mutluluk duyulan bir şehir bırakabilmek 
adına çevre politikaları geliştirmek ve uygulamak. Çünkü 
sürdürülebilir bir güzellik ve sürdürülebilir bir kalkınma, 
ancak atıkların kontrolü ile mümkündür. Biz bu işe tabi ki 
kendimizden başladık elbet; Sıfır atık yaklaşımını, kurum 
kültürümüzün bir parçası hâline getirdik. Kurumumuzun 
hizmet binası ve diğer tüm tesislerimizde atıkları yerinde 
ayrıştıracak kutular koyarak başladık işe. Ardından kamu 
kurumları ve tüm okullara yaygınlaştırdık. Tabi bundan 
sonraki en önemli adım; 7’den 70’e tüm hemşehrilerimize 
yüksek bir çevre ahlakı kazandırmak için kolları sıvadık. 
Sıfır atık bilincini yaygınlaştıracak tüm girişimlerin başında 
tabiki eğitim geliyor. Etkin bir atık yönetimini, çevre dostu 
bir Meram’ı ve tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de 
sürdürülebilir bir üretim ve tüketim modelini ancak elbirliği 
ile gerçekleştirebiliriz. Bu amaçla yüzlerce okulumuzda 
binlerce öğrencimize ve binlerce konutta hemşehrilerimize 
eğitimler gerçekleştirdik. Şehrin dört bir yanını, kıyafetten 
kağıda, plastikten pillere kadar ayrı atık toplama kutularıyla 
donattık. Atıkları değerlendirme noktasında her fırsatı 
değerlendiriyor, yeni projeler üretiyor, yararlı gördüğümüz 
her çalışmaya destek veriyoruz.  

Ve daha birçok uygulama ve proje ile  ‘Sıfır Atık Projesinde’ 
sıfıra ulaşmakta kararlıyız. Biz bu çalışmalarda sıfır olmazsa 
en azından biri yakalayalım bile demedik. Çünkü her 
insanın sokağa bıraktığı tek bir poşet 85 milyon atık demek. 
Sadece bizim ülkemizde yaşayan her bir insan tabakta tek 
bir pirinç tanesi bıraksa yaklaşık 3 bin ton pirinç heba olur. 
Bunların toplanması için sarfedilen emek ve maliyeti işin 
içine katmıyorum bile. 

Bu nedenle ‘Sıfır Atık’ mücadelemizde başarılı olmak 
zorundayız. 

Başarıyı da ancak ve ancak el ele yan yana yürüyererek 
yakalayabiliriz. 

Bunun farkında olduğumuz gün ise bu mücadeleyi 
kazanmaya başladığımız gün olduğunu kimsenin 
unutmaması gerekiyor… 

MUSTAFA KAVUŞ
Meram Belediye Başkanı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığınca, iklim deği-
şikliği ile mücadelede yeni yol 
haritasının belirlenmesi amacıyla 

düzenlenen İklim Şurası sona erdi. İklim 
şurasına katılan ve görüşlerini paylaşan 
iklim elçisi üniversitelilerin geleceğe dair 
umutlarını artırdı. Paris Anlaşması’na taraf 
olan ve 2053 için net sıfır emisyon hedefi-
ni açıklayan Türkiye’nin iklim değişikliğiy-
le mücadeleye yönelik önemli adımlarım-
dan olan İklim Şurası’nda gençlere de söz 
hakkı vermek isteyen Bakanlık, şurada 209 
üniversiteli iklim elçisini ağırladı. İklim 
elçisi gençler tarafından özgür iradeyle 
hazırlanan, iklim değişikliğiyle mücadele-

ye yönelik bildirinin okunmasıyla başla-
yan İklim Şurası, üniversiteli gençlerin, 
daha iyi bir dünya için fikir üretmesine ve 
fikirlerinin görünürlüğüne imkan sağladı. 
Ankara Üniversitesi İklim Elçisi Nuray 
Çaltı, coğrafya bölümünde yüksek lisans 
yaptığını, uzun süredir iklim değişikliğiyle 
mücadele alanında çalışırken Bakanlığın 
bu projesinde iklim elçisi olarak yer alma 
fırsatı bulduğunu söyledi. Kendisi gibi ik-
lim elçisi gençlerle, Bakanlığın talebiyle bir 
bildiri hazırladıklarını anlatan Çaltı, “Bu 
bizim için büyük bir özgürlük ve kendimizi 
ifade edebileceğimiz bir alan olduğu için 
umut vadediyordu. Bu bildiriyi hazırlama-
ya büyük bir heyecanla başladık. Tamamen 

katılımcı, siyaset üstü, şeffaf ve aramızda 
ayrımcılığa izin vermeyecek, herhangi 
birimizin bir fikrini bile göz ardı etmeye-
cek şekilde bildiriyi hazırladık.” ifadelerini 
kullandı.

İKLİM ŞURASI 
UMUTLARI ARTIRDI

Çaltı, kendilerine çok özgür bir çalışma 
imkanının sağlandığını belirterek, şöyle 
konuştu: “Bildirimizin içerisinde dedik ki 
2030’da kömürden çıkış için yol haritası 
istiyoruz. Bu çok ciddi bir talep ve karşılık 
bulacağını düşünüyoruz. Bu şekilde birçok 
talebimiz var. İklim şurasıyla birlikte, 

İKLİM ŞURASI, İKLİM ELÇİSİ 
GENÇLERİN UMUTLARINI YEŞERTTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, iklim değişikliği ile mücadelede yeni yol 
haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen İklim Şurası sona erdi. İklim şurasına katılan ve 

görüşlerini paylaşan  iklim elçisi üniversitelilerin geleceğe dair umutlarını artırdı

taleplerimizin yakın zamanda karşılık bu-
lacağına yönelik umutlarımız arttı. İnsan 
ilk başta acaba ‘Ne kadar yerine getiri-
lecek’ diye sorguluyor. Fakat bu şuraya 
katılmanın bize kattığı şeylerden biri de 
geleceğe yönelik, gençlerin taleplerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik umutlarımızın 
canlanması oldu.” Meselelerde söz sahibi 
gençlerin ülkeyi daha iyi noktalara taşıya-
cağına inandığını vurgulayan Çaltı, “Önce 
ülkem için iklim değişikliğiyle mücadeleye 
yön veren bilim insanlarından biri olmak 
istiyorum.” dedi.

İLK HEDEF FARKINDALIK 
OLUŞTURMAK

Erzurum Teknik Üniversitesi İklim Elçi-
si Meryem Payveren de Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü öğrencisi olduğunu, 
iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalara mera-
kı nedeniyle iklim elçisi görevini üstlendi-
ğini söyledi. İklim elçilerinin yazım ekibi 
koordinatörlüğünü yürüttüğünü anlatan 
Payveren, şunları kaydetti: “Hepimiz gele-
cekte daha iyi bir Türkiye’yi, daha iyi nefes 
alabilmeyi istediğimiz için çok heyecanlı 
ve çok meraklıydık. Gece-gündüz deme-
den çok yoğun şekilde çalışarak bildiriyi 
hazırladık. İlk hedefimiz farkındalık oluş-
turmak, yanlış yaptığımız şeyleri düzeltip 
bu konuda bir gelişme sağlamak. Ardından 

da daha büyük kitlelere ulaşmak, sesi-
mizi herkese duyurabilmek, dünyada bu 
konuda öncülük yapmak. Bu süreçte ifade 
ettiğimiz her şey tamamen özgürce. Her 
şey olduğu şekilde, gençlerin fikri olarak 
sunuldu. Gelecek bizim geleceğimiz, biz 
gençlerin geleceği. Gelecekte biz rol alaca-
ğız. Bunun için her şeyin daha iyi olabil-
mesi için uğraş vermek istiyoruz.” Bakan 
Murat Kurum’un iklim elçilerinin üniversi-
telerde iklim eylem planı hazırlayabilece-
ğine ilişkin ifadelerini hatırlatan Payveren, 
“Bizim de önceliğimiz yeşil üniversiteler, 
yeşil kampüsler. Bunun için her öğrencinin 
aklında bir fikir var. Üniversitelerimize 
döndüğümüz zaman, yeşil üniversitelere 
daha yeşil bir Türkiye’ye sahip olmak için 
harekete geçmeyi düşünüyoruz.” diye 
konuştu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
Coğrafya Bölümü öğrencisi Nisa Ekin Son 
da Bakan Murat Kurum’un üniversiteler 
için iklim eylem planı yapılmasının önünü 
açtığını belirterek, “Şu an bulunduğumuz 
ortam, gençlere imkan sunulan bir ortam. 
Bakan Bey desteklerini bize iletti. Burada 
anladık ki gerçekten bu işin sıkı takipçisi 
ve bizler de gençler olarak, iklim elçile-
ri olarak bugün burada başlattığımız bu 
hareketin her zaman arkasındayız, her 
zaman takipçisiyiz.” ifadelerini kullandı. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya 
Bölümü öğrencisi Ali Eren Sarı da şuranın 

geleceğe dair umutlarını yeşerttiğini, 50 
sayfalık bir bildiri sunduklarını söyledi. 
Sarı, “Üniversiteye eğitimime başlamam 
ile birlikte topluluklara ve eğitimlere daha 
da ağırlık verdim. İklim Şurasında büyük 
tecrübeler edindik. Burada edindiğimiz 
bilgi ve tecrübelerimizi de arkadaşlarımıza 
aktaracağız. Tüm genç arkadaşlarımızın da 
iklim konusunda da hassas olmaya davet 
ediyorum” diye konuştu.

‘FİKİRLERİMİZİN DİNLENMESİ 
ÇOK KIYMETLİ’ 

Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya 
Bölümü 2. Sınıf öğrencisi ve İklim Elçisi 
Mustafa Öz, “Ülkemizde İklim Şurasının 
yapılması ve biz gençlerin de fikirlerinin 
alınması biz gençler için çok kıymetli ve 
değerli. Biz gençlerin fikirlerinin de din-
lenerek İklim Değişikliği ile ilgili yol hari-
tasının çizilmesi geleceğimiz için oldukça 
önemli. Üniversitemizde aynı zamanda 
Coğrafya kulüp başkanıyım.  Gençler 
olarak hayata geçireceğimiz projeler ile 
küresel ısınmaya karşı mücadele de bizim 
de yer aldığımızı daha da güçlü bir şekilde 
göstermek istiyoruz” Niğde Ömer Halisde-
mir Üniversitesi İklim Elçisi Ahmet Fatih 
Akansu da İklim Şurasının güzel bir orga-
nizasyon olduğuna dikkat çekerek, emeği 
geçenlere teşekkür etti.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığınca, iklim deği-
şikliği ile mücadelede yeni yol 
haritasının belirlenmesi amacıyla 

düzenlenen İklim Şurası sona erdi. İklim 
şurasına katılan ve görüşlerini paylaşan 
iklim elçisi üniversitelilerin geleceğe dair 
umutlarını artırdı. Paris Anlaşması’na taraf 
olan ve 2053 için net sıfır emisyon hedefi-
ni açıklayan Türkiye’nin iklim değişikliğiy-
le mücadeleye yönelik önemli adımlarım-
dan olan İklim Şurası’nda gençlere de söz 
hakkı vermek isteyen Bakanlık, şurada 209 
üniversiteli iklim elçisini ağırladı. İklim 
elçisi gençler tarafından özgür iradeyle 
hazırlanan, iklim değişikliğiyle mücadele-

ye yönelik bildirinin okunmasıyla başla-
yan İklim Şurası, üniversiteli gençlerin, 
daha iyi bir dünya için fikir üretmesine ve 
fikirlerinin görünürlüğüne imkan sağladı. 
Ankara Üniversitesi İklim Elçisi Nuray 
Çaltı, coğrafya bölümünde yüksek lisans 
yaptığını, uzun süredir iklim değişikliğiyle 
mücadele alanında çalışırken Bakanlığın 
bu projesinde iklim elçisi olarak yer alma 
fırsatı bulduğunu söyledi. Kendisi gibi ik-
lim elçisi gençlerle, Bakanlığın talebiyle bir 
bildiri hazırladıklarını anlatan Çaltı, “Bu 
bizim için büyük bir özgürlük ve kendimizi 
ifade edebileceğimiz bir alan olduğu için 
umut vadediyordu. Bu bildiriyi hazırlama-
ya büyük bir heyecanla başladık. Tamamen 

katılımcı, siyaset üstü, şeffaf ve aramızda 
ayrımcılığa izin vermeyecek, herhangi 
birimizin bir fikrini bile göz ardı etmeye-
cek şekilde bildiriyi hazırladık.” ifadelerini 
kullandı.

İKLİM ŞURASI 
UMUTLARI ARTIRDI

Çaltı, kendilerine çok özgür bir çalışma 
imkanının sağlandığını belirterek, şöyle 
konuştu: “Bildirimizin içerisinde dedik ki 
2030’da kömürden çıkış için yol haritası 
istiyoruz. Bu çok ciddi bir talep ve karşılık 
bulacağını düşünüyoruz. Bu şekilde birçok 
talebimiz var. İklim şurasıyla birlikte, 

İKLİM ŞURASI, İKLİM ELÇİSİ 
GENÇLERİN UMUTLARINI YEŞERTTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, iklim değişikliği ile mücadelede yeni yol 
haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen İklim Şurası sona erdi. İklim şurasına katılan ve 

görüşlerini paylaşan  iklim elçisi üniversitelilerin geleceğe dair umutlarını artırdı

taleplerimizin yakın zamanda karşılık bu-
lacağına yönelik umutlarımız arttı. İnsan 
ilk başta acaba ‘Ne kadar yerine getiri-
lecek’ diye sorguluyor. Fakat bu şuraya 
katılmanın bize kattığı şeylerden biri de 
geleceğe yönelik, gençlerin taleplerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik umutlarımızın 
canlanması oldu.” Meselelerde söz sahibi 
gençlerin ülkeyi daha iyi noktalara taşıya-
cağına inandığını vurgulayan Çaltı, “Önce 
ülkem için iklim değişikliğiyle mücadeleye 
yön veren bilim insanlarından biri olmak 
istiyorum.” dedi.

İLK HEDEF FARKINDALIK 
OLUŞTURMAK

Erzurum Teknik Üniversitesi İklim Elçi-
si Meryem Payveren de Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü öğrencisi olduğunu, 
iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalara mera-
kı nedeniyle iklim elçisi görevini üstlendi-
ğini söyledi. İklim elçilerinin yazım ekibi 
koordinatörlüğünü yürüttüğünü anlatan 
Payveren, şunları kaydetti: “Hepimiz gele-
cekte daha iyi bir Türkiye’yi, daha iyi nefes 
alabilmeyi istediğimiz için çok heyecanlı 
ve çok meraklıydık. Gece-gündüz deme-
den çok yoğun şekilde çalışarak bildiriyi 
hazırladık. İlk hedefimiz farkındalık oluş-
turmak, yanlış yaptığımız şeyleri düzeltip 
bu konuda bir gelişme sağlamak. Ardından 

da daha büyük kitlelere ulaşmak, sesi-
mizi herkese duyurabilmek, dünyada bu 
konuda öncülük yapmak. Bu süreçte ifade 
ettiğimiz her şey tamamen özgürce. Her 
şey olduğu şekilde, gençlerin fikri olarak 
sunuldu. Gelecek bizim geleceğimiz, biz 
gençlerin geleceği. Gelecekte biz rol alaca-
ğız. Bunun için her şeyin daha iyi olabil-
mesi için uğraş vermek istiyoruz.” Bakan 
Murat Kurum’un iklim elçilerinin üniversi-
telerde iklim eylem planı hazırlayabilece-
ğine ilişkin ifadelerini hatırlatan Payveren, 
“Bizim de önceliğimiz yeşil üniversiteler, 
yeşil kampüsler. Bunun için her öğrencinin 
aklında bir fikir var. Üniversitelerimize 
döndüğümüz zaman, yeşil üniversitelere 
daha yeşil bir Türkiye’ye sahip olmak için 
harekete geçmeyi düşünüyoruz.” diye 
konuştu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
Coğrafya Bölümü öğrencisi Nisa Ekin Son 
da Bakan Murat Kurum’un üniversiteler 
için iklim eylem planı yapılmasının önünü 
açtığını belirterek, “Şu an bulunduğumuz 
ortam, gençlere imkan sunulan bir ortam. 
Bakan Bey desteklerini bize iletti. Burada 
anladık ki gerçekten bu işin sıkı takipçisi 
ve bizler de gençler olarak, iklim elçile-
ri olarak bugün burada başlattığımız bu 
hareketin her zaman arkasındayız, her 
zaman takipçisiyiz.” ifadelerini kullandı. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya 
Bölümü öğrencisi Ali Eren Sarı da şuranın 

geleceğe dair umutlarını yeşerttiğini, 50 
sayfalık bir bildiri sunduklarını söyledi. 
Sarı, “Üniversiteye eğitimime başlamam 
ile birlikte topluluklara ve eğitimlere daha 
da ağırlık verdim. İklim Şurasında büyük 
tecrübeler edindik. Burada edindiğimiz 
bilgi ve tecrübelerimizi de arkadaşlarımıza 
aktaracağız. Tüm genç arkadaşlarımızın da 
iklim konusunda da hassas olmaya davet 
ediyorum” diye konuştu.

‘FİKİRLERİMİZİN DİNLENMESİ 
ÇOK KIYMETLİ’ 

Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya 
Bölümü 2. Sınıf öğrencisi ve İklim Elçisi 
Mustafa Öz, “Ülkemizde İklim Şurasının 
yapılması ve biz gençlerin de fikirlerinin 
alınması biz gençler için çok kıymetli ve 
değerli. Biz gençlerin fikirlerinin de din-
lenerek İklim Değişikliği ile ilgili yol hari-
tasının çizilmesi geleceğimiz için oldukça 
önemli. Üniversitemizde aynı zamanda 
Coğrafya kulüp başkanıyım.  Gençler 
olarak hayata geçireceğimiz projeler ile 
küresel ısınmaya karşı mücadele de bizim 
de yer aldığımızı daha da güçlü bir şekilde 
göstermek istiyoruz” Niğde Ömer Halisde-
mir Üniversitesi İklim Elçisi Ahmet Fatih 
Akansu da İklim Şurasının güzel bir orga-
nizasyon olduğuna dikkat çekerek, emeği 
geçenlere teşekkür etti.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı, gelecek hedefleri 
doğrultusunda önemli çalışmalar 
yürütüyor. Özellikle son yıllarda 

gündemden düş-
meyen kü-
resel iklim 
değişikliği 
nedeniyle 
Bakanlık, 
çevreci 
yatırımları-
na hız verdi. 
Bu konuda 

Paris Anlaşması’yla birlikte yeni hedefler 
ortaya koyan ve bu hedefler doğrultusun-
da büyük atılımlar gerçekleştiren Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, yapılan çalışmaları paylaştı. 

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI

“İklim kriziyle gelen doğal olaylara 
mâni olmamız elbette söz konusu değil” di-
yen Bakan Kurum, ancak yapılacak çalışma-
larla daha az tüketerek, daha az kirleterek 
doğal hadiselerin hızının yavaşlatılmasının 
mümkün olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu 
hedefi hızlı bir şekilde gerçekleştirecek po-

tansiyele de sahip olduğuna dikkat çeken 
Bakan Kurum, şöyle devam etti, “

Bizler tabiata zarar vermenin 
kınandığı, temizliğin övüldüğü, 

israfın dışlandığı, kıyametin 
kopacağını bilinse dahi ağaç 

dikmenin tavsiye edil-
diği bir medeniyetin 

evlatlarıyız. Bizim 
medeniyetimizde, 

inancımızda, 
kültürümüz-

de bir 
nehrin 
kıyı-
sında 

dahi olsanız israftan kaçının anlayışı vardır. 
Savurganlık yoktur, tasarruf etmek vardır.  
İşte bu anlayışla 2017 yılında Saygıdeğer 
Emine Erdoğan Hanımefendinin himayele-
rinde Türkiye’nin en büyük çevre hareketi-
ni başlattık. Döngüsel ekonomi modelinin 
olmazsa olmazı olan, bir kalkınma modeli 
olan Sıfır Atık Projemizi; 131 bin kurum 
binamızda uygulamaya geçirdik. Proje 
başlangıcından itibaren 24,2 milyon ton 
geri kazanılabilir atığı işleyerek ekonomiye 
kazandırdık. Toplanan atıklardan; 30 milyar 
lira ekonomik kazanç sağladık. 265 milyon 
ağacımızı da kurtardık. 

Sıfır Atık Projesi kapsamında, %13 olan 
geri kazanım oranımızı %22,4’e çıkardık. 
3 milyon ton sera gazı salınımını önledik. 
İnşallah hedefimiz; Sıfır Atık Projesinde 
yüzde 22,4 olan geri kazanım oranımızı 
2022’de yüzde 30’a 2023 yılında ise yüzde 
35’e çıkarmaktır. 2035 yılına geldiğimizde 
ise hedeflediğimiz %60 geri kazanım ora-
nıyla, ekonomimize 90 milyar liralık katkı 
sağlayacak, 200 bin kardeşimize istihdam 
kapısı oluşturacağız.

Yine 30’u il belediyesi olmak üzere 103 
belediyemizde Atık Getirme Merkezlerimizi 
kurduk. 1.909 mobil atık getirme merkezi-
mizi yerleştirdik. Yine 7’den 70’e, 13,7 mil-
yon vatandaşımıza sıfır atık eğitimi verdik. 
Tabi Sıfır Atık Projesi, yaygınlaştıkça bir 

yürütüyor. Özellikle son yıllarda 
gündemden düş-
meyen kü-
resel iklim 
değişikliği 
nedeniyle 
Bakanlık, 
çevreci 
yatırımları-
na hız verdi. 
Bu konuda 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, yapılan çalışmaları paylaştı. 

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI

“İklim kriziyle gelen doğal olaylara 
mâni olmamız elbette söz konusu değil” di-
yen Bakan Kurum, ancak yapılacak çalışma-
larla daha az tüketerek, daha az kirleterek 
doğal hadiselerin hızının yavaşlatılmasının 
mümkün olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu 
hedefi hızlı bir şekilde gerçekleştirecek po-

tansiyele de sahip olduğuna dikkat çeken 
Bakan Kurum, şöyle devam etti, “

Bizler tabiata zarar vermenin 
kınandığı, temizliğin övüldüğü, 

israfın dışlandığı, kıyametin 
kopacağını bilinse dahi ağaç 

dikmenin tavsiye edil-
diği bir medeniyetin 

evlatlarıyız. Bizim 
medeniyetimizde, 

inancımızda, 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
ÇEVRE HAREKETİ BAŞLADI

Türkiye, çevreci yaklaşımlarla ortaya koyduğu çalışmaları hızlandırdı. Çevre, Şehircilik ve
 İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıfır atık çalışmaları, çevre yatırımları, hava kalite 

yatırımları, millet bahçeleri gibi önemli projelerle Türkiye’yi geleceğe hazırladıklarını söyledi

geri kazanım kültürü de oluştu. Sıfır atık, 
okullarımızda artık ders olarak okutuluyor. 

Yayınladığımız Sıfır Atık Yönetmeliğiy-
le; OSB, havaalanları, limanlar, terminal-
ler, akaryakıt istasyonları, AVM ve zincir 
marketlerin neredeyse tamamında sıfır atık 
sistemi kuruldu. 

Sıfır Atık Mavi’yle mavi vatanımızı da 
her türlü kirlilikten arındırıyoruz. Sadece 
geçtiğimiz yıl denizlerimizden yaklaşık 41 
bin ton çöp çıkardık. Şu ana kadar da top-
lam 122 bin ton deniz çöpünü toplayarak 
bertarafa gönderdik. Gemilerden kaynak-
lanan atıkların denize verilmesini önlemek 
amacıyla faaliyet gösteren atık kabul tesisi 
sayımızı da 324’e çıkardık. 

Bunun yanı sıra ücretli poşet uygu-
lamasıyla plastik poşet kaynaklı 354.000 
ton plastik atığın oluşumunu önledik. Bu 
azalmayla plastik hammadde ithalatını 
önleyerek yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf 
sağladık. 14.640 ton sera gazı salınımını 
engelledik.”

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI KURULDU

Atık yönetiminin; doğanın, ekonominin, 
sağlığımızın geleceğini doğrudan etkiledi-
ğini dile getiren Bakan Kurum, bu anlam-
da sistemli bir atık yönetimi için, Türkiye 
Çevre Ajansı’nı kurduklarını anımsattı. 
Bu kapsamda; Depozito Yönetim Sistemi 
uygulamalarının 1 Ocak 2022 itibariyle 
başladığını belirten Bakan Kurum, sözlerine 
şöyle devam etti, “Ankara Kızılcahamam’da 
Depozito Yönetim Sistemine geçiş hazırlık-
ları kapsamında pilot çalışmamıza başladık. 
Şu anda, depozito iade makinelerimizi 
kurmaya başladık. İnşallah 2023 yılında 
ülkemizin tamamında yaygınlaştıracak, 
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.  
Depozito iade sistemi büyük bir tasarruf 
sistemidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanına 
yerleştireceğimiz her bir makineye atılan 

ambalaj geri kazanılmış demektir. Bu am-
balajların üretiminde kullanılan elektrikten, 
petrolden, zamandan, sudan tasarruf etmiş 
olacağız. İnşallah vatandaşlarımızın depo-
zito iade sistemine tam uyumuyla; yıllık 
bazda 20.600 ton daha az sera gazı salaca-
ğız. İstanbul’un yıllık enerji tüketim miktarı 
441 milyon kilovat, bizim Türkiye çapında 
depozito uygulamamızla tekrar kullanıma 
sunduğumuz ürünlere harcanacak enerji ise 
40 milyon kilovat. Yani İstanbul’un yıllık 
enerji tüketiminin yüzde 10’u kadar enerji 
tasarrufu, Türkiye’nin günlük petrol tüke-
timinin iki katı petrolden tasarruf edeceğiz. 
Vatandaşımızın iade makinelerine bıraktığı 
her bir cam şişe, ülkemize ekonomik kazanç 
getirecek, binlerce kişiye istihdam olarak 
geri dönecek. İnşallah 20 yılda ekonomiye 
yaklaşık 100 milyar liralık katkı sağlayaca-
ğız. Yine 12 bin kardeşimize istihdam sağ-
layacağız. Aynı zamanda belediyelerimizin 
çevre hizmetlerini yürütme maliyetlerinde 
önemli bir düşüş sağlayacağız. Yine kırsal 
alanlardan piknik alanlarına, orman alanla-
rından sahillere ve kasabalara kadar birçok 
yerde gördüğümüz atık şişelerden oluşan 
kirliliğin de önüne geçeceğiz.”

ÇEVRE YATIRIMLARI

Bakan Kurum, üç tarafı denizlerle çev-
rili olan ülkemizde denizlerimizin temizli-
ğinin ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Bu 
kapsamda yapılan çalışmalarla 2002 yılında 
151 olan bayraklı plaj sayısını 2021 yılı iti-
bariyle 519’a çıkardıklarının bilgisini verdi. 
“Denizlerimiz artık daha temiz ve daha 
yüzülebilir” diyen Bakan Kurum, şunları 
paylaştı, “Yine arıtma tesislerimizle, bugün 
belediye nüfusunun %89’una atıksu arıtma 
hizmeti veriyoruz. İnşallah 2023 yılına gel-
diğimizde, hiçbir atıksu, arıtılmadan doğaya 
deşarj edilmeyecek. 2021 yılının ilk yarısı 
itibariyle arıtılarak kullanılan atıksuların 

oranını ise %3,55’e çıkardık. Hedefimiz bu 
oranı 2023 yılında %5’e, 2030 yılında ise 
%15’e çıkarmaktır. Havzalarımızı, denizle-
rimizi, hava kalitemizi ve kirletici vasfı yük-
sek olan tesisleri online olarak izlediğimiz, 
Sürekli İzleme Merkezi’mizi kurduk. 

Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün üzerin-
de olan 355 atıksu arıtma tesisinden deşarj 
edilen atıksuları gerçek zamanlı olarak izli-
yoruz. Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri ile 
arıtma tesisi çıkış suları değerleri yükseldi-
ğinde alarm durumları il müdürlüklerimize 
ulaşmakta ve yasal işlem yapılmaktadır.  
Tesislerde yaptığımız denetimlerin yanı 
sıra Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 
Programı çalışmaları kapsamında 11 enstitü 
ve 3 araştırma gemisi ile tüm denizlerimiz-
de toplam 423 istasyonda kirlilik ve kalite 
durumunu izliyoruz. 

Ayrıca 2002 yılında 15 olan katı atık 
düzenli depolama tesisi sayımızı, 2021 
yılı Ekim ayı itibariyle 91’e çıkardık. Bu 
tesislerle, 1.195 belediyede nüfusumuzun 
%85’ine, yani 65,8 milyon vatandaşımıza 
hizmet veriyoruz. Bu alanlarda sadece atığı 
depolamıyor, geri kazanıma öncelik veren 
ön işlem tesislerini de hizmete alıyoruz. 
Hedefimiz 2023 yılında ülke nüfusunun 
tamamının katı atık düzenli depolama hiz-
metinden faydalanmasını sağlamaktır. 

Mobil Atık Takip Sistemimiz ile tehlikeli 
atık taşıma sürecini 7/24 izliyoruz. 2018 
yılından bu yana 10 milyon ton tehlikeli atı-
ğın ve 86 bin ton ithal edilmiş plastik atığın 
güvenli şekilde taşınarak geri kazanımı ve 
bertarafını sağladık. 

Ülkemize 2023 yılına kadar 3.000 km 
bisiklet yolu yapmak için yola çıktık. Şu ana 
kadar belediyelerimizle birlikte 1.600 km 
bisiklet yolunu tamamladık. 500 km bisiklet 
yolunun ise çalışmalarına hızla devam edi-
yoruz. Ayrıca, 60 km yeşil yürüyüş yolunu 
ve 7 km çevre dostu sokağı vatandaşları-
mızın hizmetine açtık. 60 km yeşil yürü-
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı, gelecek hedefleri 
doğrultusunda önemli çalışmalar 
yürütüyor. Özellikle son yıllarda 

gündemden düş-
meyen kü-
resel iklim 
değişikliği 
nedeniyle 
Bakanlık, 
çevreci 
yatırımları-
na hız verdi. 
Bu konuda 

Paris Anlaşması’yla birlikte yeni hedefler 
ortaya koyan ve bu hedefler doğrultusun-
da büyük atılımlar gerçekleştiren Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, yapılan çalışmaları paylaştı. 

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI

“İklim kriziyle gelen doğal olaylara 
mâni olmamız elbette söz konusu değil” di-
yen Bakan Kurum, ancak yapılacak çalışma-
larla daha az tüketerek, daha az kirleterek 
doğal hadiselerin hızının yavaşlatılmasının 
mümkün olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu 
hedefi hızlı bir şekilde gerçekleştirecek po-

tansiyele de sahip olduğuna dikkat çeken 
Bakan Kurum, şöyle devam etti, “

Bizler tabiata zarar vermenin 
kınandığı, temizliğin övüldüğü, 

israfın dışlandığı, kıyametin 
kopacağını bilinse dahi ağaç 

dikmenin tavsiye edil-
diği bir medeniyetin 

evlatlarıyız. Bizim 
medeniyetimizde, 

inancımızda, 
kültürümüz-

de bir 
nehrin 
kıyı-
sında 

dahi olsanız israftan kaçının anlayışı vardır. 
Savurganlık yoktur, tasarruf etmek vardır.  
İşte bu anlayışla 2017 yılında Saygıdeğer 
Emine Erdoğan Hanımefendinin himayele-
rinde Türkiye’nin en büyük çevre hareketi-
ni başlattık. Döngüsel ekonomi modelinin 
olmazsa olmazı olan, bir kalkınma modeli 
olan Sıfır Atık Projemizi; 131 bin kurum 
binamızda uygulamaya geçirdik. Proje 
başlangıcından itibaren 24,2 milyon ton 
geri kazanılabilir atığı işleyerek ekonomiye 
kazandırdık. Toplanan atıklardan; 30 milyar 
lira ekonomik kazanç sağladık. 265 milyon 
ağacımızı da kurtardık. 

Sıfır Atık Projesi kapsamında, %13 olan 
geri kazanım oranımızı %22,4’e çıkardık. 
3 milyon ton sera gazı salınımını önledik. 
İnşallah hedefimiz; Sıfır Atık Projesinde 
yüzde 22,4 olan geri kazanım oranımızı 
2022’de yüzde 30’a 2023 yılında ise yüzde 
35’e çıkarmaktır. 2035 yılına geldiğimizde 
ise hedeflediğimiz %60 geri kazanım ora-
nıyla, ekonomimize 90 milyar liralık katkı 
sağlayacak, 200 bin kardeşimize istihdam 
kapısı oluşturacağız.

Yine 30’u il belediyesi olmak üzere 103 
belediyemizde Atık Getirme Merkezlerimizi 
kurduk. 1.909 mobil atık getirme merkezi-
mizi yerleştirdik. Yine 7’den 70’e, 13,7 mil-
yon vatandaşımıza sıfır atık eğitimi verdik. 
Tabi Sıfır Atık Projesi, yaygınlaştıkça bir 

yürütüyor. Özellikle son yıllarda 
gündemden düş-
meyen kü-
resel iklim 
değişikliği 
nedeniyle 
Bakanlık, 
çevreci 
yatırımları-
na hız verdi. 
Bu konuda 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, yapılan çalışmaları paylaştı. 

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI

“İklim kriziyle gelen doğal olaylara 
mâni olmamız elbette söz konusu değil” di-
yen Bakan Kurum, ancak yapılacak çalışma-
larla daha az tüketerek, daha az kirleterek 
doğal hadiselerin hızının yavaşlatılmasının 
mümkün olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu 
hedefi hızlı bir şekilde gerçekleştirecek po-

tansiyele de sahip olduğuna dikkat çeken 
Bakan Kurum, şöyle devam etti, “

Bizler tabiata zarar vermenin 
kınandığı, temizliğin övüldüğü, 

israfın dışlandığı, kıyametin 
kopacağını bilinse dahi ağaç 

dikmenin tavsiye edil-
diği bir medeniyetin 

evlatlarıyız. Bizim 
medeniyetimizde, 

inancımızda, 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
ÇEVRE HAREKETİ BAŞLADI

Türkiye, çevreci yaklaşımlarla ortaya koyduğu çalışmaları hızlandırdı. Çevre, Şehircilik ve
 İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıfır atık çalışmaları, çevre yatırımları, hava kalite 

yatırımları, millet bahçeleri gibi önemli projelerle Türkiye’yi geleceğe hazırladıklarını söyledi

geri kazanım kültürü de oluştu. Sıfır atık, 
okullarımızda artık ders olarak okutuluyor. 

Yayınladığımız Sıfır Atık Yönetmeliğiy-
le; OSB, havaalanları, limanlar, terminal-
ler, akaryakıt istasyonları, AVM ve zincir 
marketlerin neredeyse tamamında sıfır atık 
sistemi kuruldu. 

Sıfır Atık Mavi’yle mavi vatanımızı da 
her türlü kirlilikten arındırıyoruz. Sadece 
geçtiğimiz yıl denizlerimizden yaklaşık 41 
bin ton çöp çıkardık. Şu ana kadar da top-
lam 122 bin ton deniz çöpünü toplayarak 
bertarafa gönderdik. Gemilerden kaynak-
lanan atıkların denize verilmesini önlemek 
amacıyla faaliyet gösteren atık kabul tesisi 
sayımızı da 324’e çıkardık. 

Bunun yanı sıra ücretli poşet uygu-
lamasıyla plastik poşet kaynaklı 354.000 
ton plastik atığın oluşumunu önledik. Bu 
azalmayla plastik hammadde ithalatını 
önleyerek yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf 
sağladık. 14.640 ton sera gazı salınımını 
engelledik.”

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI KURULDU

Atık yönetiminin; doğanın, ekonominin, 
sağlığımızın geleceğini doğrudan etkiledi-
ğini dile getiren Bakan Kurum, bu anlam-
da sistemli bir atık yönetimi için, Türkiye 
Çevre Ajansı’nı kurduklarını anımsattı. 
Bu kapsamda; Depozito Yönetim Sistemi 
uygulamalarının 1 Ocak 2022 itibariyle 
başladığını belirten Bakan Kurum, sözlerine 
şöyle devam etti, “Ankara Kızılcahamam’da 
Depozito Yönetim Sistemine geçiş hazırlık-
ları kapsamında pilot çalışmamıza başladık. 
Şu anda, depozito iade makinelerimizi 
kurmaya başladık. İnşallah 2023 yılında 
ülkemizin tamamında yaygınlaştıracak, 
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.  
Depozito iade sistemi büyük bir tasarruf 
sistemidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanına 
yerleştireceğimiz her bir makineye atılan 

ambalaj geri kazanılmış demektir. Bu am-
balajların üretiminde kullanılan elektrikten, 
petrolden, zamandan, sudan tasarruf etmiş 
olacağız. İnşallah vatandaşlarımızın depo-
zito iade sistemine tam uyumuyla; yıllık 
bazda 20.600 ton daha az sera gazı salaca-
ğız. İstanbul’un yıllık enerji tüketim miktarı 
441 milyon kilovat, bizim Türkiye çapında 
depozito uygulamamızla tekrar kullanıma 
sunduğumuz ürünlere harcanacak enerji ise 
40 milyon kilovat. Yani İstanbul’un yıllık 
enerji tüketiminin yüzde 10’u kadar enerji 
tasarrufu, Türkiye’nin günlük petrol tüke-
timinin iki katı petrolden tasarruf edeceğiz. 
Vatandaşımızın iade makinelerine bıraktığı 
her bir cam şişe, ülkemize ekonomik kazanç 
getirecek, binlerce kişiye istihdam olarak 
geri dönecek. İnşallah 20 yılda ekonomiye 
yaklaşık 100 milyar liralık katkı sağlayaca-
ğız. Yine 12 bin kardeşimize istihdam sağ-
layacağız. Aynı zamanda belediyelerimizin 
çevre hizmetlerini yürütme maliyetlerinde 
önemli bir düşüş sağlayacağız. Yine kırsal 
alanlardan piknik alanlarına, orman alanla-
rından sahillere ve kasabalara kadar birçok 
yerde gördüğümüz atık şişelerden oluşan 
kirliliğin de önüne geçeceğiz.”

ÇEVRE YATIRIMLARI

Bakan Kurum, üç tarafı denizlerle çev-
rili olan ülkemizde denizlerimizin temizli-
ğinin ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Bu 
kapsamda yapılan çalışmalarla 2002 yılında 
151 olan bayraklı plaj sayısını 2021 yılı iti-
bariyle 519’a çıkardıklarının bilgisini verdi. 
“Denizlerimiz artık daha temiz ve daha 
yüzülebilir” diyen Bakan Kurum, şunları 
paylaştı, “Yine arıtma tesislerimizle, bugün 
belediye nüfusunun %89’una atıksu arıtma 
hizmeti veriyoruz. İnşallah 2023 yılına gel-
diğimizde, hiçbir atıksu, arıtılmadan doğaya 
deşarj edilmeyecek. 2021 yılının ilk yarısı 
itibariyle arıtılarak kullanılan atıksuların 

oranını ise %3,55’e çıkardık. Hedefimiz bu 
oranı 2023 yılında %5’e, 2030 yılında ise 
%15’e çıkarmaktır. Havzalarımızı, denizle-
rimizi, hava kalitemizi ve kirletici vasfı yük-
sek olan tesisleri online olarak izlediğimiz, 
Sürekli İzleme Merkezi’mizi kurduk. 

Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün üzerin-
de olan 355 atıksu arıtma tesisinden deşarj 
edilen atıksuları gerçek zamanlı olarak izli-
yoruz. Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri ile 
arıtma tesisi çıkış suları değerleri yükseldi-
ğinde alarm durumları il müdürlüklerimize 
ulaşmakta ve yasal işlem yapılmaktadır.  
Tesislerde yaptığımız denetimlerin yanı 
sıra Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 
Programı çalışmaları kapsamında 11 enstitü 
ve 3 araştırma gemisi ile tüm denizlerimiz-
de toplam 423 istasyonda kirlilik ve kalite 
durumunu izliyoruz. 

Ayrıca 2002 yılında 15 olan katı atık 
düzenli depolama tesisi sayımızı, 2021 
yılı Ekim ayı itibariyle 91’e çıkardık. Bu 
tesislerle, 1.195 belediyede nüfusumuzun 
%85’ine, yani 65,8 milyon vatandaşımıza 
hizmet veriyoruz. Bu alanlarda sadece atığı 
depolamıyor, geri kazanıma öncelik veren 
ön işlem tesislerini de hizmete alıyoruz. 
Hedefimiz 2023 yılında ülke nüfusunun 
tamamının katı atık düzenli depolama hiz-
metinden faydalanmasını sağlamaktır. 

Mobil Atık Takip Sistemimiz ile tehlikeli 
atık taşıma sürecini 7/24 izliyoruz. 2018 
yılından bu yana 10 milyon ton tehlikeli atı-
ğın ve 86 bin ton ithal edilmiş plastik atığın 
güvenli şekilde taşınarak geri kazanımı ve 
bertarafını sağladık. 

Ülkemize 2023 yılına kadar 3.000 km 
bisiklet yolu yapmak için yola çıktık. Şu ana 
kadar belediyelerimizle birlikte 1.600 km 
bisiklet yolunu tamamladık. 500 km bisiklet 
yolunun ise çalışmalarına hızla devam edi-
yoruz. Ayrıca, 60 km yeşil yürüyüş yolunu 
ve 7 km çevre dostu sokağı vatandaşları-
mızın hizmetine açtık. 60 km yeşil yürü-
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yüş yolunun çalışmaları ise devam ediyor. 
Ayrıca, Avrupa Bisiklet Ağı ile bağlantılı, 
ülkemizin tarihi, doğası ve kültürüyle öne 
çıkan bölgelerini de kapsayacak 3.165 km 
güzergâh için Şehirlerarası Ulaşım ve Tu-
rizm Amaçlı Bisiklet Yolları Master Planımı-
zı hazırladık, çalışmalarımızı başlattık.”

HAVA KİRLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

“Her yıl hava kirliliği ve bağlı hasta-
lıklar nedeniyle tüm dünyada milyonlarca 
kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor” 
diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti, “Bu 
anlamda soluduğumuz havayı, ciğerleri-
mize giden her bir nefesi yakından takip 
ediyoruz. Bu anlamda 2002 yılında sadece 
8 tane olan hava kalitesi ölçüm istasyonu 
sayımızı bugün 360’a çıkardık. 

Yani hava kalitesi ölçüm istasyonu 
sayımızı 45 kat artırdık. Ayrıca 4 adet 
mobil hava kalitesi ölçüm aracı ile kirliliğin 
yoğun olduğu illerde hava kirliliği soru-
nunu yerinde tespit etmek için çalışmalar 
yürütüyoruz. 

Yine 2002 yılında hiçbir sanayi tesisinin 
bacası izlenmiyorken, bugün kirletici vasfı 
yüksek 331 sanayi tesisine ait 683 bacada-
ki kirletici parametreleri sürekli emisyon 
ölçüm sistemleriyle gerçek zamanlı olarak 
izliyoruz. Bu tesislerde 7/24 denetimler 
gerçekleştiriyoruz. 

Hava Emisyon Yönetim Portalı kap-
samında 8.000 sanayi tesisinin 20.000 
bacasını kayıt altına aldık, izliyoruz. Bu 
sistemle; kirletenden elde edilen gelirleri, 
temiz üretim teknolojilerini kullanan sanayi 
tesislerine teşvik olarak vereceğiz. 

Şehirlerimizde, “Temiz Hava Bölgeleri” 
oluşturacağız. Ülkemizin farklı noktalarında 
belirleyeceğimiz bu bölgelerde, sıfır emis-
yonlu araçlar olan hibrit, elektrikli otomo-
biller ve TOGG dışında; hava kirliliğine 
sebep olan araçların girişine kontrollü bir 
şekilde izin vereceğiz. İnsanımızın sağlığını 

tehdit eden hava kirliliğiyle mücadelemizde 
yeni bir sayfa daha açmış olacağız.

Hava kirliliği ile mücadelemizde; yerli 
ve milli NEFES Yazılımı’nı da devreye alaca-
ğız. 81 şehrimizin dijital ikizleri üzerinden 
hava kalitesi değerlerini tespit edeceğiz. 
Bu yazılımımızla; 84 milyon vatandaşımız, 
sabah evden çıkmadan şehrinde kullanacağı 
güzergâhtaki hava kirlilik durumunu anlık 
olarak görebilecek ve bir güzergâh tercihi 
yapma imkanına kavuşacak.”

MİLLET BAHÇELERİ

Bakan Kurum, doğal ekosistemlerin; 
iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık, has-
talık, fırtına gibi yeni koşullara karşı direnci 
artırdığını söyledi. “Bugün milyarlarca 
insan, şehirlerde yaşıyor. Ancak ormanla-
rın sağladığı oksijeni soluyor, meralarda 
yetişen gıdaları tüketiyor” diyen Bakan 
Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü, “Nehirler-
deki suyu içiyor. Hepimizin yaşam kayna-
ğımızı tabiattan alıyoruz. İnsanlık geç de 
olsa bu gerçeği gördü. 21. yüzyılın şehirleri 
doğadan tamamen kopmuş yerler değil; 
artık açık alanlarıyla, yeşil alanlarıyla nefes 
alan mekânlar olacaktır. Çünkü devletlerin 
en büyük yatırımları, gelecek vizyonları ve 
hedefleri bu noktaya kilitlenmiş durum-
da. Bu manada en değerli yatırımlarımız 
olan yeşil alanlarımız, şehirlerimizin nefes 
alması, emisyon azaltımı, afetleri azalt-
ma anlamında son derece önemli. Bugün, 
yüzlerce belediyemizin sınırlarından geçen 
ekolojik koridorlarımızla; ülkemizi ku-
zeyden güneye, doğudan batıya mavi ve 
yeşil ağlarla örüyoruz. İnsanımızın doğayı 
yeniden keşfetmesini sağlıyor, şehirlerimize 
yeni nefes koridorları açıyoruz. Ülkemizin 
doğa, kültür ve şehir turizmine çok önemli 
bir katkı sunuyoruz.  Artık o binaların 
arasına yapılan birkaç kamelya ve banktan 
oluşan, sadece yapmış olmak için yapılan 
parkları gündemimizden çıkardık. Yerine 

ecdat yadigarı bahçe kültürümüzü yaşat-
tığımız, içerisinde millet kıraathanesinin, 
millet kütüphanesinin, yapay göletlerin, 
çocuk oyun alanlarının, endemik türlerin, 
bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğu 
millet bahçesi kavramını getirdik.  İşte bu-
gün, 81 ilimize 81 milyon m² millet bahçesi 
kazandırma hedefi doğrultusunda “Türki-
ye’nin Büyük Ekolojik Dönüşümü”nü daha 
da hızlandırıyoruz. Bu kapsamda bir yeşil 
alan seferberliği başlattık. İstisnasız tüm 
bahçelerimizi; kolayca ulaşılabilecek yakın-
lıkta ve şehirde olduğumuzu unutturacak 
doğallıkta düzenliyoruz. Şu ana kadar şehir-
lerimizin en kıymetli, en güzel yerlerinde 
tam 68 milyon metrekare büyüklüğe sahip 
423 millet bahçemizi milletimizi projelen-
dirdik. 125’ini vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduk. Diğer millet bahçelerimizin yapım 
çalışmaları da devam ediyor. 2023 yılına, 
Cumhuriyetimizin 100. yılına geldiğimizde 
ise 81 ilimize 81 milyon metrekare millet 
bahçesi hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. 

İnşallah milyonlarca kardeşimiz; Cahit 
Sıtkı Tarancı’nın “Memleket isterim, Gök 
mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; Kuşların, çi-
çeklerin diyarı olsun.” dediği gibi; masmavi 
gökyüzünün altında, yemyeşil ağaçların ve 
güzel kokulu çiçeklerin içerisinde, kuşların 
cıvıltısı eşliğinde huzurlu bir ortamda vakit 
geçirecek, dinlenecek, nefes alacak.”

KORUNAN ALANLAR

Korunan alanların genişliğini, koruma 
kalitesini, bilimsel çalışmaları her geçen 
gün artırdıklarını dile getiren Bakan Ku-
rum, “Bu kapsamda, Çevre ve Tabiat Var-
lıkları Kurulu’muzu, 8 alt çalışma grubuyla 
birlikte, 20 Nisan 2020 tarihinde kurduk. 

Ülkemiz, birbirinden güzel tabiat ha-
rikalarına sahip, binlerce türe ev sahipliği 
yapıyor. Küresel iklim değişikliğinin neden 
olduğu ani ve beklenmedik hava olaylarının 
olumsuz etkilerini azaltmak ve şehirlerimizi 

bu etkilere dirençli hale getirmek, eko-
sistemlerin sağladığı yararları artırmakla 
mümkündür. Bu nedenle sahip olduğumuz 
bu zenginlikleri korumak büyük bir önem 
arz ediyor. Doğal zenginliklerimizi, biyolojik 
çeşitliliğimizi koruma altına almaya yönelik 
projeler ve bilimsel çalışmalar yürütüyoruz.

Bu anlayışla; 2018 yılında toplam 2.450 
olan doğal sit alanı sayımızı 763 artırarak, 
3.213’e çıkardık. 2018 yılında 16 olan Özel 
Çevre Koruma Bölgesi sayımızı 19’a çıkar-
dık. Anıt ağaç sayımızı 8.812’den 9.311’e, 
tescilli mağara sayımızı 219’dan 289’e 
çıkardık. 

Yine Cumhurbaşkanımızın imzasıyla; 
Marmara Denizini “Özel Çevre Koruma Böl-
gesi” ilan ettik. Bu kararla birlikte korunan 
alan büyüklüğümüzü %9,6’dan %11,9’a 
çıkardık. Bu büyüklüğü kademeli olarak 
bu yılın sonuna kadar yüzde 13,8’e; 2023 
yılında OECD ortalaması olan yüzde 17’ye 
yükselteceğiz. 

Salda Gölü ve çevresini de tıpkı Marma-
ra Denizi gibi ÖÇK alanı ilan ettik. Bugün 
Salda’da araçlar artık gölün kıyısına inemi-
yor. Çöp yığınları artık yok. Göl çevresinde-
ki kaçak yapıları yıktık. Çok ciddi çalışmalar 
yaptık gölümüzün su kalitesini iyileştirdik, 
kirliliği önledik. Salda çevresinde ahşap 
yapılarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
giderdik. Salda yerli ve yabancı turistlerin 
uğrak noktası, cazibe merkezi haline geldi. 
Burayı, bir dünya markası haline getirdik. 
Salda artık çok daha güzel. İnşallah daha da 
güzel olacak. 

Şimdi Beyşehir ve Mogan Göllerimizde 
de benzer bir çalışma yürütüyoruz. Dip 
çamurunu ve hayalet ağları temizliyor, su 
seviyesini, kalitesini, balık sayısını artı-
rıyoruz. Meke Gölümüzden Van Gölüne 
kadar tabiat harikası tüm göllerimizle ilgili 
çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yine 
Ayder’in, Uzungöl’ün ve tüm doğal alanları-
mızın güzelliğini koruyacak adımları tek tek 
atıyoruz” ifadelerini kullandı. 
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yüş yolunun çalışmaları ise devam ediyor. 
Ayrıca, Avrupa Bisiklet Ağı ile bağlantılı, 
ülkemizin tarihi, doğası ve kültürüyle öne 
çıkan bölgelerini de kapsayacak 3.165 km 
güzergâh için Şehirlerarası Ulaşım ve Tu-
rizm Amaçlı Bisiklet Yolları Master Planımı-
zı hazırladık, çalışmalarımızı başlattık.”

HAVA KİRLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

“Her yıl hava kirliliği ve bağlı hasta-
lıklar nedeniyle tüm dünyada milyonlarca 
kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor” 
diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti, “Bu 
anlamda soluduğumuz havayı, ciğerleri-
mize giden her bir nefesi yakından takip 
ediyoruz. Bu anlamda 2002 yılında sadece 
8 tane olan hava kalitesi ölçüm istasyonu 
sayımızı bugün 360’a çıkardık. 

Yani hava kalitesi ölçüm istasyonu 
sayımızı 45 kat artırdık. Ayrıca 4 adet 
mobil hava kalitesi ölçüm aracı ile kirliliğin 
yoğun olduğu illerde hava kirliliği soru-
nunu yerinde tespit etmek için çalışmalar 
yürütüyoruz. 

Yine 2002 yılında hiçbir sanayi tesisinin 
bacası izlenmiyorken, bugün kirletici vasfı 
yüksek 331 sanayi tesisine ait 683 bacada-
ki kirletici parametreleri sürekli emisyon 
ölçüm sistemleriyle gerçek zamanlı olarak 
izliyoruz. Bu tesislerde 7/24 denetimler 
gerçekleştiriyoruz. 

Hava Emisyon Yönetim Portalı kap-
samında 8.000 sanayi tesisinin 20.000 
bacasını kayıt altına aldık, izliyoruz. Bu 
sistemle; kirletenden elde edilen gelirleri, 
temiz üretim teknolojilerini kullanan sanayi 
tesislerine teşvik olarak vereceğiz. 

Şehirlerimizde, “Temiz Hava Bölgeleri” 
oluşturacağız. Ülkemizin farklı noktalarında 
belirleyeceğimiz bu bölgelerde, sıfır emis-
yonlu araçlar olan hibrit, elektrikli otomo-
biller ve TOGG dışında; hava kirliliğine 
sebep olan araçların girişine kontrollü bir 
şekilde izin vereceğiz. İnsanımızın sağlığını 

tehdit eden hava kirliliğiyle mücadelemizde 
yeni bir sayfa daha açmış olacağız.

Hava kirliliği ile mücadelemizde; yerli 
ve milli NEFES Yazılımı’nı da devreye alaca-
ğız. 81 şehrimizin dijital ikizleri üzerinden 
hava kalitesi değerlerini tespit edeceğiz. 
Bu yazılımımızla; 84 milyon vatandaşımız, 
sabah evden çıkmadan şehrinde kullanacağı 
güzergâhtaki hava kirlilik durumunu anlık 
olarak görebilecek ve bir güzergâh tercihi 
yapma imkanına kavuşacak.”

MİLLET BAHÇELERİ

Bakan Kurum, doğal ekosistemlerin; 
iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık, has-
talık, fırtına gibi yeni koşullara karşı direnci 
artırdığını söyledi. “Bugün milyarlarca 
insan, şehirlerde yaşıyor. Ancak ormanla-
rın sağladığı oksijeni soluyor, meralarda 
yetişen gıdaları tüketiyor” diyen Bakan 
Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü, “Nehirler-
deki suyu içiyor. Hepimizin yaşam kayna-
ğımızı tabiattan alıyoruz. İnsanlık geç de 
olsa bu gerçeği gördü. 21. yüzyılın şehirleri 
doğadan tamamen kopmuş yerler değil; 
artık açık alanlarıyla, yeşil alanlarıyla nefes 
alan mekânlar olacaktır. Çünkü devletlerin 
en büyük yatırımları, gelecek vizyonları ve 
hedefleri bu noktaya kilitlenmiş durum-
da. Bu manada en değerli yatırımlarımız 
olan yeşil alanlarımız, şehirlerimizin nefes 
alması, emisyon azaltımı, afetleri azalt-
ma anlamında son derece önemli. Bugün, 
yüzlerce belediyemizin sınırlarından geçen 
ekolojik koridorlarımızla; ülkemizi ku-
zeyden güneye, doğudan batıya mavi ve 
yeşil ağlarla örüyoruz. İnsanımızın doğayı 
yeniden keşfetmesini sağlıyor, şehirlerimize 
yeni nefes koridorları açıyoruz. Ülkemizin 
doğa, kültür ve şehir turizmine çok önemli 
bir katkı sunuyoruz.  Artık o binaların 
arasına yapılan birkaç kamelya ve banktan 
oluşan, sadece yapmış olmak için yapılan 
parkları gündemimizden çıkardık. Yerine 

ecdat yadigarı bahçe kültürümüzü yaşat-
tığımız, içerisinde millet kıraathanesinin, 
millet kütüphanesinin, yapay göletlerin, 
çocuk oyun alanlarının, endemik türlerin, 
bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğu 
millet bahçesi kavramını getirdik.  İşte bu-
gün, 81 ilimize 81 milyon m² millet bahçesi 
kazandırma hedefi doğrultusunda “Türki-
ye’nin Büyük Ekolojik Dönüşümü”nü daha 
da hızlandırıyoruz. Bu kapsamda bir yeşil 
alan seferberliği başlattık. İstisnasız tüm 
bahçelerimizi; kolayca ulaşılabilecek yakın-
lıkta ve şehirde olduğumuzu unutturacak 
doğallıkta düzenliyoruz. Şu ana kadar şehir-
lerimizin en kıymetli, en güzel yerlerinde 
tam 68 milyon metrekare büyüklüğe sahip 
423 millet bahçemizi milletimizi projelen-
dirdik. 125’ini vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduk. Diğer millet bahçelerimizin yapım 
çalışmaları da devam ediyor. 2023 yılına, 
Cumhuriyetimizin 100. yılına geldiğimizde 
ise 81 ilimize 81 milyon metrekare millet 
bahçesi hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. 

İnşallah milyonlarca kardeşimiz; Cahit 
Sıtkı Tarancı’nın “Memleket isterim, Gök 
mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; Kuşların, çi-
çeklerin diyarı olsun.” dediği gibi; masmavi 
gökyüzünün altında, yemyeşil ağaçların ve 
güzel kokulu çiçeklerin içerisinde, kuşların 
cıvıltısı eşliğinde huzurlu bir ortamda vakit 
geçirecek, dinlenecek, nefes alacak.”

KORUNAN ALANLAR

Korunan alanların genişliğini, koruma 
kalitesini, bilimsel çalışmaları her geçen 
gün artırdıklarını dile getiren Bakan Ku-
rum, “Bu kapsamda, Çevre ve Tabiat Var-
lıkları Kurulu’muzu, 8 alt çalışma grubuyla 
birlikte, 20 Nisan 2020 tarihinde kurduk. 

Ülkemiz, birbirinden güzel tabiat ha-
rikalarına sahip, binlerce türe ev sahipliği 
yapıyor. Küresel iklim değişikliğinin neden 
olduğu ani ve beklenmedik hava olaylarının 
olumsuz etkilerini azaltmak ve şehirlerimizi 

bu etkilere dirençli hale getirmek, eko-
sistemlerin sağladığı yararları artırmakla 
mümkündür. Bu nedenle sahip olduğumuz 
bu zenginlikleri korumak büyük bir önem 
arz ediyor. Doğal zenginliklerimizi, biyolojik 
çeşitliliğimizi koruma altına almaya yönelik 
projeler ve bilimsel çalışmalar yürütüyoruz.

Bu anlayışla; 2018 yılında toplam 2.450 
olan doğal sit alanı sayımızı 763 artırarak, 
3.213’e çıkardık. 2018 yılında 16 olan Özel 
Çevre Koruma Bölgesi sayımızı 19’a çıkar-
dık. Anıt ağaç sayımızı 8.812’den 9.311’e, 
tescilli mağara sayımızı 219’dan 289’e 
çıkardık. 

Yine Cumhurbaşkanımızın imzasıyla; 
Marmara Denizini “Özel Çevre Koruma Böl-
gesi” ilan ettik. Bu kararla birlikte korunan 
alan büyüklüğümüzü %9,6’dan %11,9’a 
çıkardık. Bu büyüklüğü kademeli olarak 
bu yılın sonuna kadar yüzde 13,8’e; 2023 
yılında OECD ortalaması olan yüzde 17’ye 
yükselteceğiz. 

Salda Gölü ve çevresini de tıpkı Marma-
ra Denizi gibi ÖÇK alanı ilan ettik. Bugün 
Salda’da araçlar artık gölün kıyısına inemi-
yor. Çöp yığınları artık yok. Göl çevresinde-
ki kaçak yapıları yıktık. Çok ciddi çalışmalar 
yaptık gölümüzün su kalitesini iyileştirdik, 
kirliliği önledik. Salda çevresinde ahşap 
yapılarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
giderdik. Salda yerli ve yabancı turistlerin 
uğrak noktası, cazibe merkezi haline geldi. 
Burayı, bir dünya markası haline getirdik. 
Salda artık çok daha güzel. İnşallah daha da 
güzel olacak. 

Şimdi Beyşehir ve Mogan Göllerimizde 
de benzer bir çalışma yürütüyoruz. Dip 
çamurunu ve hayalet ağları temizliyor, su 
seviyesini, kalitesini, balık sayısını artı-
rıyoruz. Meke Gölümüzden Van Gölüne 
kadar tabiat harikası tüm göllerimizle ilgili 
çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yine 
Ayder’in, Uzungöl’ün ve tüm doğal alanları-
mızın güzelliğini koruyacak adımları tek tek 
atıyoruz” ifadelerini kullandı. 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum’un başkanlı-
ğında Antalya Belek’te “Yeşil Kalkın-
ma Yolunda Türkiye” temalı İstişare 

Toplantısı yapıldı. Bakanlığa bağlı tüm genel 
müdürlükler, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ve 
başkanlıklardan oluşan 27 birimin yaptığı su-
numlar ve açıkladığı 2022-2023 hedefleri son-
rası ortaya çıkan Sonuç Bildirgesini kamuoyuna 
açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, İstişare Toplantısı’nda 
kısa, orta ve uzun vadeli yeni hedefler belirle-
diklerini, tüm sektörleri yakından ilgilendiren 
stratejik kararlar aldıklarını söyledi. Türkiye’nin 
kalkınma hedeflerinin vahşi ekonomi anlayı-
şıyla değil, insan ve doğa yararının gözetildiği 
“Yeşil Kalkınma” prensipleriyle sürdürecekle-
rinin altını çizen Bakan Murat Kurum, sonuç 
bildirgesinin iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, 
finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon böl-
geleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç 
istihdam, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve 
yeşil binalar gibi çok sayıda konudan oluştu-
ğunu ifade etti. Sonuç Bildirgesi’nin titiz bir 
çalışma ve ortak aklın ürünü olduğunu belirten 
Bakan Kurum, kararların “Yeşil Kalkınma 
devriminin lider ülkesi Türkiye” hedefine katkı 
sağlamasını temenni ederek 10 maddelik “Ye-
şil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirge-
si”ni paylaştı.

İklim Kanunu’nun hazırlıkları 6 ay 
içinde tamamlanacak

İklim Kanunu’na ilişkin hazırlıkların 6 
ay içinde tamamlanacağını kaydeden Bakan 
Murat Kurum, Türkiye’nin daha temiz bir 
dünya için teminat olarak gösterdiği eylemleri 
içeren 2030 Ulusal Katkı Beyanı’nın 2022 yılı 
bitmeden güncelleyeceklerini ifade etti.

Belediyelere 37 milyar lira kaynak 
aktarılacak, araç hibe edilecek

İller Bankası’nın, belediyelerin iklim dostu 
projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracağını ve 
Emlak Katılım Bankası’yla güçlü maddi destekle 
çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşma-
sının sağlanacağını açıklayan Bakan Kurum, 
“Belediyelerimize, çevreyi kirletmeyen, egzoz 
gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına zarar 
vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları 
hibe edeceğiz, yine bu noktada finansman des-
teği vereceğiz.” dedi.

Sıfır Atık kapsamında geri kazanım oranı 
artacak

Sıfır Atık Projesi kapsamında geri kazanım 
oranının yüzde 22,4’e ulaştığını hatırlatan 
Bakan Kurum, bu oranı 2022’de yüzde 30’a, 
2023’te yüzde 35’e çıkaracaklarını, 2035 yılı için 
hedeflenen yüzde 60 geri kazanım oranıyla Türk 
ekonomisine 90 milyar lira katkı sağlayacağını 
ve 200 bin istihdam rakamına ulaşılacağını 
söyledi.

Depozito Yönetim Sistemi
Murat Kurum, döngüsel ekonomi ve sıfır 

atık hareketinin bir diğer uygulaması olan ve bu 
yıl Kızılcahamam’da pilot çalışması başlatılan, 
yeniden kullanılabilen ambalajlar için geliştiril-
miş Depozito Yönetim Sistemi’nin 81 il 972 il-
çede yaygınlaştırılacağını bildirdi. Kurum, halkın 
sisteme destek vermesi durumunda İstanbul’un 
yıllık enerji tüketiminin yüzde 10’u kadar enerji 
tasarrufu, Türkiye’nin günlük petrol tüketimi-
nin iki katı petrolden tasarrufu sağlanacağını 
kaydetti.

Atık Isı Projesi ile konut ısıtma giderleri 
yüzde 30 düşecek

Türkiye’deki tüm termik santrallerin atık 
ısı potansiyelinin hesaplandığını ve 4 milyon 
konutu ısıtabilecek atık ısının oluştuğunu söyle-
yen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin 
tamamını kullanarak yaklaşık 4 milyon konutun 
ve 16 milyon vatandaşımızın ısıtma giderlerini 
yüzde 30 daha aşağı çekeceğiz. 6 ay içerisinde, 
Isıtmada Yeşil Dönüşüm Strateji Belgemizi ya-
yınlayacak, atık ısının yeniden kullanımına özel 
olarak planladığımız yatırımlarımızı milletimizle 
paylaşacağız. Bugün, Manisa Soma Termik 
Santrali, 5 kilometre uzaklıktaki 10 bin konutu 
bu yöntemle ısıtmaktadır.”

Korunan alan büyüklüğü ve şehir içi 
yeşil alanlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Kurum, şehir içi yeşil alanlar ve korunan alan 
büyüklükleriyle ilgili alınan kararları da şu 
şekilde açıkladı:

“Afetlere karşı en etkin yöntem olmasının 
yanında hava kirliliğiyle mücadelede de çok 
önemli görevler üstlenen korunan alanlarımızı 
ve şehir içi yeşil alanlarımızı arttıracağız. 2018 
yılında ülkemizin yüzölçümünün yüzde 9’u sevi-
yesinde olan korunan alan büyüklüğümüzü yüz-
de 11,91’e ulaştırdık. Bu büyüklüğü kademeli 
olarak bu yılın sonuna kadar yüzde 13,8’e, 2023 
yılında OECD ortalaması olan yüzde 17’ye yük-
selteceğiz. Millet bahçeleriyle ortaya koyduğu-
muz 81 milyon metrekare yeşil alan hedefimizi 
Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlayacağız. 
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı hâline gelen bi-
siklet kullanımını arttıracağız. 2023 yılına kadar 
ülkemizin her noktasına ulaşacak toplam 3 bin 
kilometre bisiklet yolu ve Türkiye bisiklet ağını 
tamamlayacağız.”

YEŞIL KALKINMA DEVRIMININ 
LIDER ÜLKESI TÜRKIYE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin kalkınma 
hedeflerinin vahşi ekonomi anlayışıyla değil, insan ve doğa yararının gözetildiği “Yeşil 

Kalkınma” prensipleriyle sürdüreceklerinin altını çizdi

Yeni binalarda asgari enerji 
performansı C’den B’ye yükseltiliyor

Enerji tüketiminin yüzde 30’unun ko-
nutlarda kullanıldığını belirten Bakan Murat 
Kurum, yeni yapılan binalarda asgari enerji 
performansının da yükseltileceğini bildirdi. 
Bakan Kurum, “Enerji verimliliği normal 
binalara göre çok yüksek olan ve yenilenebi-
lir enerji kullanan; şehircilik literatüründeki 
adıyla ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Bina’ konseptine 
aşamalı olarak geçeceğiz. Bu amaçla; Binalar-
da Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yeni 
bir düzenlemeye gideceğiz. Buna göre 2023 
yılından itibaren; yeni yapılacak olan 5 bin 
metrekareden büyük binalarda hâlen en az ‘C’ 
olması gereken asgari Enerji Performansı’nı 
‘B’ye yükselteceğiz.” dedi.

Binalarda kullanılan sularda yüzde 25 
tasarruf sağlanacak

Konutlarda kullanılan suyun daha tasarruf-
lu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerin-
de lavabo musluk debilerini sınırlandıracakları-
nı da açıklayan Bakan Murat Kurum, “Böylece 
lavabolarda kullanılacak sudan yaklaşık yüzde 
25 tasarruf elde edeceğiz.” diye konuştu.

2022’de 50 bin genç istihdam edilecek
2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığının ve belediyelerin 
teknik şartnamelerinde yapılan değişiklikle 
genç istihdam seferberliğini başlattıklarını da 
anımsatan Bakan Kurum, “25 bin gencimiz bu 

proje kapsamında göreve başladı. 2022 yılı ise 
istihdam hedefimizi 2 katına çıkararak 50 bine 
yükseltmiş durumdayız. Yeşil Kalkınmanın 
lider ülkesi Türkiye hedefimiz doğrultusunda 
tüm sektörlerde yeni yüz binlerce istihdam 
sağlayacağız.” bilgisini verdi.

SONUÇ BİLDİRGESİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Baka-

nı Murat Kurum’un açıkladığı sonuç bildirgesi-
nin tamamı ise şöyle:

MADDE 1: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE 
MÜCADELE KAPSAMINDA; SERA 
GAZI AZALTIM, UYUM FAALİYETLERİ, 
YASAL DÜZENLEME VE AFET ÖNLEME 
ÇALIŞMALARIMIZA ÖNCELİK VERECEĞİZ.

Son yıllarda ülkemizi sel, fırtına, taşkın ve 
yangınlarla derinden etkileyen iklim değişikli-
ğiyle mücadelemize hizmet edecek, ülkemizin 
en çok ihtiyaç duyduğu çalışmalardan biri olan 
İklim Kanunu’na altlık oluşturacak hazırlıkları-
mızı 6 ay içerisinde tamamlayacağız. Yine aynı 
hedeflerle ülkemizin, daha temiz bir dünya 
için teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 
2030 ulusal katkı beyanımızı bu yıl bitmeden 
güncelleyeceğiz. İklim kriziyle etkin mücadele 
için geliştireceğimiz Türkiye Ulusal İklim Por-
talı’yla 81 şehrimizin tamamında, tüm doğal 
alanlar ve şehir merkezlerinde iklim uyarı 
sistemleri kuracağız. Bu sistemle olası afet 
alanlarına yakın yerlerde yaşayan vatandaşları-
mızın can ve mal güvenliğini sağlayacağız.

MADDE 2: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE 
MÜCADELE KAPSAMINDA; ŞEHİRLERİMİZE 
YEŞİL FİNANSMAN İMKANLARINI 
ARTIRACAĞIZ.

İller Bankasıyla belediyelerimizin iklim dos-
tu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracak, 
Emlak Katılım Bankası’yla vereceğimiz güçlü bir 
maddi destekle çevre dostu konut ve araçların 
yaygınlaşmasını sağlamak için yerel yönetimleri 
ve vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz. Belediyele-
rimize çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretme-
yen, vatandaşımızın sağlığına zarar vermeyen 
elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edece-
ğiz, yine bu noktada finansman desteği verece-
ğiz. Hava Emisyon Yönetim Portalı kapsamında 
8 bin sanayi tesisinin 20 bin bacasını kayıt altına 
aldık, anlık olarak izliyoruz. Bu sistemle; kirle-
tenden elde edilen gelirleri, temiz üretim tekno-
lojilerini kullanan sanayi tesislerine teşvik olarak 
vereceğiz. Tarımda ve enerjide yeşil kalkınma 
adına; yeşil alan üreten, sürdürülebilir tarım 
yapan vatandaşlarımızı ve temiz enerji yatırımı 
planlayan yatırımcılarımızı 50 milyon metrekare 
hazine taşınmazıyla destekleyeceğiz. Yine yeşil 
yatırımcıyı desteklemek adına yerli ve millî akıllı 
şehir ürünlerimizi ulusal ve uluslararası alıcılarla 
buluşturan Akıllı şehir Dijital Expo buluşmasını 
gerçekleştireceğiz. Akıllı ürün pazarı olarak 
nitelendirebileceğimiz Dijital Expo’yu 365 gün 
çalıştırarak yeşil yatırımcımızın iş yapmasını, 
kazanmasını sağlayacağız. Ülkemize ait kaynak-
larımızın doğru ve verimli kullanımını sağlamak 
için yeşil yatırıma hazır arazi üretimi yapacak 
olan Yenilenebilir Enerji Yatırım Portalımızı bu 
yıl içerisinde tamamlayacağız.

MADDE 3: DÖNÜŞÜMÜ VE TASARRUFU 
ESAS ALAN; TÜM SEKTÖRLERİMİZDE 
YENİDEN KULLANIMI HÂKİM KILACAK 
DÖNGÜSEL EKONOMİ MODELİNE 
GEÇECEĞİZ.

Döngüsel ekonomi ulusal eylem planını 
2022 yılında tamamlayacağız. Tekstilden plas-
tiğe, inşaattan imalat sanayisine kadar onlarca 
farklı sektörde analizlerimizi tamamlayacak, 
döngüsel ekonomi eylemlerimizi titizlikle ger-
çekleştireceğiz.

Döngüsel Ekonomi Modelinin olmazsa 
olmazı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 
himayelerinde başlatılan ve Bakanlığımızın 
yürüttüğü Sıfır Atık Hareketidir. Sıfır atık uygu-
lamalarının tüm sektörlerde yaygınlaşması için, 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum’un başkanlı-
ğında Antalya Belek’te “Yeşil Kalkın-
ma Yolunda Türkiye” temalı İstişare 

Toplantısı yapıldı. Bakanlığa bağlı tüm genel 
müdürlükler, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ve 
başkanlıklardan oluşan 27 birimin yaptığı su-
numlar ve açıkladığı 2022-2023 hedefleri son-
rası ortaya çıkan Sonuç Bildirgesini kamuoyuna 
açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, İstişare Toplantısı’nda 
kısa, orta ve uzun vadeli yeni hedefler belirle-
diklerini, tüm sektörleri yakından ilgilendiren 
stratejik kararlar aldıklarını söyledi. Türkiye’nin 
kalkınma hedeflerinin vahşi ekonomi anlayı-
şıyla değil, insan ve doğa yararının gözetildiği 
“Yeşil Kalkınma” prensipleriyle sürdürecekle-
rinin altını çizen Bakan Murat Kurum, sonuç 
bildirgesinin iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, 
finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon böl-
geleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç 
istihdam, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve 
yeşil binalar gibi çok sayıda konudan oluştu-
ğunu ifade etti. Sonuç Bildirgesi’nin titiz bir 
çalışma ve ortak aklın ürünü olduğunu belirten 
Bakan Kurum, kararların “Yeşil Kalkınma 
devriminin lider ülkesi Türkiye” hedefine katkı 
sağlamasını temenni ederek 10 maddelik “Ye-
şil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirge-
si”ni paylaştı.

İklim Kanunu’nun hazırlıkları 6 ay 
içinde tamamlanacak

İklim Kanunu’na ilişkin hazırlıkların 6 
ay içinde tamamlanacağını kaydeden Bakan 
Murat Kurum, Türkiye’nin daha temiz bir 
dünya için teminat olarak gösterdiği eylemleri 
içeren 2030 Ulusal Katkı Beyanı’nın 2022 yılı 
bitmeden güncelleyeceklerini ifade etti.

Belediyelere 37 milyar lira kaynak 
aktarılacak, araç hibe edilecek

İller Bankası’nın, belediyelerin iklim dostu 
projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracağını ve 
Emlak Katılım Bankası’yla güçlü maddi destekle 
çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşma-
sının sağlanacağını açıklayan Bakan Kurum, 
“Belediyelerimize, çevreyi kirletmeyen, egzoz 
gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına zarar 
vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları 
hibe edeceğiz, yine bu noktada finansman des-
teği vereceğiz.” dedi.

Sıfır Atık kapsamında geri kazanım oranı 
artacak

Sıfır Atık Projesi kapsamında geri kazanım 
oranının yüzde 22,4’e ulaştığını hatırlatan 
Bakan Kurum, bu oranı 2022’de yüzde 30’a, 
2023’te yüzde 35’e çıkaracaklarını, 2035 yılı için 
hedeflenen yüzde 60 geri kazanım oranıyla Türk 
ekonomisine 90 milyar lira katkı sağlayacağını 
ve 200 bin istihdam rakamına ulaşılacağını 
söyledi.

Depozito Yönetim Sistemi
Murat Kurum, döngüsel ekonomi ve sıfır 

atık hareketinin bir diğer uygulaması olan ve bu 
yıl Kızılcahamam’da pilot çalışması başlatılan, 
yeniden kullanılabilen ambalajlar için geliştiril-
miş Depozito Yönetim Sistemi’nin 81 il 972 il-
çede yaygınlaştırılacağını bildirdi. Kurum, halkın 
sisteme destek vermesi durumunda İstanbul’un 
yıllık enerji tüketiminin yüzde 10’u kadar enerji 
tasarrufu, Türkiye’nin günlük petrol tüketimi-
nin iki katı petrolden tasarrufu sağlanacağını 
kaydetti.

Atık Isı Projesi ile konut ısıtma giderleri 
yüzde 30 düşecek

Türkiye’deki tüm termik santrallerin atık 
ısı potansiyelinin hesaplandığını ve 4 milyon 
konutu ısıtabilecek atık ısının oluştuğunu söyle-
yen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin 
tamamını kullanarak yaklaşık 4 milyon konutun 
ve 16 milyon vatandaşımızın ısıtma giderlerini 
yüzde 30 daha aşağı çekeceğiz. 6 ay içerisinde, 
Isıtmada Yeşil Dönüşüm Strateji Belgemizi ya-
yınlayacak, atık ısının yeniden kullanımına özel 
olarak planladığımız yatırımlarımızı milletimizle 
paylaşacağız. Bugün, Manisa Soma Termik 
Santrali, 5 kilometre uzaklıktaki 10 bin konutu 
bu yöntemle ısıtmaktadır.”

Korunan alan büyüklüğü ve şehir içi 
yeşil alanlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Kurum, şehir içi yeşil alanlar ve korunan alan 
büyüklükleriyle ilgili alınan kararları da şu 
şekilde açıkladı:

“Afetlere karşı en etkin yöntem olmasının 
yanında hava kirliliğiyle mücadelede de çok 
önemli görevler üstlenen korunan alanlarımızı 
ve şehir içi yeşil alanlarımızı arttıracağız. 2018 
yılında ülkemizin yüzölçümünün yüzde 9’u sevi-
yesinde olan korunan alan büyüklüğümüzü yüz-
de 11,91’e ulaştırdık. Bu büyüklüğü kademeli 
olarak bu yılın sonuna kadar yüzde 13,8’e, 2023 
yılında OECD ortalaması olan yüzde 17’ye yük-
selteceğiz. Millet bahçeleriyle ortaya koyduğu-
muz 81 milyon metrekare yeşil alan hedefimizi 
Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlayacağız. 
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı hâline gelen bi-
siklet kullanımını arttıracağız. 2023 yılına kadar 
ülkemizin her noktasına ulaşacak toplam 3 bin 
kilometre bisiklet yolu ve Türkiye bisiklet ağını 
tamamlayacağız.”

YEŞIL KALKINMA DEVRIMININ 
LIDER ÜLKESI TÜRKIYE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin kalkınma 
hedeflerinin vahşi ekonomi anlayışıyla değil, insan ve doğa yararının gözetildiği “Yeşil 

Kalkınma” prensipleriyle sürdüreceklerinin altını çizdi

Yeni binalarda asgari enerji 
performansı C’den B’ye yükseltiliyor

Enerji tüketiminin yüzde 30’unun ko-
nutlarda kullanıldığını belirten Bakan Murat 
Kurum, yeni yapılan binalarda asgari enerji 
performansının da yükseltileceğini bildirdi. 
Bakan Kurum, “Enerji verimliliği normal 
binalara göre çok yüksek olan ve yenilenebi-
lir enerji kullanan; şehircilik literatüründeki 
adıyla ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Bina’ konseptine 
aşamalı olarak geçeceğiz. Bu amaçla; Binalar-
da Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yeni 
bir düzenlemeye gideceğiz. Buna göre 2023 
yılından itibaren; yeni yapılacak olan 5 bin 
metrekareden büyük binalarda hâlen en az ‘C’ 
olması gereken asgari Enerji Performansı’nı 
‘B’ye yükselteceğiz.” dedi.

Binalarda kullanılan sularda yüzde 25 
tasarruf sağlanacak

Konutlarda kullanılan suyun daha tasarruf-
lu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerin-
de lavabo musluk debilerini sınırlandıracakları-
nı da açıklayan Bakan Murat Kurum, “Böylece 
lavabolarda kullanılacak sudan yaklaşık yüzde 
25 tasarruf elde edeceğiz.” diye konuştu.

2022’de 50 bin genç istihdam edilecek
2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığının ve belediyelerin 
teknik şartnamelerinde yapılan değişiklikle 
genç istihdam seferberliğini başlattıklarını da 
anımsatan Bakan Kurum, “25 bin gencimiz bu 

proje kapsamında göreve başladı. 2022 yılı ise 
istihdam hedefimizi 2 katına çıkararak 50 bine 
yükseltmiş durumdayız. Yeşil Kalkınmanın 
lider ülkesi Türkiye hedefimiz doğrultusunda 
tüm sektörlerde yeni yüz binlerce istihdam 
sağlayacağız.” bilgisini verdi.

SONUÇ BİLDİRGESİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Baka-

nı Murat Kurum’un açıkladığı sonuç bildirgesi-
nin tamamı ise şöyle:

MADDE 1: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE 
MÜCADELE KAPSAMINDA; SERA 
GAZI AZALTIM, UYUM FAALİYETLERİ, 
YASAL DÜZENLEME VE AFET ÖNLEME 
ÇALIŞMALARIMIZA ÖNCELİK VERECEĞİZ.

Son yıllarda ülkemizi sel, fırtına, taşkın ve 
yangınlarla derinden etkileyen iklim değişikli-
ğiyle mücadelemize hizmet edecek, ülkemizin 
en çok ihtiyaç duyduğu çalışmalardan biri olan 
İklim Kanunu’na altlık oluşturacak hazırlıkları-
mızı 6 ay içerisinde tamamlayacağız. Yine aynı 
hedeflerle ülkemizin, daha temiz bir dünya 
için teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 
2030 ulusal katkı beyanımızı bu yıl bitmeden 
güncelleyeceğiz. İklim kriziyle etkin mücadele 
için geliştireceğimiz Türkiye Ulusal İklim Por-
talı’yla 81 şehrimizin tamamında, tüm doğal 
alanlar ve şehir merkezlerinde iklim uyarı 
sistemleri kuracağız. Bu sistemle olası afet 
alanlarına yakın yerlerde yaşayan vatandaşları-
mızın can ve mal güvenliğini sağlayacağız.

MADDE 2: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE 
MÜCADELE KAPSAMINDA; ŞEHİRLERİMİZE 
YEŞİL FİNANSMAN İMKANLARINI 
ARTIRACAĞIZ.

İller Bankasıyla belediyelerimizin iklim dos-
tu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracak, 
Emlak Katılım Bankası’yla vereceğimiz güçlü bir 
maddi destekle çevre dostu konut ve araçların 
yaygınlaşmasını sağlamak için yerel yönetimleri 
ve vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz. Belediyele-
rimize çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretme-
yen, vatandaşımızın sağlığına zarar vermeyen 
elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edece-
ğiz, yine bu noktada finansman desteği verece-
ğiz. Hava Emisyon Yönetim Portalı kapsamında 
8 bin sanayi tesisinin 20 bin bacasını kayıt altına 
aldık, anlık olarak izliyoruz. Bu sistemle; kirle-
tenden elde edilen gelirleri, temiz üretim tekno-
lojilerini kullanan sanayi tesislerine teşvik olarak 
vereceğiz. Tarımda ve enerjide yeşil kalkınma 
adına; yeşil alan üreten, sürdürülebilir tarım 
yapan vatandaşlarımızı ve temiz enerji yatırımı 
planlayan yatırımcılarımızı 50 milyon metrekare 
hazine taşınmazıyla destekleyeceğiz. Yine yeşil 
yatırımcıyı desteklemek adına yerli ve millî akıllı 
şehir ürünlerimizi ulusal ve uluslararası alıcılarla 
buluşturan Akıllı şehir Dijital Expo buluşmasını 
gerçekleştireceğiz. Akıllı ürün pazarı olarak 
nitelendirebileceğimiz Dijital Expo’yu 365 gün 
çalıştırarak yeşil yatırımcımızın iş yapmasını, 
kazanmasını sağlayacağız. Ülkemize ait kaynak-
larımızın doğru ve verimli kullanımını sağlamak 
için yeşil yatırıma hazır arazi üretimi yapacak 
olan Yenilenebilir Enerji Yatırım Portalımızı bu 
yıl içerisinde tamamlayacağız.

MADDE 3: DÖNÜŞÜMÜ VE TASARRUFU 
ESAS ALAN; TÜM SEKTÖRLERİMİZDE 
YENİDEN KULLANIMI HÂKİM KILACAK 
DÖNGÜSEL EKONOMİ MODELİNE 
GEÇECEĞİZ.

Döngüsel ekonomi ulusal eylem planını 
2022 yılında tamamlayacağız. Tekstilden plas-
tiğe, inşaattan imalat sanayisine kadar onlarca 
farklı sektörde analizlerimizi tamamlayacak, 
döngüsel ekonomi eylemlerimizi titizlikle ger-
çekleştireceğiz.

Döngüsel Ekonomi Modelinin olmazsa 
olmazı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 
himayelerinde başlatılan ve Bakanlığımızın 
yürüttüğü Sıfır Atık Hareketidir. Sıfır atık uygu-
lamalarının tüm sektörlerde yaygınlaşması için, 
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gerekli destekleri arttıracağız. Böylelikle Sıfır 
Atık kapsamında yüzde 22,4’e ulaştırdığımız 
geri kazanım oranımızı 2022’de yüzde 30’a, 
2023’te yüzde 35’e çıkaracağız. 2035 yılı için 
hedeflediğimiz yüzde 60 geri kazanım oranıyla, 
ekonomimize 90 milyar lira katkı sağlayacak, 
200 bin istihdam rakamına ulaşacağız.

Döngüsel ekonomi ve sıfır atık hareketinin 
bir diğer uygulaması olan ve bu yıl Kızılcaha-
mam’da pilot çalışmasını başlattığımız, yeniden 
kullanılabilen ambalajlarımız için geliştirdiğimiz 
Depozito Yönetim Sistemini 81 il 972 ilçemize 
yaygınlaştıracağız. Vatandaşımızın sisteme tam 
desteğini aldığımızda ülkemizde İstanbul’un 
yıllık enerji tüketiminin yüzde 10’u kadar (40 
milyar kwh- 441 milyon kWh) enerji tasarrufu, 
Türkiye’nin günlük petrol tüketiminin iki katı 
petrolden tasarruf edeceğiz. (650 bin varil, 1,25 
Milyon varil) Yine bu eylem planı kapsamında 
Tek Kullanımlık Plastiklerin kullanımını azalta-
cağız. Plastik atıkların geri dönüştürülmesi için 
geliştirdiğimiz yeni eylemleri kararlılıkla hayata 
geçireceğiz.

Atık su arıtma tesislerimizi, gelir getiren 
ekonomik bir kaynağa dönüştürecek adımları 
atacağız. Atık su arıtma tesislerimizi, bir yeşil 
teknoloji ürünü olan biyorafineri tesislerine 
dönüştüreceğiz. Böylece işletme maliyetlerimizi 
büyük oranda düşürecek, atık suyun yeniden 
kullanımını arttıracağız. Bunlarla da yetinmeyip, 
atık sudan hidrolik enerji, arıtma çamurundan 
biyogaz elde edeceğiz ve vatandaşımızın hizme-
tine vereceğiz.

MADDE 4: ÇEVRE ETİKETİ SİSTEMİNİ 
YAYGINLAŞTIRACAK, ÇEVRE DOSTU ÜRÜN 
VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE REKABET 
GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ.

Şu anda seramik, tekstil, temizlik kâğıdı, 
bulaşık deterjanı, turistik konaklama tesisleri, 
kozmetik ve cam gibi 7 ürün ve hizmet kolunda 
yürüttüğümüz Çevre Etiketi Sistemini 2023 yı-
lında en az 12 sektöre çıkaracak ve çevre dostu 
sanayilerimizin rekabet gücünü arttıracağız.

MADDE 5: İKLİM DOSTU YEŞİL 
BİNALARIN YAPIMI ÖNCELİKLENDİRİLECEK 
VE TEŞVİK EDİLECEK.

Bakanlığımızın ve özel sektörün tüm inşa 
çalışmalarında üretilecek yapılar; çevreye saygı-
lı, doğa dostu teknolojilerle donatılacak. Kentsel 
dönüşüm, kentsel yenileme ve sosyal konut 

projelerinde tüm ev ve işyerleri sıfır atık uyum-
lu, enerji ve su verimli yapılar olacak. TOKİ 
Başkanlığımızla yeşil çatı uygulamaları, akıllı 
atık ve su sistemleri, güneş enerjisi panelleriyle; 
iklim dostu, sıfır atık uyumlu ve yatay mimariyi 
esas alan çevre dostu toplam 150 bin sosyal 
konutumuzu tamamlayacağız.

Yine önümüzdeki iki yıl içerisinde 600 bin 
konutun dönüşümünü iklim dostu uygulama-
larla gerçekleştireceğiz. 45 ilimizde bulunan 80 
tarihî kent merkezimizi ihya edecek projeleri-
mizi, sokak güzelleştirme çalışmalarımızı 2022 
yılında tamamlayacağız. Tüm bu merkezlerde 
araç girişini sınırlandıracak, kömür kullanımını 
kısıtlayacağız. Vatandaşlarımızın, havası, suyu 
temizlenmiş, doğal alanları korunmuş bu tarih, 
medeniyet ve kültür akslarından sağlıklı bir şe-
kilde istifade etmesini sağlayacağız. Şehir içinde 
kalmış ve çevre kirliliğine sebep olan sanayi 
alanlarını yeni yerlerine taşımaya devam ede-
ceğiz. Bu kapsamda 11 farklı projede 7 bin 450 
sıfır atık sanayi dükkânı inşa edeceğiz. Enerji 
tüketiminin yüzde 30’undan evlerimiz sorum-
ludur. Enerji verimliliği normal binalara göre 
çok yüksek olan ve yenilenebilir enerji kullanan; 
şehircilik literatüründeki adıyla “Neredeyse 
Sıfır Enerjili Bina” konseptine aşamalı olarak 
geçeceğiz. Bu amaçla; Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği’nde yeni bir düzenlemeye 
gideceğiz. Buna göre 2023 yılından itibaren; 
yeni yapılacak olan 5 bin metrekareden büyük 
binalarda hâlen en az “C” olması gereken asgari 
Enerji Performansı’nı “B” ye yükselteceğiz. En 
az yüzde 5 oranında yenilenebilir enerji kullanı-
mını zorunlu hâle getireceğiz. Bu zorunluluğu, 
2025 yılından itibaren 2 bin metrekare üzeri 
binalara da yaygınlaştıracak, bu binalarda da 
yenilenebilir enerji kullanım oranını yüzde 10’a 
çıkaracağız. Böylece ilk etapta yeni yapılacak 
binaların enerji performansında yaklaşık yüzde 
25 iyileştirme sağlayacağız. Projemiz hayata 
geçtiğinde; ülkemizin enerji ithalatını yıllık 5 
milyar lira azaltacağız.

Yerli ve Millî Yeşil Bina Sertifikası’nı 2022 
yılı içinde hayata geçireceğiz. Ruhsat aşama-
sında sunulan mimari projelerde; Sıfır Atık 
Yönetmeliği kapsamındaki biriktirme ekipman-
larını, geçici atık depolama alanlarının yerlerinin 
gösterilmesini zorunlu hâle getireceğiz. Yeni 
yapılacak binalarda karbon üretmeyen yeşil 
yapı malzemelerinin, enerji tasarruflu, çevreye 
duyarlı ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması 

için yeni birim fiyatlarımızı belirledik. Türkiye 
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi 
kapsamında okul, hastane, idari bina, üniver-
site kampüslerinden oluşan kamu binalarında 
enerji verimliliği projelerimizi hayata geçiriyo-
ruz. 2025 yılı sonunda bu projeyle 700 kamu 
binamızda minimum yüzde 20 enerji verimliliği, 
enerji tüketimlerinde en az yüzde 70 azalmayı 
başaracağız. Bu projeyle; tüm kamu binalarımız 
için enerji verimliliği projeleri geliştireceğiz. 
Eskiler “damlaya damlaya göl olur” diyordu. 
Şimdilerde ise bizler maalesef “damlaya dam-
laya yok olur” aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 
Bu sebeple; binalarımızda kullandığımız suyun 
daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla; sıhhi 
tesisat projelerinde lavabo musluk debilerini sı-
nırlandıracağız. Böylece lavabolarda kullanılacak 
sudan yaklaşık yüzde 25 tasarruf elde edeceğiz. 
Yine peyzaj projelerinde suyumuzdan tasarruf 
etmek için; damla sulama gibi yöntemlerin kul-
lanılmasını, az su isteyen bitkilerin seçilmesini 
zorunlu hale getireceğiz.

MADDE 6: DÖNGÜSEL EKONOMİ 
KAPSAMINDA SANAYİ TESİSLERİMİZDEN 
ÇIKAN ATIK ISIYI GERİ KAZANACAK; 
EVLERİMİZİN, İŞYERLERİMİZİN 
ISITMA KAYNAĞI OLARAK YENİDEN 
KULLANACAĞIZ.

Bu yeni uygulamamızla, vatandaşlarımızın 
ısıtma giderlerini yüzde 30 oranında düşürece-
ğiz. Ülkemizdeki tüm termik santrallerin atık ısı 
potansiyelini hesapladığımızda, 4 milyon konutu 
ısıtabilecek atık ısıyla karşılaşıyoruz. Bugün, 
Manisa Soma Termik Santrali, 5 kilometre 
uzaklıktaki 10 bin konutu bu yöntemle ısıtmak-
tadır. Biz termik santrallerdeki atık ısı potansi-
yelinin tamamını kullanarak, yaklaşık 16 milyon 
vatandaşımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 daha 
aşağı çekeceğiz. 6 ay içerisinde, Isıtmada Yeşil 
Dönüşüm Strateji Belgesini yayınlayacak, atık 
ısının yeniden kullanımına özel olarak planladı-
ğımız ve enerji tasarrufu sağlayacak yatırımları-
mızı milletimizle paylaşacağız.

MADDE 7: HAVA KİRLİLİĞİNİ 
AZALTACAK, “İKLİM DOSTU KARBON NÖTR 
ŞEHİR PROJESİ”Nİ HAYATA GEÇİRECEK, 
ÜLKEMİZİN BELİRLİ NOKTALARINDA 
DÜŞÜK EMİSYON BÖLGELERİ 
OLUŞTURACAĞIZ.

Bu hedeflerin tamamını, sistemli bir şekilde 

gerçekleştirmek için İklim Dostu Karbon Nötr 
Şehirler Projesi’ni başlatacağız. 1 yıl içerisinde 
81 ilimiz için mevcut karbon salınım ve tutulum 
envanterini ortaya koyacağız. Her bir şehri-
mizde; insanımızın sağlığını etkileyen zararlı 
gazların miktarlarını ve yayılım alanlarını hesap-
layacağız. Üretilen bu zararlı maddeleri emecek 
yutak alanlarımızı artıracak, fosil yakıt tüketen 
araç kullanımını azaltacak, mikromobiliteyi, 
bisiklet ve scooter kullanımını ve benzer çevreci 
yatırımlarımızı arttıracağız.

Şehirlerimizde, “Düşük Emisyon Bölgeleri” 
oluşturacağız.

Ülkemizin farklı noktalarında belirleyeceği-
miz bu bölgelerde, sıfır emisyonlu araçlar olan 
hibrit, elektrikli otomobiller ve TOGG dışında; 
hava kirliliğine sebep olan araçların girişine 
kontrollü bir şekilde izin vereceğiz. İnsanımızın 
sağlığını tehdit eden hava kirliliğiyle mücadele-
mizde yeni bir sayfa daha açmış olacağız.

Yerli ve millî NEFES Yazılımı’nı devreye 
alacağız. 81 şehrimizin dijital ikizleri üzerinden 
hava kalitesi değerlerini tespit edeceğiz. Bu 
yazılımımızla 84 milyon vatandaşımız, sabah 
evden çıkmadan şehrinde kullanacağı güzer-
gâhtaki hava kirlilik durumunu anlık olarak 
görebilecek ve bir güzergâh tercihi yapma imkâ-
nına kavuşacak. Afetlere karşı en etkin yöntem 
olmasının yanında hava kirliliğiyle mücadelede 
de çok önemli görevler üstlenen korunan alan-
larımızı ve şehir içi yeşil alanlarımızı arttıracağız. 
2018 yılında ülkemizin yüzölçümünün yüzde 
9’u seviyesinde olan korunan alan büyüklüğü-
müzü yüzde 11,91’e ulaştırdık.

Bu büyüklüğü kademeli olarak 2022 yılı 
sonuna kadar yüzde 13,8’e; 2023 yılında OECD 
ortalaması olan yüzde 17’ye yükselteceğiz.

Millet bahçeleriyle ortaya koyduğumuz 81 
milyon metrekare yeşil alan hedefimizi; Cum-
huriyeti’mizin 100. yılında tamamlayacağız. 
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı hâline gelen 
bisiklet kullanımını arttıracağız. 2023 yılına ka-
dar ülkemizin her noktasına ulaşacak toplam 3 
bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil 
yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 
60 bin metrekare gürültü bariyerinin yapımını 
tamamlayacağız.

MADDE 8: ÜLKEMİZDEKİ TÜM 
KİRLİLİKLE MÜCADELE EYLEMLERİ TEK 
MERKEZDEN YÖNETİLECEK.

Bakanlık olarak hava, su, deniz kirliliğiyle 7 

gün 24 saat mücadele ediyoruz. 360 noktadan 
havamızı, 423 noktadan denizlerimizi, akarsula-
rımızı anlık olarak izliyoruz. Aykırı bir durumda 
hemen ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Bun-
dan böyle tüm kirletici kaynaklarla; hava, deniz, 
su ve toprak gibi tüm alıcı ortamların verilerini 
Sürekli İzleme Merkezinde toplayacağız, tüm 
mücadele süreçlerini buradan yöneteceğiz. Yine 
sahadaki en etkin uygulamamız olan Mobil Atık 
Takip Sistemlerimizle tüm atık gruplarını hem 
yerinde hem de online olarak izleyeceğiz. Atık 
izleme sistemi sayesinde, tüm atıkların çevre ve 
insan sağlığına risk oluşturmayacak şekilde iş-
lenmesi, böylece atıkların ekonomiye kazandırıl-
masını da temin edeceğiz. İzlemeler gibi, çevre 
denetimlerinin de tek merkezden yönetilmesi 
için sürekli denetim merkezimizi kuracağız. 
Denetimlerde kullanacağımız yeşil teknoloji 
ürünü olan yerli ve milli uzaktan algılama 
sistemleri, uydu ve radarlar sayesinde çevreye 
olumsuz etkileri yüksek olan tesisleri çok hızlı 
bir şekilde tespit edecek, daha sık denetlenme-
sini sağlayacağız.

MADDE 9: YEŞİL KALKINMA 
HEDEFİNE DAİR TÜM PROJELERİMİZDE 
GENÇLERİMİZE ÖNCELİK VEREREK, 
TÜM SEKTÖRLERDE YEŞİL İSTİHDAMI 
ARTIRACAĞIZ.

2021 yılında bakanlığımızın ve belediyele-
rimizin teknik şartnamelerinde yaptığımız deği-
şiklikle genç istihdam seferberliğimizi başlattık. 
25 bin gencimiz bu proje kapsamında göreve 
başladı. 2022 yılı ise istihdam hedefimizi 50 
bine yükseltmiş durumdayız. Yeşil Kalkınmanın 
lider ülkesi Türkiye hedefimiz doğrultusunda 
tüm sektörlerde yeni yüz binlerce istihdam 
sağlayacağız. Gençlerimize yönelik olarak 209 
üniversitemizden 20 bin iklim elçisi belirleyecek 
ve iklim değişikliğiyle mücadelemizi öğrenci-
lerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Gençleri-
mizin doğa koruma faaliyetlerine katılımlarının 
sağlanması için; iklim değişikliği tabanlı oyun 
altyapısı oluşturacağız. Gençlerin ortak evimiz 
dünyaya faydalı oyun yazılımları üretmelerinin 
önünü sonuna kadar açacağız, bakanlık olarak 
bu yazılımlara finans desteği vereceğiz.

Dost ve kardeş Azerbaycan ile yürüttü-
ğümüz akıllı şehir iş birliğini; Türk Devletleri 
Teşkilatı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile 
genişleteceğiz. Bu zirve öncesinde; gençleri-
mizin ve genç girişimcilere yatırım yapacak 

melek yatırımcıların ilgisini çekecek İklim 
Hackathon’unu düzenleyeceğiz. Bu etkinlik 
vesilesiyle gençlerimize, Yeşil Kalkınma’nın en 
önemli enstrümanı olan iş geliştirme, tasarım 
ve kodlamaya dair geliştirdikleri projeleri hayata 
geçirme fırsatı sunacağız.

MADDE 10: DOĞAL AFETLERLE 
MÜCADELE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ 
YÖNETİM MODELİNE GEÇECEĞİZ.

Ülkemizde obrukların en çok görüldü-
ğü Konya-Karaman bölgesinde uygulaması 
başlatılan Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) 
Projesi kapsamında; toprak altı ve damla sulama 
sistemlerini ülkemizin tamamında uygula-
yacağız. Sel ve taşkın dünyanın hemen her 
yerinde olduğu gibi ülkemizde de kolayca afete 
dönüşerek büyük mal ve can kaybına neden 
olan bir doğal tehlikedir. Selin oluşumu ve afete 
dönüşmesi; şiddetli yağışlarla birlikte, toprak 
yapısı, bitki örtüsü ve insanların çeşitli etkinlik-
leriyle doğrudan ilişkilidir. Sel ve taşkınlarla en 
etkin mücadele ise, yukarı havzalarda yapılacak 
sel ve erozyon kontrolüdür. Selin şehre ulaşma-
sını engellemek, can ve mal kaybını engelle-
mek için; sellerin başladığı havzalarda, 17 sel 
kontrol projesi hazırlamış durumdayız. Yine 6 
ayrı sel projemizi de vatandaşlarımızı kaybetti-
ğimiz Kastamonu Bozkurt ilçesini korumak için 
tamamladık. Bu çalışmamızı da ülkemizin sel, 
taşkın ve heyelan riski taşıyan tüm havzaları-
mızda uygulayacağız. Yine bu hedefle 6 bölgede 
başlatılan ağaçlandırma ve erozyon kontrol 
projesini, ülkemizin erozyon riski altındaki tüm 
bölgelerinde yaygınlaştıracağız.

MADDE 11: YEŞİL KALKINMA 
DEVRİMİ’NİN VATANDAŞLARIMIZA, 
GELECEK NESİLLERİMİZE ANLATILMASI 
İÇİN EĞİTİM, FARKINDALIK VE KAPASİTE 
GELİŞTİRMEYİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ.

Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken, ba-
kanlıklarımızla, üniversitelerimizle, belediyele-
rimizle, sivil toplumla 10 milyon vatandaşımıza 
çevre, iklim ve yeşil kalkınma eğitimi vereceğiz. 
Bunların yanında; özellikle gençlere ve çocukla-
rımıza yönelik iklim dostu projelerimizle, kitap, 
dergi, film, sıfır atık ve iklim müzesi, dijital çev-
re ve çocuk akademisi, mobil uygulama, sosyal 
medya çalışmaları ve etkinliklerle 84 milyon 
vatandaşımızın Yeşil Kalkınma’yı tanımasını ve 
katkı sunmasını sağlayacağız.
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gerekli destekleri arttıracağız. Böylelikle Sıfır 
Atık kapsamında yüzde 22,4’e ulaştırdığımız 
geri kazanım oranımızı 2022’de yüzde 30’a, 
2023’te yüzde 35’e çıkaracağız. 2035 yılı için 
hedeflediğimiz yüzde 60 geri kazanım oranıyla, 
ekonomimize 90 milyar lira katkı sağlayacak, 
200 bin istihdam rakamına ulaşacağız.

Döngüsel ekonomi ve sıfır atık hareketinin 
bir diğer uygulaması olan ve bu yıl Kızılcaha-
mam’da pilot çalışmasını başlattığımız, yeniden 
kullanılabilen ambalajlarımız için geliştirdiğimiz 
Depozito Yönetim Sistemini 81 il 972 ilçemize 
yaygınlaştıracağız. Vatandaşımızın sisteme tam 
desteğini aldığımızda ülkemizde İstanbul’un 
yıllık enerji tüketiminin yüzde 10’u kadar (40 
milyar kwh- 441 milyon kWh) enerji tasarrufu, 
Türkiye’nin günlük petrol tüketiminin iki katı 
petrolden tasarruf edeceğiz. (650 bin varil, 1,25 
Milyon varil) Yine bu eylem planı kapsamında 
Tek Kullanımlık Plastiklerin kullanımını azalta-
cağız. Plastik atıkların geri dönüştürülmesi için 
geliştirdiğimiz yeni eylemleri kararlılıkla hayata 
geçireceğiz.

Atık su arıtma tesislerimizi, gelir getiren 
ekonomik bir kaynağa dönüştürecek adımları 
atacağız. Atık su arıtma tesislerimizi, bir yeşil 
teknoloji ürünü olan biyorafineri tesislerine 
dönüştüreceğiz. Böylece işletme maliyetlerimizi 
büyük oranda düşürecek, atık suyun yeniden 
kullanımını arttıracağız. Bunlarla da yetinmeyip, 
atık sudan hidrolik enerji, arıtma çamurundan 
biyogaz elde edeceğiz ve vatandaşımızın hizme-
tine vereceğiz.

MADDE 4: ÇEVRE ETİKETİ SİSTEMİNİ 
YAYGINLAŞTIRACAK, ÇEVRE DOSTU ÜRÜN 
VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE REKABET 
GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ.

Şu anda seramik, tekstil, temizlik kâğıdı, 
bulaşık deterjanı, turistik konaklama tesisleri, 
kozmetik ve cam gibi 7 ürün ve hizmet kolunda 
yürüttüğümüz Çevre Etiketi Sistemini 2023 yı-
lında en az 12 sektöre çıkaracak ve çevre dostu 
sanayilerimizin rekabet gücünü arttıracağız.

MADDE 5: İKLİM DOSTU YEŞİL 
BİNALARIN YAPIMI ÖNCELİKLENDİRİLECEK 
VE TEŞVİK EDİLECEK.

Bakanlığımızın ve özel sektörün tüm inşa 
çalışmalarında üretilecek yapılar; çevreye saygı-
lı, doğa dostu teknolojilerle donatılacak. Kentsel 
dönüşüm, kentsel yenileme ve sosyal konut 

projelerinde tüm ev ve işyerleri sıfır atık uyum-
lu, enerji ve su verimli yapılar olacak. TOKİ 
Başkanlığımızla yeşil çatı uygulamaları, akıllı 
atık ve su sistemleri, güneş enerjisi panelleriyle; 
iklim dostu, sıfır atık uyumlu ve yatay mimariyi 
esas alan çevre dostu toplam 150 bin sosyal 
konutumuzu tamamlayacağız.

Yine önümüzdeki iki yıl içerisinde 600 bin 
konutun dönüşümünü iklim dostu uygulama-
larla gerçekleştireceğiz. 45 ilimizde bulunan 80 
tarihî kent merkezimizi ihya edecek projeleri-
mizi, sokak güzelleştirme çalışmalarımızı 2022 
yılında tamamlayacağız. Tüm bu merkezlerde 
araç girişini sınırlandıracak, kömür kullanımını 
kısıtlayacağız. Vatandaşlarımızın, havası, suyu 
temizlenmiş, doğal alanları korunmuş bu tarih, 
medeniyet ve kültür akslarından sağlıklı bir şe-
kilde istifade etmesini sağlayacağız. Şehir içinde 
kalmış ve çevre kirliliğine sebep olan sanayi 
alanlarını yeni yerlerine taşımaya devam ede-
ceğiz. Bu kapsamda 11 farklı projede 7 bin 450 
sıfır atık sanayi dükkânı inşa edeceğiz. Enerji 
tüketiminin yüzde 30’undan evlerimiz sorum-
ludur. Enerji verimliliği normal binalara göre 
çok yüksek olan ve yenilenebilir enerji kullanan; 
şehircilik literatüründeki adıyla “Neredeyse 
Sıfır Enerjili Bina” konseptine aşamalı olarak 
geçeceğiz. Bu amaçla; Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği’nde yeni bir düzenlemeye 
gideceğiz. Buna göre 2023 yılından itibaren; 
yeni yapılacak olan 5 bin metrekareden büyük 
binalarda hâlen en az “C” olması gereken asgari 
Enerji Performansı’nı “B” ye yükselteceğiz. En 
az yüzde 5 oranında yenilenebilir enerji kullanı-
mını zorunlu hâle getireceğiz. Bu zorunluluğu, 
2025 yılından itibaren 2 bin metrekare üzeri 
binalara da yaygınlaştıracak, bu binalarda da 
yenilenebilir enerji kullanım oranını yüzde 10’a 
çıkaracağız. Böylece ilk etapta yeni yapılacak 
binaların enerji performansında yaklaşık yüzde 
25 iyileştirme sağlayacağız. Projemiz hayata 
geçtiğinde; ülkemizin enerji ithalatını yıllık 5 
milyar lira azaltacağız.

Yerli ve Millî Yeşil Bina Sertifikası’nı 2022 
yılı içinde hayata geçireceğiz. Ruhsat aşama-
sında sunulan mimari projelerde; Sıfır Atık 
Yönetmeliği kapsamındaki biriktirme ekipman-
larını, geçici atık depolama alanlarının yerlerinin 
gösterilmesini zorunlu hâle getireceğiz. Yeni 
yapılacak binalarda karbon üretmeyen yeşil 
yapı malzemelerinin, enerji tasarruflu, çevreye 
duyarlı ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması 

için yeni birim fiyatlarımızı belirledik. Türkiye 
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi 
kapsamında okul, hastane, idari bina, üniver-
site kampüslerinden oluşan kamu binalarında 
enerji verimliliği projelerimizi hayata geçiriyo-
ruz. 2025 yılı sonunda bu projeyle 700 kamu 
binamızda minimum yüzde 20 enerji verimliliği, 
enerji tüketimlerinde en az yüzde 70 azalmayı 
başaracağız. Bu projeyle; tüm kamu binalarımız 
için enerji verimliliği projeleri geliştireceğiz. 
Eskiler “damlaya damlaya göl olur” diyordu. 
Şimdilerde ise bizler maalesef “damlaya dam-
laya yok olur” aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 
Bu sebeple; binalarımızda kullandığımız suyun 
daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla; sıhhi 
tesisat projelerinde lavabo musluk debilerini sı-
nırlandıracağız. Böylece lavabolarda kullanılacak 
sudan yaklaşık yüzde 25 tasarruf elde edeceğiz. 
Yine peyzaj projelerinde suyumuzdan tasarruf 
etmek için; damla sulama gibi yöntemlerin kul-
lanılmasını, az su isteyen bitkilerin seçilmesini 
zorunlu hale getireceğiz.

MADDE 6: DÖNGÜSEL EKONOMİ 
KAPSAMINDA SANAYİ TESİSLERİMİZDEN 
ÇIKAN ATIK ISIYI GERİ KAZANACAK; 
EVLERİMİZİN, İŞYERLERİMİZİN 
ISITMA KAYNAĞI OLARAK YENİDEN 
KULLANACAĞIZ.

Bu yeni uygulamamızla, vatandaşlarımızın 
ısıtma giderlerini yüzde 30 oranında düşürece-
ğiz. Ülkemizdeki tüm termik santrallerin atık ısı 
potansiyelini hesapladığımızda, 4 milyon konutu 
ısıtabilecek atık ısıyla karşılaşıyoruz. Bugün, 
Manisa Soma Termik Santrali, 5 kilometre 
uzaklıktaki 10 bin konutu bu yöntemle ısıtmak-
tadır. Biz termik santrallerdeki atık ısı potansi-
yelinin tamamını kullanarak, yaklaşık 16 milyon 
vatandaşımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 daha 
aşağı çekeceğiz. 6 ay içerisinde, Isıtmada Yeşil 
Dönüşüm Strateji Belgesini yayınlayacak, atık 
ısının yeniden kullanımına özel olarak planladı-
ğımız ve enerji tasarrufu sağlayacak yatırımları-
mızı milletimizle paylaşacağız.

MADDE 7: HAVA KİRLİLİĞİNİ 
AZALTACAK, “İKLİM DOSTU KARBON NÖTR 
ŞEHİR PROJESİ”Nİ HAYATA GEÇİRECEK, 
ÜLKEMİZİN BELİRLİ NOKTALARINDA 
DÜŞÜK EMİSYON BÖLGELERİ 
OLUŞTURACAĞIZ.

Bu hedeflerin tamamını, sistemli bir şekilde 

gerçekleştirmek için İklim Dostu Karbon Nötr 
Şehirler Projesi’ni başlatacağız. 1 yıl içerisinde 
81 ilimiz için mevcut karbon salınım ve tutulum 
envanterini ortaya koyacağız. Her bir şehri-
mizde; insanımızın sağlığını etkileyen zararlı 
gazların miktarlarını ve yayılım alanlarını hesap-
layacağız. Üretilen bu zararlı maddeleri emecek 
yutak alanlarımızı artıracak, fosil yakıt tüketen 
araç kullanımını azaltacak, mikromobiliteyi, 
bisiklet ve scooter kullanımını ve benzer çevreci 
yatırımlarımızı arttıracağız.

Şehirlerimizde, “Düşük Emisyon Bölgeleri” 
oluşturacağız.

Ülkemizin farklı noktalarında belirleyeceği-
miz bu bölgelerde, sıfır emisyonlu araçlar olan 
hibrit, elektrikli otomobiller ve TOGG dışında; 
hava kirliliğine sebep olan araçların girişine 
kontrollü bir şekilde izin vereceğiz. İnsanımızın 
sağlığını tehdit eden hava kirliliğiyle mücadele-
mizde yeni bir sayfa daha açmış olacağız.

Yerli ve millî NEFES Yazılımı’nı devreye 
alacağız. 81 şehrimizin dijital ikizleri üzerinden 
hava kalitesi değerlerini tespit edeceğiz. Bu 
yazılımımızla 84 milyon vatandaşımız, sabah 
evden çıkmadan şehrinde kullanacağı güzer-
gâhtaki hava kirlilik durumunu anlık olarak 
görebilecek ve bir güzergâh tercihi yapma imkâ-
nına kavuşacak. Afetlere karşı en etkin yöntem 
olmasının yanında hava kirliliğiyle mücadelede 
de çok önemli görevler üstlenen korunan alan-
larımızı ve şehir içi yeşil alanlarımızı arttıracağız. 
2018 yılında ülkemizin yüzölçümünün yüzde 
9’u seviyesinde olan korunan alan büyüklüğü-
müzü yüzde 11,91’e ulaştırdık.

Bu büyüklüğü kademeli olarak 2022 yılı 
sonuna kadar yüzde 13,8’e; 2023 yılında OECD 
ortalaması olan yüzde 17’ye yükselteceğiz.

Millet bahçeleriyle ortaya koyduğumuz 81 
milyon metrekare yeşil alan hedefimizi; Cum-
huriyeti’mizin 100. yılında tamamlayacağız. 
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı hâline gelen 
bisiklet kullanımını arttıracağız. 2023 yılına ka-
dar ülkemizin her noktasına ulaşacak toplam 3 
bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil 
yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 
60 bin metrekare gürültü bariyerinin yapımını 
tamamlayacağız.

MADDE 8: ÜLKEMİZDEKİ TÜM 
KİRLİLİKLE MÜCADELE EYLEMLERİ TEK 
MERKEZDEN YÖNETİLECEK.

Bakanlık olarak hava, su, deniz kirliliğiyle 7 

gün 24 saat mücadele ediyoruz. 360 noktadan 
havamızı, 423 noktadan denizlerimizi, akarsula-
rımızı anlık olarak izliyoruz. Aykırı bir durumda 
hemen ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Bun-
dan böyle tüm kirletici kaynaklarla; hava, deniz, 
su ve toprak gibi tüm alıcı ortamların verilerini 
Sürekli İzleme Merkezinde toplayacağız, tüm 
mücadele süreçlerini buradan yöneteceğiz. Yine 
sahadaki en etkin uygulamamız olan Mobil Atık 
Takip Sistemlerimizle tüm atık gruplarını hem 
yerinde hem de online olarak izleyeceğiz. Atık 
izleme sistemi sayesinde, tüm atıkların çevre ve 
insan sağlığına risk oluşturmayacak şekilde iş-
lenmesi, böylece atıkların ekonomiye kazandırıl-
masını da temin edeceğiz. İzlemeler gibi, çevre 
denetimlerinin de tek merkezden yönetilmesi 
için sürekli denetim merkezimizi kuracağız. 
Denetimlerde kullanacağımız yeşil teknoloji 
ürünü olan yerli ve milli uzaktan algılama 
sistemleri, uydu ve radarlar sayesinde çevreye 
olumsuz etkileri yüksek olan tesisleri çok hızlı 
bir şekilde tespit edecek, daha sık denetlenme-
sini sağlayacağız.

MADDE 9: YEŞİL KALKINMA 
HEDEFİNE DAİR TÜM PROJELERİMİZDE 
GENÇLERİMİZE ÖNCELİK VEREREK, 
TÜM SEKTÖRLERDE YEŞİL İSTİHDAMI 
ARTIRACAĞIZ.

2021 yılında bakanlığımızın ve belediyele-
rimizin teknik şartnamelerinde yaptığımız deği-
şiklikle genç istihdam seferberliğimizi başlattık. 
25 bin gencimiz bu proje kapsamında göreve 
başladı. 2022 yılı ise istihdam hedefimizi 50 
bine yükseltmiş durumdayız. Yeşil Kalkınmanın 
lider ülkesi Türkiye hedefimiz doğrultusunda 
tüm sektörlerde yeni yüz binlerce istihdam 
sağlayacağız. Gençlerimize yönelik olarak 209 
üniversitemizden 20 bin iklim elçisi belirleyecek 
ve iklim değişikliğiyle mücadelemizi öğrenci-
lerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Gençleri-
mizin doğa koruma faaliyetlerine katılımlarının 
sağlanması için; iklim değişikliği tabanlı oyun 
altyapısı oluşturacağız. Gençlerin ortak evimiz 
dünyaya faydalı oyun yazılımları üretmelerinin 
önünü sonuna kadar açacağız, bakanlık olarak 
bu yazılımlara finans desteği vereceğiz.

Dost ve kardeş Azerbaycan ile yürüttü-
ğümüz akıllı şehir iş birliğini; Türk Devletleri 
Teşkilatı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile 
genişleteceğiz. Bu zirve öncesinde; gençleri-
mizin ve genç girişimcilere yatırım yapacak 

melek yatırımcıların ilgisini çekecek İklim 
Hackathon’unu düzenleyeceğiz. Bu etkinlik 
vesilesiyle gençlerimize, Yeşil Kalkınma’nın en 
önemli enstrümanı olan iş geliştirme, tasarım 
ve kodlamaya dair geliştirdikleri projeleri hayata 
geçirme fırsatı sunacağız.

MADDE 10: DOĞAL AFETLERLE 
MÜCADELE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ 
YÖNETİM MODELİNE GEÇECEĞİZ.

Ülkemizde obrukların en çok görüldü-
ğü Konya-Karaman bölgesinde uygulaması 
başlatılan Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) 
Projesi kapsamında; toprak altı ve damla sulama 
sistemlerini ülkemizin tamamında uygula-
yacağız. Sel ve taşkın dünyanın hemen her 
yerinde olduğu gibi ülkemizde de kolayca afete 
dönüşerek büyük mal ve can kaybına neden 
olan bir doğal tehlikedir. Selin oluşumu ve afete 
dönüşmesi; şiddetli yağışlarla birlikte, toprak 
yapısı, bitki örtüsü ve insanların çeşitli etkinlik-
leriyle doğrudan ilişkilidir. Sel ve taşkınlarla en 
etkin mücadele ise, yukarı havzalarda yapılacak 
sel ve erozyon kontrolüdür. Selin şehre ulaşma-
sını engellemek, can ve mal kaybını engelle-
mek için; sellerin başladığı havzalarda, 17 sel 
kontrol projesi hazırlamış durumdayız. Yine 6 
ayrı sel projemizi de vatandaşlarımızı kaybetti-
ğimiz Kastamonu Bozkurt ilçesini korumak için 
tamamladık. Bu çalışmamızı da ülkemizin sel, 
taşkın ve heyelan riski taşıyan tüm havzaları-
mızda uygulayacağız. Yine bu hedefle 6 bölgede 
başlatılan ağaçlandırma ve erozyon kontrol 
projesini, ülkemizin erozyon riski altındaki tüm 
bölgelerinde yaygınlaştıracağız.

MADDE 11: YEŞİL KALKINMA 
DEVRİMİ’NİN VATANDAŞLARIMIZA, 
GELECEK NESİLLERİMİZE ANLATILMASI 
İÇİN EĞİTİM, FARKINDALIK VE KAPASİTE 
GELİŞTİRMEYİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ.

Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken, ba-
kanlıklarımızla, üniversitelerimizle, belediyele-
rimizle, sivil toplumla 10 milyon vatandaşımıza 
çevre, iklim ve yeşil kalkınma eğitimi vereceğiz. 
Bunların yanında; özellikle gençlere ve çocukla-
rımıza yönelik iklim dostu projelerimizle, kitap, 
dergi, film, sıfır atık ve iklim müzesi, dijital çev-
re ve çocuk akademisi, mobil uygulama, sosyal 
medya çalışmaları ve etkinliklerle 84 milyon 
vatandaşımızın Yeşil Kalkınma’yı tanımasını ve 
katkı sunmasını sağlayacağız.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı’nca Konya’da 
düzenlenen İklim Şurası sona 
erdi. Program kapsamında kamu 

kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, 
iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 
katılımcılarla, toplantı ve paneller ger-
çekleştirildi. Yapılan oturumlarda, enerji 
tasarrufu, temiz hava, temiz çevre, fosil 
yakıtların azaltılması, yaşanabilir bir doğa, 
gibi konular değerlendirildi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde 5 gün boyunca ‘İklim Şurası’ ya-
pıldı. Sosyal sorumluluk projelerinden biri 
olan 21-25 Şubat tarihleri arasında gerçek-
leştirilen ‘İklim Şurası’ programı ‘Yeşil Dö-
nüşüm’ adı altında birçok konu ele alındı. 
İklim Şurası’nda 209 üniversiteden iklim 
elçileri Bakan Kurum ile bir araya geldi. 
Programa akademisyenler, belediye baş-
kanları, ünlü sanatçılar, alanında uzman 
kişilerde eşlik etti.  Şura; Türkiye’nin iklim 
değişikliği vizyonunu, gelişen ve değişen 

koşullar çerçevesinde yeniden ele alarak 
“yeşil dönüşüm” anlayışını katılımcı bir şe-
kilde ortaya koymak amacıyla düzenlendi. 
Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil 

kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik 
hedefler belirlenecek, İklim Kanunu başta 
olmak üzere iklim konusunda geliştirilecek 
mevzuata katkı sağlanacak, sera gazı emis-
yonlarının azaltılması ve iklim değişikli-
ğine uyum bağlamında temel politikalarla 
öncelikli eylemleri içeren bir yol haritası 
oluşturulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığınca Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk İklim Şura-
sı olma özelliğini taşıyan programın kapa-
nış konuşmasını Çevre ve Şehircilik İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. 
Bakan Kurum İklim Şurası’nın Türkiye’nin 
önümüzde ki 100 yılını şekillendireceğini 
söyledi. Şurada emeği geçenlere teşekkür 
eden Kurum, “Çevre bilincinin önemini 
taşıyan İklim Şurası’nı birçok bilim insan-
ları ile beraber gerçekleştirdik. Şuramıza, 
çiftçilerimiz, kamu kurumları, özel sektör 
temsilcilerimiz, üniversitelerimiz, vatan-
daşlarımız, iklim elçilerimiz, üniversitele-
rimiz, akademisyenlerimiz eşlik etti. İklim 
tünelinden fotoğraf sergisine, paneller-

EN BÜYÜK MIRAS YEŞIL TABIAT
21-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen İklim Şurası kapanış programında konuşan 

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Geleceğe bırakılacak en büyük miras 
doğal kaynakları korunmuş yemyeşil bir doğa, muhteşem güzellikleriyle bir ülkedir” dedi

den birçok etkinliklere, 10 binin üstünde 
vatandaşımızın katıldığı 26 farklı organi-
zasyon yapıldı. Katılımcı sayısı bakımından 
Türkiye’nin en kalabalık zirvesi olduğunu 
ifade edebilirim” dedi. 

‘GENÇLERİMİZE İNANIYOR 
GÜVENİYORUM’

İklim Şurası’nı gençlik oturumu ile 
başlattıklarını hatırlatan Kurum, Türki-
ye’nin dört bir tarafından iklim elçilerinin 
Konya’ya akın ettiğini dile getirerek, “209 
üniversiteli iklim elçimiz geleceğe dair 
umutları artırdı. Şunu gururla ifade etmek 
istiyorum. Değerli bilim insanlarımızın 
yoğun katkılarıyla hem teorik altyapısı 
hem de pratikte Cumhuriyet tarihimizin en 
güçlü, en çevreci, en doğasever iş birliğine 
sahne oldu. Şuramızda gençlerimizin fikir 
ve önerilerine büyük önem verdik. Genç-
ler, 210’uncu iklim elçisi olarak sizlerin 
ağabeyi ve yol arkadaşı olarak hep yanı-
nızda olduğumu belirtmek isterim. İklim 
değişikliğiyle mücadelenin öncülüğünü siz 
genç arkadaşlarımız yapacaksınız. Sizlere 
canı gönülden inanıyor, güveniyorum, her 
zaman yanınızdayım. Her birinize katkıla-
rınızdan, verdiğiniz heyecandan, coşkudan 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu mücade-
ledeki varlığınızla artık çok daha güçlüyüz, 
çok daha inançlıyız. İyi ki varsınız gençler, 
iyi ki aramızdasınız, iyi ki bizimle birlikte-
siniz. Sizlerin çalışmalarını takdir ediyo-
rum” diye konuştu. 

‘VERİMLİ BİR PROGRAM OLDU’

Bakan Kurum, İklim Şurası’nın Türkiye 
ve dünyanın geleceği açısından önemli 
olduğunu ve siyaset üstü bir organizasyon 
gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Yaşa-
nabilir dünya için temiz çevreye ihtiyaç 
duyulduğunu sözlerine ekleyen Kurum, 
“İklim Şurası’nda ‘Yeşil Kalkınma’ ve 
‘2053 net sıfır emisyon’ hedeflerine ve 
ulusal katkı beyanının düzenlenmesine 

ilişkin bilimsel müzakereler yürütüyoruz. 
Türkiye’mizin sürdürülebilir kalkınmasını 
sağlayacak konular konuşulurken diğer 
yandan sera gazı azaltımını tüm sektör-
lerde sağlamak, iklim değişikliğine uyum 
politikalarını belirlemek, bilim ve tekno-
loji, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, 
yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve sosyal 
politikalar gibi başlıkları masaya yatıran 7 
ayrı komisyonumuz, çalışmalarını son de-
rece başarılı bir şekilde sonuçlandı. Çünkü 
yerli ve yabancı isimlerle alanında uzman 
kişiler tarafından zengin içerikli paneller 
düzenledik” şeklinde konuştu. 

‘YEŞİL KALKINMA ŞART’

Yeşil kalkınmanın şart olduğunu 
aktaran Kurum, bu hamleleri gerçekleşti-
rebilmek adına önemli kararlar aldıklarını 
kaydederek, “Yenilenebilir enerji kaynak-
larının artırılması, enerji verimliliğinin 
sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması 
için bir yol haritası olacak. Alternatif yakıt-
ları ve akıllı ulaşım sistemleriyle ülkemiz-
de temiz ulaşım ağını yaygınlaştırmak için 
bizlere bir plan sunacak. Sanayide sürdü-

rülebilir üretim ve tüketim sistemlerinin, 
alternatif emisyon azaltım yöntemlerinin 
uygulanması için bir kılavuz olacak. Suyun 
verimli kullanılması, iklim dostu akıllı 
tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde 
belirleyici bir belge olacak. İklim değişik-
liği kaynaklı afetlere karşı tehlike, risk yö-
netimi, sigorta ve finans sistemlerinin güç-
lendirilmesi; doğal alanların korunması, 
bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesine 
yönelik çözümler için bir başvuru kaynağı 
olacak. Düşük karbonlu üretime ulaşmak 
için karbon tutma teknolojilerinin, enerji 
verimliliği sağlayan yüksek performanslı 
inovatif malzeme tasarımlarının geliştiril-
mesi için akademimize, iş dünyamıza bir 
yöntem sunacak. Sonuç bildirgesi Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
önderliğinde açıklanacak. Bildirge, yerel 
yönetimlerin iklim değişikliğini uygu-
lama, sorumluluklarının kentsel altyapı 
planlaması, sürdürülebilir ve dirençli kent 
tasarımı için zengin bir öngörüyü ortaya 
koyacak” ifadelerini kullandı. 

‘EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN 
BİRİ 2053’
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Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı’nca Konya’da 
düzenlenen İklim Şurası sona 
erdi. Program kapsamında kamu 

kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, 
iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 
katılımcılarla, toplantı ve paneller ger-
çekleştirildi. Yapılan oturumlarda, enerji 
tasarrufu, temiz hava, temiz çevre, fosil 
yakıtların azaltılması, yaşanabilir bir doğa, 
gibi konular değerlendirildi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde 5 gün boyunca ‘İklim Şurası’ ya-
pıldı. Sosyal sorumluluk projelerinden biri 
olan 21-25 Şubat tarihleri arasında gerçek-
leştirilen ‘İklim Şurası’ programı ‘Yeşil Dö-
nüşüm’ adı altında birçok konu ele alındı. 
İklim Şurası’nda 209 üniversiteden iklim 
elçileri Bakan Kurum ile bir araya geldi. 
Programa akademisyenler, belediye baş-
kanları, ünlü sanatçılar, alanında uzman 
kişilerde eşlik etti.  Şura; Türkiye’nin iklim 
değişikliği vizyonunu, gelişen ve değişen 

koşullar çerçevesinde yeniden ele alarak 
“yeşil dönüşüm” anlayışını katılımcı bir şe-
kilde ortaya koymak amacıyla düzenlendi. 
Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil 

kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik 
hedefler belirlenecek, İklim Kanunu başta 
olmak üzere iklim konusunda geliştirilecek 
mevzuata katkı sağlanacak, sera gazı emis-
yonlarının azaltılması ve iklim değişikli-
ğine uyum bağlamında temel politikalarla 
öncelikli eylemleri içeren bir yol haritası 
oluşturulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığınca Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk İklim Şura-
sı olma özelliğini taşıyan programın kapa-
nış konuşmasını Çevre ve Şehircilik İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. 
Bakan Kurum İklim Şurası’nın Türkiye’nin 
önümüzde ki 100 yılını şekillendireceğini 
söyledi. Şurada emeği geçenlere teşekkür 
eden Kurum, “Çevre bilincinin önemini 
taşıyan İklim Şurası’nı birçok bilim insan-
ları ile beraber gerçekleştirdik. Şuramıza, 
çiftçilerimiz, kamu kurumları, özel sektör 
temsilcilerimiz, üniversitelerimiz, vatan-
daşlarımız, iklim elçilerimiz, üniversitele-
rimiz, akademisyenlerimiz eşlik etti. İklim 
tünelinden fotoğraf sergisine, paneller-

EN BÜYÜK MIRAS YEŞIL TABIAT
21-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen İklim Şurası kapanış programında konuşan 

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Geleceğe bırakılacak en büyük miras 
doğal kaynakları korunmuş yemyeşil bir doğa, muhteşem güzellikleriyle bir ülkedir” dedi

den birçok etkinliklere, 10 binin üstünde 
vatandaşımızın katıldığı 26 farklı organi-
zasyon yapıldı. Katılımcı sayısı bakımından 
Türkiye’nin en kalabalık zirvesi olduğunu 
ifade edebilirim” dedi. 

‘GENÇLERİMİZE İNANIYOR 
GÜVENİYORUM’

İklim Şurası’nı gençlik oturumu ile 
başlattıklarını hatırlatan Kurum, Türki-
ye’nin dört bir tarafından iklim elçilerinin 
Konya’ya akın ettiğini dile getirerek, “209 
üniversiteli iklim elçimiz geleceğe dair 
umutları artırdı. Şunu gururla ifade etmek 
istiyorum. Değerli bilim insanlarımızın 
yoğun katkılarıyla hem teorik altyapısı 
hem de pratikte Cumhuriyet tarihimizin en 
güçlü, en çevreci, en doğasever iş birliğine 
sahne oldu. Şuramızda gençlerimizin fikir 
ve önerilerine büyük önem verdik. Genç-
ler, 210’uncu iklim elçisi olarak sizlerin 
ağabeyi ve yol arkadaşı olarak hep yanı-
nızda olduğumu belirtmek isterim. İklim 
değişikliğiyle mücadelenin öncülüğünü siz 
genç arkadaşlarımız yapacaksınız. Sizlere 
canı gönülden inanıyor, güveniyorum, her 
zaman yanınızdayım. Her birinize katkıla-
rınızdan, verdiğiniz heyecandan, coşkudan 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu mücade-
ledeki varlığınızla artık çok daha güçlüyüz, 
çok daha inançlıyız. İyi ki varsınız gençler, 
iyi ki aramızdasınız, iyi ki bizimle birlikte-
siniz. Sizlerin çalışmalarını takdir ediyo-
rum” diye konuştu. 

‘VERİMLİ BİR PROGRAM OLDU’

Bakan Kurum, İklim Şurası’nın Türkiye 
ve dünyanın geleceği açısından önemli 
olduğunu ve siyaset üstü bir organizasyon 
gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Yaşa-
nabilir dünya için temiz çevreye ihtiyaç 
duyulduğunu sözlerine ekleyen Kurum, 
“İklim Şurası’nda ‘Yeşil Kalkınma’ ve 
‘2053 net sıfır emisyon’ hedeflerine ve 
ulusal katkı beyanının düzenlenmesine 

ilişkin bilimsel müzakereler yürütüyoruz. 
Türkiye’mizin sürdürülebilir kalkınmasını 
sağlayacak konular konuşulurken diğer 
yandan sera gazı azaltımını tüm sektör-
lerde sağlamak, iklim değişikliğine uyum 
politikalarını belirlemek, bilim ve tekno-
loji, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, 
yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve sosyal 
politikalar gibi başlıkları masaya yatıran 7 
ayrı komisyonumuz, çalışmalarını son de-
rece başarılı bir şekilde sonuçlandı. Çünkü 
yerli ve yabancı isimlerle alanında uzman 
kişiler tarafından zengin içerikli paneller 
düzenledik” şeklinde konuştu. 

‘YEŞİL KALKINMA ŞART’

Yeşil kalkınmanın şart olduğunu 
aktaran Kurum, bu hamleleri gerçekleşti-
rebilmek adına önemli kararlar aldıklarını 
kaydederek, “Yenilenebilir enerji kaynak-
larının artırılması, enerji verimliliğinin 
sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması 
için bir yol haritası olacak. Alternatif yakıt-
ları ve akıllı ulaşım sistemleriyle ülkemiz-
de temiz ulaşım ağını yaygınlaştırmak için 
bizlere bir plan sunacak. Sanayide sürdü-

rülebilir üretim ve tüketim sistemlerinin, 
alternatif emisyon azaltım yöntemlerinin 
uygulanması için bir kılavuz olacak. Suyun 
verimli kullanılması, iklim dostu akıllı 
tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde 
belirleyici bir belge olacak. İklim değişik-
liği kaynaklı afetlere karşı tehlike, risk yö-
netimi, sigorta ve finans sistemlerinin güç-
lendirilmesi; doğal alanların korunması, 
bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesine 
yönelik çözümler için bir başvuru kaynağı 
olacak. Düşük karbonlu üretime ulaşmak 
için karbon tutma teknolojilerinin, enerji 
verimliliği sağlayan yüksek performanslı 
inovatif malzeme tasarımlarının geliştiril-
mesi için akademimize, iş dünyamıza bir 
yöntem sunacak. Sonuç bildirgesi Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
önderliğinde açıklanacak. Bildirge, yerel 
yönetimlerin iklim değişikliğini uygu-
lama, sorumluluklarının kentsel altyapı 
planlaması, sürdürülebilir ve dirençli kent 
tasarımı için zengin bir öngörüyü ortaya 
koyacak” ifadelerini kullandı. 

‘EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN 
BİRİ 2053’
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Sonuç bildirgesinin, 2053 net sıfır 
emisyon hedefi doğrultusunda ilerleyece-
ğini ve Ulusal Yeşil Finans Stratejisi’nin 
oluşturulması gerektiğini kaydeden Bakan 
Kurum sözlerinin devamında şu ifadelere 
yer verdi, “Yeşil taksonomi mevzuatının 
geliştirilmesinde yol gösterici olacak. 
Emisyon Ticaret Sistem’’nin uygulama 
takvimi için bir öncü kaynak olacak. Ben 
inanıyorum ki bu çalışmalar, bütün dünya 
için birer referans olacak. Yaşanabilir bir 
dünya için elimizi taşın altına koymamız 
gerekiyor. Daha temiz alanlar oluşturmalı-
yız. Yeşil bir çevre için hep birlikte müca-
dele etmeliyiz. Zamanız giderek daralıyor. 
Fazla vaktimiz yok” şeklinde görüş belirtti. 
İklim Şurası sonuç bildirgesinin Türki-
ye’nin uluslararası alanda etkisini küresel 
düzeyde artıracağına inandığını açıklayan 
Bakan Kurum, yeşil kalkınma yoluna hız 
kazanacaklarını bildirerek, “Cumhurbaş-
kanımızın engin ufuklarıyla, ülkemize bir 
istikbal ve istiklal vizyonu olarak ortaya 
koyduğu Yeşil Kalkınma Devrimi’ni bu 
mümtaz toplulukla birlikte gerçekleştire-
ceğiz. Milli hedeflerimize sizlerle birlikte 
ulaşacağız. Ülkemizi yarınlara hep birlikte 
taşıyacağız. Yeşil alanlarımızı siz değerli 
arkadaşlarımız sayesinde büyüteceğiz” 
dedi. 

‘ÇAĞRIMIZI TÜM DÜNYAYA 
ULAŞTIRACAĞIZ’

Kurum sözlerine şöyle devam etti, 
“İnsanlığı daha adil bir dünyaya, iklim de-
ğişikliği seferberliğine davet ediyoruz. Bu 
çağrımızı, en ücradaki insanımız duyana 
kadar asla gündemden düşürmeyeceğiz. 
Şu cennet vatanın havasını, suyunu, top-
rağını tertemiz yapana kadar, dur durak 
bilmeden canla başla bir bütün olarak ça-
lışmalıyız. Tüm dünyada, her yüz gıdadan 
33’ü çöpe gitmektedir. Halbuki, bugün 
dünyada her 9 kişiden biri, açlıkla müca-
dele ediyor. Bu da 821 milyon insanın her 
gece yatağına aç girmesi demektir. Bu tab-
lo gerçekten içimizi acıtıyor. Halbuki israf 
edilen gıdanın 3’te 1’i, dünyadaki tüm aç 
insanları doyurmaya yetiyor. Bu felaketi 
durdurmak için tasarrufu ilke edinmemiz 
şart. İnsanlar olarak zor bir süreçten ge-
çiyoruz ve tasarruf etmemiz şart. Belki de 
insanlık adına son zamanlardayız. 

Gidişatı değiştirebileceğimiz son 10 yı-
lımız var ve bu fırsatı değerlendirebilecek 

son nesil de biziz. Bunun bilincinde olmak 
gerekir.” 

‘ÇOCUKLAR BOMBALARIN 
ALTINDA OLMAMALI’

Çocukların savaş ve bombalar altın-
da olmaması gerektiğini ve yemyeşil bir 
ortamda büyümesi gerektiğini açıklayan 
Kurum, “Çocuklarımız yemyeşil ormanlarla 
mavi gökyüzünün buluştuğu şehirlerde 

yaşasın istiyoruz. Geleceğe bırakılacak en 
büyük miras doğal kaynakları korunmuş 
yemyeşil bir doğa, muhteşem güzellik-
leriyle bir ülke, tertemiz bir dünyadır. 
Çocuklara bırakacağımız en büyük miras, 
çocukların savaş uçaklarına değil, uçurt-
malara baktığı tertemiz bir gökyüzüdür. 
Çocukların güzel bir çevrede, bombalarla 
değil, topaçlarla, bisikletlerle, bebeklerle 
huzur içinde oynadığı bir yeryüzüdür.” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
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Sonuç bildirgesinin, 2053 net sıfır 
emisyon hedefi doğrultusunda ilerleyece-
ğini ve Ulusal Yeşil Finans Stratejisi’nin 
oluşturulması gerektiğini kaydeden Bakan 
Kurum sözlerinin devamında şu ifadelere 
yer verdi, “Yeşil taksonomi mevzuatının 
geliştirilmesinde yol gösterici olacak. 
Emisyon Ticaret Sistem’’nin uygulama 
takvimi için bir öncü kaynak olacak. Ben 
inanıyorum ki bu çalışmalar, bütün dünya 
için birer referans olacak. Yaşanabilir bir 
dünya için elimizi taşın altına koymamız 
gerekiyor. Daha temiz alanlar oluşturmalı-
yız. Yeşil bir çevre için hep birlikte müca-
dele etmeliyiz. Zamanız giderek daralıyor. 
Fazla vaktimiz yok” şeklinde görüş belirtti. 
İklim Şurası sonuç bildirgesinin Türki-
ye’nin uluslararası alanda etkisini küresel 
düzeyde artıracağına inandığını açıklayan 
Bakan Kurum, yeşil kalkınma yoluna hız 
kazanacaklarını bildirerek, “Cumhurbaş-
kanımızın engin ufuklarıyla, ülkemize bir 
istikbal ve istiklal vizyonu olarak ortaya 
koyduğu Yeşil Kalkınma Devrimi’ni bu 
mümtaz toplulukla birlikte gerçekleştire-
ceğiz. Milli hedeflerimize sizlerle birlikte 
ulaşacağız. Ülkemizi yarınlara hep birlikte 
taşıyacağız. Yeşil alanlarımızı siz değerli 
arkadaşlarımız sayesinde büyüteceğiz” 
dedi. 

‘ÇAĞRIMIZI TÜM DÜNYAYA 
ULAŞTIRACAĞIZ’

Kurum sözlerine şöyle devam etti, 
“İnsanlığı daha adil bir dünyaya, iklim de-
ğişikliği seferberliğine davet ediyoruz. Bu 
çağrımızı, en ücradaki insanımız duyana 
kadar asla gündemden düşürmeyeceğiz. 
Şu cennet vatanın havasını, suyunu, top-
rağını tertemiz yapana kadar, dur durak 
bilmeden canla başla bir bütün olarak ça-
lışmalıyız. Tüm dünyada, her yüz gıdadan 
33’ü çöpe gitmektedir. Halbuki, bugün 
dünyada her 9 kişiden biri, açlıkla müca-
dele ediyor. Bu da 821 milyon insanın her 
gece yatağına aç girmesi demektir. Bu tab-
lo gerçekten içimizi acıtıyor. Halbuki israf 
edilen gıdanın 3’te 1’i, dünyadaki tüm aç 
insanları doyurmaya yetiyor. Bu felaketi 
durdurmak için tasarrufu ilke edinmemiz 
şart. İnsanlar olarak zor bir süreçten ge-
çiyoruz ve tasarruf etmemiz şart. Belki de 
insanlık adına son zamanlardayız. 

Gidişatı değiştirebileceğimiz son 10 yı-
lımız var ve bu fırsatı değerlendirebilecek 

son nesil de biziz. Bunun bilincinde olmak 
gerekir.” 

‘ÇOCUKLAR BOMBALARIN 
ALTINDA OLMAMALI’

Çocukların savaş ve bombalar altın-
da olmaması gerektiğini ve yemyeşil bir 
ortamda büyümesi gerektiğini açıklayan 
Kurum, “Çocuklarımız yemyeşil ormanlarla 
mavi gökyüzünün buluştuğu şehirlerde 

yaşasın istiyoruz. Geleceğe bırakılacak en 
büyük miras doğal kaynakları korunmuş 
yemyeşil bir doğa, muhteşem güzellik-
leriyle bir ülke, tertemiz bir dünyadır. 
Çocuklara bırakacağımız en büyük miras, 
çocukların savaş uçaklarına değil, uçurt-
malara baktığı tertemiz bir gökyüzüdür. 
Çocukların güzel bir çevrede, bombalarla 
değil, topaçlarla, bisikletlerle, bebeklerle 
huzur içinde oynadığı bir yeryüzüdür.” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, Devlet Su İşleri’nin 
(DSİ) geleneksel hale gelen 

Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri 
açılışında konuştu. DSİ’nin Türkiye’nin en 
büyük yatırımcı kurumlarından bir tanesi ol-
duğuna işaret eden Bakan Pakdemirli, 2022 
yılında su yatırımlarına ayrılan ödeneğin 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 35’e yakın artışla 
20,4 milyar liraya yükseldiğini belirterek, 
yatırım detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“2022 YILINDA 374 TESİSİ HİZMETE 
SUNACAĞIZ”

“Bildiğiniz üzere, 2021 yılını ‘Su ve Su-
lama Yatırımlarında Hamle Yılı’ olarak ilan 
etmiştik. 2021 yılı performans programında, 
DSİ Genel Müdürlüğümüzün 433 tesisi 
tamamlaması hedeflenmişti. Yıl içerisinde 
yaşadığımız bazı olumsuzluklara rağmen, 
tüm ekibimizin özverili çalışmaları saye-
sinde tamamladığımız 474 tesis ile hedefin 
de üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır.  
Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri 
ile 2022 yılında, geçtiğimiz yıldaki başarıların 
üzerine yenilerini koyarak, başarı çıtasını 
daha da yukarılara taşıyacağına yürekten 
inanıyorum. 2022 yılı hedefimiz; aralarında 
62 baraj, 19 gölet ve bent, 53 sulama tesisi, 
13 içme suyu tesisi, 50 yer altı barajı ve 133 
taşkın kontrol tesisinin bulunduğu toplam 

374 tesisi daha tamamlayarak aziz milleti-
mizin hizmetine sunmak olacak.”

“SU VATANDIR” 

Bakan Pakdemirli, son iki yıldır ve 
özellikle de 2021 yılında yağış miktarların-
da belirgin azalma olduğu halde, hizmete 
alınan depolama tesisleri, doğru sulama 
işletmesi ve yönetimi sayesinde ciddi bir 
sıkıntı yaşanmadığını, sulama sezonunun 
her şeye rağmen başarıyla tamamlandığını 
ifade etti. Suyun yaklaşık dörtte üçünün 
tarım sektöründe kullanıldığını hatırlatan 
Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Su, gıdamızın da güvencesidir. Bu ne-
denle, tarımsal sulamada etkinlik ve verim-
lilik hayati önemde. Modern sulama sistem-
lerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması 
için Bakanlığımız ve ilgili birimlerimizle var 
gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu 
çalışmaların önümüzdeki dönemde daha da 
artarak devam etmesi önemli. Hep ne diyo-
ruz: ‘Su Vatandır’ Hep ne diyoruz: ‘Suyun 
Gücünü Milletle Buluşturuyoruz’ Nasıl tek 
karış toprağımızı korumak için canla başla 
çalışıyorsak, suyumuzun her damlası için de 
cansiperane çalışmalıyız.”

“YATIRIMLAR ARTARAK 
DEVAM EDİYOR”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; “Son 19 
yılda ülkemizde barajlardan sulama sistemlerine, 

hidroelektrik üretim yapılarından içme suyu tesislerine 
kadar binlerce yatırımı hizmete aldık” dedi

SUYUN GÜCÜNÜ MİLLETLE SUYUN GÜCÜNÜ MİLLETLE 
BULUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZBULUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Son 19 yılda, özverili çalışmalarla 
büyük başarılara imza atıldığını vurgu-
layan Bakan Pakdemirli, su ve sulama 
alanında 19 yılda 295 milyar liralık yatırım 
yapıldığını belirtti. Bu yatırımlar kapsa-
mında; 654 baraj, 605 HES, 462 gölet 
ve bent, 1.561 sulama tesisi, 286 içme 
suyu temini tesisi, 24 atık su tesisi, 5.249 
taşkın koruma tesisi ve 306 toplulaştırma 
projesi olmak üzere, 9 binden fazla tesisin 
hizmete kazandırıldığını kaydeden Bakan 
Pakdemirli, şunları söyledi:

“Şunu özellikle belirtmekte fayda gö-
rüyorum; DSİ’nin kuruluşundan bugüne 
tamamlanan tüm tesislerin yüzde 55’i, son 
19 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin çalışmalarımıza 
kazandırdığı ivme ile son 3,5 yılda 62,5 
milyar liralık yatırımla, 1.500’e yakın tesisi 
hizmete aldık. Hizmete aldığımız bu tesis-
ler ile 361 bin 290 hektar tarım arazisini 
sulamaya açtık. Yine, bu tesislerle eko-
nomiye yıllık 7,9 milyar lira katkı ve 325 
bin kişiye tarımsal istihdam oluşturduk. 
Yapmış olduğumuz toplulaştırma çalış-
maları ile toprağımıza ve suyumuza ilave 
bereket kattık. 2002 yılına kadar, hepsi 
450 bin hektar alanda arazi toplulaştır-
ması yapılmış iken, son 19 yılda toplamda 
5,57 milyon hektar alanın toplulaştırması 
tamamlandı. Son 3,5 yılda ise, 2,82 milyon 
hektar toplulaştırma yaparak, bugüne 

kadar yapılanın %47’sini yani neredeyse 
yarısını tamamladık. Sadece 2021 yılında, 
1 milyon 258 bin hektar alanda toplulaştır-
ma yaparak tarih yazdık.”

“SUYU VERİMLİ KULLANMALIYIZ”

Suyun yaşamsal öneminin gün 
geçtikçe daha önem kazandığını vurgu-
layan Bakan Pakdemirli, “Her geçen gün 
etkilerini daha da derinden hissettiğimiz 
küresel ısınma ile çok daha iyi anladığımızı 
düşünüyorum. Ülkemiz yıllık 112 milyar 
metreküp teknik ve ekonomik su rezervi 
ile dünyada 41. sırada. Yıllık ortalama 574 
mm civarında olan yağış miktarımız, maa-
lesef dünya ortalamasının altında. Bir ülke-
de yeterli su kaynağına sahibiz diyebilmek 
için, kişi başına düşen yıllık su miktarının 
1.700 metreküpün üzerinde olması gere-
kir. Türkiye’de kişi başına düşen yıllık su 
miktarı ise 1.340 metreküp civarındadır. 
Üzülerek ifade etmek isterim ki; su stresi 
çeken bir ülkeyiz. Önümüzdeki 20 yılda, 
kişi başı tüketilen yıllık su miktarının yüzde 
17 azalışla, 1.116 metreküpe düşeceği ön-
görülüyor. Suyumuzu, muslukları sonuna 
kadar açarak ya da tarlalara gelişi güzel 
salarak değil, başköşemizde tutarak, vatan 
bilerek korumalı, doğru yöneterek, israfı 
önleyerek en verimli şekilde kullanmalıyız” 
diye konuştu. 
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, Devlet Su İşleri’nin 
(DSİ) geleneksel hale gelen 

Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri 
açılışında konuştu. DSİ’nin Türkiye’nin en 
büyük yatırımcı kurumlarından bir tanesi ol-
duğuna işaret eden Bakan Pakdemirli, 2022 
yılında su yatırımlarına ayrılan ödeneğin 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 35’e yakın artışla 
20,4 milyar liraya yükseldiğini belirterek, 
yatırım detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“2022 YILINDA 374 TESİSİ HİZMETE 
SUNACAĞIZ”

“Bildiğiniz üzere, 2021 yılını ‘Su ve Su-
lama Yatırımlarında Hamle Yılı’ olarak ilan 
etmiştik. 2021 yılı performans programında, 
DSİ Genel Müdürlüğümüzün 433 tesisi 
tamamlaması hedeflenmişti. Yıl içerisinde 
yaşadığımız bazı olumsuzluklara rağmen, 
tüm ekibimizin özverili çalışmaları saye-
sinde tamamladığımız 474 tesis ile hedefin 
de üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır.  
Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri 
ile 2022 yılında, geçtiğimiz yıldaki başarıların 
üzerine yenilerini koyarak, başarı çıtasını 
daha da yukarılara taşıyacağına yürekten 
inanıyorum. 2022 yılı hedefimiz; aralarında 
62 baraj, 19 gölet ve bent, 53 sulama tesisi, 
13 içme suyu tesisi, 50 yer altı barajı ve 133 
taşkın kontrol tesisinin bulunduğu toplam 

374 tesisi daha tamamlayarak aziz milleti-
mizin hizmetine sunmak olacak.”

“SU VATANDIR” 

Bakan Pakdemirli, son iki yıldır ve 
özellikle de 2021 yılında yağış miktarların-
da belirgin azalma olduğu halde, hizmete 
alınan depolama tesisleri, doğru sulama 
işletmesi ve yönetimi sayesinde ciddi bir 
sıkıntı yaşanmadığını, sulama sezonunun 
her şeye rağmen başarıyla tamamlandığını 
ifade etti. Suyun yaklaşık dörtte üçünün 
tarım sektöründe kullanıldığını hatırlatan 
Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Su, gıdamızın da güvencesidir. Bu ne-
denle, tarımsal sulamada etkinlik ve verim-
lilik hayati önemde. Modern sulama sistem-
lerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması 
için Bakanlığımız ve ilgili birimlerimizle var 
gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu 
çalışmaların önümüzdeki dönemde daha da 
artarak devam etmesi önemli. Hep ne diyo-
ruz: ‘Su Vatandır’ Hep ne diyoruz: ‘Suyun 
Gücünü Milletle Buluşturuyoruz’ Nasıl tek 
karış toprağımızı korumak için canla başla 
çalışıyorsak, suyumuzun her damlası için de 
cansiperane çalışmalıyız.”

“YATIRIMLAR ARTARAK 
DEVAM EDİYOR”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; “Son 19 
yılda ülkemizde barajlardan sulama sistemlerine, 

hidroelektrik üretim yapılarından içme suyu tesislerine 
kadar binlerce yatırımı hizmete aldık” dedi

SUYUN GÜCÜNÜ MİLLETLE SUYUN GÜCÜNÜ MİLLETLE 
BULUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZBULUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Son 19 yılda, özverili çalışmalarla 
büyük başarılara imza atıldığını vurgu-
layan Bakan Pakdemirli, su ve sulama 
alanında 19 yılda 295 milyar liralık yatırım 
yapıldığını belirtti. Bu yatırımlar kapsa-
mında; 654 baraj, 605 HES, 462 gölet 
ve bent, 1.561 sulama tesisi, 286 içme 
suyu temini tesisi, 24 atık su tesisi, 5.249 
taşkın koruma tesisi ve 306 toplulaştırma 
projesi olmak üzere, 9 binden fazla tesisin 
hizmete kazandırıldığını kaydeden Bakan 
Pakdemirli, şunları söyledi:

“Şunu özellikle belirtmekte fayda gö-
rüyorum; DSİ’nin kuruluşundan bugüne 
tamamlanan tüm tesislerin yüzde 55’i, son 
19 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin çalışmalarımıza 
kazandırdığı ivme ile son 3,5 yılda 62,5 
milyar liralık yatırımla, 1.500’e yakın tesisi 
hizmete aldık. Hizmete aldığımız bu tesis-
ler ile 361 bin 290 hektar tarım arazisini 
sulamaya açtık. Yine, bu tesislerle eko-
nomiye yıllık 7,9 milyar lira katkı ve 325 
bin kişiye tarımsal istihdam oluşturduk. 
Yapmış olduğumuz toplulaştırma çalış-
maları ile toprağımıza ve suyumuza ilave 
bereket kattık. 2002 yılına kadar, hepsi 
450 bin hektar alanda arazi toplulaştır-
ması yapılmış iken, son 19 yılda toplamda 
5,57 milyon hektar alanın toplulaştırması 
tamamlandı. Son 3,5 yılda ise, 2,82 milyon 
hektar toplulaştırma yaparak, bugüne 

kadar yapılanın %47’sini yani neredeyse 
yarısını tamamladık. Sadece 2021 yılında, 
1 milyon 258 bin hektar alanda toplulaştır-
ma yaparak tarih yazdık.”

“SUYU VERİMLİ KULLANMALIYIZ”

Suyun yaşamsal öneminin gün 
geçtikçe daha önem kazandığını vurgu-
layan Bakan Pakdemirli, “Her geçen gün 
etkilerini daha da derinden hissettiğimiz 
küresel ısınma ile çok daha iyi anladığımızı 
düşünüyorum. Ülkemiz yıllık 112 milyar 
metreküp teknik ve ekonomik su rezervi 
ile dünyada 41. sırada. Yıllık ortalama 574 
mm civarında olan yağış miktarımız, maa-
lesef dünya ortalamasının altında. Bir ülke-
de yeterli su kaynağına sahibiz diyebilmek 
için, kişi başına düşen yıllık su miktarının 
1.700 metreküpün üzerinde olması gere-
kir. Türkiye’de kişi başına düşen yıllık su 
miktarı ise 1.340 metreküp civarındadır. 
Üzülerek ifade etmek isterim ki; su stresi 
çeken bir ülkeyiz. Önümüzdeki 20 yılda, 
kişi başı tüketilen yıllık su miktarının yüzde 
17 azalışla, 1.116 metreküpe düşeceği ön-
görülüyor. Suyumuzu, muslukları sonuna 
kadar açarak ya da tarlalara gelişi güzel 
salarak değil, başköşemizde tutarak, vatan 
bilerek korumalı, doğru yöneterek, israfı 
önleyerek en verimli şekilde kullanmalıyız” 
diye konuştu. 
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Bu yıl 17’ncisi düzenlenen ve Tür-
kiye’nin alanında en büyük fuarı 
olarak kabul edilen AGROEXPO 

Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’n-
da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Avrupa’nın dört büyük tarım 
fuarından biri olan fuarın ülkenin tarımsal 
potansiyelini gün yüzüne çıkardığına işaret 
etti. Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin etkin karar alma mekaniz-
masıyla ülkenin tarım ve orman sektöründe 
bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olma 
konumunu perçinlediğini, bundan sonraki 
süreçte de aynı doğrultuda çalışmaya de-
vam edeceklerini dile getirdi.

“TÜRKİYE, 48 MİLYAR DOLARLIK 
TARIMSAL HASILASIYLA DÜNYANIN EN 

BÜYÜK 10. TARIM ÜLKESİ”

Avrupa kıtasından daha fazla biyolojik 
çeşitliliğe sahip olan Türkiye’nin zengin 
ürün yelpazesi ve bereketli topraklarıy-
la tarımsal yatırımcılara büyük fırsatlar 
sunduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları 
kaydetti: “Fındıkta, kirazda, incir ve kayısı 
üretiminde dünya lideriyiz. Küçükbaş ve bü-
yükbaş hayvan varlığında Avrupa’da birinci-
yiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da 
birinci sıraya yükseldik. Türkiye, 25 milyar 
dolarlık ihracat ve 48 milyar dolarlık tarım-
sal hasılasıyla dünyanın en büyük onuncu 
tarım ülkesi. Türkiye küresel tarım ekono-
misinde güçlü bir aktör. Dünyanın en büyük 

üçüncü tohum bankası kapasitesine sahip 
Türkiye, tarım ürün çeşitliliğinde güçlü bir 
konumda. Sebze, meyve ve diğer emtiaları 
hem üreten hem de ihraç eden ülkemiz, pek 
çok üründe küresel tarım piyasasına etki 
edebilecek kapasitede. Dolayısıyla buradan 
tüm yerli ve yabancı yatırımcılara sesle-
niyorum, tarım ve hayvancılık yatırımları 
düşünüldüğünde bu bölgede en uygun ve 
avantajlı ülke Türkiye’dir.”

AKILLI KÜPE İLE VERİM ARTIŞI

Pakdemirli, son 20 yılda tarımda toplam 
462 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını, 

2022 yılı için belirledikleri 25,8 milyar 

liralık tarımsal destekleme bütçesini 29 
milyar lira olarak güncellediklerini hatırlattı. 
Tarımsal destekleri son 3,5 yılda yüzde 125 
artırdıklarını aktaran Pakdemirli, tarıma 
ve kırsala pozitif ayrımcılık uygulamaya 
devam edeceklerini söyledi. Bekir Pakde-
mirli, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın en 
büyük ve güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına 
sahip ülkesi olduğunu ifade ederek, geçen 
yıl başlattıkları elektronik hayvan takip sis-
teminin önemli getiriler sağladığına işaret 
etti. Elektronik küpe ile aslında hayvanların 
kulağına minik bir cep telefonu takıldığına 
işaret eden Pakdemirli, proje sayesinde süt 
sığırcılığı işletmelerinde süt veriminde yüz-
de 25, buzağı veriminde yüzde 20 artış ve 

DÜNYANIN EN BÜYÜK 
10. TARIM ÜLKESİYİZ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 25 milyar dolarlık ihracat ve 48 milyar dolarlık 
tarımsal hasılasıyla dünyanın en büyük 10. tarım ülkesi olan Türkiye’nin tarım ve hayvancılık 

yatırımları için bölgesinde en uygun ve avantajlı ülke olduğunu söyledi

sağlık giderlerinde yüzde 15 azalış görüldü-
ğünü aktardı. Bakan Pakdemirli, “Eğer bu 
sistemi sadece damızlık dişi hayvanlarımıza 
takabilirsek ilave yem ve girdi kullanmadan 
yılda 1 milyon daha fazla buzağı, 2-3 milyon 
ton ilave süt elde edebiliriz. Yani her 100 
Akıllı Küpe, ilave 20 hayvan demek. Elde 
edilen verim ve hayvan sayısı ile sağlık 
giderlerinin azalmasını dâhil ettiğimizde 
bu teknolojinin yaygın kullanımı sonucun-
da ülke ekonomisine kısa vadede yıllık 5 
milyar, orta vadede ise 10 milyar lira katkı 
sunmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Tarımsal hasılanın son 3 yılda yüzde 78 
artışla 2020 yılında 337 milyar liraya ulaştı-
ğı ve cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldı-
ğını, tarımsal dış ticaret fazlasının ise yüzde 
31 artışla 7,2 milyar dolara yükseldiğini 
hatırlatan Pakdemirli, “Uluslararası Ticaret 
Merkezi’nin 2020 yılında yayınladığı ülkeler 
bazında kendi kendine yeterlilik, Çin’de yüz-
de 46, Almanya’da yüzde 78, ABD’de yüzde 
88 iken bu oran Türkiye’de yüzde 136 ola-
rak gerçekleşmiştir. Bu veriler, ülkemizin, 
tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine 
yeterli olduğunu ve net ihracatçı konumda 
oluğunu tam olarak göstermektedir. Ancak, 
geleceği çok daha iyi planlamamız gerektiği-
ni de biliyoruz.” dedi.

“YAPILAN İYİ İŞLERİ AKIŞLARIZ”

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi ve diğer belediyelerin de tarımla alakalı 
bir şeyler yapma gayreti içinde olduğunu 
gördüğünü belirten Pakdemirli, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu gayretlerin belediye 
bütçelerinden yüksek paylarla yapılmasını 
arzu ediyorum. Yapılan iyi işleri alkışlarız. 
Bakanlık ve hükümet olarak bu işlere ciddi 
kaynak ayırıyoruz. Belediyelerin de eks-
tra kaynak ayırması, vatandaşın ayağına 
gitmesi bizi memnun eder. Ancak yapılan 
işlerin ayak izinin daha büyük olmasını arzu 
ediyoruz. Değerli başkanımdan da arzu 
ediyorum. Yapılan işlerde alkışlamayı bilir, 
başkanın yanında oluruz. Medyaya gösterdi-
ğimiz kısmından daha büyük ayak izlerinin 
olmasını arzu ediyorum. Bir İzmirli olarak 
bunu arzu ediyorum.”
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Bu yıl 17’ncisi düzenlenen ve Tür-
kiye’nin alanında en büyük fuarı 
olarak kabul edilen AGROEXPO 

Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’n-
da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Avrupa’nın dört büyük tarım 
fuarından biri olan fuarın ülkenin tarımsal 
potansiyelini gün yüzüne çıkardığına işaret 
etti. Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin etkin karar alma mekaniz-
masıyla ülkenin tarım ve orman sektöründe 
bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olma 
konumunu perçinlediğini, bundan sonraki 
süreçte de aynı doğrultuda çalışmaya de-
vam edeceklerini dile getirdi.

“TÜRKİYE, 48 MİLYAR DOLARLIK 
TARIMSAL HASILASIYLA DÜNYANIN EN 

BÜYÜK 10. TARIM ÜLKESİ”

Avrupa kıtasından daha fazla biyolojik 
çeşitliliğe sahip olan Türkiye’nin zengin 
ürün yelpazesi ve bereketli topraklarıy-
la tarımsal yatırımcılara büyük fırsatlar 
sunduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları 
kaydetti: “Fındıkta, kirazda, incir ve kayısı 
üretiminde dünya lideriyiz. Küçükbaş ve bü-
yükbaş hayvan varlığında Avrupa’da birinci-
yiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da 
birinci sıraya yükseldik. Türkiye, 25 milyar 
dolarlık ihracat ve 48 milyar dolarlık tarım-
sal hasılasıyla dünyanın en büyük onuncu 
tarım ülkesi. Türkiye küresel tarım ekono-
misinde güçlü bir aktör. Dünyanın en büyük 

üçüncü tohum bankası kapasitesine sahip 
Türkiye, tarım ürün çeşitliliğinde güçlü bir 
konumda. Sebze, meyve ve diğer emtiaları 
hem üreten hem de ihraç eden ülkemiz, pek 
çok üründe küresel tarım piyasasına etki 
edebilecek kapasitede. Dolayısıyla buradan 
tüm yerli ve yabancı yatırımcılara sesle-
niyorum, tarım ve hayvancılık yatırımları 
düşünüldüğünde bu bölgede en uygun ve 
avantajlı ülke Türkiye’dir.”

AKILLI KÜPE İLE VERİM ARTIŞI

Pakdemirli, son 20 yılda tarımda toplam 
462 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını, 

2022 yılı için belirledikleri 25,8 milyar 

liralık tarımsal destekleme bütçesini 29 
milyar lira olarak güncellediklerini hatırlattı. 
Tarımsal destekleri son 3,5 yılda yüzde 125 
artırdıklarını aktaran Pakdemirli, tarıma 
ve kırsala pozitif ayrımcılık uygulamaya 
devam edeceklerini söyledi. Bekir Pakde-
mirli, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın en 
büyük ve güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına 
sahip ülkesi olduğunu ifade ederek, geçen 
yıl başlattıkları elektronik hayvan takip sis-
teminin önemli getiriler sağladığına işaret 
etti. Elektronik küpe ile aslında hayvanların 
kulağına minik bir cep telefonu takıldığına 
işaret eden Pakdemirli, proje sayesinde süt 
sığırcılığı işletmelerinde süt veriminde yüz-
de 25, buzağı veriminde yüzde 20 artış ve 

DÜNYANIN EN BÜYÜK 
10. TARIM ÜLKESİYİZ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 25 milyar dolarlık ihracat ve 48 milyar dolarlık 
tarımsal hasılasıyla dünyanın en büyük 10. tarım ülkesi olan Türkiye’nin tarım ve hayvancılık 

yatırımları için bölgesinde en uygun ve avantajlı ülke olduğunu söyledi

sağlık giderlerinde yüzde 15 azalış görüldü-
ğünü aktardı. Bakan Pakdemirli, “Eğer bu 
sistemi sadece damızlık dişi hayvanlarımıza 
takabilirsek ilave yem ve girdi kullanmadan 
yılda 1 milyon daha fazla buzağı, 2-3 milyon 
ton ilave süt elde edebiliriz. Yani her 100 
Akıllı Küpe, ilave 20 hayvan demek. Elde 
edilen verim ve hayvan sayısı ile sağlık 
giderlerinin azalmasını dâhil ettiğimizde 
bu teknolojinin yaygın kullanımı sonucun-
da ülke ekonomisine kısa vadede yıllık 5 
milyar, orta vadede ise 10 milyar lira katkı 
sunmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Tarımsal hasılanın son 3 yılda yüzde 78 
artışla 2020 yılında 337 milyar liraya ulaştı-
ğı ve cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldı-
ğını, tarımsal dış ticaret fazlasının ise yüzde 
31 artışla 7,2 milyar dolara yükseldiğini 
hatırlatan Pakdemirli, “Uluslararası Ticaret 
Merkezi’nin 2020 yılında yayınladığı ülkeler 
bazında kendi kendine yeterlilik, Çin’de yüz-
de 46, Almanya’da yüzde 78, ABD’de yüzde 
88 iken bu oran Türkiye’de yüzde 136 ola-
rak gerçekleşmiştir. Bu veriler, ülkemizin, 
tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine 
yeterli olduğunu ve net ihracatçı konumda 
oluğunu tam olarak göstermektedir. Ancak, 
geleceği çok daha iyi planlamamız gerektiği-
ni de biliyoruz.” dedi.

“YAPILAN İYİ İŞLERİ AKIŞLARIZ”

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi ve diğer belediyelerin de tarımla alakalı 
bir şeyler yapma gayreti içinde olduğunu 
gördüğünü belirten Pakdemirli, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu gayretlerin belediye 
bütçelerinden yüksek paylarla yapılmasını 
arzu ediyorum. Yapılan iyi işleri alkışlarız. 
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olmasını arzu ediyorum. Bir İzmirli olarak 
bunu arzu ediyorum.”
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Pakdemirli, yazılı açıklamasın-
da, pancar fiyatları ile çiftçiye 
sağlanan desteklere ilişkin bilgiler 

vererek, bu yıla ilişkin üretim beklentileri-
ni paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkladığı 875 liralık pancar 
fiyatının çiftçiler tarafından memnuniyetle 
karşılandığını ve pancara olan ilginin büyük 
oranda arttığını aktaran Pakdemirli, “Şeker-
de ilk defa avans alım fiyatı sene başında 
açıklandı. Pancar alım kesin fiyatı ise ekono-
mik gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da 
dikkate alınarak hasat öncesi açıklanacak. 
Dolayısıyla hiçbir çiftçimiz mağdur edil-
meyecek.” değerlendirmesinde bulundu. 
Pakdemirli, Türkşeker’in 35 ilde 15 şeker 
fabrikası ve 62 ziraat bölge şefliği vasıtasıy-
la pancar üretim sözleşmelerini imzalamaya 
başladığına işaret ederek, “Türkşeker 170’i 
teknik personel olmak üzere yaklaşık 700 
kişilik ekip ile gece gündüz sahada çalışma-
larını sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde 
bir hafta gibi kısa bir sürede 409 köyde, 4 
bin 252 çiftçiden yaklaşık 1,1 milyon ton pancar üretim taahhüdü alınarak sözleşme-

ler imzalandı.” bilgisini paylaştı.

“TÜRKŞEKER PANCAR ÇİFTÇİSİNE 
DESTEĞİNİ ARTIRDI”

Sonbahar yağışlarının geçen yılki ya-
ğışlarının üzerinde gerçekleştiğine dikkati 
çeken Pakdemirli, kışın ise bol kar yağışlı 
geçtiğini ve sonrasında bereketli yağmurlar 
beklediklerini ifade etti. Pakdemirli, “Mete-
orolojik veriler bu sene pancar üretiminde 
geçen yıla göre daha az su sorunu yaşana-
cağını müjdeliyor. Beklenen iklim koşulları 
oluştuğunda 2022 yılında pancar üretiminde 
yeni rekorlar bekliyoruz.” ifadelerini kullan-
dı. Türkşeker’in 2022 üretim döneminde 
pancar çiftçisine olan desteğini artırdığını da 
belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Türk-
şeker, çiftçimizin yüzde 17 olan istihkak posa 
oranını yüzde 20’ye, faizsiz şekilde 3 kez 
verilen avans sayısını 4’e çıkardı. Çiftçimizin 
finans sorunu yaşamaması için avans miktarı 
ise yüzde 100 artırılarak her dönem için ton 
başına 36 lira olarak belirlendi.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2022 yılında pancar üretiminde 
yeni rekorlar bekliyoruz” ifadesini kullandı

2022’DE PANCAR ÜRETİMİNDE 
YENİ REKORLAR BEKLİYORUZ
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Dünyanın önemli bir sorunu haline 
gelen küresel iklim değişikliği, tüm 
dünyanın mücadele etmesi gere-

ken bir sorun olarak ortaya çıktı. Bu kapsamda 
ülkeler, gerçekleştirmeye çalıştıkları işbirlikleri 
ile bu soruna karşı çözüm aramaya çalışıyor. 
Bunun yanında ülkeler, ortaya çıkan tabloyu 
değiştirmek ya da yavaşlatmak adına gelecek 
hedefleri ortaya koyuyor. Bu hedefler içerisin-
de en önemli rol üstlenen konu ise dünyadaki 
karbon salınımını azaltmak. Bunun için ise 
özellikle fosil yakıtların azaltılması büyük önem 
taşıyor. Burada da yenilenebilir enerji kaynak-
ları ön plana çıkıyor. Tüm dünyanın üzerinde 
durduğu bir konu olan yenilenebilir enerji 
konusunda Türkiye de ciddi çalışmalar ortaya 
koyuyor. Bunun için özellikle Güneş Enerjisi 
noktasında Konya ön plana çıkıyor. 

GÜNEŞTE KONYA ÖN PLANDA 

Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne 
sahip olan Konya, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından olan rüzgar ve güneş ba-
kımında oldukça avantajlı bir konumda. 
Konya güneş enerjisi sektöründeki 
mevcut durumu ve sahip olduğu 
potansiyeli bakımından ülkemizin 
önde gelen bölgelerinden biri. Yük-
sek güneş ışınımı değerleri, elverişli 
arazilerin varlığı gibi nedenlerle güneş 
tarlası yatırımlarına uygunluğu ve gü-
neş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren 
çok sayıda firmaya sahip olması nedeniyle 
bu yatırımları destekleme potansiyeli bakı-
mından önemli üstünlüklere sahip. Öyle ki 
hükümet politikaları çerçevesinde Konya’da 
ülkenin hatta Avrupa’nın en büyük GES 
projelerinden birinin yapımı sürüyor. Bunun 
yanında Konya’nın güney ilçelerinde rüzgar 
enerjisinden elektrik üretme imkanı bulunu-
yor. Bu konuda da çeşitli çalışmalar yapılırken, 

rüzgardan elektrik 
üretmek amacıyla 
kurulu güç günden 
güne artıyor. 

İklim değişikliğiyle daha da bir önem kazanan yenilenebilir enerji konusunda Konya öne 
çıkıyor. Özellikle güneş enerjisi santralleriyle dikkat çeken Konya’da GES kurulu gücü 1211,32 

MW, rüzgar kurulu gücü ise 284,32 MW’a ulaştı 

KONYA’NIN GÜNEŞİ PARLIYOR

GES’TE KONYA İLK SIRADA

Konya, sahip olduğu avantajlar ve hükü-
metin bu avantajı değerlendirme noktasındaki 
adımları sayesinde güneş enerjisinden elektrik 
üretim tesisi noktasında ülkede ilk sırada yer 
alıyor. Ayrıca ülkemizin ilk ve faaliyette olan 
tek Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
de Karapınar ilçesinde yer alıyor. Karapınar 
İlçesi’nde, “Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” 
ilan edilerek güneş enerjisi yatırımlarına tahsis 
edilmek üzere toplam alanı 61.585.762 m² ve 
alternatif maliyetleri çok düşük olan üç ayrı 
arazi belirlendi. Güneş ışınımı değerleri dikka-
te alındığında, belirlenen arazilerde kurulacak 
herhangi bir güneş tarlasından elde edilecek 
elektrik enerjisi miktarı, dünyada güneş tarlası 
yatırımlarının en yoğun yapıldığı Almanya’nın 
Bavyera bölgesine göre yaklaşık yüzde 70 daha 

fazla olacaktır.

KARAPINAR GES ÖRNEK MODEL

Karapınar’da kurulumu devam eden de-
vasa GES yatırımı, şehirdeki GES’e olan ilgiyi 
de artırıyor. Özellikle son dönemde çiftçinin 
en büyük girdi maliyeti enerji olunca, çiftçi bu 
konuda yeni arayışlara girdi. Bu kapsamda bazı 
çiftçiler şahsi olarak bazı çiftçiler ise birlikler ve 
kooperatifler aracılığıyla sulamada GES kullan-
maya başladı. Bu durumun teşvik ve destekler-
le gelecek yıllarda artması bekleniyor. 

OSB’LERDE DE GES ÖNE ÇIKIYOR

Sulamanın dışında GES’ler, sanayi bölgele-
rinde de büyük rol oynamaya başladı. Özellikle 
Konya’da Türkiye’nin örnek altyapısına sahip 
olan Organize Sanayi Bölgeleri’nde üreticiler 
GES’i tercih ediyor. Bu konuda yapılan örnek 
çalışmalar, teşvik ve destekler, üreticinin kendi 
elektriğini GES’ten üretmek istemesini sağlı-
yor. Bu durum üreticinin enerji maliyetlerinde 
büyük kazanım sağlıyor. 

KONYA ILI GÜNEŞ VE RÜZGAR SANTRAL GÜÇLERI

Lisanssız Santral 
Gücü (MW)

Lisanslı Santral 
(MW)

TOPLAM 
(MW)

GÜNEŞ 557,69 653,63 1211,32

RÜZGAR 0,5 283,82 284,32

AÇIKLAMA 653,63 MW gücündeki Lisanslı Güneş santralinin 554,73 MW’ı Karapınarda 
Tesis edilmekte olan 1000 MW lık YEKA GES’e aittir.
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Dünyanın önemli bir sorunu haline 
gelen küresel iklim değişikliği, tüm 
dünyanın mücadele etmesi gere-

ken bir sorun olarak ortaya çıktı. Bu kapsamda 
ülkeler, gerçekleştirmeye çalıştıkları işbirlikleri 
ile bu soruna karşı çözüm aramaya çalışıyor. 
Bunun yanında ülkeler, ortaya çıkan tabloyu 
değiştirmek ya da yavaşlatmak adına gelecek 
hedefleri ortaya koyuyor. Bu hedefler içerisin-
de en önemli rol üstlenen konu ise dünyadaki 
karbon salınımını azaltmak. Bunun için ise 
özellikle fosil yakıtların azaltılması büyük önem 
taşıyor. Burada da yenilenebilir enerji kaynak-
ları ön plana çıkıyor. Tüm dünyanın üzerinde 
durduğu bir konu olan yenilenebilir enerji 
konusunda Türkiye de ciddi çalışmalar ortaya 
koyuyor. Bunun için özellikle Güneş Enerjisi 
noktasında Konya ön plana çıkıyor. 

GÜNEŞTE KONYA ÖN PLANDA 

Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne 
sahip olan Konya, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından olan rüzgar ve güneş ba-
kımında oldukça avantajlı bir konumda. 
Konya güneş enerjisi sektöründeki 
mevcut durumu ve sahip olduğu 
potansiyeli bakımından ülkemizin 
önde gelen bölgelerinden biri. Yük-
sek güneş ışınımı değerleri, elverişli 
arazilerin varlığı gibi nedenlerle güneş 
tarlası yatırımlarına uygunluğu ve gü-
neş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren 
çok sayıda firmaya sahip olması nedeniyle 
bu yatırımları destekleme potansiyeli bakı-
mından önemli üstünlüklere sahip. Öyle ki 
hükümet politikaları çerçevesinde Konya’da 
ülkenin hatta Avrupa’nın en büyük GES 
projelerinden birinin yapımı sürüyor. Bunun 
yanında Konya’nın güney ilçelerinde rüzgar 
enerjisinden elektrik üretme imkanı bulunu-
yor. Bu konuda da çeşitli çalışmalar yapılırken, 

rüzgardan elektrik 
üretmek amacıyla 
kurulu güç günden 
güne artıyor. 

İklim değişikliğiyle daha da bir önem kazanan yenilenebilir enerji konusunda Konya öne 
çıkıyor. Özellikle güneş enerjisi santralleriyle dikkat çeken Konya’da GES kurulu gücü 1211,32 

MW, rüzgar kurulu gücü ise 284,32 MW’a ulaştı 

KONYA’NIN GÜNEŞİ PARLIYOR

GES’TE KONYA İLK SIRADA

Konya, sahip olduğu avantajlar ve hükü-
metin bu avantajı değerlendirme noktasındaki 
adımları sayesinde güneş enerjisinden elektrik 
üretim tesisi noktasında ülkede ilk sırada yer 
alıyor. Ayrıca ülkemizin ilk ve faaliyette olan 
tek Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
de Karapınar ilçesinde yer alıyor. Karapınar 
İlçesi’nde, “Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” 
ilan edilerek güneş enerjisi yatırımlarına tahsis 
edilmek üzere toplam alanı 61.585.762 m² ve 
alternatif maliyetleri çok düşük olan üç ayrı 
arazi belirlendi. Güneş ışınımı değerleri dikka-
te alındığında, belirlenen arazilerde kurulacak 
herhangi bir güneş tarlasından elde edilecek 
elektrik enerjisi miktarı, dünyada güneş tarlası 
yatırımlarının en yoğun yapıldığı Almanya’nın 
Bavyera bölgesine göre yaklaşık yüzde 70 daha 

fazla olacaktır.

KARAPINAR GES ÖRNEK MODEL

Karapınar’da kurulumu devam eden de-
vasa GES yatırımı, şehirdeki GES’e olan ilgiyi 
de artırıyor. Özellikle son dönemde çiftçinin 
en büyük girdi maliyeti enerji olunca, çiftçi bu 
konuda yeni arayışlara girdi. Bu kapsamda bazı 
çiftçiler şahsi olarak bazı çiftçiler ise birlikler ve 
kooperatifler aracılığıyla sulamada GES kullan-
maya başladı. Bu durumun teşvik ve destekler-
le gelecek yıllarda artması bekleniyor. 

OSB’LERDE DE GES ÖNE ÇIKIYOR

Sulamanın dışında GES’ler, sanayi bölgele-
rinde de büyük rol oynamaya başladı. Özellikle 
Konya’da Türkiye’nin örnek altyapısına sahip 
olan Organize Sanayi Bölgeleri’nde üreticiler 
GES’i tercih ediyor. Bu konuda yapılan örnek 
çalışmalar, teşvik ve destekler, üreticinin kendi 
elektriğini GES’ten üretmek istemesini sağlı-
yor. Bu durum üreticinin enerji maliyetlerinde 
büyük kazanım sağlıyor. 

KONYA ILI GÜNEŞ VE RÜZGAR SANTRAL GÜÇLERI

Lisanssız Santral 
Gücü (MW)

Lisanslı Santral 
(MW)

TOPLAM 
(MW)

GÜNEŞ 557,69 653,63 1211,32

RÜZGAR 0,5 283,82 284,32

AÇIKLAMA 653,63 MW gücündeki Lisanslı Güneş santralinin 554,73 MW’ı Karapınarda 
Tesis edilmekte olan 1000 MW lık YEKA GES’e aittir.

61



Türkiye’nin ilk nükleer enerji sant-
rali Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
(NGS), TBMM tarafından onay-

lanan Paris İklim Anlaşması’ndan doğan 
yükümlülükleri yerine getirmek için belir-
lenen “2053 net sıfır emisyon” hedefine 
sağlayacağı katkıyla öne çıkıyor. Türkiye ile 
Rusya arasında 12 Mayıs 2010’da imzala-
nan hükümetler arası anlaşma kapsamında 
Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli 
bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu 

NGS’nin birinci ünitesinin temeli, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin’in video konferans yöntemiyle katıldığı 
törenle 3 Nisan 2018’de atıldı. Türkiye’nin 
en büyük yatırımları arasında bulunan ve 
yaklaşık 60 yıllık işletme ömrü olan Akku-
yu NGS’nin daha sonra ikinci ve üçüncü 
ünitelerinin temelleri atıldı ve dördüncü 
ünitenin inşası için ise temel çukuru kazma 
çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların devam 

ettiği dördüncü ve son ünitede 29 Ekim’de 
verilen inşaat lisansının ardından gelecek 
yılın başında tam ölçekli inşaat çalışmala-
rına başlanması öngörülüyor. Ana lisans 
ve izinleri tamamlanan projede, çalışmalar 
inşaat sahasının tamamında hız kesmeden 
devam ediyor. Her biri 1200 megavatlık 
VVER-1200 tipi “III+” nesil reaktörlü 4 
reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 
megavat kurulu güce sahip olacak santra-
lin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 

AKKUYU NGS, 2053 
HEDEFİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek 
Akkuyu NGS’nin yıllık 35 milyon ton karbondioksit salımını engelleyeceği hesaplanıyor

100. yılının kutlanacağı 2023’te devreye alınması 
hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 
2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. 
Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 
35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, 
tek başına Türkiye’nin elektrik talebinin yüzde 
10’unu karşılayacağı öngörülüyor. Sıfır emisyon-
la, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan 
kesintisiz elektrik üretilebilecek Akkuyu NGS’nin 
yıllık 35 milyon ton karbondioksit salımını en-
gelleyeceği hesaplanıyor. Bu kapsamda Akkuyu 
NGS, Türkiye’nin TBMM tarafından onaylanan 
Paris İklim Anlaşması’ndan doğan yükümlülük-
leri yerine getirmek için belirlenen “2053 net 
sıfır emisyon” hedefine sağlayacağı katkıyla öne 
çıkıyor. İklim değişikliğiyle mücadelede önemli 
adımlar atan Türkiye’nin, Akkuyu NGS dışında 
kurulması planlanan iki nükleer enerji santraline 
yönelik çalışmaları da devam ediyor.

NÜKLEER ENERJİ 2020’DE 
2 MİLYAR TON KARBONDİOKSİT SALIMINI 

ENGELLEDİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Dünya 
Nükleer Birliği verilerinden derlenen bilgilere 
göre, küresel enerji arzının yüzde 10’unu karşı-
layan nükleer enerji, gelişmiş ekonomilerde uzun 
yıllardır düşük karbonlu enerji kaynağı olarak 
işlev görüyor.

Dünyada halen 33 ülkede faaliyet gösteren 
ve toplam 392 bin megavatlık kurulu güce sahip 
işletme halindeki 442 nükleer reaktör, 7 gün 24 
saat, iklim ve mevsim koşullarından bağımsız bir 
şekilde kesintisiz ve temiz enerji üretiyor.

Söz konusu reaktörler, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına rağmen 2020’de toplam 2 
bin 553 teravatsaat elektrik üreterek kömürden 
enerji üretimine kıyasla 2 milyar ton karbon-
dioksit salımını önlemeleriyle dikkati çekiyor. 
Dünyada 1950’li yıllarda kurulmaya başlanan 
nükleer santrallerin 1970’ten bu yana engellediği 
karbon emisyon miktarı ise 72 milyar ton olarak 
hesaplanıyor.

2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonunda 
1,5 dereceyle sınırlandırılmasını hedefleyen Paris 
Anlaşması, 10 Kasım’da Türkiye’de yürürlüğe 
girdi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, politikalarda 
ve yasalarda küresel sıcaklık artışını 1,5 derecey-
le sınırlandırma hedefine uygun şekilde düzen-
lenme yapılmasını sağlayacak hukuki ortamı 
oluştururken, Türkiye ulusal katkı beyanlarına 
ilişkin güncellemelerini bu çerçevede yapacak. 
Anlaşma kapsamında Türkiye’nin, ilk adım ola-
rak, enerji, atık, ulaşım, binalar ve tarım sek-
törlerindeki emisyon azaltım hedeflerini içeren 
ulusal katkı beyanlarını güncelleyerek Birleşmiş 
Milletler (BM) Sekreteryası’na sunması planla-
nıyor. Türkiye’nin güncelleyeceği ulusal katkı 
beyanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkla-
dığı 2053’te net sıfır emisyona ulaşma hedefine 
yönelik yol haritasının oluşturulması bekleniyor. 
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Türkiye’nin ilk nükleer enerji sant-
rali Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
(NGS), TBMM tarafından onay-

lanan Paris İklim Anlaşması’ndan doğan 
yükümlülükleri yerine getirmek için belir-
lenen “2053 net sıfır emisyon” hedefine 
sağlayacağı katkıyla öne çıkıyor. Türkiye ile 
Rusya arasında 12 Mayıs 2010’da imzala-
nan hükümetler arası anlaşma kapsamında 
Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli 
bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu 

NGS’nin birinci ünitesinin temeli, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin’in video konferans yöntemiyle katıldığı 
törenle 3 Nisan 2018’de atıldı. Türkiye’nin 
en büyük yatırımları arasında bulunan ve 
yaklaşık 60 yıllık işletme ömrü olan Akku-
yu NGS’nin daha sonra ikinci ve üçüncü 
ünitelerinin temelleri atıldı ve dördüncü 
ünitenin inşası için ise temel çukuru kazma 
çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların devam 

ettiği dördüncü ve son ünitede 29 Ekim’de 
verilen inşaat lisansının ardından gelecek 
yılın başında tam ölçekli inşaat çalışmala-
rına başlanması öngörülüyor. Ana lisans 
ve izinleri tamamlanan projede, çalışmalar 
inşaat sahasının tamamında hız kesmeden 
devam ediyor. Her biri 1200 megavatlık 
VVER-1200 tipi “III+” nesil reaktörlü 4 
reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 
megavat kurulu güce sahip olacak santra-
lin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 

AKKUYU NGS, 2053 
HEDEFİNDE ÖNE ÇIKIYOR
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Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesi-
nin 2026 yılının sonuna kadar 26 gigavat 
artışla yüzde 53 büyümesi bekleniyor. Bu 

büyümenin yüzde 48’inin güneş, yüzde 30’unun ise 
rüzgar enerjisinden sağlanacağı öngörülüyor. Ulusla-
rarası Enerji Ajansının (IEA) Yenilenebilir Enerji Piya-
sa Raporu’na göre, Türkiye’de 2020’de devreye giren 
yenilenebilir enerji kapasitesi 2019’daki kapasitenin 
iki katına çıktı. Bu artışta, büyük çaplı hidroelekt-
rik santrallerinin devreye girmesi ve Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan 
yararlanma tarihine yetiştirilmeye çalışılan yatırım-
ların hızlanması etkili oldu. Türkiye’de 2021-2026 
döneminde devreye giren yenilenebilir enerji kapasi-
tesinin ise 2020 yılı seviyesine göre 26 gigavat artışla 
yüzde 53 büyüme göstereceği öngörülüyor. Bu 
kapasitenin yaklaşık yüzde 80’inin güneş ve rüzgar 
enerjisinden sağlanması beklenirken, hidroelekt-
rik yatırımlarındaki büyümenin ise yavaşlayacağı 
tahmin ediliyor. Rüzgar enerjisinde ise 2022-2024 
döneminde beklenen yavaşlamanın ardından yeni-
den toparlanma öngörülüyor.

Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü ise 
ekim sonu itibarıyla 99 bin 50 megavata ulaştı. Bu 
kapasitenin yüzde 53’üne karşılık gelen 52 bin 555 
megavatını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu.

TÜRKİYE BÜYÜMEDE 
AVRUPA 5’İNCİSİ OLACAK

Raporun başyazarlarından IEA Kıdemli Analisti, 
Heymi Bahar, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2021-
2026 döneminde Avrupa’da yenilenebilir enerji ka-
pasitesini en fazla artıran 5’inci, dünyada ise 12’inci 
ülke olacağını dile getirdi. Avrupa’da yenilenebilir 
enerji kapasite artışında Almanya, Fransa, İspanya ve 
Hollanda’dan sonra Türkiye’nin yer aldığını belirten 

Bahar, “Ana senaryomuza göre Türkiye’de bu 
dönemde beklediğimiz 26 gigavatlık kapasite artışı 
daha fazla da olabilir. Zaten İspanya ve Hollanda ile 
de Türkiye’nin rakamları oldukça yakın.” dedi. Proje 
bazlı hidroelektrik santrali yatırımları ve Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanları projelerinin bu artışta önemli 
rol oynayacağını söyleyen Bahar, şunları kaydetti: 
“26 gigavatın yüzde 48’ini güneş, yüzde 30’unu 
rüzgar, yüzde 14’ünü hidroelektrik, yüzde 7’sine 
yakınını biyoyakıtlar ve kalan kısmını jeotermal enerji 
yatırımları oluşturuyor. Bu dağılım dünyadaki yenile-
nebilir enerji yatırımlarındaki dağılıma benzer şekilde 
gerçekleşiyor. 2021-2026 dönemindeki küresel yatı-
rımların da yüzde 60’ını güneş, yüzde 30’unu rüzgar 
projelerinin oluşturmasını bekliyoruz. Tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye için de takip etmesi en zor alan 
çatı güneş projeleri. Bu alandaki kapasite artışlarını 
aylık olarak takip ediyoruz. Türkiye’de çatı güneş 
santrali kurulumlarında hareketliliğin beklentimiz-
den yüksek olduğunu gördük. Bu alandaki projeksi-
yonumuzun ilk güncellemesini mayıs ayında yaptık. 
Daha sonra 9 aylık verilere baktığımızda beklenti-
mizden daha yüksek bir kapasite artışıyla karşılaştık.”

PARİS ANLAŞMASI VE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ

Bahar, yenilenebilir enerji yatırımlarının Tür-
kiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele ve ithal fosil 
yakıtlara bağımlılığını azaltmada önemli rol oynaya-
cağına dikkati çekti.

Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında ulusal 
katkı beyanında 2030’a kadar rüzgar ve güneşte 26 
gigavat kapasite oluşturmayı taahhüt ettiğini anım-
satan Bahar, “Bizim projeksiyonumuza göre, Türkiye 
hedefine rüzgarda 4 yıl, güneşte ise 7 yıl önceden 
ulaşıyor ve çok daha fazla potansiyel var.” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE 
2026 HEDEFİ BÜYÜK

Türkiye’de 2021-2026 döneminde devreye girecek yenilenebilir enerji kapasitesinin 
yaklaşık yüzde 80’ini güneş ve rüzgar oluşturacak
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YENILENEBILIR ENERJI 
YATIRIMLARINDA

SOSYAL KABUL EDILEBILIRLIK RISKI

Salgının etkisinde geçen 2020 ve 2021 
yılları insanların tüm faaliyetlerini 
olumsuz etkiledi. Turizmden sanayiye, 

madencilikten enerji sektörüne kadar tüm 
yatırımlar özellikle fi nans, lojistik, insan kaynağı 
ve pazarlama alanlarında bir yavaşlama 
ve hatta duraklamaya girdi. Ancak karar 
vericilerin aldığı kararların da etkisiyle piyasalar 
sürdürülebilirliğini bir şekilde sağladı. 

2020 yılında yaşanan kuvvetli meteorolojik 
olayların sayısında da bir artış yaşandı. 2021 
yılı ise oldukça olumsuz durumlar yaşanmakla 
birlikte iklim krizinin Türkiye’ye etkisi daha da 
arttı. Yaşanan orman yangınları, seller bunun 
en büyük göstergeleri. İklim krizi artık ülkelerin 
gündemini daha fazla işgal etmeye başladı. 
Süreç içerisinde bu zamana kadar alınan 
uluslararası kararlar, protokoller, sözleşmeler 
salgın sürecinde daha eylemsel bir yön 
kazanmaya başladığını söyleyebiliriz.

Ülkemizde geliştirilen sıfır atık projesi, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik 
üretiminin artması ve yerel yönetimlerin yaptığı 
çalışma ve uygulamalar sağlıklı bir çevrede 
yaşama hakkı için önem arz etmekte. Son 
yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından daha 
fazla yararlanılması hem iklim krizi ile mücadele 
hem de ülkemizin enerji bağımsızlığı adına 
kazançlar sağlamakta. Çalışmalarına başlanılan 
İklim Kanunu ile enerji verimliliği, emisyon 
ticareti, arazi kullanımı, ormancılık sektörü ve 
diğer birçok kavram ile iklim krizine dirençli 
ve uyumlu kentlerin, endüstriyel sanayinin, 
atık yönetiminin döngüsel ekonomi modeli ile 
oluşturulacağı öngörülmektedir.

2021 yılı sonu itibariyle ülkemizin kurulu güç 
toplamı 99.819 MW oldu. TEİAŞ’ın verilerine 
göre, kurulu güç içerisindeki en büyük pay 
25.573 MW ile doğal gaz santrallerinin, ardından 
ise 23.280 MW ile barajlı kaynakların oldu. 
Rüzgar santrallerin kurulu gücü 10.607 MW, 
güneş enerjisi santrallerinin 7815 MW, linyit 
santrallerinin kapasitesi 10.119,9 MW,  ithal 
kömür yakıtlı santrallerin kurulu gücü 8.993,8 
MW olurken akarsu tipi hidroelektrik santrallerin 
kurulu gücü 8.212,2 MW, jeotermalin 1.676,2 
MW ve biyokütlenin 1.644,5 MW oldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik 
üretmenin, ülke bağımsızlığına katkısı, iklim 
krizi ile mücadelesi, istihdam yaratması, enerji 
arz güvenliği sağlaması gibi birçok faydası 
bulunmakta. Son dönemde yaşadığımız 
sanayide elektrik kesintisi yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretmenin ne kadar 
önemli ve stratejik bir konumda olduğunu 
göstermiştir. 

Yenilenebilir enerji yatırımlarının iş süreci diğer 
sektörlerdeki yatırım süreçlerinden farklılık 

taşımaktadır. Uygulama sürecinde onlarca 
kanun, yönetmelik, ilke kararları gibi yatırımının 
sınırlarını belirleyen çok fazla etkileyici faktör 
bulunmaktadır. Örneğin, bir rüzgar enerjisi 
yatırımı yapılmadan önce rüzgar ölçümü 
yapılması mevzuat gereğidir. Elektrik Piyasası 
Çevre Kanunu, Çevre Kanunu, İmar Kanunu, 
Orman Kanunu, Mera Kanunu, Kamulaştırma 
Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun, Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği, Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları Yönetmeliği ve daha onlarca kanun 
ve yönetmelik içerisinde yatırım yapılmaya 
çalışılmaktadır. Özellikle, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri oldukça zor ve 
uzun bir süreçtir. Ortalama bir yatırımın hayata 
geçirilebilmesi için 50-55 idari kurumdan izin, 
onay ve görüş alınmaktadır. 

Finansal kapasitesinin fazla olduğu ve mevzuat 
anlamında bu kadar karmaşık olan yatırımların 
elbette riskleri bulunmaktadır. Türkiye Enerji 
Vakfı’nın 2016 yılında yayınladığı “Türkiye’de 
Yenilenebilir Enerji Yatırımları İçin Risk Algısı” 
isimli raporda bu riskler tanımlanmış olup 
günümüzde de aynı riskler devam etmektedir. 
Bu riskler; Elektrik fi yatı riski, Talep riski, 
Yakıt tedariki riski, Finansal risk, Teknoloji 
tedariki riski, Performans riski, Düzenleyici 
risk, Jeopolitik risk, İletim/dağıtım/şebeke 
sisteminden kaynaklanan riskler, Çevresel uyum 
riski, Rekabet riski, Sosyal kabul edilebilirlik riski.

Özellikle “Sosyal Kabul Edilebilirlik” riski 
yatırımları en fazla zorlayan ve hatta 
yatırımın gerçekleşmemesine neden olan 
risk tanımı olduğunu söyleyebiliriz. Türkçeye 
“sosyal (toplumsal) kabul” olarak çevrilen 
“social acceptance” kavramı, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim 
kapasitesinin arttırılmasını engelleyen teknik 
olmayan bariyerler içerisinde yer almaktadır 
(Peker, 2013: 664).Özellikle rüzgar ve güneş 
enerjisi yatırımlarında büyük ölçekli araziler 
kullanılmaktadır. Güneş enerjisi yatırımlarında 
1 MW güce sahip bir tesis için 16-17 dönüm 
arazi gerekmekte. Rüzgar enerjisi yatırımlarında 
sadece türbin yerleri ve idari bina olsa da 
türbinler arası mesafe ve diğer etkenlerden 
dolayı arazi kullanımı fazladır.  Yatırımların 
gerçekleşmesi ve sürdürülebilirliği, yatırım 
bölgesinde bulunan yerel halkın kabulüne 
ve desteğine bağlıdır. Maalesef yenilenebilir 
enerji kaynakları hakkında bilimsel olmayan 
iddialar sonucu açılan iptal davaları yatırımların 
belirlenen sürede yapılamamasına neden 
olmaktadır. Bir yenilenebilir enerji yatırımının, 
planlanan kurulu gücüne göre ÇED muafi yeti, 
ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Gereklidir 
kararı verilmektedir. Bunun üst ve alt sınırları 
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Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliğinin Ek-1 
ve Ek-2 listelerinde belirtilmiştir. Ayrıca 1/1000 ve 
1/5000 ölçekli imar planlarının da hazırlanması ve 
ilgili kurumlar tarafından onaylanması gerekmektedir. 
Bu süreç içerisinde en fazla görülen dava çeşitleri 
ÇED, imar, üretim lisansı ve kamulaştırma kararlarının 
iptaline yönelik davalardır. Elbette uygulama sürecinde 
hatalı olan projeler bulunmaktadır. Ancak bu kötü 
uygulamalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
evrensel kabul görmüş faydalarını engellememelidir. 

Yenilenebilir enerji yatırımcılarının bu süreç içerisinde 
dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. 
Eğer yatırımcı kendisini iyi ifade edemezse, bu enerji 
kaynağının hem ülkemize hem de dünyamıza olan 
katkılarını doğru araçlarla aktaramazsa, maalesef 
yerel halka yanlış bilgiler ulaşacak ve bir mücadele 
ortamı yaratılacaktır. Öncelikle yapılacak olan 
yatırımın bölgeye göre gerekli araçlarla tanıtılması 
gerekmektedir. Kırsal kalkınma projeleri ile hem 
bölgenin hem de yerel halkın gelişimine katkı 
sağlanmalıdır. İlk direnç ÇED ile ilgili idari kararın 
duyurusunun yapılmasıyla başlamakta olup inşaat 
dönemlerinde hız kazanmaktadır. Ancak yapılan 
araştırmalara göre işletme aşamasında bu direnç 
azalmakta ve neredeyse ortadan kalkmaktadır. Çünkü 
yenilenebilir enerji yatırımının bahsedilen iddialardan 
uzak olduğu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadıkları 
işletme döneminde ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak; gerek ülkelere gerekse dünyamızın 
iklim krizi ile mücadelesine katkısı olan yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar, çok fazla riskle 
karşılaşmaktadır. Bu risklerden en önemlilerinden 
biri olan sosyal kabul edilebilirlik riski bazen yatırımı 
yapılamaz boyuta getirmektedir. Sürdürülebilir 
kalkınma politikaları içerisinde yer alan yenilenebilir 
enerji yatırımlarının en önemli paydaşının yerel halk 
olduğu unutulmamalıdır.
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YENILENEBILIR ENERJI 
YATIRIMLARINDA

SOSYAL KABUL EDILEBILIRLIK RISKI

Salgının etkisinde geçen 2020 ve 2021 
yılları insanların tüm faaliyetlerini 
olumsuz etkiledi. Turizmden sanayiye, 

madencilikten enerji sektörüne kadar tüm 
yatırımlar özellikle fi nans, lojistik, insan kaynağı 
ve pazarlama alanlarında bir yavaşlama 
ve hatta duraklamaya girdi. Ancak karar 
vericilerin aldığı kararların da etkisiyle piyasalar 
sürdürülebilirliğini bir şekilde sağladı. 

2020 yılında yaşanan kuvvetli meteorolojik 
olayların sayısında da bir artış yaşandı. 2021 
yılı ise oldukça olumsuz durumlar yaşanmakla 
birlikte iklim krizinin Türkiye’ye etkisi daha da 
arttı. Yaşanan orman yangınları, seller bunun 
en büyük göstergeleri. İklim krizi artık ülkelerin 
gündemini daha fazla işgal etmeye başladı. 
Süreç içerisinde bu zamana kadar alınan 
uluslararası kararlar, protokoller, sözleşmeler 
salgın sürecinde daha eylemsel bir yön 
kazanmaya başladığını söyleyebiliriz.

Ülkemizde geliştirilen sıfır atık projesi, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik 
üretiminin artması ve yerel yönetimlerin yaptığı 
çalışma ve uygulamalar sağlıklı bir çevrede 
yaşama hakkı için önem arz etmekte. Son 
yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından daha 
fazla yararlanılması hem iklim krizi ile mücadele 
hem de ülkemizin enerji bağımsızlığı adına 
kazançlar sağlamakta. Çalışmalarına başlanılan 
İklim Kanunu ile enerji verimliliği, emisyon 
ticareti, arazi kullanımı, ormancılık sektörü ve 
diğer birçok kavram ile iklim krizine dirençli 
ve uyumlu kentlerin, endüstriyel sanayinin, 
atık yönetiminin döngüsel ekonomi modeli ile 
oluşturulacağı öngörülmektedir.

2021 yılı sonu itibariyle ülkemizin kurulu güç 
toplamı 99.819 MW oldu. TEİAŞ’ın verilerine 
göre, kurulu güç içerisindeki en büyük pay 
25.573 MW ile doğal gaz santrallerinin, ardından 
ise 23.280 MW ile barajlı kaynakların oldu. 
Rüzgar santrallerin kurulu gücü 10.607 MW, 
güneş enerjisi santrallerinin 7815 MW, linyit 
santrallerinin kapasitesi 10.119,9 MW,  ithal 
kömür yakıtlı santrallerin kurulu gücü 8.993,8 
MW olurken akarsu tipi hidroelektrik santrallerin 
kurulu gücü 8.212,2 MW, jeotermalin 1.676,2 
MW ve biyokütlenin 1.644,5 MW oldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik 
üretmenin, ülke bağımsızlığına katkısı, iklim 
krizi ile mücadelesi, istihdam yaratması, enerji 
arz güvenliği sağlaması gibi birçok faydası 
bulunmakta. Son dönemde yaşadığımız 
sanayide elektrik kesintisi yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretmenin ne kadar 
önemli ve stratejik bir konumda olduğunu 
göstermiştir. 

Yenilenebilir enerji yatırımlarının iş süreci diğer 
sektörlerdeki yatırım süreçlerinden farklılık 

taşımaktadır. Uygulama sürecinde onlarca 
kanun, yönetmelik, ilke kararları gibi yatırımının 
sınırlarını belirleyen çok fazla etkileyici faktör 
bulunmaktadır. Örneğin, bir rüzgar enerjisi 
yatırımı yapılmadan önce rüzgar ölçümü 
yapılması mevzuat gereğidir. Elektrik Piyasası 
Çevre Kanunu, Çevre Kanunu, İmar Kanunu, 
Orman Kanunu, Mera Kanunu, Kamulaştırma 
Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun, Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği, Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları Yönetmeliği ve daha onlarca kanun 
ve yönetmelik içerisinde yatırım yapılmaya 
çalışılmaktadır. Özellikle, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri oldukça zor ve 
uzun bir süreçtir. Ortalama bir yatırımın hayata 
geçirilebilmesi için 50-55 idari kurumdan izin, 
onay ve görüş alınmaktadır. 

Finansal kapasitesinin fazla olduğu ve mevzuat 
anlamında bu kadar karmaşık olan yatırımların 
elbette riskleri bulunmaktadır. Türkiye Enerji 
Vakfı’nın 2016 yılında yayınladığı “Türkiye’de 
Yenilenebilir Enerji Yatırımları İçin Risk Algısı” 
isimli raporda bu riskler tanımlanmış olup 
günümüzde de aynı riskler devam etmektedir. 
Bu riskler; Elektrik fi yatı riski, Talep riski, 
Yakıt tedariki riski, Finansal risk, Teknoloji 
tedariki riski, Performans riski, Düzenleyici 
risk, Jeopolitik risk, İletim/dağıtım/şebeke 
sisteminden kaynaklanan riskler, Çevresel uyum 
riski, Rekabet riski, Sosyal kabul edilebilirlik riski.

Özellikle “Sosyal Kabul Edilebilirlik” riski 
yatırımları en fazla zorlayan ve hatta 
yatırımın gerçekleşmemesine neden olan 
risk tanımı olduğunu söyleyebiliriz. Türkçeye 
“sosyal (toplumsal) kabul” olarak çevrilen 
“social acceptance” kavramı, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim 
kapasitesinin arttırılmasını engelleyen teknik 
olmayan bariyerler içerisinde yer almaktadır 
(Peker, 2013: 664).Özellikle rüzgar ve güneş 
enerjisi yatırımlarında büyük ölçekli araziler 
kullanılmaktadır. Güneş enerjisi yatırımlarında 
1 MW güce sahip bir tesis için 16-17 dönüm 
arazi gerekmekte. Rüzgar enerjisi yatırımlarında 
sadece türbin yerleri ve idari bina olsa da 
türbinler arası mesafe ve diğer etkenlerden 
dolayı arazi kullanımı fazladır.  Yatırımların 
gerçekleşmesi ve sürdürülebilirliği, yatırım 
bölgesinde bulunan yerel halkın kabulüne 
ve desteğine bağlıdır. Maalesef yenilenebilir 
enerji kaynakları hakkında bilimsel olmayan 
iddialar sonucu açılan iptal davaları yatırımların 
belirlenen sürede yapılamamasına neden 
olmaktadır. Bir yenilenebilir enerji yatırımının, 
planlanan kurulu gücüne göre ÇED muafi yeti, 
ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Gereklidir 
kararı verilmektedir. Bunun üst ve alt sınırları 
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Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliğinin Ek-1 
ve Ek-2 listelerinde belirtilmiştir. Ayrıca 1/1000 ve 
1/5000 ölçekli imar planlarının da hazırlanması ve 
ilgili kurumlar tarafından onaylanması gerekmektedir. 
Bu süreç içerisinde en fazla görülen dava çeşitleri 
ÇED, imar, üretim lisansı ve kamulaştırma kararlarının 
iptaline yönelik davalardır. Elbette uygulama sürecinde 
hatalı olan projeler bulunmaktadır. Ancak bu kötü 
uygulamalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
evrensel kabul görmüş faydalarını engellememelidir. 

Yenilenebilir enerji yatırımcılarının bu süreç içerisinde 
dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. 
Eğer yatırımcı kendisini iyi ifade edemezse, bu enerji 
kaynağının hem ülkemize hem de dünyamıza olan 
katkılarını doğru araçlarla aktaramazsa, maalesef 
yerel halka yanlış bilgiler ulaşacak ve bir mücadele 
ortamı yaratılacaktır. Öncelikle yapılacak olan 
yatırımın bölgeye göre gerekli araçlarla tanıtılması 
gerekmektedir. Kırsal kalkınma projeleri ile hem 
bölgenin hem de yerel halkın gelişimine katkı 
sağlanmalıdır. İlk direnç ÇED ile ilgili idari kararın 
duyurusunun yapılmasıyla başlamakta olup inşaat 
dönemlerinde hız kazanmaktadır. Ancak yapılan 
araştırmalara göre işletme aşamasında bu direnç 
azalmakta ve neredeyse ortadan kalkmaktadır. Çünkü 
yenilenebilir enerji yatırımının bahsedilen iddialardan 
uzak olduğu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadıkları 
işletme döneminde ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak; gerek ülkelere gerekse dünyamızın 
iklim krizi ile mücadelesine katkısı olan yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar, çok fazla riskle 
karşılaşmaktadır. Bu risklerden en önemlilerinden 
biri olan sosyal kabul edilebilirlik riski bazen yatırımı 
yapılamaz boyuta getirmektedir. Sürdürülebilir 
kalkınma politikaları içerisinde yer alan yenilenebilir 
enerji yatırımlarının en önemli paydaşının yerel halk 
olduğu unutulmamalıdır.
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Küresel iklim değişikliği tüm 
dünyada mevsim etkisiyle bazı 
sorunları da beraberinde getirdi. 

Birçok ülke son yıllarda çeşitli afetlere 
maruz kalırken, yine aynı dönemde küresel 
ölçekte orman yangınları da büyük artış 
gösterdi. Bu durum Türkiye’de de kendini 
gösterdi. Özellikle geçtiğimiz yıl Türkiye 
için orman yangınlarıyla mücadele edilen 
bir yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin 
dört biryanında yanan ormanlar, adeta 
ülkemizin ciğerlerine bir kor gibi düştü. 
Ortaya çıkan bu tablo, Yeşil Vatan olarak 
adlandırılan ormanların koruyuculuğunu 
ve bakımını üstlenen orman işçisini de 
ön plana çıkardı. Bu konuda büyük bir 
özveriyle çalışarak, ülkenin dört biryanında 
büyük işlere imza atan orman işçilerinin 
bu gayretleri büyük bir takdirle karşılanı-
yor. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda 
bulunan Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar 
Aslan, “Orman işçisinin olmadığı bir yerde 
ormandan söz etmek son derece yanlış 
olacaktır. Kış mevsiminde orman mücade-
lesi olmaz diyenler doğru söylüyor.  Sadece 
ormanla mücadele edilmez. Orman bakım 
ister, emek ister, ilgi ister, tohum olup 
serpilmek ister” diyerek orman işçilerinin 

önemine dikkat çekiyor. 

Halkımızda orman işçilerinin 
sadece yaz aylarında çalıştığı sadece 
yangınlara müdahale ettiği fikri hâkim 
bu doğru mudur? 

Öncelikle mevsim şartlarının norma-
lin üstünde seyrettiği bu günlerde yazın 
ateşle, kışın dondurucu soğukta karla 
mücadele eden orman kahramanlarımıza 
kolaylıklar dileyerek söze başlamak istiyo-
rum. Orman işçisine sadece yaz günlerinde 
ihtiyaç var diyen bazı kesimlere bu günler-
de arkadaşlarımızın verdiği mücadele en 
iyi cevap olacaktır. Geçen yıl kış mevsi-
minin en şiddetli olduğu zamanlarda 68 
orman yangınına müdahale edildi. Bu yılda 
sadece bir ayda 22 orman yangını ile mü-
dahale edildi. Sadece ormancılığı yangınlar 
olarak görmeyelim. Arkadaşlar orman bir 
evin bahçesi gibidir. 4 mevsim bakım ister. 
Toprağa tohum atmak, dikilenlere bakmak, 
sulamak, budamak, olgunlaşanları topla-
mak, toplananları ekonomiye kazandırmak 
nasıl ki bir bütünse ormancılıkta da bu 
böyledir. 

Efendim orman işçisi neler yaptı soru-
suyla başlayalım; 

2021 yılı için konuşuyorum, 
252 Milyon fidanı toprakla buluşturdu,
49 Milyon dekar alanı ağaçlandırdı, 

5000 adet gelir getiren orman proje-
sinde rol aldı, 

634 bal ormanı oluşturdu, 
1692 şehir ormanı oluşturdu. 
2021 yılı için havaya sunduğu katkı 

oranı ise 42 Milyon ton oksijendir. 
Üstelik bunları ne yazık ki arkadaşla-

rımız yıl içerisinde 9 ay 29 gün gibi kısa 
bir sürede gerçekleştirdi. Ama yıl 12 Ay! 
Havanın, suyun daha da değer kazandığı 
bu yıllarda orman ve orman işçisinin ba-
şarısı göz ardı edilemez. Orman ve Orman 
işçisini bir cümle içerisinde kullanmamız 
gerekmektedir. Orman işçisinin olmadığı 
bir yerde ormandan söz etmek son derece 
yanlış olacaktır. Kış mevsiminde orman 
mücadelesi olmaz diyenler doğru söylüyor.  
Sadece ormanla mücadele edilmez. Orman 
bakım ister, emek ister, ilgi ister, tohum 
olup serpilmek ister. 

 Kaldı ki ormancılık sadece yangın 
demek değildir. Ormanlarımızın var olma 
sebebi orman işçilerimizin verdiği müca-
dele ile olmaktadır. Dikilmeyen bir fidanın 
ormana kazandırılması nasıl mümkün 
değilse, ormanlarımızın inşa ve ihyasını 
oluşturan işçilerimizin olmaması da aynı 
olumsuzlukları beraberinde getirecektir. 

Özellikle siz orman işçilerimize 
12 ay iş 12 ay aş dediniz, bakanlık bu 
hususla ilgili gerekli düzenlemeleri 
yaptığını dile getiriyor. Geçici orman 
işçilerinin durumu nedir? ne istiyorlar?

Orman işçisi ne ister? Gururuyla, onu-
ruyla verdiği emeğin 12 ay karşılığını ister. 

(Aslında orman işçilerimiz bütçeye 
ek bir yük getirmediği gibi bütçeye katkı 
sağlamaktadır. İşçilerimizin talepleri-
nin karşılanması halinde Orman Genel 
Müdürlüğümüz kendisine yetecek imkana 
sahiptir.) İşçilerimizin iş başı yaptığı bu 
günlerde 2022 yılının bu sorunların, bu 
problemlerin çözüldüğü kaygılarının gide-
rildiği yıl olmasını ister, geleceğe güvenle 
bakmak ister. Burada şunu hatırlatmak 
istiyorum. Biz orman kahramanlarımızın 
12 ay çalıştırılması hususunda kararlıyız. 
Bu talebin cevap bulacağı son ana kadar da 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 9 Ay 29 Gün 
çalıştırılan bir işçinin kalan iki ayda nasıl 
geçindiğini biz biliyoruz. İşçilerimiz alanın-

YEŞIL VATANI 
ONLAR KORUYOR

Türkiye’nin can 
damarları olan 

ormanların artması ve 
korunması konusunda 
büyük gayret gösteren 

orman işçilerinin 
önemine dikkat çeken 

Öz Orman-İş Genel 
Başkanı Settar Aslan, 

“Orman işçisinin 
olmadığı bir yerde 

ormandan söz etmek 
son derece yanlış 

olacaktır” dedi 

da uzman oldukları 
halde inşaatlarda, 
pazarlarda, petrol 
istasyonlarında ça-
lışmaktadır. Bu du-
rum orman işçimiz 
için bir hakarettir. 
Siz canınızı ortaya 
koyarak çalışa-
caksınız fakat iki 
ay gibi bir sürede 
iktisat yapıyoruz 
mantığı ortaya 
atılarak işçilerimiz 
evlerine gönde-
riliyor. Biz bu 
geleneği yıkacağız. 
Geçici, sözleşmeli 
statülerin orman 
camiasının verimliliği için iyi bir yön-
tem olmadığını dün dile getirdiğimiz gibi 
bugün de dile getirmeye devam edeceğiz. 
Öncelikle birçok kurumda ihtiyaç duyulan 
personel ve talep edilen kadro rakamla-
rı veriliyor.  Biz Öz Orman-İş Sendikası 
olarak başlıca talebimizi devletin bütün 
kademelerinde dile getirdik, netice alana 
kadar da dile getirmeye devam edeceğiz. 
Bugün 8600 geçici orman işçisinin geçici 
olmaması gerektiğini tekrar hatırlatmakta 
fayda görüyoruz. Bazı haber sitelerinde 
orman genel müdürlüğünün 10 bin-20 bin 
kadro açtığı yönünde haberler yapılmakta. 
Burada haberciliğin dersini verecek deği-
lim ama işçilerimizin duyguları ile oynayıp, 
sitelerinin daha fazla tıklanmasını isteyen 
habercilere şunu söylemek istiyorum; 

Sırf siteleri okunsun diye bu tarz 
duygu istilası yapanlar yanlış yapmaktadır. 
İnsanların duyguları ile oynamak, beklenti 
içerisine düşürmek çok büyük bir vebaldir. 

Arkadaşlarımızın bu tip haberlere 
itibar etmemeleri, İşçi alımları ve kadro 
durumları ile ilgili haberleri resmi internet 
adresleri üzerinden takip etmeleri sağlıklı 
olacaktır.

Evet, ortada iki ana başlık var. Bunlar-
dan bir tanesi bizzat bakanımız tarafından 
da söz verildiği gibi geçici orman işçile-
rimize kadro, İkinci en önemli husus da 
orman genel müdürlüğümüzde yeterli kad-
roların olmadığı. Biz başından beri şunu 
söylüyoruz; Önce alınmış olan işçilerimizin 
geçici statüden çıkarılıp daimi statüye 
dönüşmeleri ve bundan sonra da geçici adı 
altında alımların yapılmaması. 

Geçici-Sözleşmeli-Süreli-Mevsimlik 
isimlerle devlet kadrolarında istihdam edi-

len kişilerin tek çatı altında toplanmaları, 
eşit iş, eşit ücret mantığının oluşturulması 
sadece bizim değil, bütün sendikaların, 
işçilerin beklentisidir.

2021 yılı Dünya ve Türkiye 
genelindeki orman yangınlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Ülkemizi orman 
yangınlarıyla mücadelede başarılı 
buluyor musunuz?

Bakın dünya genelini 2021 yılı olarak 
nasıl yaşadık? 3. Mart 2020’de Avustral-
ya’da başlayan yangınlar 240 gün sonra 
“söndü” teknoloji, donanım ve tedbirler 
yetersiz geldi. Yangın kendi kendine sön-
dü. Avustralya’da kontrol edilemeyen yan-
gınlar tam 240 gün sonra söndü. Yangında 
28 insan ölürken bir milyardan fazla canlı 
yok oldu. 3 binden fazla ev de hasar gördü. 
Teknoloji ve hava savunma güçleri çok iyi 
durumla olan ABD’de yaşanan yangınlar-
da 3 Milyon hektar, Rusya’da 1,4 milyon 
hektar, 

Kanada’da 2 milyon 700 bin hektarlık 
alan bütün hava kuvvetlerine rağmen sön-
dürülemedi. Bizim tabirimizle yangınları 
denizde bitti.  Yazın 16 gün içerisinde 135 
orman yangını ile mücadele eden orman 
kahramanlarımız yangın sonunda 118 
bin 789 hektarlık alan kaybetti. Burada 
şunu hatırlatmakta fayda görüyorum.  Yer 
ekiplerine gerek duymayan, sadece hava 
savunma kuvvetleri ile orman yangınlarını 
söndürmeye çalışan gelişmiş ülkelerdeki 
yanan yerler ile yer unsurlarının etkisi-
ni tecrübe etmiş ülkemizdeki yangınları 
karşılaştırmamız gerekiyor. Bunu karşılaş-
tırdığımızda orman teşkilatımızın ne kadar 
güçlü olduğunu net bir şekilde göreceksi-
niz. 

Siz orman 
yangınlarının 
temeli yer 
unsurlarıdır 
diyorsunuz? 
bu hususu 
biraz daha açar 
mısınız? 

Cumhurbaş-
kanlığı 2022 Yılı 
Yatırım Programı 
kapsamında orman 
yangınlarıyla hava-
dan mücadele için 
2 milyar 400 mil-
yon lira harcanarak 
19 helikopter ve 5 
yangın söndürme 
uçağı alınması 

kararlaştırdı. Teknolojinin varlığını asla 
küçümsemediğimiz bir gerçek. Fakat yer 
unsurlarının olmadığı bir yangının söndü-
rülmesi de mümkün gözükmüyor. 

Bu sebeple öncelikli olarak yer unsur-
larına gereken motivasyonun sağlanması 
gerekiyor. Bunun ana maddesi de işten 
çıkarılma korkusu yaşayan geçici işçile-
rimizin hak ettiği kadrolarına ulaşması. 
İkinci husus ise norm kadro sistemiyle ar-
tık ülkemizde kadroların emekli olmaması, 
kadroların vefat etmemesi şartıdır. 

Ülkemiz 2021 yılında tarihinin en 
büyük orman yangınına şahit oldu di-
yoruz. Şahit oldu ama aynı zamanda da 
orman teşkilatımızın ne kadar kahraman 
bir teşkilat olduğunu da görme imkanı 
sundu.  Medyada sayısız örneklerine şahit 
olduğumuz durumlar var. Mesela yangının 
ortasında kalan arkadaşımız yangın sön-
dürme aracı dediğimiz arazözü çıkarma-
dan yangın alanını terk etmeyeceğini dile 
getirmişti. Bizim için söz konusu araçlar 
orman işçimizin tırnağı olamaz ama değer 
ve sahiplenme durumuna baktığımızda 
orman teşkilatımız açısından büyük bir 
şans olarak görüyoruz.  Bakın yeşil vatanı 
korumak bizim arkadaşlarımız için namus 
ve şereftir. Bugün bu hassasiyete sahip 
olan arkadaşlarımızın yerini hangi mekanik 
teçhizat alabilir.  Bu sebeple ormanlarımı-
zın temeli de, iskeleti de orman işçileri-
mizdir. 

2021 yangınından hemen sonra 
Orman Genel Müdürlüğü ve Öz Orman-
İş Sendikası eğitim çalıştayı düzenledi. 
Şu durumda 2021 yılı yangınlarında 
neleri tecrübe ettik?
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Küresel iklim değişikliği tüm 
dünyada mevsim etkisiyle bazı 
sorunları da beraberinde getirdi. 

Birçok ülke son yıllarda çeşitli afetlere 
maruz kalırken, yine aynı dönemde küresel 
ölçekte orman yangınları da büyük artış 
gösterdi. Bu durum Türkiye’de de kendini 
gösterdi. Özellikle geçtiğimiz yıl Türkiye 
için orman yangınlarıyla mücadele edilen 
bir yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin 
dört biryanında yanan ormanlar, adeta 
ülkemizin ciğerlerine bir kor gibi düştü. 
Ortaya çıkan bu tablo, Yeşil Vatan olarak 
adlandırılan ormanların koruyuculuğunu 
ve bakımını üstlenen orman işçisini de 
ön plana çıkardı. Bu konuda büyük bir 
özveriyle çalışarak, ülkenin dört biryanında 
büyük işlere imza atan orman işçilerinin 
bu gayretleri büyük bir takdirle karşılanı-
yor. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda 
bulunan Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar 
Aslan, “Orman işçisinin olmadığı bir yerde 
ormandan söz etmek son derece yanlış 
olacaktır. Kış mevsiminde orman mücade-
lesi olmaz diyenler doğru söylüyor.  Sadece 
ormanla mücadele edilmez. Orman bakım 
ister, emek ister, ilgi ister, tohum olup 
serpilmek ister” diyerek orman işçilerinin 

önemine dikkat çekiyor. 

Halkımızda orman işçilerinin 
sadece yaz aylarında çalıştığı sadece 
yangınlara müdahale ettiği fikri hâkim 
bu doğru mudur? 

Öncelikle mevsim şartlarının norma-
lin üstünde seyrettiği bu günlerde yazın 
ateşle, kışın dondurucu soğukta karla 
mücadele eden orman kahramanlarımıza 
kolaylıklar dileyerek söze başlamak istiyo-
rum. Orman işçisine sadece yaz günlerinde 
ihtiyaç var diyen bazı kesimlere bu günler-
de arkadaşlarımızın verdiği mücadele en 
iyi cevap olacaktır. Geçen yıl kış mevsi-
minin en şiddetli olduğu zamanlarda 68 
orman yangınına müdahale edildi. Bu yılda 
sadece bir ayda 22 orman yangını ile mü-
dahale edildi. Sadece ormancılığı yangınlar 
olarak görmeyelim. Arkadaşlar orman bir 
evin bahçesi gibidir. 4 mevsim bakım ister. 
Toprağa tohum atmak, dikilenlere bakmak, 
sulamak, budamak, olgunlaşanları topla-
mak, toplananları ekonomiye kazandırmak 
nasıl ki bir bütünse ormancılıkta da bu 
böyledir. 

Efendim orman işçisi neler yaptı soru-
suyla başlayalım; 

2021 yılı için konuşuyorum, 
252 Milyon fidanı toprakla buluşturdu,
49 Milyon dekar alanı ağaçlandırdı, 

5000 adet gelir getiren orman proje-
sinde rol aldı, 

634 bal ormanı oluşturdu, 
1692 şehir ormanı oluşturdu. 
2021 yılı için havaya sunduğu katkı 

oranı ise 42 Milyon ton oksijendir. 
Üstelik bunları ne yazık ki arkadaşla-

rımız yıl içerisinde 9 ay 29 gün gibi kısa 
bir sürede gerçekleştirdi. Ama yıl 12 Ay! 
Havanın, suyun daha da değer kazandığı 
bu yıllarda orman ve orman işçisinin ba-
şarısı göz ardı edilemez. Orman ve Orman 
işçisini bir cümle içerisinde kullanmamız 
gerekmektedir. Orman işçisinin olmadığı 
bir yerde ormandan söz etmek son derece 
yanlış olacaktır. Kış mevsiminde orman 
mücadelesi olmaz diyenler doğru söylüyor.  
Sadece ormanla mücadele edilmez. Orman 
bakım ister, emek ister, ilgi ister, tohum 
olup serpilmek ister. 

 Kaldı ki ormancılık sadece yangın 
demek değildir. Ormanlarımızın var olma 
sebebi orman işçilerimizin verdiği müca-
dele ile olmaktadır. Dikilmeyen bir fidanın 
ormana kazandırılması nasıl mümkün 
değilse, ormanlarımızın inşa ve ihyasını 
oluşturan işçilerimizin olmaması da aynı 
olumsuzlukları beraberinde getirecektir. 

Özellikle siz orman işçilerimize 
12 ay iş 12 ay aş dediniz, bakanlık bu 
hususla ilgili gerekli düzenlemeleri 
yaptığını dile getiriyor. Geçici orman 
işçilerinin durumu nedir? ne istiyorlar?

Orman işçisi ne ister? Gururuyla, onu-
ruyla verdiği emeğin 12 ay karşılığını ister. 

(Aslında orman işçilerimiz bütçeye 
ek bir yük getirmediği gibi bütçeye katkı 
sağlamaktadır. İşçilerimizin talepleri-
nin karşılanması halinde Orman Genel 
Müdürlüğümüz kendisine yetecek imkana 
sahiptir.) İşçilerimizin iş başı yaptığı bu 
günlerde 2022 yılının bu sorunların, bu 
problemlerin çözüldüğü kaygılarının gide-
rildiği yıl olmasını ister, geleceğe güvenle 
bakmak ister. Burada şunu hatırlatmak 
istiyorum. Biz orman kahramanlarımızın 
12 ay çalıştırılması hususunda kararlıyız. 
Bu talebin cevap bulacağı son ana kadar da 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 9 Ay 29 Gün 
çalıştırılan bir işçinin kalan iki ayda nasıl 
geçindiğini biz biliyoruz. İşçilerimiz alanın-

YEŞIL VATANI 
ONLAR KORUYOR

Türkiye’nin can 
damarları olan 

ormanların artması ve 
korunması konusunda 
büyük gayret gösteren 

orman işçilerinin 
önemine dikkat çeken 

Öz Orman-İş Genel 
Başkanı Settar Aslan, 

“Orman işçisinin 
olmadığı bir yerde 

ormandan söz etmek 
son derece yanlış 

olacaktır” dedi 

da uzman oldukları 
halde inşaatlarda, 
pazarlarda, petrol 
istasyonlarında ça-
lışmaktadır. Bu du-
rum orman işçimiz 
için bir hakarettir. 
Siz canınızı ortaya 
koyarak çalışa-
caksınız fakat iki 
ay gibi bir sürede 
iktisat yapıyoruz 
mantığı ortaya 
atılarak işçilerimiz 
evlerine gönde-
riliyor. Biz bu 
geleneği yıkacağız. 
Geçici, sözleşmeli 
statülerin orman 
camiasının verimliliği için iyi bir yön-
tem olmadığını dün dile getirdiğimiz gibi 
bugün de dile getirmeye devam edeceğiz. 
Öncelikle birçok kurumda ihtiyaç duyulan 
personel ve talep edilen kadro rakamla-
rı veriliyor.  Biz Öz Orman-İş Sendikası 
olarak başlıca talebimizi devletin bütün 
kademelerinde dile getirdik, netice alana 
kadar da dile getirmeye devam edeceğiz. 
Bugün 8600 geçici orman işçisinin geçici 
olmaması gerektiğini tekrar hatırlatmakta 
fayda görüyoruz. Bazı haber sitelerinde 
orman genel müdürlüğünün 10 bin-20 bin 
kadro açtığı yönünde haberler yapılmakta. 
Burada haberciliğin dersini verecek deği-
lim ama işçilerimizin duyguları ile oynayıp, 
sitelerinin daha fazla tıklanmasını isteyen 
habercilere şunu söylemek istiyorum; 

Sırf siteleri okunsun diye bu tarz 
duygu istilası yapanlar yanlış yapmaktadır. 
İnsanların duyguları ile oynamak, beklenti 
içerisine düşürmek çok büyük bir vebaldir. 

Arkadaşlarımızın bu tip haberlere 
itibar etmemeleri, İşçi alımları ve kadro 
durumları ile ilgili haberleri resmi internet 
adresleri üzerinden takip etmeleri sağlıklı 
olacaktır.

Evet, ortada iki ana başlık var. Bunlar-
dan bir tanesi bizzat bakanımız tarafından 
da söz verildiği gibi geçici orman işçile-
rimize kadro, İkinci en önemli husus da 
orman genel müdürlüğümüzde yeterli kad-
roların olmadığı. Biz başından beri şunu 
söylüyoruz; Önce alınmış olan işçilerimizin 
geçici statüden çıkarılıp daimi statüye 
dönüşmeleri ve bundan sonra da geçici adı 
altında alımların yapılmaması. 

Geçici-Sözleşmeli-Süreli-Mevsimlik 
isimlerle devlet kadrolarında istihdam edi-

len kişilerin tek çatı altında toplanmaları, 
eşit iş, eşit ücret mantığının oluşturulması 
sadece bizim değil, bütün sendikaların, 
işçilerin beklentisidir.

2021 yılı Dünya ve Türkiye 
genelindeki orman yangınlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Ülkemizi orman 
yangınlarıyla mücadelede başarılı 
buluyor musunuz?

Bakın dünya genelini 2021 yılı olarak 
nasıl yaşadık? 3. Mart 2020’de Avustral-
ya’da başlayan yangınlar 240 gün sonra 
“söndü” teknoloji, donanım ve tedbirler 
yetersiz geldi. Yangın kendi kendine sön-
dü. Avustralya’da kontrol edilemeyen yan-
gınlar tam 240 gün sonra söndü. Yangında 
28 insan ölürken bir milyardan fazla canlı 
yok oldu. 3 binden fazla ev de hasar gördü. 
Teknoloji ve hava savunma güçleri çok iyi 
durumla olan ABD’de yaşanan yangınlar-
da 3 Milyon hektar, Rusya’da 1,4 milyon 
hektar, 

Kanada’da 2 milyon 700 bin hektarlık 
alan bütün hava kuvvetlerine rağmen sön-
dürülemedi. Bizim tabirimizle yangınları 
denizde bitti.  Yazın 16 gün içerisinde 135 
orman yangını ile mücadele eden orman 
kahramanlarımız yangın sonunda 118 
bin 789 hektarlık alan kaybetti. Burada 
şunu hatırlatmakta fayda görüyorum.  Yer 
ekiplerine gerek duymayan, sadece hava 
savunma kuvvetleri ile orman yangınlarını 
söndürmeye çalışan gelişmiş ülkelerdeki 
yanan yerler ile yer unsurlarının etkisi-
ni tecrübe etmiş ülkemizdeki yangınları 
karşılaştırmamız gerekiyor. Bunu karşılaş-
tırdığımızda orman teşkilatımızın ne kadar 
güçlü olduğunu net bir şekilde göreceksi-
niz. 

Siz orman 
yangınlarının 
temeli yer 
unsurlarıdır 
diyorsunuz? 
bu hususu 
biraz daha açar 
mısınız? 

Cumhurbaş-
kanlığı 2022 Yılı 
Yatırım Programı 
kapsamında orman 
yangınlarıyla hava-
dan mücadele için 
2 milyar 400 mil-
yon lira harcanarak 
19 helikopter ve 5 
yangın söndürme 
uçağı alınması 

kararlaştırdı. Teknolojinin varlığını asla 
küçümsemediğimiz bir gerçek. Fakat yer 
unsurlarının olmadığı bir yangının söndü-
rülmesi de mümkün gözükmüyor. 

Bu sebeple öncelikli olarak yer unsur-
larına gereken motivasyonun sağlanması 
gerekiyor. Bunun ana maddesi de işten 
çıkarılma korkusu yaşayan geçici işçile-
rimizin hak ettiği kadrolarına ulaşması. 
İkinci husus ise norm kadro sistemiyle ar-
tık ülkemizde kadroların emekli olmaması, 
kadroların vefat etmemesi şartıdır. 

Ülkemiz 2021 yılında tarihinin en 
büyük orman yangınına şahit oldu di-
yoruz. Şahit oldu ama aynı zamanda da 
orman teşkilatımızın ne kadar kahraman 
bir teşkilat olduğunu da görme imkanı 
sundu.  Medyada sayısız örneklerine şahit 
olduğumuz durumlar var. Mesela yangının 
ortasında kalan arkadaşımız yangın sön-
dürme aracı dediğimiz arazözü çıkarma-
dan yangın alanını terk etmeyeceğini dile 
getirmişti. Bizim için söz konusu araçlar 
orman işçimizin tırnağı olamaz ama değer 
ve sahiplenme durumuna baktığımızda 
orman teşkilatımız açısından büyük bir 
şans olarak görüyoruz.  Bakın yeşil vatanı 
korumak bizim arkadaşlarımız için namus 
ve şereftir. Bugün bu hassasiyete sahip 
olan arkadaşlarımızın yerini hangi mekanik 
teçhizat alabilir.  Bu sebeple ormanlarımı-
zın temeli de, iskeleti de orman işçileri-
mizdir. 

2021 yangınından hemen sonra 
Orman Genel Müdürlüğü ve Öz Orman-
İş Sendikası eğitim çalıştayı düzenledi. 
Şu durumda 2021 yılı yangınlarında 
neleri tecrübe ettik?
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1- Orman yangınlarında hayatını 
kaybeden arkadaşlarımızın şehit sayılması 
gerektiğini yıllarca dile getiriyorduk. 134 
orman emekçimizin şehit statüsüne alın-
ması hakkında çalışma başlatıldı. 

2- Yangınlarda insanüstü bir gayret 
sarf eden orman emekçilerimizi ülkemiz 
ve dünya yanından tanıma imkanı buldu 
ve kendilerinden esirgenen 2 aylık zaman 
diliminin verilmesi için de çalışmalar 
başlatıldı. 

3- Ormanların bakımının, onarımının, 
korunmasının da bizzat orman çalışanları-
mız sayesinde yapıldığının eskiden yapılan 
itfaiye haberlerinin doğru olmadığını, 
ormanlarda yangına müdahale eden ekip-
lerin bizzat orman işçisi olduğu kamuoyu 
tarafından güncellenmiş oldu. 

Orman yangınlarında yanan yerler 
ne durumda? Yanan alanlarla ilgili 
medyada farklı algılar olmuştu. Bu 
konuda neler söylersiniz?

16 gün içerisinde büyük bir özveri ile 
söndürülen ormanlarımız kanunda yer al-
dığı maddeye istinaden tekrar inşa ve ihya 
ediliyor. Bu durumu yerinde takip eden 
medya organlarımız gereken hassasiyeti de 
gösteriyorlar. Tartışmaların yaşanmaması 
için, ormanlık alanlarımızın tekrar ormana 
kazandırılması yönünde yapılmak istenen 
yıpratma çalışmaları için de medyanın or-
man alanlarımızı takip etmesi önemlidir.

Anayasanın 169. Maddesi gereği; 
yanan alanların yeniden orman haline 
getirilmesi zorunludur maddesi harfiyen 
yerine getirilmektedir. 

Öz Orman-İş sayesinde toplum 
“yeşil vatan” ve “ateş savaşçıları” diye 
iki kavramı tanıma imkanı buldu. Yeşil 
vatanın koruyucuları ateş savaşçıları 
için neler söylemek istersiniz? 

Değerli arkadaşlar burada bir gerçe-
ğin altını tekrar tekrar çiziyorum; Orman 
işçisinin olmadığı bir yerde orman olmaz. 
Orman işçilerimiz aylarca evlerinden, aile-
lerinden uzakta, dağların burçlarında yeşil 
vatanı hem koruyorlar hem de ormanla-
rımızın bakım ve onarımını sağlıyorlar. 
Bugün orman işçisini sadece yangınla mü-
cadele eden kişiler olarak görmek sağlıksız 
bir yaklaşımdır. Bakın kar mücadelesinde 
orman köylerimizde mücadele veren ar-
kadaşlarımızı görüyorsunuz. Sel felaketini 
yaşadık, en ön sırada müdahale eden kişi-
ler olarak orman işçilerimizi görüyorsunuz. 

2021 yılını kapattınız, 2022 yılı için 
beklentileriniz nelerdir?

Temennimiz girişlerin yapıldığı 2022 
yılında artık çıkışların yaşanmaması. 

Cumhurbaşkanımıza, Çalışma baka-
nımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel 
Müdürümüze ve bakanlarımıza inanıyor ve 
güveniyoruz. Sayın Bakanımızın söylediği 
gibi geçici orman işçisi artık kader değil, 
sonuç olacak. 2022 yılında ormanlarımız 
için canını hiçe sayan arkadaşlarımız in-
şallah hak ettikleri şekilde 12 ay çalıştırı-
lacaktır. 

“YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ZORLUKLARI 
KADAR, YENİ FIRSATLARI DA İÇERİYOR”

Atmosfer artan bir ivme ile ısınıyor, iklim 
her geçen yıl değişiklikler gösteriyor.  
Dünyadaki sekiz milyon türün bir 

milyonu yok olma riski ile karşı karşıya, 
ormanlar ve okyanuslar kirleniyor. Bütün bunlar 
ise sadece 1.5 derecelik küresel ısınmanın 
etkileri ve bu ısınma artarak da devam ediyor. 

Diğer yandan artarak devam eden çevre 
kirliliği sonucunda doğal bitki örtüsü biyolojik 
çeşitliliğini yitiriyor. Bitkiler de içerdikleri 
mineral ve vitamin değerleri bakımından gün 
geçtikçe değer kaybediyor. Örneğin bir insanın 
günlük C vitamini ihtiyacını karşılaması için 
günde 1 adet portakal tüketmesi gerekirken, 
şu an da bölgesel değişiklikler göz önünde 
bulundurulduğu zaman 6-8 adet arası 
tüketmesi gerekiyor. 

İşte tüm bu değişimlerle birlikte artık dünya 
yeni bir denge arıyor. Bu süreçte Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ve sıfır karbon hedefi  çok önemli.  
Avrupa Yeşil Mutabakatı 2050 yılına kadar tüm 
Avrupa için sera gazı emisyonlarının olmadığı 
sıfır karbon hedefi  koydu.  Ülkemiz de TBMM’de 
onaylanan Paris İklim Anlaşması ile birlikte 
bu sürece dahil oldu ve 2053 yılına kadar sıfır 
karbon hedefi  koydu.   
Şu an için 5 sektörün karbon emisyonunu 
düşürmek hedefl eniyor 

Sınırda Karbon Düzenlemesi, 1 Ocak 2023 
tarihinde başlayacak ve 3 yıllık geçiş sürecini 
kapsayacak. 1 Ocak 2026 itibariyle de, tam 
uygulamaya başlanması planlanıyor. Burada 
kritik önemde olan bir konu var; bu 3 yıllık geçiş 
süreci boyunca ilgili sektörlerin Sınırda Karbon 
Düzenlemesi Beyannamesi vermesi gerekiyor. 
Yani işletmelerin, AB’nin ithal ettiği ürünler için 
doğrudan sera gazı emisyonlarının hesabını 
kapsayacak bu beyannameyi vermeleri son 
derece önemli. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde bir tüzük 
olarak açıklanan Sınırda Karbon Düzenlemesi, 
şu an için enerji yoğun 5 sektörün karbon 
emisyonunu düşürmeyi hedefl iyor; demir-çelik, 
alüminyum, çimento, gübre, elektrik.
Temiz enerji en kritik konu

Tabi, Avrupa Yeşil Mutabakatının hedefl erine 

ulaşması için ekonominin geneline temiz 
enerji arzı, endüstri, üretim, tüketim, büyük 
ölçekli altyapı, ulaşım, gıda, tarım, inşaat, 
vergilendirme ve sosyal fayda politikalarını 
yeniden düşünmeye ihtiyaç var. Bu hedefl ere 
ulaşmak için doğal ekosistemlerin korunması 
ve eski haline getirilmesi, kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı, insan sağlığının 
iyileştirilmesi, bunlara verilen değerin 
arttırılması şart.

2030 ve 2050 iklim hedefl erine ulaşabilmek 
için, özellikle enerji sisteminin karbondan 
daha fazla arındırılması kritik bir öneme sahip. 
İktisadi sektörlerdeki enerji üretimi ve kullanımı 
Avrupa Birliği’nin sera gazı emisyonunun 
yüzde 75’inden fazlasını oluşturmaktadır. Enerji 
verimliliğine önem verilmelidir. Temiz enerji 
geçişi tüketicileri sürece dahil etmeli ve onlara 
fayda sağlamalıdır.                  

Temel yaşam standardını sağlamak için gereken 
temel enerji kaynaklarını karşılayamayan 
haneler için, akıllı şebekeler, karbon depolama 
ve karbondan döngüsel amaçlarla yararlanma, 
enerji depolama gibi yenilikçi teknolojilerin ve 
altyapıların konumlandırılmasını teşvik etmeli 
ve aynı zamanda sektör entegrasyonunu da 
mümkün kılmalıdır. Toksik içermeyen bir 
çevre için sıfır kirlilik hedefi  ekosistemleri 
ve biyoçeşitliliği korumak ve iyileştirmek, 
tarladan sofraya adil sağlıklı ve çevre dostu 
bir gıda sistemi tasarlamak; sürdürülebilir 
ve akıllı hareketliliğe geçişin hızlandırılması 
gerekmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm 
sürecinin işletmeleri ve ülkemizi zorlayacak 
alanları var. Ancak son dönemde sanayisi 
ile öne çıkan Türkiye ve Konya gibi Anadolu 
şehirleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 
oluşan yeni ekonomiye ve bu dönüşüm 
sürecine adapte olabilecek potansiyele 
sahip. Şayet, bu sürecin zorunluluklarını 
yerine getirir, yeni küresel üretim süreçlerine 
eklemlenebilirsek; sanayide yepyeni fırsat 
alanları yakalar ve en büyük ticari partnerimiz 
olan Avrupa ile ticari iş birliğimizi daha da 
güçlendirmiş oluruz.

ÖMER TURAN 
YALGIN

Küresel Gelecek ve Yeşil 
Dönüşüm Derneği Başkanı 
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1- Orman yangınlarında hayatını 
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ve dünya yanından tanıma imkanı buldu 
ve kendilerinden esirgenen 2 aylık zaman 
diliminin verilmesi için de çalışmalar 
başlatıldı. 
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bir yaklaşımdır. Bakın kar mücadelesinde 
orman köylerimizde mücadele veren ar-
kadaşlarımızı görüyorsunuz. Sel felaketini 
yaşadık, en ön sırada müdahale eden kişi-
ler olarak orman işçilerimizi görüyorsunuz. 

2021 yılını kapattınız, 2022 yılı için 
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Temennimiz girişlerin yapıldığı 2022 
yılında artık çıkışların yaşanmaması. 

Cumhurbaşkanımıza, Çalışma baka-
nımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel 
Müdürümüze ve bakanlarımıza inanıyor ve 
güveniyoruz. Sayın Bakanımızın söylediği 
gibi geçici orman işçisi artık kader değil, 
sonuç olacak. 2022 yılında ormanlarımız 
için canını hiçe sayan arkadaşlarımız in-
şallah hak ettikleri şekilde 12 ay çalıştırı-
lacaktır. 
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her geçen yıl değişiklikler gösteriyor.  
Dünyadaki sekiz milyon türün bir 

milyonu yok olma riski ile karşı karşıya, 
ormanlar ve okyanuslar kirleniyor. Bütün bunlar 
ise sadece 1.5 derecelik küresel ısınmanın 
etkileri ve bu ısınma artarak da devam ediyor. 

Diğer yandan artarak devam eden çevre 
kirliliği sonucunda doğal bitki örtüsü biyolojik 
çeşitliliğini yitiriyor. Bitkiler de içerdikleri 
mineral ve vitamin değerleri bakımından gün 
geçtikçe değer kaybediyor. Örneğin bir insanın 
günlük C vitamini ihtiyacını karşılaması için 
günde 1 adet portakal tüketmesi gerekirken, 
şu an da bölgesel değişiklikler göz önünde 
bulundurulduğu zaman 6-8 adet arası 
tüketmesi gerekiyor. 

İşte tüm bu değişimlerle birlikte artık dünya 
yeni bir denge arıyor. Bu süreçte Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ve sıfır karbon hedefi  çok önemli.  
Avrupa Yeşil Mutabakatı 2050 yılına kadar tüm 
Avrupa için sera gazı emisyonlarının olmadığı 
sıfır karbon hedefi  koydu.  Ülkemiz de TBMM’de 
onaylanan Paris İklim Anlaşması ile birlikte 
bu sürece dahil oldu ve 2053 yılına kadar sıfır 
karbon hedefi  koydu.   
Şu an için 5 sektörün karbon emisyonunu 
düşürmek hedefl eniyor 

Sınırda Karbon Düzenlemesi, 1 Ocak 2023 
tarihinde başlayacak ve 3 yıllık geçiş sürecini 
kapsayacak. 1 Ocak 2026 itibariyle de, tam 
uygulamaya başlanması planlanıyor. Burada 
kritik önemde olan bir konu var; bu 3 yıllık geçiş 
süreci boyunca ilgili sektörlerin Sınırda Karbon 
Düzenlemesi Beyannamesi vermesi gerekiyor. 
Yani işletmelerin, AB’nin ithal ettiği ürünler için 
doğrudan sera gazı emisyonlarının hesabını 
kapsayacak bu beyannameyi vermeleri son 
derece önemli. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde bir tüzük 
olarak açıklanan Sınırda Karbon Düzenlemesi, 
şu an için enerji yoğun 5 sektörün karbon 
emisyonunu düşürmeyi hedefl iyor; demir-çelik, 
alüminyum, çimento, gübre, elektrik.
Temiz enerji en kritik konu

Tabi, Avrupa Yeşil Mutabakatının hedefl erine 

ulaşması için ekonominin geneline temiz 
enerji arzı, endüstri, üretim, tüketim, büyük 
ölçekli altyapı, ulaşım, gıda, tarım, inşaat, 
vergilendirme ve sosyal fayda politikalarını 
yeniden düşünmeye ihtiyaç var. Bu hedefl ere 
ulaşmak için doğal ekosistemlerin korunması 
ve eski haline getirilmesi, kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı, insan sağlığının 
iyileştirilmesi, bunlara verilen değerin 
arttırılması şart.

2030 ve 2050 iklim hedefl erine ulaşabilmek 
için, özellikle enerji sisteminin karbondan 
daha fazla arındırılması kritik bir öneme sahip. 
İktisadi sektörlerdeki enerji üretimi ve kullanımı 
Avrupa Birliği’nin sera gazı emisyonunun 
yüzde 75’inden fazlasını oluşturmaktadır. Enerji 
verimliliğine önem verilmelidir. Temiz enerji 
geçişi tüketicileri sürece dahil etmeli ve onlara 
fayda sağlamalıdır.                  

Temel yaşam standardını sağlamak için gereken 
temel enerji kaynaklarını karşılayamayan 
haneler için, akıllı şebekeler, karbon depolama 
ve karbondan döngüsel amaçlarla yararlanma, 
enerji depolama gibi yenilikçi teknolojilerin ve 
altyapıların konumlandırılmasını teşvik etmeli 
ve aynı zamanda sektör entegrasyonunu da 
mümkün kılmalıdır. Toksik içermeyen bir 
çevre için sıfır kirlilik hedefi  ekosistemleri 
ve biyoçeşitliliği korumak ve iyileştirmek, 
tarladan sofraya adil sağlıklı ve çevre dostu 
bir gıda sistemi tasarlamak; sürdürülebilir 
ve akıllı hareketliliğe geçişin hızlandırılması 
gerekmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm 
sürecinin işletmeleri ve ülkemizi zorlayacak 
alanları var. Ancak son dönemde sanayisi 
ile öne çıkan Türkiye ve Konya gibi Anadolu 
şehirleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 
oluşan yeni ekonomiye ve bu dönüşüm 
sürecine adapte olabilecek potansiyele 
sahip. Şayet, bu sürecin zorunluluklarını 
yerine getirir, yeni küresel üretim süreçlerine 
eklemlenebilirsek; sanayide yepyeni fırsat 
alanları yakalar ve en büyük ticari partnerimiz 
olan Avrupa ile ticari iş birliğimizi daha da 
güçlendirmiş oluruz.
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YEŞIL ENERJI IÇIN KUVEYT TÜRK’TEN 174 YEŞIL ENERJI IÇIN KUVEYT TÜRK’TEN 174 
GES PROJESINE FINANSMAN DESTEĞIGES PROJESINE FINANSMAN DESTEĞI

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, yenilenebilir enerji kaynakları alanında 
güneş enerji santrallerine yapılan yatırımlara finansman desteği vermeye devam ediyor. Türkiye’de 7 bin 385 

megavat olan kurulu güneş enerji santrallerinin 523 megavatı, Kuveyt Türk’ün finansman 
desteğinde bulunduğu 174 proje tarafından karşılanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA) modeli kapsamında geliştirdiği 

YEKA GES-3 yarışmalarının salgın koşullarına 
rağmen tamamlanması, katılım finans sektörün-
de de memnuniyetle karşılandı. YEKA GES-3 
kapsamında 36 ilde toplam 1.000 megavat gü-
cünde bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 
15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde 
74 mini YEKA yarışma yapıldı. 30 Mart 2022’de 
başvuruların yapılacağı YEKA GES-4 kapsamın-
da ise toplam kapasitesi 1.000 megavat olan 15 
yarışma düzenlenecek. Kapasiteler 50 ve 100 
megavat büyüklükler şeklinde tahsis edilecek. 12 
Ocak 2022’de başvuruların yapılacağı YEKA GES-
5 kapsamında da 1.500 megavat olan 23 bağlantı 
bölgesinde 76 güneş enerjisine dayalı yarışma 
yapılacak. YEKA GES ile Türkiye’de güneş ve 
rüzgâr enerjisi alanlarında yerli sanayi ve ilgili 
yan sanayinin geliştirilmesi, nitelikli personelin 
yetiştirilmesi ve tedarik zincirin güçlendirilmesi 
gibi konularda yeni fırsatların oluşturulması 
hedefleniyor.

“GES ALANINDA YATIRIM 
YAPANLARA FON DESTEĞINDE BULUNMAYA 

ÖNEM VERIYORUZ”

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşı-
lamak, çevreye verilen zararı azaltabilmek ve 
sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanmanın oldukça önemli 
olduğunu vurgulayan Ufuk Uyan, “YEKA GES-3 
kapsamındaki ihalelerin Türkiye’nin çeşitli illeri 
arasında dağıtılması ve istihdama sağlayacağı 
katkı bu yatırımların önemini daha da artırıyor. 
Enerjinin giderek önem kazandığı dünyamızda 

YEKA GES-4 ve YEKA GES-5 yarışmalarının 
2022’nin ilk aylarında yapılacak olması da mem-
nuniyet verici bir gelişme. Bu tür projelerin çevre 
üzerindeki pozitif etkisinin yanı sıra enerjide dışa 
bağımlılığın ve cari açığın azalmasına sağlayacağı 
katkıyı kıymetli buluyoruz. Ayrıca toplanacak fon-
ların, geçtiğimiz günlerde dünyada ve Türkiye’de 
bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz Global Sürdürü-
lebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracımıza 
kanalize edilebileceği bir alan olması nedeniyle de 
GES alanında yatırım yapacaklara fon desteğinde 
bulunmaya büyük önem veriyoruz” dedi. 

“GES PROJELERINE 
VERDIĞIMIZ DESTEKLE DE KATILIM 

FINANSTA ÖNCÜYÜZ”

Kuveyt Türk’ün, YEKA GES finansmanıyla 
çevre dostu yenilenebilir enerji üretimi yapan 

tüm tüzel firmaların yanında yer aldığını kayde-
den Ufuk Uyan, “Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi’nin (TEİAŞ) 2021 yılı Ekim ayı verilerine 
göre Türkiye’de kurulu güneş enerji santrallerinin 
kapasitesi 7 bin 385 megavattır. Kurum olarak 
buradaki payımız 523,46 megavat kurulu güçle 
yüzde 7’ye tekabül ediyor. Bu kapsamda toplam-
da 174 projeye finansman desteğinde bulunarak 
katılım finans sektörüne öncülük ediyoruz. Ye-
nilenebilir enerji kaynakları, bir taraftan enerjide 
devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda 
önemli bir rol oynarken, diğer taraftan enerji 
çeşitliliğini mümkün kılarak hem çevresel riskleri 
bertaraf ediyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe 
katkı sağlıyor. Kuveyt Türk olarak yenilenebilir 
enerji kaynakları içerisinden en fazla öne çıkan 
kaynaklardan biri olan güneş enerjisine yatırım 
yapmak isteyen tüm işletmelerin yanında olmaya 
devam edeceğiz”.
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megavat olan kurulu güneş enerji santrallerinin 523 megavatı, Kuveyt Türk’ün finansman 
desteğinde bulunduğu 174 proje tarafından karşılanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA) modeli kapsamında geliştirdiği 

YEKA GES-3 yarışmalarının salgın koşullarına 
rağmen tamamlanması, katılım finans sektörün-
de de memnuniyetle karşılandı. YEKA GES-3 
kapsamında 36 ilde toplam 1.000 megavat gü-
cünde bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 
15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde 
74 mini YEKA yarışma yapıldı. 30 Mart 2022’de 
başvuruların yapılacağı YEKA GES-4 kapsamın-
da ise toplam kapasitesi 1.000 megavat olan 15 
yarışma düzenlenecek. Kapasiteler 50 ve 100 
megavat büyüklükler şeklinde tahsis edilecek. 12 
Ocak 2022’de başvuruların yapılacağı YEKA GES-
5 kapsamında da 1.500 megavat olan 23 bağlantı 
bölgesinde 76 güneş enerjisine dayalı yarışma 
yapılacak. YEKA GES ile Türkiye’de güneş ve 
rüzgâr enerjisi alanlarında yerli sanayi ve ilgili 
yan sanayinin geliştirilmesi, nitelikli personelin 
yetiştirilmesi ve tedarik zincirin güçlendirilmesi 
gibi konularda yeni fırsatların oluşturulması 
hedefleniyor.

“GES ALANINDA YATIRIM 
YAPANLARA FON DESTEĞINDE BULUNMAYA 

ÖNEM VERIYORUZ”

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşı-
lamak, çevreye verilen zararı azaltabilmek ve 
sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanmanın oldukça önemli 
olduğunu vurgulayan Ufuk Uyan, “YEKA GES-3 
kapsamındaki ihalelerin Türkiye’nin çeşitli illeri 
arasında dağıtılması ve istihdama sağlayacağı 
katkı bu yatırımların önemini daha da artırıyor. 
Enerjinin giderek önem kazandığı dünyamızda 

YEKA GES-4 ve YEKA GES-5 yarışmalarının 
2022’nin ilk aylarında yapılacak olması da mem-
nuniyet verici bir gelişme. Bu tür projelerin çevre 
üzerindeki pozitif etkisinin yanı sıra enerjide dışa 
bağımlılığın ve cari açığın azalmasına sağlayacağı 
katkıyı kıymetli buluyoruz. Ayrıca toplanacak fon-
ların, geçtiğimiz günlerde dünyada ve Türkiye’de 
bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz Global Sürdürü-
lebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracımıza 
kanalize edilebileceği bir alan olması nedeniyle de 
GES alanında yatırım yapacaklara fon desteğinde 
bulunmaya büyük önem veriyoruz” dedi. 

“GES PROJELERINE 
VERDIĞIMIZ DESTEKLE DE KATILIM 

FINANSTA ÖNCÜYÜZ”

Kuveyt Türk’ün, YEKA GES finansmanıyla 
çevre dostu yenilenebilir enerji üretimi yapan 

tüm tüzel firmaların yanında yer aldığını kayde-
den Ufuk Uyan, “Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi’nin (TEİAŞ) 2021 yılı Ekim ayı verilerine 
göre Türkiye’de kurulu güneş enerji santrallerinin 
kapasitesi 7 bin 385 megavattır. Kurum olarak 
buradaki payımız 523,46 megavat kurulu güçle 
yüzde 7’ye tekabül ediyor. Bu kapsamda toplam-
da 174 projeye finansman desteğinde bulunarak 
katılım finans sektörüne öncülük ediyoruz. Ye-
nilenebilir enerji kaynakları, bir taraftan enerjide 
devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda 
önemli bir rol oynarken, diğer taraftan enerji 
çeşitliliğini mümkün kılarak hem çevresel riskleri 
bertaraf ediyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe 
katkı sağlıyor. Kuveyt Türk olarak yenilenebilir 
enerji kaynakları içerisinden en fazla öne çıkan 
kaynaklardan biri olan güneş enerjisine yatırım 
yapmak isteyen tüm işletmelerin yanında olmaya 
devam edeceğiz”.
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Türkiye son yıllarda yenilenebilir 
enerji yatırımlarına hız verdi. 
Bu konuda önemli projeler ve 

destekler gerçekleştirilirken, özel sektör 
de hükümetin politikasıyla doğru orantılı 
olarak yenilenebilir enerji çalışmalarını 
hızlandırdı. Bu çalışmalarda ülke gene-
linde önemli yere sahip olan firmalardan 
biri de Kalyon Enerji. Türkiye ve dünyada 
her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların 
artan enerji ihtiyacını sağlamak vizyonuy-
la enerji yatırımlarına yönelmesi sonucu 
kurulan Kalyon Enerji, bu doğrultuda temiz 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, tüm 
enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek şekilde 

ulaşılabilir kılmak için AR-GE ve inovasyon 
çalışmalarına ağırlık veriyor. Kalyon Enerji, 
enerji sektöründeki yatırımlarını Gaz, Hid-
roelektrik, özellikle Güneş Enerjisi (GES) ve 
(RES) Rüzgar Enerjisi üzerinde yoğunlaştır-
mış durumda. 

KALYON’DAN DEV BİR YATIRIM

Yenilenebilir enerji konusunda önemli 
adımlar atan Kalyon Enerji, Türkiye için 
oldukça önemli bir yatırımı Karapınar’da 
hayata geçirdi. YEKA (Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanı) Yönetmeliği Kapsamında 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı 

Elektrik enerjisi üretim tesislerinde kul-
lanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt 
içinde üretilmesi ya da yurt içinden temin 
edilmesinin sağlanması, teknoloji transfe-
rinin teminine katkı sağlanması amacıyla; 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ta-
rafından düzenlenen “Karapınar Yenilene-
bilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Yurt içinde 
Üretim Karşılığı Tahsisi” yarışması 2017 
yılında Kalyon Enerji tarafından kazanıldı.  
Ayrıca Kalyon Enerji, proje kapsamında PV 
Fabrikası, AR-GE Merkezi kurdu. Çalışma-
ların hızla devam ettiği Karapınar GES’te 
1347 MWm/1000 MWe Güneş santrali 
kurulumu devam ediyor. 

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülkenin gelecek hedefl erine büyük katkı sağlayan Kalyon Enerji, 
Konya Karapınar’da 1347 MWm/1000 MWe GES yatırımını sürdürürken, attığı stratejik adımla 1200 

MW üretim kapasitesine sahip Kalyon PV Fabrikasında hücre ve panel imalatı yapıyor 

KALYON, TÜRKİYE’YE 
ENERJİ VERİYORENERJİ VERİYOR

Kalyon PV Fabrika’sı 
Ağustos 2020 Yılından itibaren 
seri üretime başlayarak önemli 

bir adım atıldı.

HEDEF 2022 YILI SONUNDA 
TAMAMLAMAK 

Kalyon PV Fabrika’sı Ağustos 2020 
Yılından itibaren seri üretime başlayarak 
önemli bir adım atıldı. Bu doğrultuda Konya 
Karapınar’da devam eden çalışmalarla 
580 MWm/473 MWe Kurulu güce ulaşıldı. 
Hızlı bir şekilde çalışmaların devam ettiği 
Karapınar GES santralinin kurulumunun 
2022 yılı sonu itibari ile tamamlanması 
hedefleniyor. 

YILLIK FOTOVOLTAİK ÜRETİM 
KAPASİTESİ 1200 MW

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımın 
yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, 
ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye 
kazandırılması, sera gazı emisyonlarının 
azaltılması ve ihtiyaç duyulan imalat sektö-
rünün geliştirilmesi, arz güvenliğini sağla-
ma ve dışa bağımlılığı azaltma hedefi ile ça-
lışmalar yürüten Kalyon Enerji, PV Üretim 
Tesisi’ne 2021 yılı içerisinde ilave yatırım 
yaparak yıllık Fotovoltaik üretim kapasite-
sini 1200 MW’a çıkardı. Bu sayede Kalyon 
Enerji, yüksek teknoloji ile yurt içinde PERC 
Teknolojili yerli hücrelerden üretilen 400 
Watt, 535 Watt güçlerinde yüksek yerlilik 
oranında panel üretimi yapıyor.

STRATEJİK BİR ADIM

100 bin metrekare kapalı alana sahip 
Kalyon PV Fabrikası ülkemizin yüksek tek-
noloji kabiliyeti olan en önemli endüstriyel 
tesislerinden biri olarak; stratejik bir adım 
niteliği taşıyor. Üretim tesisinde hammadde 
polisilisyum’dan başlanarak, Kütük (İngot), 
Dilimlenmiş Külçeler (Wafer) ve Hücre ve 
Panel imalatı yapılıyor. Kalyon PV Fabrikası 
yerlilik oranıyla Türkiye, ölçüt bakımından 
4 aşamayı (İngot,Wafer,Hücre, Panel) tek 
çatı altında toplanmasından ötürü Dünya-
nın sayılı projeleri arasında yer alıyor. Yıllık 
1200 MW üretim kapasitesine sahip Kalyon 
PV Fabrikası 1800 kişiye de istihdam sağ-
lıyor.

ma ve dışa bağımlılığı azaltma hedefi ile ça-

Enerji, yüksek teknoloji ile yurt içinde PERC 

Kalyon Enerji, yüksek teknoloji 
ile yurt içinde PERC Teknolojili yerli 

hücrelerden üretilen 400 Watt, 535 Watt 
güçlerinde yüksek yerlilik oranında 

panel üretimi yapıyor.

Kalyon Enerji, PV Üretim 
Tesisi’ne 2021 yılı içerisinde 
ilave yatırım yaparak yıllık 

Fotovoltaik üretim kapasitesini 
1200 MW’a çıkardı.
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Türkiye son yıllarda yenilenebilir 
enerji yatırımlarına hız verdi. 
Bu konuda önemli projeler ve 

destekler gerçekleştirilirken, özel sektör 
de hükümetin politikasıyla doğru orantılı 
olarak yenilenebilir enerji çalışmalarını 
hızlandırdı. Bu çalışmalarda ülke gene-
linde önemli yere sahip olan firmalardan 
biri de Kalyon Enerji. Türkiye ve dünyada 
her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların 
artan enerji ihtiyacını sağlamak vizyonuy-
la enerji yatırımlarına yönelmesi sonucu 
kurulan Kalyon Enerji, bu doğrultuda temiz 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, tüm 
enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek şekilde 

ulaşılabilir kılmak için AR-GE ve inovasyon 
çalışmalarına ağırlık veriyor. Kalyon Enerji, 
enerji sektöründeki yatırımlarını Gaz, Hid-
roelektrik, özellikle Güneş Enerjisi (GES) ve 
(RES) Rüzgar Enerjisi üzerinde yoğunlaştır-
mış durumda. 

KALYON’DAN DEV BİR YATIRIM

Yenilenebilir enerji konusunda önemli 
adımlar atan Kalyon Enerji, Türkiye için 
oldukça önemli bir yatırımı Karapınar’da 
hayata geçirdi. YEKA (Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanı) Yönetmeliği Kapsamında 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı 

Elektrik enerjisi üretim tesislerinde kul-
lanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt 
içinde üretilmesi ya da yurt içinden temin 
edilmesinin sağlanması, teknoloji transfe-
rinin teminine katkı sağlanması amacıyla; 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ta-
rafından düzenlenen “Karapınar Yenilene-
bilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Yurt içinde 
Üretim Karşılığı Tahsisi” yarışması 2017 
yılında Kalyon Enerji tarafından kazanıldı.  
Ayrıca Kalyon Enerji, proje kapsamında PV 
Fabrikası, AR-GE Merkezi kurdu. Çalışma-
ların hızla devam ettiği Karapınar GES’te 
1347 MWm/1000 MWe Güneş santrali 
kurulumu devam ediyor. 

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülkenin gelecek hedefl erine büyük katkı sağlayan Kalyon Enerji, 
Konya Karapınar’da 1347 MWm/1000 MWe GES yatırımını sürdürürken, attığı stratejik adımla 1200 

MW üretim kapasitesine sahip Kalyon PV Fabrikasında hücre ve panel imalatı yapıyor 

KALYON, TÜRKİYE’YE 
ENERJİ VERİYORENERJİ VERİYOR

Kalyon PV Fabrika’sı 
Ağustos 2020 Yılından itibaren 
seri üretime başlayarak önemli 

bir adım atıldı.

HEDEF 2022 YILI SONUNDA 
TAMAMLAMAK 

Kalyon PV Fabrika’sı Ağustos 2020 
Yılından itibaren seri üretime başlayarak 
önemli bir adım atıldı. Bu doğrultuda Konya 
Karapınar’da devam eden çalışmalarla 
580 MWm/473 MWe Kurulu güce ulaşıldı. 
Hızlı bir şekilde çalışmaların devam ettiği 
Karapınar GES santralinin kurulumunun 
2022 yılı sonu itibari ile tamamlanması 
hedefleniyor. 

YILLIK FOTOVOLTAİK ÜRETİM 
KAPASİTESİ 1200 MW

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımın 
yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, 
ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye 
kazandırılması, sera gazı emisyonlarının 
azaltılması ve ihtiyaç duyulan imalat sektö-
rünün geliştirilmesi, arz güvenliğini sağla-
ma ve dışa bağımlılığı azaltma hedefi ile ça-
lışmalar yürüten Kalyon Enerji, PV Üretim 
Tesisi’ne 2021 yılı içerisinde ilave yatırım 
yaparak yıllık Fotovoltaik üretim kapasite-
sini 1200 MW’a çıkardı. Bu sayede Kalyon 
Enerji, yüksek teknoloji ile yurt içinde PERC 
Teknolojili yerli hücrelerden üretilen 400 
Watt, 535 Watt güçlerinde yüksek yerlilik 
oranında panel üretimi yapıyor.

STRATEJİK BİR ADIM

100 bin metrekare kapalı alana sahip 
Kalyon PV Fabrikası ülkemizin yüksek tek-
noloji kabiliyeti olan en önemli endüstriyel 
tesislerinden biri olarak; stratejik bir adım 
niteliği taşıyor. Üretim tesisinde hammadde 
polisilisyum’dan başlanarak, Kütük (İngot), 
Dilimlenmiş Külçeler (Wafer) ve Hücre ve 
Panel imalatı yapılıyor. Kalyon PV Fabrikası 
yerlilik oranıyla Türkiye, ölçüt bakımından 
4 aşamayı (İngot,Wafer,Hücre, Panel) tek 
çatı altında toplanmasından ötürü Dünya-
nın sayılı projeleri arasında yer alıyor. Yıllık 
1200 MW üretim kapasitesine sahip Kalyon 
PV Fabrikası 1800 kişiye de istihdam sağ-
lıyor.

ma ve dışa bağımlılığı azaltma hedefi ile ça-

Enerji, yüksek teknoloji ile yurt içinde PERC 

Kalyon Enerji, yüksek teknoloji 
ile yurt içinde PERC Teknolojili yerli 

hücrelerden üretilen 400 Watt, 535 Watt 
güçlerinde yüksek yerlilik oranında 

panel üretimi yapıyor.

Kalyon Enerji, PV Üretim 
Tesisi’ne 2021 yılı içerisinde 
ilave yatırım yaparak yıllık 

Fotovoltaik üretim kapasitesini 
1200 MW’a çıkardı.
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GELECEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Kalyon Enerji, yenilenebilir enerji çalışmalarını 
sürdürürken, bu çalışmalarda ülkeye ve dünyaya fayda 
sağlamayı öncelikli hale getirmiş durumda. Kalyon 
Enerji’den yapılan açıklamada, “Gelecek kuşaklara daha 
iyi bir gelecek inşa edebilmek için; güneş enerjisini daha 
etkin kullanarak ucuz, yenilenebilir, sera gazı emisyo-
nunun azaltılması ve yeni teknolojiler üreterek, yarınlar 
için bugünden çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer 
verildi.

Karapınar GES’te 1347 
MWm/1000 MWe Güneş 

santrali kurulumu 
devam ediyor. 

Yıllık 1200 MW üretim 
kapasitesine sahip Kalyon 
PV Fabrikası 1800 kişiye de 

istihdam sağlıyor.
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GELECEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Kalyon Enerji, yenilenebilir enerji çalışmalarını 
sürdürürken, bu çalışmalarda ülkeye ve dünyaya fayda 
sağlamayı öncelikli hale getirmiş durumda. Kalyon 
Enerji’den yapılan açıklamada, “Gelecek kuşaklara daha 
iyi bir gelecek inşa edebilmek için; güneş enerjisini daha 
etkin kullanarak ucuz, yenilenebilir, sera gazı emisyo-
nunun azaltılması ve yeni teknolojiler üreterek, yarınlar 
için bugünden çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer 
verildi.

Karapınar GES’te 1347 
MWm/1000 MWe Güneş 

santrali kurulumu 
devam ediyor. 

Yıllık 1200 MW üretim 
kapasitesine sahip Kalyon 
PV Fabrikası 1800 kişiye de 

istihdam sağlıyor.
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Son dönemde azalan doğal kaynak 
rezervlerini korumak amacıyla 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelimin arttı. Nüfusun giderek artma-
sı ve sanayileşme, tüm dünyada enerji 
kaynaklarına duyulan ihtiyacı da artırıyor. 
Doğal gaz ve kömürden üretilen enerjinin 
azalan rezerv sebebiyle yetersiz kalması 
alternatif enerji kaynakları arayışına neden 
olurken rüzgâr, güneş, su gibi doğayla 
birlikte çalışabilen yenilenebilir enerji kay-
naklarına yönelim artıyor. Arol Enerji İnşa-
at Lojistik Firma Sahibi Jeoloji Mühendisi 
Muhammed Kaya, firmalarının 12 yıllık 
bir firma olduklarını güneş panellerinin 
kurulumu noktasında hizmet verdiklerini 
ifade etti.

‘ANAHTAR TESLİM PROJELER 
YAPIYORUZ’ 

Arol Enerji İnşaat Lojistik Firma Sahibi 
Jeoloji Mühendisi Muhammed Kaya, firma-
larının 12 yıllık bir firma olduklarını güneş 

panellerinin kurulumu noktasında hizmet 
verdiklerini ifade ederek, “Güneş panel-
lerinden elektrik üretimini sağlıyoruz. 
Firmamız 12 yıllık bir firma. Firma olarak 
ağırlıklı olarak güneş enerjisi alanında 

çalışmalar yürütüyoruz. Bizimle tema-
sa geçen tüm müşterilerimizin elektrik 
ile ilişkisini analiz ederek işe başlıyoruz. 
İhtiyaç ve hedeflerini anlıyoruz ve yatırım-
cının yerine kendimizi koyarak işi projelen-
diriyoruz. Böylece yatırımcı açısından en 
verimli proje ortaya çıkıyor. Firma olarak 
kurulumu sağladığımız güneş enerji pa-
nelleri ile çiftçilerimizin, sanayicilerimizin 
enerji giderlerini kurduğumuz paneller ile 
güneş enerjisinden karşılamasını sağlıyo-
ruz. Çiftçilerimizin sulamada en büyük ma-
liyet girdisi elektrik. Konya’da çiftçilerimiz 
yer altı sulama ile ürünlerini suluyor bu da 
çiftçilerimize ciddi bir maliyet oluşturuyor. 
Çatılara yapılan güneş enerjisi santral-
leri ile hem öz tüketim elektrik ihtiyacı 
karşılanıyor. Hem de öz tüketimden fazla 
kalan kısımları satış imkanı var. Tarlalara 
kurulan panellerde satış imkanı yok. Sade-
ce kurulan paneller ile öz tüketim ihtiyacı 
karşılanabiliyor. Güneş panellerinin uygu-
lama montaj ve mühendisliğini gerçekleş-
tiriyoruz, müşterilerimize anahtar teslim 

Nüfusun giderek artması ve sanayileşme, tüm dünyada enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacı da 
artırıyor. Arol Enerji İnşaat Lojistik de kurduğu güneş panelleri ile maliyetleri düşürüyor

GÜNEŞIN ENERJISIYLE 
MALIYETLERI DÜŞÜRÜYOR

GES yapıyoruz. Yaptığımız panellerimizi 
müşterilerimize anahtar teslim bir şekil-
de teslim ediyoruz” şeklinde konuştu. 

‘DOĞAYA KATKI SAĞLIYOR’

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
doğaya ciddi bir katkısı olduğunu ifade 
eden Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü, 
“Bugün doğalgazdan elektrik enerjisi 
üretildiğinde temiz bir elektrik enerjisi 
üretiliyor. Ama bu durumun da doğaya 
olumsuz etkileri söz konusu. Vatandaş-
larımız ve çiftçilerimiz güneşten elektrik 
üretme imkanı iyi değerlendirmeli. Gü-
neş panelleri sanayi de daha yaygın bir 
şekilde kullanılıyor. Firma olarak güneş-
ten elektrik üretim yapan panellerimizi 
çiftçilerimize de tanıtarak onların hem 
maliyetlerini düşürmek hem de doğaya 
katkı sağlamak istiyoruz. Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
çiftçilere bu konuda destek de veriyor. 
Yine Ziraat Bankası güneş enerjisi panel-
leri inşa edecek çiftçilere destek veriyor” 
ifadelerini kullandı. 

‘PANELLERİN EKONOMİK 
ÖMRÜ 25 YIL’ 

Güneş panelleri inşa edecek çiftçilere 
de tavsiyelerde bulunan Kaya, “Çiftçile-
rimiz öncelikle iş yaptıracakları kişinin 
mühendislik tecrübelerine bakmaları 
gerekiyor. Panel inşaatları ciddi bir mü-
hendislik tecrübesi gerektiriyor. Yine işi 
yapacak firmanın mühendislik kadrosu 
oldukça önemli. Yine kullanacak malze-
meler önemli. Yine panellerin tam ça-
lışması ve veriminin tam olacak olması 

oldukça önemli. Konya’da güneş enerjisi 
panelleri ağırlıklı olarak Karapınar’da 
yaygın. Panellerin ekonomik ömrü 25 
yıl” ifadelerini kullandı. 

‘YENİ EKONOMİ MODELİNDE ÜRETİM 
VE ÜRETİCİ ÖNCELENİYOR’

 Yeni ekonomi modelinde üretim ve 
üreticinin öncelendiğine dikkat çeken 
Kaya, “Yeni ekonomi modelini doğru 
okumalıyız. Yeni ekonomi modelinde 
üretim ve üretici önceleniyor. Yeni 
ekonomi modelini doğru okuyan üretici 
kazanacak, eski alışkanlık ve işletme 
modeliyle üretim yapmaya çalışan 
üreticinin ise artan maliyetler karşısın-
da ezileceğini düşünüyorum. Her ne 
üretiyor olursa olsun, üreticiler maliyet 
girdilerini tek tek gözden geçirmeli 
ve bu maliyetleri düşürmenin yolunu 
aramalı. Zaten girdilerin listesini eline 
aldığında elektrik, enerji maliyeti ilk 
dikkatini çeken kalem olacaktır. Biz bu 
maliyeti bertaraf eden veya çok ciddi 
ölçüde tasarruf sağlayan tarafız. Ayrıca 
güneş enerjisi yatırımı altın çağını ya-
şıyor diyebiliriz. Çünkü amortisman sü-
releri çok kısa. 2020’nin ilk çeyreğinde 
pandemi sebebiyle kapanmalar yaşandı. 
Bununla birlikte enerji tüketimi azaldı. 
Bu süreç dönem dönem 2022’ye kadar 
sürdü. Şimdi ise enerjiye, yani elektri-
ğe aşırı bir talep söz konusu. Enerjisini 
ithal eden ülkelerde enerji krizi yaşanı-
yor diyebiliriz. Özellikle Avrupa ülkeleri 
bunu çok daha derin yaşıyor. Türkiye’de 
Ocak ayının başında yüzde 130’larda 
zam geldi ama Avrupa’ya nazaran halen 
çok daha ucuz elektrik alıyoruz” dedi.
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Son dönemde azalan doğal kaynak 
rezervlerini korumak amacıyla 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelimin arttı. Nüfusun giderek artma-
sı ve sanayileşme, tüm dünyada enerji 
kaynaklarına duyulan ihtiyacı da artırıyor. 
Doğal gaz ve kömürden üretilen enerjinin 
azalan rezerv sebebiyle yetersiz kalması 
alternatif enerji kaynakları arayışına neden 
olurken rüzgâr, güneş, su gibi doğayla 
birlikte çalışabilen yenilenebilir enerji kay-
naklarına yönelim artıyor. Arol Enerji İnşa-
at Lojistik Firma Sahibi Jeoloji Mühendisi 
Muhammed Kaya, firmalarının 12 yıllık 
bir firma olduklarını güneş panellerinin 
kurulumu noktasında hizmet verdiklerini 
ifade etti.

‘ANAHTAR TESLİM PROJELER 
YAPIYORUZ’ 

Arol Enerji İnşaat Lojistik Firma Sahibi 
Jeoloji Mühendisi Muhammed Kaya, firma-
larının 12 yıllık bir firma olduklarını güneş 

panellerinin kurulumu noktasında hizmet 
verdiklerini ifade ederek, “Güneş panel-
lerinden elektrik üretimini sağlıyoruz. 
Firmamız 12 yıllık bir firma. Firma olarak 
ağırlıklı olarak güneş enerjisi alanında 

çalışmalar yürütüyoruz. Bizimle tema-
sa geçen tüm müşterilerimizin elektrik 
ile ilişkisini analiz ederek işe başlıyoruz. 
İhtiyaç ve hedeflerini anlıyoruz ve yatırım-
cının yerine kendimizi koyarak işi projelen-
diriyoruz. Böylece yatırımcı açısından en 
verimli proje ortaya çıkıyor. Firma olarak 
kurulumu sağladığımız güneş enerji pa-
nelleri ile çiftçilerimizin, sanayicilerimizin 
enerji giderlerini kurduğumuz paneller ile 
güneş enerjisinden karşılamasını sağlıyo-
ruz. Çiftçilerimizin sulamada en büyük ma-
liyet girdisi elektrik. Konya’da çiftçilerimiz 
yer altı sulama ile ürünlerini suluyor bu da 
çiftçilerimize ciddi bir maliyet oluşturuyor. 
Çatılara yapılan güneş enerjisi santral-
leri ile hem öz tüketim elektrik ihtiyacı 
karşılanıyor. Hem de öz tüketimden fazla 
kalan kısımları satış imkanı var. Tarlalara 
kurulan panellerde satış imkanı yok. Sade-
ce kurulan paneller ile öz tüketim ihtiyacı 
karşılanabiliyor. Güneş panellerinin uygu-
lama montaj ve mühendisliğini gerçekleş-
tiriyoruz, müşterilerimize anahtar teslim 

Nüfusun giderek artması ve sanayileşme, tüm dünyada enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacı da 
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GES yapıyoruz. Yaptığımız panellerimizi 
müşterilerimize anahtar teslim bir şekil-
de teslim ediyoruz” şeklinde konuştu. 

‘DOĞAYA KATKI SAĞLIYOR’

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
doğaya ciddi bir katkısı olduğunu ifade 
eden Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü, 
“Bugün doğalgazdan elektrik enerjisi 
üretildiğinde temiz bir elektrik enerjisi 
üretiliyor. Ama bu durumun da doğaya 
olumsuz etkileri söz konusu. Vatandaş-
larımız ve çiftçilerimiz güneşten elektrik 
üretme imkanı iyi değerlendirmeli. Gü-
neş panelleri sanayi de daha yaygın bir 
şekilde kullanılıyor. Firma olarak güneş-
ten elektrik üretim yapan panellerimizi 
çiftçilerimize de tanıtarak onların hem 
maliyetlerini düşürmek hem de doğaya 
katkı sağlamak istiyoruz. Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
çiftçilere bu konuda destek de veriyor. 
Yine Ziraat Bankası güneş enerjisi panel-
leri inşa edecek çiftçilere destek veriyor” 
ifadelerini kullandı. 

‘PANELLERİN EKONOMİK 
ÖMRÜ 25 YIL’ 

Güneş panelleri inşa edecek çiftçilere 
de tavsiyelerde bulunan Kaya, “Çiftçile-
rimiz öncelikle iş yaptıracakları kişinin 
mühendislik tecrübelerine bakmaları 
gerekiyor. Panel inşaatları ciddi bir mü-
hendislik tecrübesi gerektiriyor. Yine işi 
yapacak firmanın mühendislik kadrosu 
oldukça önemli. Yine kullanacak malze-
meler önemli. Yine panellerin tam ça-
lışması ve veriminin tam olacak olması 

oldukça önemli. Konya’da güneş enerjisi 
panelleri ağırlıklı olarak Karapınar’da 
yaygın. Panellerin ekonomik ömrü 25 
yıl” ifadelerini kullandı. 

‘YENİ EKONOMİ MODELİNDE ÜRETİM 
VE ÜRETİCİ ÖNCELENİYOR’

 Yeni ekonomi modelinde üretim ve 
üreticinin öncelendiğine dikkat çeken 
Kaya, “Yeni ekonomi modelini doğru 
okumalıyız. Yeni ekonomi modelinde 
üretim ve üretici önceleniyor. Yeni 
ekonomi modelini doğru okuyan üretici 
kazanacak, eski alışkanlık ve işletme 
modeliyle üretim yapmaya çalışan 
üreticinin ise artan maliyetler karşısın-
da ezileceğini düşünüyorum. Her ne 
üretiyor olursa olsun, üreticiler maliyet 
girdilerini tek tek gözden geçirmeli 
ve bu maliyetleri düşürmenin yolunu 
aramalı. Zaten girdilerin listesini eline 
aldığında elektrik, enerji maliyeti ilk 
dikkatini çeken kalem olacaktır. Biz bu 
maliyeti bertaraf eden veya çok ciddi 
ölçüde tasarruf sağlayan tarafız. Ayrıca 
güneş enerjisi yatırımı altın çağını ya-
şıyor diyebiliriz. Çünkü amortisman sü-
releri çok kısa. 2020’nin ilk çeyreğinde 
pandemi sebebiyle kapanmalar yaşandı. 
Bununla birlikte enerji tüketimi azaldı. 
Bu süreç dönem dönem 2022’ye kadar 
sürdü. Şimdi ise enerjiye, yani elektri-
ğe aşırı bir talep söz konusu. Enerjisini 
ithal eden ülkelerde enerji krizi yaşanı-
yor diyebiliriz. Özellikle Avrupa ülkeleri 
bunu çok daha derin yaşıyor. Türkiye’de 
Ocak ayının başında yüzde 130’larda 
zam geldi ama Avrupa’ya nazaran halen 
çok daha ucuz elektrik alıyoruz” dedi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı ve Konya Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
“Konya Tarihi Kent Merkezi 

ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin 
İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Mev-
lana Türbesi’nin etrafındaki 4 mahallede 
sosyal yardımlaşma kömürü alan, dar 
gelirli 1.108 konutun doğalgaz dönüşüm-
leri yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da 
hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgede 
maddi imkansızlıklarından dolayı kömür 
yakmak zorunda kalan vatandaşları 
doğalgazla buluşturduklarını belirterek, 
“Hem ailelerimiz kömürle uğraşmaktan 
kurtuldu hem de çevreye çok önemli 
katkı oldu.” dedi. Evlerinde yapılan dö-
nüşüm sonrası kömürü bırakıp doğalgaz 
kullanmaya başlayan aileler ise sobanın 
isinden kurtulduklarını belirterek, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum’a ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür ettiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından şehir merkezinde hava kir-
liliğin önüne geçilmesi amacıyla “Konya 
Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi 
Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” 
kapsamında Mevlana Türbesi çevresin-
deki dört mahallede sosyal yardım alan 

1.108 konutun doğalgaz dönüşümleri 
gerçekleştirildi. Doğalgaz dönüşüm 
projesinin tamamlandığı bölgede ince-
lemelerde bulunan ve ailelerle görüşen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, amaçlarının bu bölgede 
yaşayan vatandaşların doğalgaz kullanı-
yor hale gelmesi olduğunu söyledi.

“BİN 108 KONUTTA 
ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Başkan Altay, Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta 
tespit ettikleri bin 108 konutta doğalgaz 
dönüşüm çalışmalarını tamamladıklarını 
belirterek, “Özellikle kaymakamlıktan 
kömür desteği alan vatandaşlarımızın 
tesisatlarının tamamı Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın finans-
manı ile Konya Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından gerçekleştirildi. Amacımız 
burada yaşayan vatandaşlarımızın artık 
doğalgaz kullanıyor hale gelmesi. Kay-
makamlıklarımız da bundan sonra sosyal 
yardımları kömür yerine doğalgaz olarak 
yapacak. Yaptığımız bu çalışma ile tüm 
Türkiye’de böyle bir uygulama başlamış 
oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakan-
larımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 
de özellikle Mevlana Bölgesi’nin hava 
kirliliğini azaltılması ile ilgili çok önemli 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından “Konya Tarihi Kent Merkezi 

ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi 
Projesi” kapsamında dar gelirli 1.108 konutun doğalgaz 

dönüşümleri yapıldı

DAR GELİRLİ 
BİN 108 AİLENİN 

EVİNE DOĞALGAZ 
BAĞLANDI

bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk.” dedi.

“BAKANIMIZ MURAT KURUM’A 
VE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR 

EDİYORUZ”

Coğrafi konum olarak doğalgaz dönü-
şüm yapılan bölgenin hava kirliliğinin en 
yoğun olduğu bölge olduğunu vurgulayan 
Başkan Altay, “Burada maddi imkansız-
lıklarından dolayı kömür yakmak zorunda 
kalan vatandaşlarımızı böylece doğalgazla 
buluşturmuş oluyoruz. Hem onlar kömürle 
uğraşmaktan kurtuldular hem de çevreye 
çok önemli katkı oldu. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak İklim Değişikliği Eylem Planına 
uygun bir şekilde bu hizmetlerimizi yürüt-
meye devam edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’a ve emeği geçenlere teşekkür edi-
yoruz. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Başkan Altay, evinde doğalgaz dönüşü-
mü tamamlanan Yaldır ailesini de evle-
rinde ziyaret etti. Başkan Altay’a teşekkür 
eden ev sahibi Gülay Yaldır, “Sobanın isin-
den kurtulduk. Her gün devletimize dua 
ediyorum. Çok memnunuz, çok iyi oldu. 
Suyum sıcak, evimiz doğalgaz ile çok güzel 
ısınıyor. Evlerimiz sobalıyken apartmana 
girerken apartmanımız zehir gibi korkardı. 
O koku bitti artık. Allah devletimizden razı 
olsun.” şeklinde konuştu. Evinde doğalgaz 
kullanmaya başlayan Muarrem Başbö-
ğer, çok memnun olduklarını belirterek, 
“Devletimiz bizi bir işkenceden kurtardı. 
Ben hastayım, soba bize bir işkencey-
di. Şimdi doğalgazla birlikte rahatız. 24 
saat düğmeyi çevirip açıyorsun, düğmeyi 
çevirip kapatıyorsun. Bakanımızdan ve 
başkanımızdan Allah razı olsun.” dedi. 73 
yaşındaki Nezehat Şen ise, “Çok memnun 
kaldım, çok rahatım. Eskisinden daha iyi 
oldu. Eskiden evimiz sobalıydı, kovayı 
taşıyamıyordum, getirip götüremiyordum. 
Şimdi çok memnunum. Bakanımıza, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür 
ediyorum. “ diye konuştu.

Mustafa Kaplan da, “Memnun kaldık. 
Kovadan, isten, kömür derdinden kur-
tulduk. Allah devletimizden razı olsun. 
Engelli oğlum var, onun için de iyi oldu.” 
ifadelerini kullandı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı ve Konya Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
“Konya Tarihi Kent Merkezi 

ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin 
İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Mev-
lana Türbesi’nin etrafındaki 4 mahallede 
sosyal yardımlaşma kömürü alan, dar 
gelirli 1.108 konutun doğalgaz dönüşüm-
leri yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da 
hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgede 
maddi imkansızlıklarından dolayı kömür 
yakmak zorunda kalan vatandaşları 
doğalgazla buluşturduklarını belirterek, 
“Hem ailelerimiz kömürle uğraşmaktan 
kurtuldu hem de çevreye çok önemli 
katkı oldu.” dedi. Evlerinde yapılan dö-
nüşüm sonrası kömürü bırakıp doğalgaz 
kullanmaya başlayan aileler ise sobanın 
isinden kurtulduklarını belirterek, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum’a ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür ettiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından şehir merkezinde hava kir-
liliğin önüne geçilmesi amacıyla “Konya 
Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi 
Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” 
kapsamında Mevlana Türbesi çevresin-
deki dört mahallede sosyal yardım alan 

1.108 konutun doğalgaz dönüşümleri 
gerçekleştirildi. Doğalgaz dönüşüm 
projesinin tamamlandığı bölgede ince-
lemelerde bulunan ve ailelerle görüşen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, amaçlarının bu bölgede 
yaşayan vatandaşların doğalgaz kullanı-
yor hale gelmesi olduğunu söyledi.

“BİN 108 KONUTTA 
ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Başkan Altay, Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta 
tespit ettikleri bin 108 konutta doğalgaz 
dönüşüm çalışmalarını tamamladıklarını 
belirterek, “Özellikle kaymakamlıktan 
kömür desteği alan vatandaşlarımızın 
tesisatlarının tamamı Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın finans-
manı ile Konya Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından gerçekleştirildi. Amacımız 
burada yaşayan vatandaşlarımızın artık 
doğalgaz kullanıyor hale gelmesi. Kay-
makamlıklarımız da bundan sonra sosyal 
yardımları kömür yerine doğalgaz olarak 
yapacak. Yaptığımız bu çalışma ile tüm 
Türkiye’de böyle bir uygulama başlamış 
oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakan-
larımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 
de özellikle Mevlana Bölgesi’nin hava 
kirliliğini azaltılması ile ilgili çok önemli 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından “Konya Tarihi Kent Merkezi 

ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi 
Projesi” kapsamında dar gelirli 1.108 konutun doğalgaz 

dönüşümleri yapıldı

DAR GELİRLİ 
BİN 108 AİLENİN 

EVİNE DOĞALGAZ 
BAĞLANDI

bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk.” dedi.

“BAKANIMIZ MURAT KURUM’A 
VE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR 

EDİYORUZ”

Coğrafi konum olarak doğalgaz dönü-
şüm yapılan bölgenin hava kirliliğinin en 
yoğun olduğu bölge olduğunu vurgulayan 
Başkan Altay, “Burada maddi imkansız-
lıklarından dolayı kömür yakmak zorunda 
kalan vatandaşlarımızı böylece doğalgazla 
buluşturmuş oluyoruz. Hem onlar kömürle 
uğraşmaktan kurtuldular hem de çevreye 
çok önemli katkı oldu. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak İklim Değişikliği Eylem Planına 
uygun bir şekilde bu hizmetlerimizi yürüt-
meye devam edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’a ve emeği geçenlere teşekkür edi-
yoruz. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Başkan Altay, evinde doğalgaz dönüşü-
mü tamamlanan Yaldır ailesini de evle-
rinde ziyaret etti. Başkan Altay’a teşekkür 
eden ev sahibi Gülay Yaldır, “Sobanın isin-
den kurtulduk. Her gün devletimize dua 
ediyorum. Çok memnunuz, çok iyi oldu. 
Suyum sıcak, evimiz doğalgaz ile çok güzel 
ısınıyor. Evlerimiz sobalıyken apartmana 
girerken apartmanımız zehir gibi korkardı. 
O koku bitti artık. Allah devletimizden razı 
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kullanmaya başlayan Muarrem Başbö-
ğer, çok memnun olduklarını belirterek, 
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Engelli oğlum var, onun için de iyi oldu.” 
ifadelerini kullandı.
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Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, ikisi geçti-
ğimiz yıl hizmete giren Konya 

genelindeki 5 adet metan gazından elektrik 
enerjisi üretim tesisinde 2021 yılında 
83 milyon 200 bin 170 kilowatt elektrik 
enerjisi ürettiklerini söyledi. Başkan Altay, 
tesislerin kuruldukları günden bugüne üret-
tikleri elektrik miktarının 539 milyon 530 
bin 688 kilowatt olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci 
yatırımlarından olan metan gazından elekt-
rik enerjisi üretim tesislerinde depolanan 
çöpler elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, son yıllarda iklim 
değişikliğine bağlı olarak yaşanan küresel 
ısınmanın etkilerinin tüm dünyada hisse-
dildiğini belirterek, yenilenebilir enerjinin 
bu anlamda son derece önemli olduğunu 
söyledi.

BEŞ TESİSTE BUGÜNE KADAR 
539 Milyon 530 BİN KİLOWATT 

ELEKTRİK ÜRETİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına 
ve çevrenin korunmasına büyük önem ver-
diklerini kaydeden Başkan Altay, “1 milyon 
700 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en 
büyük çevre yatırımlarından biri olan Konya 
Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim 
Tesisi’ni hayata geçirdik. Ayrıca Büyükşehir 
Belediyemize bağlı hizmet veren; Aslım, 
Kaşınhanı, Akşehir, Ereğli ve Cihanbeyli 
Enerji Üretim Tesislerimizde 2021 yılında 
toplam 83 milyon 200 bin 170 kilowatt 
elektrik enerji üretildi. Beş enerji üretim te-

sisimizin kurulduğu günden bugüne kadar 
ürettiği elektrik enerjisi ise 539 milyon 530 
bin 688 kilowatt oldu.” ifadelerini kullandı. 
Metan gazından elektrik üreten tesislerin 
yarınlarımıza temiz bir dünya bırakmak 
adına önemli olduğunu belirten Başkan 
Altay, tesislerindeki bertaraf işlemleri 
sırasında oluşan gazların çevreye ve insan 
sağlığına karşı oluşturduğu tehdit ortadan 
kaldırılırken; fosil yakıtlara ihtiyaç duyul-
madan alternatif elektrik ve ısı enerjisi elde 
edildiğini ifade etti. Konya’da Aslım Enerji 
Üretim Tesisi 2011 yılından, Kaşınhanı ve 
Akşehir Tesisleri 2018 yılından bu yana 
hizmet verirken; Ereğli ve Cihanbeyli Enerji 
Üretim Tesisleri 2021 yılı başında hizmete 
alındı. Bu tesislerden elde edilen elektrik 
enerjisi yıllık 30 bin 145 ailenin elektrik 
ihtiyacını karşılıyor.

Konya genelindeki 5 adet metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde 
2021 yılında 83 milyon 200 bin 170 kilowatt elektrik enerjisi üretildi

METAN GAZINDAN 
83 MİLYON 
KİLOWATT 

ELEKTRİK ÜRETİLDİ Konya Büyükşehir Belediyesi, tıbbi 
atıkların çevre ve insan sağlığına 
zarar vermesinin önüne geçmek 

için Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri’nde 
günlük 10 ton tıbbi atığı bertaraf ediyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya’nın önemli çevre yatı-
rımlarından olan ve Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği çerçevesinde faaliyetini sürdü-
ren Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Steri-
lizasyon Tesisleri’nin yarınlara daha temiz 
bir çevre bırakmak için aktif şekilde çalıştı-
ğını söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle 
tıbbi atıkların bertarafının daha çok önem 
kazandığını kaydeden Başkan Altay, “Konya 
il sınırları içerisinde yaklaşık 1.145 sağlık ku-
ruluşundan topladığımız tıbbi atıkları çevreci 
tesisimizde bertaraf ederek insan sağlığına 
ve doğaya zarar vermesinin önüne geçiyoruz. 
Tesiste basınçlı buhar yöntemiyle sterilize 
edilen tıbbi atıklar, evsel atık niteliği kazan-
dırıldıktan sonra Konya Katı Atık Düzenli 
Depolama Sahası’nda bertaraf ediliyor. Çevre 
dostu tesisimizde sadece 2021 yılında 3 bin 
375 ton tıbbi atık bertaraf edildi.” dedi. Te-
sislerde; sağlık kuruluşlarından kaynaklanan 
enfekte atıklar (pansuman malzemeleri), kan 
bulaşmış atıklar ve kesici-delici malzemeler 
(enjektörler ve bisturiler) sterilize edilerek 
bertaraf ediliyor.

TIBBI ATIKLAR ÇEVREYE ZARAR 
VERMEDEN BERTARAF EDILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımları arasında yer alan ve günlük 10 ton 
tıbbi atığı bertaraf etme kapasitesine sahip olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri, 2021’de 
Konya genelindeki sağlık kuruluşlarından topladığı 3 bin 375 ton tıbbi atığı bertaraf etti
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Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü’nün Konya 
Merkez Atık Su Arıtma Tesisle-

ri’nde ürettiği arıtma çamuru gübre olarak 
çiftçilere destek oluyor.

Türkiye’de mevzuata uygun biçimde 
arıtma çamurunun toprakta kullanımına dair 
resmi izinleri alan ilk idare olmasının yanı 
sıra akademik çalışmalarla da konunun çok 
boyutlu olarak değerlendirmelerini yapan 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü, birçok alternatif değerlendirme 
alanda pilot çalışma yaparak referans oluyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, arıtma çamurlarının halen 
toprak ıslahı ve tarımsal amaçlı kullanıldığını 
belirterek, Konya Merkez Atık Su Arıtma Te-
sisleri’nde yıllık ortalama 35 bin ton arıtma 
çamuru üretildiğini söyledi. Başkan Altay, 
organik gübrelerin açık alanda kurutulduk-
tan sonra ülke ekonomisine ve tarımsal 

ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.

SADECE ATIK DEĞİL AYNI ZAMANDA BİR 
HAMMADDE

Gerekli resmi onay süreçleri sonucun-
da alınabilen arıtma çamurlarının organik 
değerlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken 
Başkan Altay, “Özellikle mısır, buğday, 
arpa ve yonca gibi ürünlerde organik gübre 
kullanımı ile verim daha da artıyor. Arıtma 
çamurunun bertarafı için yüksek maliyetli 
teknolojiler kullanılmaktayken, organik güb-
re değeri olan arıtma çamurunun, ekono-
miye bir değer olarak kazandırılması ve atık 
olarak değil; hammadde olarak değerlendi-
rilebileceği belediyemizin uygulamaları ile 
somut hale gelmiştir.” dedi.

ÇİFTÇİLERİN ARITMA ÇAMURUNA 
TALEPLERİ ARTIYOR

Türkiye’de ilk defa Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce 
“Stabilize Arıtma Çamurlarının Toprakta 
Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kap-
samında Konya Merkez Atık Su Arıtma 
Tesisinde oluşan stabilize arıtma çamur-
larının talep eden kullanıcılara ücret-
siz verilmesinin sağlandığını kaydeden 
Başkan Altay, “Stabilize Arıtma Çamuru 
Kullanım İzin Belgesi Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığımızdan alınmış-
tır. Söz konusu izin belgemiz 3 yıllığına 
verilmiş olup yasal süreleri içerisinde bel-
gemiz yenilenmiştir. Çiftçilerimizce alınan 
olumlu sonuçlar sonrasında, çiftçilerimizin 
stabilize arıtma çamuru talebi artarak 
devam etmektedir.” diye konuştu. Başkan 
Altay, stabilize arıtma çamurları ile ilgili 
ülkemizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
bilimsel çalışmalar yapıldığına da sözleri-
ne ekledi.

ÇAMUR ENERJIYE VE 
GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Merkez Atık Su Arıtma 
Tesisleri’nde arıtılmış ve stabil hale getirilmiş çamurdan hem enerji elde ettiklerini hem de 

yüksek verimli organik gübre özelliği sayesinde çiftçilere katkı sağladıklarını söyledi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü, hem kurum 
maliyetlerini minimize etmek 

hem de denetim ve kontrolü daha sağlıklı 
yerine getirmek amacıyla enerji tasarrufu 
sağlayan yöntemleri tercih ediyor. 

Gelen elektrik arıza kayıtlarından yola 
çıkarak gerekli müdahaleleri kısa sürede 
gerçekleştiren KOSKİ, zorlu kış şartlarına 
rağmen vatandaş mağduriyetini gideriyor. 
Yer altından su temin ederken kullanılan 
yer altı dalgıç pompalarının kontrolünü me-
kanik atölyesindeki pompa test istasyonun-
da gerçekleştiren KOSKİ, en uygun pompa 
ve motor seçimini yaparak enerji tasarrufu 
da sağlıyor. 

EN UYGUN POMPA VE MOTOR 
SEÇİMİ YAPILIYOR

Su temini yapılan kuyularda arıza ve su 
debilerindeki düşüşlerin 7 gün 24 saat takip 
edildiğini belirten Konya Büyükşehir Bele-
diyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, 
“İlgili şube müdürlüklerimiz, koordineli bir 
şekilde kuyulardaki verim kaybını, çalış-
mayan veya arızalı olan pompaları gerekli 
sürede birbirine ulaştırıyor. Bu arızalar, 
mühendislerimiz ve formenlerimiz tarafın-
dan kuyuya ait kayıtlı bilgiler ve geçmişte 

yapılan işlemler de dikkate alınarak titizlikle 
değerlendiriliyor. Böylelikle en uygun pom-
pa ve motor seçimi yapılmakta ve yüksek 
miktarda enerji tasarrufu sağlanmaktadır” 
dedi. 

4 MİLYON 100 BİN KİLOWATT ENERJİ 
TASARRUFU YAPILDI

Her arıza sonrasında sökülüp mekanik 

atölyesine getirilen pompaların, pompa test 
istasyonunda test edilerek yüzde 15’in üze-
rinde verim kaybına uğramış olanlarını hur-
daya ayırdıklarını ifade eden Demir, “Yapılan 
testler sayesinde çok enerjiyle az miktarda 
su çıkarmanın önüne geçilmektedir. 2021 
yılında ilçeler ve Konya merkez dahil gelen 
arızalardan 286 adet pompanın testleri 
yapılarak ortalama 4 milyon 100 bin kilowatt 
enerji tasarrufu yapılmıştır” diye konuştu.

UYGUN POMPA VE MOTOR 
SEÇİMİ TASARRUF SAĞLIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su temin ederken kullandığı yer altı dalgıç 
pompalarını mekanik atölyesinde bulunan pompa test istasyonundan geçirip en uygun pompa ve 

motor seçimini yaparak 2021 yılında 4 milyon 100 bin kilowatt enerji tasarrufu sağladı
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yerine getirmek amacıyla enerji tasarrufu 
sağlayan yöntemleri tercih ediyor. 

Gelen elektrik arıza kayıtlarından yola 
çıkarak gerekli müdahaleleri kısa sürede 
gerçekleştiren KOSKİ, zorlu kış şartlarına 
rağmen vatandaş mağduriyetini gideriyor. 
Yer altından su temin ederken kullanılan 
yer altı dalgıç pompalarının kontrolünü me-
kanik atölyesindeki pompa test istasyonun-
da gerçekleştiren KOSKİ, en uygun pompa 
ve motor seçimini yaparak enerji tasarrufu 
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motor seçimini yaparak 2021 yılında 4 milyon 100 bin kilowatt enerji tasarrufu sağladı
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Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü’nün 6360 
sayılı Büyükşehir Belediyeleri 

Kanunu kapsamında sorumluluk alanına 
giren mahallelerdeki su kuyularının har-
cadığı elektrik sarfiyatını en aza indirmek 
ve elektrikten tasarruf sağlamak amacıyla 
uyguladığı fotovoltaik sistemi yaygın hale 
getiriliyor.

Sistem, güneş enerji panelleri sayesinde 
güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştü-
ren, böylelikle de kuyu pompalarının çalış-
masını sağlıyor. 26 farklı noktada, muhtelif 
güçlere sahip toplam 413 kilowatt güneş 
enerji sistemi kuran KOSKİ, depolarda 
güvenlik kameraları, SCADA, haberleşme 
ve klorlama sistem enerjilerini fotovoltaik 
sistemden temin etmeye başladı. Güneş 
enerjisinden faydalanan sistem, gökyüzü-
nün aydınlanmasıyla birlikte kesintisiz su 
üretimi yapıyor. Havanın kararması ile dev-
re dışı kalan sistem, bölgenin su ihtiyacı ha-
linde kuyu şebeke elektriği ile su üretimine 
devam edebiliyor. 25 yıl kullanım ömrüne 
sahip fotovoltaik sistem, 5 sene içerisinde 
kendisini amorti ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, güneş enerjisini elektrik enerjisine 
dönüştürerek dalgıç pompaları çalıştıran fotovoltaik sistemi yaygın hale getiriyor

YENILENEBILIR ENERJIYLE 
ELEKTRIKTE TASARRUF DÖNEMI

Türkiye’nin en önemli projelerin-
den olan KOP kapsamında Mavi 
Tünel çıkışında inşa edilen Mavi 

Hidroelektrtik Santrali’nde sona yaklaşıldı. 
Santralin yapımında yüzde 90’lara ulaşıl-
dığını belirten Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın 
ve Türkiye’nin yarınları için yenilenebilir 
enerjinin önemine dikkat çekti. Başkan 
Altay, “Türkiye enerjilerden faydalanmak 
adına önemli projeler üretiyor. Gelişmişlik 
seviyesini artıracak ve çevreyi tertemiz 

tutarak yarınlara daha güzel bir ülke suna-
cak projelere bizler de katkı sağlıyoruz. Bu 
kapsamda Mavi Hidroelektrik Santrali’miz-
de yoğun emekler sonucu hedefe yaklaştık. 
İnşallah önümüzdeki haftalarda santrali-
miz tam kapasite hizmet verecek” dedi.

Konya için büyük bir kazanım olacak 
santralin omurgasını oluşturan etapla-
rın tamamlandığına dikkat çeken Başkan 
Altay, “Yoğun çalışmalarımız sonucu sant-
ralimizin binası tamamlandı. 36 kilometre 
uzunluğundaki yüksek gerilim enerji nakil 

hattı nihayete erdi. Türbin montajı bitti. 
Birinci ünite jeneratör kısmı tamamlandı, 
diğer etapları devam ediyor. 11 kilovatı 
154 kilovata çıkaran trafo merkezimiz de 
tamamlandı. Otomasyon önümüzdeki haf-
talarda devreye alınacak. Konya’mız için 
büyük bir kazanım olan Mavi HES, yıllık 
70 milyon kilowatt/saat elektrik enerjisi 
üretecek. Toplam 100 milyon liraya mal 
olan santralimiz 5 yıl içerisinde kendisini 
amorti edecek. Şehrimize hayırlı olsun” 
diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Mavi Hidroelektrik Santrali’nde sona 
yaklaştı. Yüzde 90 oranında yapımı tamamlanan santral, yıllık 70 milyon kilowatt/saat elektrik 

enerjisi üretecek. Toplam 100 milyon liraya mal olacak santral, 25 bin hanenin elektriğini 
karşılayabilecek potansiyele sahip

MAVI HES 25 BIN 
HANEYE ELEKTRIK ÜRETECEK 

86



Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü’nün 6360 
sayılı Büyükşehir Belediyeleri 

Kanunu kapsamında sorumluluk alanına 
giren mahallelerdeki su kuyularının har-
cadığı elektrik sarfiyatını en aza indirmek 
ve elektrikten tasarruf sağlamak amacıyla 
uyguladığı fotovoltaik sistemi yaygın hale 
getiriliyor.

Sistem, güneş enerji panelleri sayesinde 
güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştü-
ren, böylelikle de kuyu pompalarının çalış-
masını sağlıyor. 26 farklı noktada, muhtelif 
güçlere sahip toplam 413 kilowatt güneş 
enerji sistemi kuran KOSKİ, depolarda 
güvenlik kameraları, SCADA, haberleşme 
ve klorlama sistem enerjilerini fotovoltaik 
sistemden temin etmeye başladı. Güneş 
enerjisinden faydalanan sistem, gökyüzü-
nün aydınlanmasıyla birlikte kesintisiz su 
üretimi yapıyor. Havanın kararması ile dev-
re dışı kalan sistem, bölgenin su ihtiyacı ha-
linde kuyu şebeke elektriği ile su üretimine 
devam edebiliyor. 25 yıl kullanım ömrüne 
sahip fotovoltaik sistem, 5 sene içerisinde 
kendisini amorti ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, güneş enerjisini elektrik enerjisine 
dönüştürerek dalgıç pompaları çalıştıran fotovoltaik sistemi yaygın hale getiriyor

YENILENEBILIR ENERJIYLE 
ELEKTRIKTE TASARRUF DÖNEMI

Türkiye’nin en önemli projelerin-
den olan KOP kapsamında Mavi 
Tünel çıkışında inşa edilen Mavi 

Hidroelektrtik Santrali’nde sona yaklaşıldı. 
Santralin yapımında yüzde 90’lara ulaşıl-
dığını belirten Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın 
ve Türkiye’nin yarınları için yenilenebilir 
enerjinin önemine dikkat çekti. Başkan 
Altay, “Türkiye enerjilerden faydalanmak 
adına önemli projeler üretiyor. Gelişmişlik 
seviyesini artıracak ve çevreyi tertemiz 

tutarak yarınlara daha güzel bir ülke suna-
cak projelere bizler de katkı sağlıyoruz. Bu 
kapsamda Mavi Hidroelektrik Santrali’miz-
de yoğun emekler sonucu hedefe yaklaştık. 
İnşallah önümüzdeki haftalarda santrali-
miz tam kapasite hizmet verecek” dedi.

Konya için büyük bir kazanım olacak 
santralin omurgasını oluşturan etapla-
rın tamamlandığına dikkat çeken Başkan 
Altay, “Yoğun çalışmalarımız sonucu sant-
ralimizin binası tamamlandı. 36 kilometre 
uzunluğundaki yüksek gerilim enerji nakil 

hattı nihayete erdi. Türbin montajı bitti. 
Birinci ünite jeneratör kısmı tamamlandı, 
diğer etapları devam ediyor. 11 kilovatı 
154 kilovata çıkaran trafo merkezimiz de 
tamamlandı. Otomasyon önümüzdeki haf-
talarda devreye alınacak. Konya’mız için 
büyük bir kazanım olan Mavi HES, yıllık 
70 milyon kilowatt/saat elektrik enerjisi 
üretecek. Toplam 100 milyon liraya mal 
olan santralimiz 5 yıl içerisinde kendisini 
amorti edecek. Şehrimize hayırlı olsun” 
diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Mavi Hidroelektrik Santrali’nde sona 
yaklaştı. Yüzde 90 oranında yapımı tamamlanan santral, yıllık 70 milyon kilowatt/saat elektrik 

enerjisi üretecek. Toplam 100 milyon liraya mal olacak santral, 25 bin hanenin elektriğini 
karşılayabilecek potansiyele sahip

MAVI HES 25 BIN 
HANEYE ELEKTRIK ÜRETECEK 

87



Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, 
yoğun emekle kuyu ve 

barajlardan iletim hatları vasıtasıyla 
arıtma tesisine, pompa istasyonlarına, 
depolara ve buralardan da şebekeye 
su vererek suyun kaynağından son 
kullanıcıya kadar güvenli bir şekilde 
ulaşmasını sağlıyor. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, su kaynaklarının etkin, verimli, 
ekonomik ve sürdürülebilir olması 
için yoğun bir çalışma yürüttüklerini 
belirterek, “Şehrimizin bulunduğu 
konum itibariyle kıt su kaynaklarına 
sahip olması, açılan bazı kuyuların su 
analizlerindeki parametre değerlerinin 
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkın-
da Yönetmelik standart değerlerine 
göre yüksek çıkması dolayısıyla diğer 
illerdeki su ve kanalizasyon idareleri-
ne nazaran daha fazla enerji harcı-
yoruz. Bu sebeple içme ve kullanma 
suyundaki su kayıpları kontrolüne 
büyük önem veriyoruz. Su verimliliği-
nin artırılmasına yönelik çalışmalara 
devam ediyoruz.” dedi.

ETKİN, VERİMLİ, EKONOMİK VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün gerekli 
çalışmaları çok titiz bir şekilde yürüt-
tüğüne dikkat çeken Başkan Altay, 
“Tam donanımlı araçlar ve kalifiye 
personel ile yüzeye çıkmayan fiziki su 
kayıplarına müdahale ediyoruz. Suyun 
boşa gitmesinin önüne geçerken bu-
nun yanında her izole bölgenin detaylı 
işletme analizlerini yaparak; etkin, 

verimli, ekonomik ve sürdürülebilir 
su yönetim sistemini hayata geçiriyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

AKILLI ŞEHİRLER-AKILLI ŞEBEKELER

İçme suyu şebekelerindeki su 
kayıplarını kademeli olarak 2028 
yılına kadar yüzde 25 seviyesine 
indirmeyi planladıklarını kaydeden 
Başkan Altay, “Su kayıpları kontrolü 
çalışmaları kapsamında; merkezde 
ve ilçelerimizde basınç yönetim alanı 
ve bölgesel ölçüm alanları oluştur-
mak için fizibilite, projelendirme ve 
uygulama çalışmaları gerçekleştiri-
yoruz. Uygulama yaptığımız yerlerde 
izole bölge girişlerine akıllı cihazlar 
montaj edilerek izole edilen bölgeler 
izlenmekte, analiz edilmekte ve ra-
porlanmaktadır. Akıllı Şehirler-Akıllı 
Şebekeler konseptine uygun olarak 
şehrimizdeki tüm altyapılarımız akıllı 
bir sistem haline dönüştürülmektedir. 
Son teknolojik ve teknik cihazlarla 
yaptığımız çalışmalar neticesinde 
2021 yılında 4.8 milyon metreküp su 
tasarrufu ile su kayıplarının önüne 
geçilmiştir.” diye konuştu.

SUYU TASARRUFLU KULLANALIM

Küresel iklim değişikliği sebebiyle 
yaşanan su sıkıntısına dikkat çeken 
Başkan Altay, şunları söyledi: “Su 
hayattır. Suyumuz korumak hepimiz 
görevi. Bu sebeple su tasarrufunu ha-
yatımızın bir parçası haline getirmek 
dünyamızın geleceği ve yeni nesiller 
için büyük önem taşıyor. Lütfen bu 
konuda hassas olalım.”

SUYU KORUMAK 
HEPIMIZIN GÖREVI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, yüzeye çıkmayan fiziki su kayıplarına müdahale 

ederek suyun boşa gitmesinin önüne geçmek için 
yaptıkları çalışmalarda 2021 yılında 4.8 milyon 

metreküp suyu kullanıma kazandırdıklarını söyledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmada duyurduğu 

gibi Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 
geçen yıl onaylandı. Anlaşmanın onaylan-
masıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Öte 
yandan Türkiye, anlaşmayı onaylamasıy-
la birlikte, Paris Anlaşması’nın hedefleri 
doğrultusunda yeni politikalar belirlemeye 
başladı. 

2015 yılında birçok ülke tarafından im-
zalanan anlaşma iklim ve çevre için ‘tarihi 
bir adım’ olarak nitelendi.

Dünyanın akciğerleri olarak bilinen 
Amazon yağmur ormanlarından Avustral-
ya’ya, ABD’den Sibirya’ya orman yangınları, 
sayısı onlarla ifade edilen kasırgalar, rekor 
seviyelere yükselen hava sıcaklıkları ve Ku-
zey Kutbu’nda buzulların hızla erimesi iklim 
değişikliğine bağlanıyor. Peki, gezegeni 
felaketlerden kurtarması için dünya devlet-
lerinin bir araya gelip taahhütte bulunduğu 
ve altına imza attığı, 6 yaşındaki Paris İklim 
Anlaşması nedir?

195 ÜLKE VE AB KABUL ETTİ

Paris İklim Anlaşması, Fransa’nın 
başkenti Paris’te 5 Ekim 2015’te aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 195 ülke + Av-
rupa Birliği’nin katılımıyla kabul edildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çer-
çeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Paris’te ya-
pılan 21. Taraflar Toplantısı’nda (Conferen-
ce of the Parties / COP21) 22 Nisan 2016’da 
imzaya açıldı. Yasal bağlayıcılığı olan ilk 
evrensel anlaşma, ilk etapta taraf ülkelerin 
55’inin onayının ardından 4 Kasım 2016’da 
da yürürlüğe girdi. Paris İklim Anlaşması’na 
katılan ülkeler böylece küresel ısınmayla 
mücadelede alınan tarihi kararların altına 
imza atmış oldu. BM, Paris İklim Anlaşması 
kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 san-
tigrat derecenin altında tutulması hedefinin 
karşılanabilmesi için ülkelerden dünya ge-
nelinde karbon emisyonunu 2050’ye kadar 
sıfıra indirmesini istiyor. Söz konusu anlaş-
ma, yüzyılın ikinci yarısına kadar küresel 
ortalama sıcaklığı en az 2.0 derece azaltma 
hedefinin yanı sıra fosil yakıt kullanımını 
da devreden çıkarmayı öngörüyor. Ayrı-

ca anlaşma, tarafların iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneği-
ni artırmayı ve “düşük sera gazı emisyonları 
ve iklime dirençli kalkınma yolunda tutarlı 
bir finansman akışı” sağlamayı hedefliyor.

BİDEN, ANLAŞMAYA GERİ DÖNDÜ

Amerika Birleşik Devletleri dönemin 
başkanı Donald Trump’ın yönetimi sırasın-
da 2020’de anlaşmadan çekildi, 2021’de 
Joe Biden’ın başkan seçilmesinin ardından 
yeniden katıldı. İklim değişikliğiyle mücade-
leyi öncelikleri arasına alan Biden, 2050’ye 
kadar sıfır karbon salınımı ve yenilebilir 
temiz enerjiye 4 yılda 2 trilyon dolar yatırım 
yapma hedefi olduğunu duyurdu. Öte yan-
dan Avrupa Birliği ülkeleri haziran ayında 
kabul edilen “İklim Yasası” ile 2030 yılına 
kadar sera gazı salınımlarını 1990’daki sevi-
yesinin yüzde 55 daha aşağısına düşürmeyi 
taahhüt etti. Ancak BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi, eylül ayında yayınla-
dığı son raporunda dünyanın Paris İklim 
Anlaşması’nda yer alan küresel sıcaklık artı-
şını 2 santigrat derecenin altında tutulması 
hedefini karşılamaktan çok uzakta olduğunu 
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ve sera gazı emisyonlarının 2030’a kadar 
yüzde 16 artış göstereceğini bildirdi. Ra-
porda ayrıca G20 ülkelerinin küresel sera 
gazı emisyonların yüzde 80’inden sorumlu 
olduğunun altı çizildi.

DÜNYAYI EN ÇOK ÇİN KİRLETİYOR

Dünyayı en çok kirleten ülkelerin 
başında Çin geliyor. Çin, 2060 yılına kadar 
karbon salınımını sıfıra indirme vaadinde 
bulunuyor. İlk onda ise Çin’in ardından 
sırasıyla ABD, Hindistan, Rusya, Japonya, 
Almanya, İran, Güney Kore, Suudi Arabis-
tan ve Endonezya yer alıyor. Birleşmiş Mil-
letler Çevre Programı’na (UNEP) göre, en 
fazla sera gazı üretenler arasında Çin, ABD 
ve Avrupa Birliği bulunuyor. UNEP verileri, 
2015’te atmosfere 50 milyar ton sera gazı 
salımı yapıldığını gösteriyor.

2050’DE MİLYARLARCA İNSAN SU 
KITLIĞI İLE KARŞILAŞABİLİR

Küresel su seviyeleri, Grönland ve 
Antarktika’da buzulların hızla erimesiyle 
artmaya devam ediyor. Dünya Meteoroloji 
Örgütü’ne (WMO) göre, 2050’ye kadar sel 
riski altındaki kişi sayısının 1,6 milyara 
çıkması, 2,7 ila 3,2 milyardan fazla kişinin 
ise su kıtlığı ile karşı karşıya kalma riski 
bulunuyor. Küresel sıcaklık artışı ve sera 
gazı salımı anlaşmaya rağmen devam etse 
de Climate Action Tracker tarafından ya-
yımlanan sıcaklık analizleri, iklim hedefle-
rine 2050 yılına kadar halen ulaşılabilece-
ğini öngörüyor. Dolayısıyla, küresel sıcaklık 
artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat 
derecenin altında tutulması ve dünya 
genelinde karbon salınımının 2050’yılına 
kadar sıfıra indirilmesinde atmosfere en 
fazla sera gazı gönderen ve dünyayı en çok 
kirleten ülkelerin iklim değişikliğiyle müca-
delede atacağı adımlar önemli olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GIDA 
GÜVENLİĞİNİ DE TEHDİT EDİYOR

Uzmanlar iklim değişikliğinin sel, su 
kıtlığı ve gıda güvensizliğini de beraberin-
de getireceği konusunda uyarıyor. BM’ye 
göre, bugün 500 milyon kişi çölleşmenin 
meydana geldiği bölgelerde yaşıyor ve bu 
bölgelerde yaşayanlar her geçen gün iklim 
değişikliğinden daha fazla etkileniyor. 
Dünya nüfusunun 2050’ye kadar 10 milya-
ra ulaşması bekleniyor ve bu da beslenme-
si gereken 3,4 milyar insan daha anlamına 
geliyor. Gıda ve Tarım Örgütüne göre ise 
gıda ihtiyacının 2050’ye kadar en az yüzde 
70 artacağı göz önünde bulundurulduğun-
da dünya genelinde tarım üretiminin de 
artırılması gerekiyor. Ancak bilim insanları 
iklim değişikliğinin etkileri, yüksek sıcak-
lıklar, aşırı hava koşulları, kuraklık, artan 
karbondioksit seviyeleri ve deniz sevileri-
nin yükselmesinin gıda kaynaklarını tehdit 
ettiği konusunda uyarıyor.

Dolayısıyla, insanlığın 2050’ye kadar 
yeteri kadar gıdaya ve suya erişimi de iklim 
değişikliğiyle mücadele atılacak adımlara 
bağlı olacak.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 
6 Ekim 2021’de TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

90



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmada duyurduğu 

gibi Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 
geçen yıl onaylandı. Anlaşmanın onaylan-
masıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Öte 
yandan Türkiye, anlaşmayı onaylamasıy-
la birlikte, Paris Anlaşması’nın hedefleri 
doğrultusunda yeni politikalar belirlemeye 
başladı. 

2015 yılında birçok ülke tarafından im-
zalanan anlaşma iklim ve çevre için ‘tarihi 
bir adım’ olarak nitelendi.

Dünyanın akciğerleri olarak bilinen 
Amazon yağmur ormanlarından Avustral-
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sayısı onlarla ifade edilen kasırgalar, rekor 
seviyelere yükselen hava sıcaklıkları ve Ku-
zey Kutbu’nda buzulların hızla erimesi iklim 
değişikliğine bağlanıyor. Peki, gezegeni 
felaketlerden kurtarması için dünya devlet-
lerinin bir araya gelip taahhütte bulunduğu 
ve altına imza attığı, 6 yaşındaki Paris İklim 
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195 ÜLKE VE AB KABUL ETTİ

Paris İklim Anlaşması, Fransa’nın 
başkenti Paris’te 5 Ekim 2015’te aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 195 ülke + Av-
rupa Birliği’nin katılımıyla kabul edildi.
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çeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Paris’te ya-
pılan 21. Taraflar Toplantısı’nda (Conferen-
ce of the Parties / COP21) 22 Nisan 2016’da 
imzaya açıldı. Yasal bağlayıcılığı olan ilk 
evrensel anlaşma, ilk etapta taraf ülkelerin 
55’inin onayının ardından 4 Kasım 2016’da 
da yürürlüğe girdi. Paris İklim Anlaşması’na 
katılan ülkeler böylece küresel ısınmayla 
mücadelede alınan tarihi kararların altına 
imza atmış oldu. BM, Paris İklim Anlaşması 
kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 san-
tigrat derecenin altında tutulması hedefinin 
karşılanabilmesi için ülkelerden dünya ge-
nelinde karbon emisyonunu 2050’ye kadar 
sıfıra indirmesini istiyor. Söz konusu anlaş-
ma, yüzyılın ikinci yarısına kadar küresel 
ortalama sıcaklığı en az 2.0 derece azaltma 
hedefinin yanı sıra fosil yakıt kullanımını 
da devreden çıkarmayı öngörüyor. Ayrı-

ca anlaşma, tarafların iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneği-
ni artırmayı ve “düşük sera gazı emisyonları 
ve iklime dirençli kalkınma yolunda tutarlı 
bir finansman akışı” sağlamayı hedefliyor.
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Amerika Birleşik Devletleri dönemin 
başkanı Donald Trump’ın yönetimi sırasın-
da 2020’de anlaşmadan çekildi, 2021’de 
Joe Biden’ın başkan seçilmesinin ardından 
yeniden katıldı. İklim değişikliğiyle mücade-
leyi öncelikleri arasına alan Biden, 2050’ye 
kadar sıfır karbon salınımı ve yenilebilir 
temiz enerjiye 4 yılda 2 trilyon dolar yatırım 
yapma hedefi olduğunu duyurdu. Öte yan-
dan Avrupa Birliği ülkeleri haziran ayında 
kabul edilen “İklim Yasası” ile 2030 yılına 
kadar sera gazı salınımlarını 1990’daki sevi-
yesinin yüzde 55 daha aşağısına düşürmeyi 
taahhüt etti. Ancak BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi, eylül ayında yayınla-
dığı son raporunda dünyanın Paris İklim 
Anlaşması’nda yer alan küresel sıcaklık artı-
şını 2 santigrat derecenin altında tutulması 
hedefini karşılamaktan çok uzakta olduğunu 
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ve sera gazı emisyonlarının 2030’a kadar 
yüzde 16 artış göstereceğini bildirdi. Ra-
porda ayrıca G20 ülkelerinin küresel sera 
gazı emisyonların yüzde 80’inden sorumlu 
olduğunun altı çizildi.

DÜNYAYI EN ÇOK ÇİN KİRLETİYOR

Dünyayı en çok kirleten ülkelerin 
başında Çin geliyor. Çin, 2060 yılına kadar 
karbon salınımını sıfıra indirme vaadinde 
bulunuyor. İlk onda ise Çin’in ardından 
sırasıyla ABD, Hindistan, Rusya, Japonya, 
Almanya, İran, Güney Kore, Suudi Arabis-
tan ve Endonezya yer alıyor. Birleşmiş Mil-
letler Çevre Programı’na (UNEP) göre, en 
fazla sera gazı üretenler arasında Çin, ABD 
ve Avrupa Birliği bulunuyor. UNEP verileri, 
2015’te atmosfere 50 milyar ton sera gazı 
salımı yapıldığını gösteriyor.

2050’DE MİLYARLARCA İNSAN SU 
KITLIĞI İLE KARŞILAŞABİLİR

Küresel su seviyeleri, Grönland ve 
Antarktika’da buzulların hızla erimesiyle 
artmaya devam ediyor. Dünya Meteoroloji 
Örgütü’ne (WMO) göre, 2050’ye kadar sel 
riski altındaki kişi sayısının 1,6 milyara 
çıkması, 2,7 ila 3,2 milyardan fazla kişinin 
ise su kıtlığı ile karşı karşıya kalma riski 
bulunuyor. Küresel sıcaklık artışı ve sera 
gazı salımı anlaşmaya rağmen devam etse 
de Climate Action Tracker tarafından ya-
yımlanan sıcaklık analizleri, iklim hedefle-
rine 2050 yılına kadar halen ulaşılabilece-
ğini öngörüyor. Dolayısıyla, küresel sıcaklık 
artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat 
derecenin altında tutulması ve dünya 
genelinde karbon salınımının 2050’yılına 
kadar sıfıra indirilmesinde atmosfere en 
fazla sera gazı gönderen ve dünyayı en çok 
kirleten ülkelerin iklim değişikliğiyle müca-
delede atacağı adımlar önemli olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GIDA 
GÜVENLİĞİNİ DE TEHDİT EDİYOR

Uzmanlar iklim değişikliğinin sel, su 
kıtlığı ve gıda güvensizliğini de beraberin-
de getireceği konusunda uyarıyor. BM’ye 
göre, bugün 500 milyon kişi çölleşmenin 
meydana geldiği bölgelerde yaşıyor ve bu 
bölgelerde yaşayanlar her geçen gün iklim 
değişikliğinden daha fazla etkileniyor. 
Dünya nüfusunun 2050’ye kadar 10 milya-
ra ulaşması bekleniyor ve bu da beslenme-
si gereken 3,4 milyar insan daha anlamına 
geliyor. Gıda ve Tarım Örgütüne göre ise 
gıda ihtiyacının 2050’ye kadar en az yüzde 
70 artacağı göz önünde bulundurulduğun-
da dünya genelinde tarım üretiminin de 
artırılması gerekiyor. Ancak bilim insanları 
iklim değişikliğinin etkileri, yüksek sıcak-
lıklar, aşırı hava koşulları, kuraklık, artan 
karbondioksit seviyeleri ve deniz sevileri-
nin yükselmesinin gıda kaynaklarını tehdit 
ettiği konusunda uyarıyor.

Dolayısıyla, insanlığın 2050’ye kadar 
yeteri kadar gıdaya ve suya erişimi de iklim 
değişikliğiyle mücadele atılacak adımlara 
bağlı olacak.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 
6 Ekim 2021’de TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.
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İklim değişikliğini son yıllarda tüm 
dünyayı etkisi altına alırken, bu 
konuda küresel ölçekli çalışmalar 

yapılıyor. Bu çalışmalar her alana yayılmış 
durumda. Enerji üretiminde fosil yakıtların 
kullanımının azaltılması için projeler ge-
liştirilirken, yenilenebilir enerji konusunda 
da önemli adımlar atılıyor. Diğer yandan, 
tüm dünyada artan nüfusa bağlı olarak 
karbon salınımı da gitgide artıyor. Bu 
durum özellikle kara taşıtlarının çevreye 
olan olumsuz etkilerini azaltma konusunu 
da gündeme taşıyor. Bu konuda 
tüm dünyada son yıllarda 
elektrikli otomobiller devreye 
sokuldu. Dünya devi otomobil 
firmalarının birçoğu elektrikli 
otomobil üretimine geçti ve 
pazarlamasını yapmaya başladı. 
Yakın gelecekte tüm dünyada 
elektrikli otomobillerin yaygın-
laşacağı öngörülüyor. Tüm dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de 
bu konuda girişimler bulunu-
yor. Elektrikli otomobil satışının 
arttığı ülkemiz, diğer yandan 
yerli ve milli otomobil üretimini 
de elektrikli gerçekleştiriyor. 

TÜRKİYE’NİN GELECEK VİZYONU

Türkiye’nin yerli otomobil konusunda 
attığı adım ülke adına büyük önem taşır-
ken, bu adımı elektrikli otomobilden yana 
kullanması gelecek vizyonu bakımından 
ayrı bir değer kazandırıyor. Tüm dünyanın 
elektrikli otomobile geçmeye başladığı 
bir dönemde Türkiye’nin attığı bu adım, 
otomobil konusunda dünyaya entegre olma 
konusunda büyük avantaj sağlayacak.

 

TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI TOGG

Türkiye’nin Otomobili Girişim Gru-
bu (TOGG), konsorsiyumla kuruldu. 
Türkiye’de yerli otomobil üretebilmek 
için birlikte çalışma kararı alan şirket ve 
kuruluşlar Kasım 2017’de açıklandı. Bu 
amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), 
Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu 
Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 
25 Haziran 2018’de Türkiye’nin Otomo-
bili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

kuruldu. Eylül 2019’da Kök 
Grubu’nun projeden çekileceği 
iddia edildi. Ekim 2019’da şir-
ket merkezi Şişli, İstanbul’dan 
Gebze, Kocaeli’ne taşındı. 
Şirketin CEO’su Gürcan Kara-
kaş, tasarımı 2019 yılı içinde 
tamamlanacak olan otomobi-
lin 2022’de satışa çıkacağını 
açıkladı. Tanıtılacak otomobilin 
elektrikli C segment SUV olaca-
ğı duyuruldu.

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan açıklamalara göre 
TOGG, 2022’nin 4. çeyreğinde 

Türkiye’nin yerli otomobil konusunda attığı adım ülke adına büyük önem 
taşırken, bu adımı elektrikli otomobilden yana kullanması gelecek vizyonu 
bakımından ayrı bir değer kazandırıyor

TOGG, TÜRKIYE’NIN GELECEK
VIZYONUNU ORTAYA KOYUYOR

seri üretime hazır olacak ve 
sertifikasyon çalışmaları ta-
mamlandıktan sonra seri üretim 
2023’ün 1. çeyreğinde başlamış 
olacak. 

TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TOGG henüz satışa su-
nulmadığı ve test aşamasında 
olduğu için özellikler paylaşıl-
madı. TOGG otomobil hakkında 
bilinen özellikler şu şekilde; 
Araç gücünü lityum iyon piller-
den alıyor. Tek şarj ile batarya 
kapasitesine göre 300 km ve 500 km men-
zile sahip iki farklı güç paketi sunulacak. 
Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa 
sürede %80 şarj edilebilmesi planlanıyor. 
Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi 
ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi 
çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili 
%20’ye kadar uzatması planlanıyor.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört 
tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki 
farklı motor gücünde üretilmesi planlanı-
yor. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 
HP versiyonunda 0–100 km/sa hızlanma-
sı 4.8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 
7.6 saniye olacak. Aracın 4G/5G internet 
bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri 
otomatik olarak alabilmesi, arıza durumun-
da araca uzaktan müdahale edilebilmesi 
planlanıyor. Aracın 3. seviye otonom sürüş 
özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.

GELECEĞİN MOBİLİTE PLATFORMUYUZ

TOGG’un resmi sitesinde yapılan açık-
lamada, “Türkiye’ye ait küresel ölçekte re-
kabet edecek bir teknoloji markası yaratma 
hedefiyle 25 Haziran 2018’de yola çıktık.

Dünyayı ileriye taşıyacak hareket tek-

nolojilerimizle yeni nesil akıllı cihazlar ta-
sarlıyoruz. Bu cihazların etrafında ise “Use 
Case Mobility” kavramına uygun, hayatın 
her alanının birbiriyle bağlantıda olduğu 
mobilite ekosistemi geliştiriyoruz.

Böylece insan odaklı, hayatı kolaylaş-
tıran yepyeni bir yaşam alanı tasarlayarak 
geleceğimizi değiştirmeyi hedefliyoruz” 
ifadeleri yer alıyor. 

OTOMOBİLDEN DAHA FAZLASI

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş 
ise sunuş yazısında şu ifadelere yer veri-
yor, “Türkiye’nin merak edilen, bir an ev-
vel hayata geçmesi beklenen projesinin en 
heyecanlı üyelerinden biri olarak sorum-
luluğumuzun ne kadar büyük olduğunun 
farkındayım. Uzun yıllardır ülkece hayalini 
kurduğumuz bir büyük işi gerçekleştirmek 
üzere yola çıktık. Stratejimizi belirleme 
aşamasında otomotivi etkileyen temel eği-
limleri analiz edip tüm dünyadan alanında 
başarılı olmuş veya olamamış birçok vakayı 
inceledik.

Bu incelemelerde otomotivdeki büyük 
dönüşümün sinyallerini görüp sadece 
otomobil üretmekle, marka geliştirmek-
le kalmayıp otomobilden daha fazlasını 

yapmamız gerektiğine karar 
verdik. Otomobilden daha 
fazlası demek, elektrikli ve 
bağlantılı otomobillerle ortaya 
çıkıp otomobilin ev ve işimizden 
sonra üçüncü bir yaşam alanına 
dönüştüğü, otonom seviyesinin 
arttığı, otomobil sahipliği kav-
ramının yeniden ele alındığı ve 
yeni hizmetlerin ortaya çıktığı 
bir hareketlilik yani mobilite 
dünyası demektir. Bu dünya 
ise kendi içinde bir ekosistem 
olarak kurgulanmayı gerektiren 
yeni fikirlere açık, yeni teknolo-

jilerin hâkim olduğu ve tek başına değil iş 
birlikleriyle başarının sağlanacağı ve giri-
şimciliğin ön planda olduğu bir ortamdır.

Togg mobilite dünyasında “kendi 
alanında en yüksek kalite standartlarına 
ve ilgili mevzuatlara tam uyumlu ürün ve 
hizmetler” sunarak tüm kullanıcılarımı-
zın memnuniyetini sürekli kılmayı amaç 
edindik.

27 Aralık 2019’da Bilişim Vadisi’nde 
gerçekleştirdiğimiz “Yeniliğe Yolculuk 
Buluşması”nda ön gösterimini yaptığımız 
aracımızın örtüsünü kaldırdık. Önümüzde-
ki iki yılda fabrikamızı tamamlayacak ve C 
segmentinde bir SUV olan ilk ürünümüzü 
2022 yılı sonunda yola çıkartacağız.

2030 yılına kadar ise ürün gamımızı 
geliştirip 5 modelle farklı ihtiyaçlara cevap 
vereceğiz. Projemiz ile 2022 yılından 
itibaren 15 yıl içinde GSMH’ye toplam 50 
milyar avro, cari açığa ise 7 milyar avro 
katkıda bulunup, 5 bini doğrudan olmak 
üzere 20 bin kişiye ise istihdam sağlaya-
cağız. Bu son derece iddialı ve zorlayıcı, 
bir yandan da oldukça keyifli yolculukta 
bizi yalnız bırakmadığınız için ve bizleri 
desteklediğiniz için şimdiden hepinize 
teşekkür ediyorum.”

92



İklim değişikliğini son yıllarda tüm 
dünyayı etkisi altına alırken, bu 
konuda küresel ölçekli çalışmalar 

yapılıyor. Bu çalışmalar her alana yayılmış 
durumda. Enerji üretiminde fosil yakıtların 
kullanımının azaltılması için projeler ge-
liştirilirken, yenilenebilir enerji konusunda 
da önemli adımlar atılıyor. Diğer yandan, 
tüm dünyada artan nüfusa bağlı olarak 
karbon salınımı da gitgide artıyor. Bu 
durum özellikle kara taşıtlarının çevreye 
olan olumsuz etkilerini azaltma konusunu 
da gündeme taşıyor. Bu konuda 
tüm dünyada son yıllarda 
elektrikli otomobiller devreye 
sokuldu. Dünya devi otomobil 
firmalarının birçoğu elektrikli 
otomobil üretimine geçti ve 
pazarlamasını yapmaya başladı. 
Yakın gelecekte tüm dünyada 
elektrikli otomobillerin yaygın-
laşacağı öngörülüyor. Tüm dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de 
bu konuda girişimler bulunu-
yor. Elektrikli otomobil satışının 
arttığı ülkemiz, diğer yandan 
yerli ve milli otomobil üretimini 
de elektrikli gerçekleştiriyor. 

TÜRKİYE’NİN GELECEK VİZYONU

Türkiye’nin yerli otomobil konusunda 
attığı adım ülke adına büyük önem taşır-
ken, bu adımı elektrikli otomobilden yana 
kullanması gelecek vizyonu bakımından 
ayrı bir değer kazandırıyor. Tüm dünyanın 
elektrikli otomobile geçmeye başladığı 
bir dönemde Türkiye’nin attığı bu adım, 
otomobil konusunda dünyaya entegre olma 
konusunda büyük avantaj sağlayacak.

 

TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI TOGG

Türkiye’nin Otomobili Girişim Gru-
bu (TOGG), konsorsiyumla kuruldu. 
Türkiye’de yerli otomobil üretebilmek 
için birlikte çalışma kararı alan şirket ve 
kuruluşlar Kasım 2017’de açıklandı. Bu 
amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), 
Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu 
Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 
25 Haziran 2018’de Türkiye’nin Otomo-
bili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

kuruldu. Eylül 2019’da Kök 
Grubu’nun projeden çekileceği 
iddia edildi. Ekim 2019’da şir-
ket merkezi Şişli, İstanbul’dan 
Gebze, Kocaeli’ne taşındı. 
Şirketin CEO’su Gürcan Kara-
kaş, tasarımı 2019 yılı içinde 
tamamlanacak olan otomobi-
lin 2022’de satışa çıkacağını 
açıkladı. Tanıtılacak otomobilin 
elektrikli C segment SUV olaca-
ğı duyuruldu.

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan açıklamalara göre 
TOGG, 2022’nin 4. çeyreğinde 

Türkiye’nin yerli otomobil konusunda attığı adım ülke adına büyük önem 
taşırken, bu adımı elektrikli otomobilden yana kullanması gelecek vizyonu 
bakımından ayrı bir değer kazandırıyor

TOGG, TÜRKIYE’NIN GELECEK
VIZYONUNU ORTAYA KOYUYOR

seri üretime hazır olacak ve 
sertifikasyon çalışmaları ta-
mamlandıktan sonra seri üretim 
2023’ün 1. çeyreğinde başlamış 
olacak. 

TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TOGG henüz satışa su-
nulmadığı ve test aşamasında 
olduğu için özellikler paylaşıl-
madı. TOGG otomobil hakkında 
bilinen özellikler şu şekilde; 
Araç gücünü lityum iyon piller-
den alıyor. Tek şarj ile batarya 
kapasitesine göre 300 km ve 500 km men-
zile sahip iki farklı güç paketi sunulacak. 
Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa 
sürede %80 şarj edilebilmesi planlanıyor. 
Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi 
ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi 
çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili 
%20’ye kadar uzatması planlanıyor.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört 
tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki 
farklı motor gücünde üretilmesi planlanı-
yor. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 
HP versiyonunda 0–100 km/sa hızlanma-
sı 4.8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 
7.6 saniye olacak. Aracın 4G/5G internet 
bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri 
otomatik olarak alabilmesi, arıza durumun-
da araca uzaktan müdahale edilebilmesi 
planlanıyor. Aracın 3. seviye otonom sürüş 
özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.

GELECEĞİN MOBİLİTE PLATFORMUYUZ

TOGG’un resmi sitesinde yapılan açık-
lamada, “Türkiye’ye ait küresel ölçekte re-
kabet edecek bir teknoloji markası yaratma 
hedefiyle 25 Haziran 2018’de yola çıktık.

Dünyayı ileriye taşıyacak hareket tek-

nolojilerimizle yeni nesil akıllı cihazlar ta-
sarlıyoruz. Bu cihazların etrafında ise “Use 
Case Mobility” kavramına uygun, hayatın 
her alanının birbiriyle bağlantıda olduğu 
mobilite ekosistemi geliştiriyoruz.

Böylece insan odaklı, hayatı kolaylaş-
tıran yepyeni bir yaşam alanı tasarlayarak 
geleceğimizi değiştirmeyi hedefliyoruz” 
ifadeleri yer alıyor. 

OTOMOBİLDEN DAHA FAZLASI

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş 
ise sunuş yazısında şu ifadelere yer veri-
yor, “Türkiye’nin merak edilen, bir an ev-
vel hayata geçmesi beklenen projesinin en 
heyecanlı üyelerinden biri olarak sorum-
luluğumuzun ne kadar büyük olduğunun 
farkındayım. Uzun yıllardır ülkece hayalini 
kurduğumuz bir büyük işi gerçekleştirmek 
üzere yola çıktık. Stratejimizi belirleme 
aşamasında otomotivi etkileyen temel eği-
limleri analiz edip tüm dünyadan alanında 
başarılı olmuş veya olamamış birçok vakayı 
inceledik.

Bu incelemelerde otomotivdeki büyük 
dönüşümün sinyallerini görüp sadece 
otomobil üretmekle, marka geliştirmek-
le kalmayıp otomobilden daha fazlasını 

yapmamız gerektiğine karar 
verdik. Otomobilden daha 
fazlası demek, elektrikli ve 
bağlantılı otomobillerle ortaya 
çıkıp otomobilin ev ve işimizden 
sonra üçüncü bir yaşam alanına 
dönüştüğü, otonom seviyesinin 
arttığı, otomobil sahipliği kav-
ramının yeniden ele alındığı ve 
yeni hizmetlerin ortaya çıktığı 
bir hareketlilik yani mobilite 
dünyası demektir. Bu dünya 
ise kendi içinde bir ekosistem 
olarak kurgulanmayı gerektiren 
yeni fikirlere açık, yeni teknolo-

jilerin hâkim olduğu ve tek başına değil iş 
birlikleriyle başarının sağlanacağı ve giri-
şimciliğin ön planda olduğu bir ortamdır.

Togg mobilite dünyasında “kendi 
alanında en yüksek kalite standartlarına 
ve ilgili mevzuatlara tam uyumlu ürün ve 
hizmetler” sunarak tüm kullanıcılarımı-
zın memnuniyetini sürekli kılmayı amaç 
edindik.

27 Aralık 2019’da Bilişim Vadisi’nde 
gerçekleştirdiğimiz “Yeniliğe Yolculuk 
Buluşması”nda ön gösterimini yaptığımız 
aracımızın örtüsünü kaldırdık. Önümüzde-
ki iki yılda fabrikamızı tamamlayacak ve C 
segmentinde bir SUV olan ilk ürünümüzü 
2022 yılı sonunda yola çıkartacağız.

2030 yılına kadar ise ürün gamımızı 
geliştirip 5 modelle farklı ihtiyaçlara cevap 
vereceğiz. Projemiz ile 2022 yılından 
itibaren 15 yıl içinde GSMH’ye toplam 50 
milyar avro, cari açığa ise 7 milyar avro 
katkıda bulunup, 5 bini doğrudan olmak 
üzere 20 bin kişiye ise istihdam sağlaya-
cağız. Bu son derece iddialı ve zorlayıcı, 
bir yandan da oldukça keyifli yolculukta 
bizi yalnız bırakmadığınız için ve bizleri 
desteklediğiniz için şimdiden hepinize 
teşekkür ediyorum.”
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
TARIMA ETKİLERİ

İklim değişikliği dünya ve Türkiye tarımını 
doğrudan etkileyen ve giderek büyüyen bir 
risk ve belirsizliklere sebep olmaktadır. Bu 

çerçevede, tarımsal ürün arzının sürdürülebilir 
kılınması için iklim değişikliğinin gözlenen 
ve öngörülen etkilerine yönelik orta ve uzun 
vadeli tarım politikaları belirlenmeli ve gerekli 
önlemler alınmalıdır. Son yıllarda, sıcak hava 
dalgaları, kuraklık, orman yangınları, seller, 
siklonlar ve kasırgalar gibi aşırı hava olayları 
sıklıkla görülmekte ve görülen hadiselerin 
şiddeti de artmaktadır. Doğu Akdeniz, Orta 
Doğu ve Afrika’da artan sıklıkta yaşanan 
kuraklıklar, Avrupa’daki sıcak ve soğuk hava 
dalgaları, Güney Doğu Asya’daki sel felaketleri, 
Kuzey Amerika ve Avustralya’daki yangınlar 
ve Karayipler’deki siklonlar, artan aşırı iklimsel 
olayların örneklerindendir. Örnekleri verilen 
iklim olaylarının bazılarının ülkemizi de 
etkilediği ve gelecekte daha fazla etkileyeceği 
öngörülmektedir. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 
(IPCC) son raporunda 2050 yılı itibarıyla 
yıllık ortalama sıcaklık artışlarının 2.5- 3 °C 
civarında olacağı, yüzyıl sonunda ise yıllık 
ortalama sıcaklılardaki artışların 6 °C’yi bulacağı 
öngörülmektedir. 1 °C’lik sıcaklık artışının 
yarattığı etkilerin son derece büyük olduğu 
dikkate alındığında, 6 °C’lik sıcaklık artışının 
yaratacağı ekonomik, sosyal ve çevresel risklerin, 
iklim değişikliğini insanlık tarihinin karşı 
karşıya kaldığı en büyük risk haline getireceği 
söylenebilir. 

Türkiye’de uzun vadeli ortalama yıllık ve aylık 
toplam yağış eğilimi incelendiğinde, yağışların 
genelde miktar olarak düşüş eğiliminde 
olduğu, daha da önemlisi dağılımında farklılık 
görülmektedir. 1980’den bu yana, Kuzey ve 
Doğu bölgelerimizdeki yağışlarda bir artış 
olurken, Orta, Güney ve Batı bölgelerimizde 
düşüşler meydana gelmiştir. Ayrıca 2050’den 
itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi hariç, yağışta 
250-300 mm’ye varan düzeylerde azalmalar 
olacağı öngörülmektedir. Yağışlar bazı zaman 
şiddetli ve fazla miktarda düştüğünden 

tarım ve diğer alanlara zarar vermektedir. 
İklim değişikliğinin doğa ve insan üzerindeki 
etkisi artık net bir şekilde gözlemlenmeye 
başlanıldığı özellikle 2000’li yıllarda yapılan 
bilimsel çalışma sonuçlarının öngördüğü 
üzere, iklim değişikliğinin etkileri insan ve 
doğa sistemlerinde, farklı toplumsal katmanlar 
etkilenmekte, ekonomik sektörlerde iklime 
bağlı riskler artmakta, ekosistemlerin dengeleri 
bozulmakta, toprak, su, orman varlıklarında ve 
biyo-çeşitlilikte önemli kayıplar, kırılganlıklar 
oluşmakta ve bunun sonucu tarımsal üretimde 
ve dolayısıyla gıda arzı da tehlikeye girmektedir. 

Türkiye için önümüzdeki yılların tarım 
politikaları belirlenirken, 2-3 °C sıcaklık artışı 
ve bu artışın iklim üzerine yaratacağı etkiler 
varsayım senaryosu olarak ele alınmalı ve 
politika planları bu çerçevede hazırlanmalıdır. 
Küresel ortalama sıcaklıktaki her 1 °C artışın, 
küresel ortalama arazi verimlerini buğdayda %6, 
mısırda %7,4, pirinçte %3,2 ve soya fasulyesinde 
ise %3,1 oranında azaltacağı öngörülmektedir. 
Dünya genelinde yayınlanan literatürlerde 
kullanılan bin civarında model sonucunu 
değerlendiren Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli uzmanları, 3 °C’lik sıcaklık artışları için 
(2050 yılı civarında) %25-50 seviyelerinde verim 
kayıpları öngörmektedirler. Islah edilen çeşitlerle 
tahıllarda yıllık verim değişkenliğinin de artacağı 
tahmin edilmektedir. 

İklim değişikliği önemli bir tarımsal ürün 
ihracatçısı olan Türkiye’nin küresel seviyede 
rekabetçi olduğu ürünleri de doğrudan 
etkileyecektir. Önemli bir kısmı çok yıllık 
bitkilerden oluşan ihracat ürünlerinin genellikle 
belli bölgelerde yoğunlaşması iklimle bağlantılı 
riskleri artırmaktadır. Gıda sistemi, gıdanın 
üretimi ve dağıtımının ötesinde insan, hayvan 
ve çevre sağlığı ile yakından bağlantılıdır. Gıda 
güvenliği ve yeterli beslenmenin sağlanması 
tarım sektörünün mevcut durumundan daha 
ileri gidilmesini gerekli kılmaktadır Tarımsal 
üretimde ve gıdada riskler artmaya devam 
edeceğinden tarım topraklarının tekniğine 
uygun kullanılması, planlanma ve tarımsal 
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uygulamaların doğru yapılması gerekmektedir. 

Bitki yetiştirme tekniklerinde ve girdi kullanımında yeni 
ve doğru teknolojilerin yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca 
ıslah çalışmaları ile yeni yüksek verimli çeşitlerin tarıma 
kazandırılmasıyla beklenen risklere karşı tedbirler 
artırılarak gıda ham maddelerinde beklenen azalma 
önlenmelidir.

Ülkemiz yüzölçümü 78 milyon hektar olup yaklaşık 
23- 24 milyon hektarında her yıl tarım (bitkisel üretim) 
yapılmaktadır. 2001’den 2019 yılına kadar toplam tarım 
alanında 3.255.000 ha, ekilen alanda 1.530.000 ha, 
nadas alanlarında 627.000 ha ve sebze arazilerinde 
ise 119.000 hektar bir azalma olmuştur. Bu yıllarda 
süs bitkileri ekim alanlarında 5.000 ha ve meyveler, 
içecek ve baharat bitkileri ekim alanlarında ise 915.000 
hektarlık bir artış olmuştur. 

Dünyada kişi başına düşen tarım alanı 1961-2015 
yılları arasında 3,7 dekardan 1,9 dekara gerilemiştir. 
Türkiye’de ise bu oran 8,2 dekardan 2,6 dekara kadar 
düşmüştür. Ülkemizin tarım alanlarındaki azalma 
oranı tüm dünya ülkelerinin ortalamasının üzerinde 
seyretmektedir. Ülkemizde tarım arazilerinin kapladığı 
alan 1992-2017 yılları arasında %27,6 hektardan %23,4 
hektara gerilerken, bu süre zarfında toplam 4 milyon 
hektar tarım alanı yani tüm tarım arazilerimizin %15’i 
kaybedilmiş ve bu kayıp devam etmektedir.

Tarım arazilerinin yanında mera ve otlak alanlarında 
da gözle görülür bir kayıp söz konusudur. 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 44 milyon hektar 1970’li 
yıllarda 21,6 milyon hektar mera alanına sahip olan 
ülkemiz, günümüze kadar bu alanlardan kayıp vermeye 
devam etmektedir. Mera alanlarımızın kapladığı 
alan 14,6 milyon hektara kadar düşmüş durumdadır. 
Yani ülkemizin kurulduğu ilk yıllarda ülkemizin yüz 
ölçümünün %56’sı mera alanı iken günümüzde bu 
alan %18-19 oranlarına kadar gerilemiştir. Ayrıca 
meralarımızın verimliliği ve ot kalitesi de maalesef 
düşmüş olup çoğu yerde istenilen durumda değildir. 
Tarla kültürü içerisinde bir bitki yetiştiriciliği ve 
kendiliğinden oluşan çayır-meralar birçok bilim dalıyla 
ilişkileri olan bir bilim dalıdır.  

Tarım alanlarında ve meralarda görülen bu değişiklikler 
bazı çevre problemlerini de beraberinde getirmektedir.

İklim değişikliği yanında günümüzde köyden kente 
artan göç, kentleşme ve küreselleşen dünyada iş 
kollarının değişmesi gibi sebepler nedeniyle tarım 
sektörü oldukça etkilenmektedir. Türkiye’de köyden 
kente göçler nedeniyle çiftçi sayısı son 12 yılda %48 
azalmıştır. 2008’de 1 milyon 127 bin olan çiftçi sayısı 
2019’de 600 bine kadar düşmüştür. Bu veriler, kayıtlı 
çiftçi sayısında 2008’den bu yana 541 bin 600 azalma 
anlamına geliyor. Bu da yüzde %48’lik düşüş demektir. 
Düşünün özellikle 2011’den sonra hızlandığı görülmekte 
olup çiftçi sayısında azalma devam etmektedir.

Dünya nüfusunun artması, bu artış sebebiyle gıda 
talebinin artmasına ve bu talebi karşılayabilecek 
tek sektörün tarım sektörü olmasına rağmen tarım 
sektörünün ekonomilerdeki payı ve tarım arazilerinin 
oranı azalmaktadır.

TÜİK verilerine göre tarım sektöründe istihdam edilen 
kişi sayısı ise 2002’de 7 milyon 458 000 kişiyken, 2021 
yılı III. Çeyreğinde 4 954 000 kişiye geriledi. Bu da son 
19 yılda 2 504 bin daha az tarım çalışanı anlamına 
gelmektedir. Tarım sektöründe istihdam edilen kişi 
sayısının %43,43 azalmıştır. Türkiye’de bu dönemde 
istihdam edilenlerin %17,1’i tarım, %21,4’ü sanayi, %6,2’si 
inşaat, %55,4’ü ise hizmet sektöründe çalışmaktadır.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
TARIMA ETKİLERİ

İklim değişikliği dünya ve Türkiye tarımını 
doğrudan etkileyen ve giderek büyüyen bir 
risk ve belirsizliklere sebep olmaktadır. Bu 

çerçevede, tarımsal ürün arzının sürdürülebilir 
kılınması için iklim değişikliğinin gözlenen 
ve öngörülen etkilerine yönelik orta ve uzun 
vadeli tarım politikaları belirlenmeli ve gerekli 
önlemler alınmalıdır. Son yıllarda, sıcak hava 
dalgaları, kuraklık, orman yangınları, seller, 
siklonlar ve kasırgalar gibi aşırı hava olayları 
sıklıkla görülmekte ve görülen hadiselerin 
şiddeti de artmaktadır. Doğu Akdeniz, Orta 
Doğu ve Afrika’da artan sıklıkta yaşanan 
kuraklıklar, Avrupa’daki sıcak ve soğuk hava 
dalgaları, Güney Doğu Asya’daki sel felaketleri, 
Kuzey Amerika ve Avustralya’daki yangınlar 
ve Karayipler’deki siklonlar, artan aşırı iklimsel 
olayların örneklerindendir. Örnekleri verilen 
iklim olaylarının bazılarının ülkemizi de 
etkilediği ve gelecekte daha fazla etkileyeceği 
öngörülmektedir. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 
(IPCC) son raporunda 2050 yılı itibarıyla 
yıllık ortalama sıcaklık artışlarının 2.5- 3 °C 
civarında olacağı, yüzyıl sonunda ise yıllık 
ortalama sıcaklılardaki artışların 6 °C’yi bulacağı 
öngörülmektedir. 1 °C’lik sıcaklık artışının 
yarattığı etkilerin son derece büyük olduğu 
dikkate alındığında, 6 °C’lik sıcaklık artışının 
yaratacağı ekonomik, sosyal ve çevresel risklerin, 
iklim değişikliğini insanlık tarihinin karşı 
karşıya kaldığı en büyük risk haline getireceği 
söylenebilir. 

Türkiye’de uzun vadeli ortalama yıllık ve aylık 
toplam yağış eğilimi incelendiğinde, yağışların 
genelde miktar olarak düşüş eğiliminde 
olduğu, daha da önemlisi dağılımında farklılık 
görülmektedir. 1980’den bu yana, Kuzey ve 
Doğu bölgelerimizdeki yağışlarda bir artış 
olurken, Orta, Güney ve Batı bölgelerimizde 
düşüşler meydana gelmiştir. Ayrıca 2050’den 
itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi hariç, yağışta 
250-300 mm’ye varan düzeylerde azalmalar 
olacağı öngörülmektedir. Yağışlar bazı zaman 
şiddetli ve fazla miktarda düştüğünden 

tarım ve diğer alanlara zarar vermektedir. 
İklim değişikliğinin doğa ve insan üzerindeki 
etkisi artık net bir şekilde gözlemlenmeye 
başlanıldığı özellikle 2000’li yıllarda yapılan 
bilimsel çalışma sonuçlarının öngördüğü 
üzere, iklim değişikliğinin etkileri insan ve 
doğa sistemlerinde, farklı toplumsal katmanlar 
etkilenmekte, ekonomik sektörlerde iklime 
bağlı riskler artmakta, ekosistemlerin dengeleri 
bozulmakta, toprak, su, orman varlıklarında ve 
biyo-çeşitlilikte önemli kayıplar, kırılganlıklar 
oluşmakta ve bunun sonucu tarımsal üretimde 
ve dolayısıyla gıda arzı da tehlikeye girmektedir. 

Türkiye için önümüzdeki yılların tarım 
politikaları belirlenirken, 2-3 °C sıcaklık artışı 
ve bu artışın iklim üzerine yaratacağı etkiler 
varsayım senaryosu olarak ele alınmalı ve 
politika planları bu çerçevede hazırlanmalıdır. 
Küresel ortalama sıcaklıktaki her 1 °C artışın, 
küresel ortalama arazi verimlerini buğdayda %6, 
mısırda %7,4, pirinçte %3,2 ve soya fasulyesinde 
ise %3,1 oranında azaltacağı öngörülmektedir. 
Dünya genelinde yayınlanan literatürlerde 
kullanılan bin civarında model sonucunu 
değerlendiren Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli uzmanları, 3 °C’lik sıcaklık artışları için 
(2050 yılı civarında) %25-50 seviyelerinde verim 
kayıpları öngörmektedirler. Islah edilen çeşitlerle 
tahıllarda yıllık verim değişkenliğinin de artacağı 
tahmin edilmektedir. 

İklim değişikliği önemli bir tarımsal ürün 
ihracatçısı olan Türkiye’nin küresel seviyede 
rekabetçi olduğu ürünleri de doğrudan 
etkileyecektir. Önemli bir kısmı çok yıllık 
bitkilerden oluşan ihracat ürünlerinin genellikle 
belli bölgelerde yoğunlaşması iklimle bağlantılı 
riskleri artırmaktadır. Gıda sistemi, gıdanın 
üretimi ve dağıtımının ötesinde insan, hayvan 
ve çevre sağlığı ile yakından bağlantılıdır. Gıda 
güvenliği ve yeterli beslenmenin sağlanması 
tarım sektörünün mevcut durumundan daha 
ileri gidilmesini gerekli kılmaktadır Tarımsal 
üretimde ve gıdada riskler artmaya devam 
edeceğinden tarım topraklarının tekniğine 
uygun kullanılması, planlanma ve tarımsal 
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uygulamaların doğru yapılması gerekmektedir. 

Bitki yetiştirme tekniklerinde ve girdi kullanımında yeni 
ve doğru teknolojilerin yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca 
ıslah çalışmaları ile yeni yüksek verimli çeşitlerin tarıma 
kazandırılmasıyla beklenen risklere karşı tedbirler 
artırılarak gıda ham maddelerinde beklenen azalma 
önlenmelidir.

Ülkemiz yüzölçümü 78 milyon hektar olup yaklaşık 
23- 24 milyon hektarında her yıl tarım (bitkisel üretim) 
yapılmaktadır. 2001’den 2019 yılına kadar toplam tarım 
alanında 3.255.000 ha, ekilen alanda 1.530.000 ha, 
nadas alanlarında 627.000 ha ve sebze arazilerinde 
ise 119.000 hektar bir azalma olmuştur. Bu yıllarda 
süs bitkileri ekim alanlarında 5.000 ha ve meyveler, 
içecek ve baharat bitkileri ekim alanlarında ise 915.000 
hektarlık bir artış olmuştur. 

Dünyada kişi başına düşen tarım alanı 1961-2015 
yılları arasında 3,7 dekardan 1,9 dekara gerilemiştir. 
Türkiye’de ise bu oran 8,2 dekardan 2,6 dekara kadar 
düşmüştür. Ülkemizin tarım alanlarındaki azalma 
oranı tüm dünya ülkelerinin ortalamasının üzerinde 
seyretmektedir. Ülkemizde tarım arazilerinin kapladığı 
alan 1992-2017 yılları arasında %27,6 hektardan %23,4 
hektara gerilerken, bu süre zarfında toplam 4 milyon 
hektar tarım alanı yani tüm tarım arazilerimizin %15’i 
kaybedilmiş ve bu kayıp devam etmektedir.

Tarım arazilerinin yanında mera ve otlak alanlarında 
da gözle görülür bir kayıp söz konusudur. 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 44 milyon hektar 1970’li 
yıllarda 21,6 milyon hektar mera alanına sahip olan 
ülkemiz, günümüze kadar bu alanlardan kayıp vermeye 
devam etmektedir. Mera alanlarımızın kapladığı 
alan 14,6 milyon hektara kadar düşmüş durumdadır. 
Yani ülkemizin kurulduğu ilk yıllarda ülkemizin yüz 
ölçümünün %56’sı mera alanı iken günümüzde bu 
alan %18-19 oranlarına kadar gerilemiştir. Ayrıca 
meralarımızın verimliliği ve ot kalitesi de maalesef 
düşmüş olup çoğu yerde istenilen durumda değildir. 
Tarla kültürü içerisinde bir bitki yetiştiriciliği ve 
kendiliğinden oluşan çayır-meralar birçok bilim dalıyla 
ilişkileri olan bir bilim dalıdır.  

Tarım alanlarında ve meralarda görülen bu değişiklikler 
bazı çevre problemlerini de beraberinde getirmektedir.

İklim değişikliği yanında günümüzde köyden kente 
artan göç, kentleşme ve küreselleşen dünyada iş 
kollarının değişmesi gibi sebepler nedeniyle tarım 
sektörü oldukça etkilenmektedir. Türkiye’de köyden 
kente göçler nedeniyle çiftçi sayısı son 12 yılda %48 
azalmıştır. 2008’de 1 milyon 127 bin olan çiftçi sayısı 
2019’de 600 bine kadar düşmüştür. Bu veriler, kayıtlı 
çiftçi sayısında 2008’den bu yana 541 bin 600 azalma 
anlamına geliyor. Bu da yüzde %48’lik düşüş demektir. 
Düşünün özellikle 2011’den sonra hızlandığı görülmekte 
olup çiftçi sayısında azalma devam etmektedir.

Dünya nüfusunun artması, bu artış sebebiyle gıda 
talebinin artmasına ve bu talebi karşılayabilecek 
tek sektörün tarım sektörü olmasına rağmen tarım 
sektörünün ekonomilerdeki payı ve tarım arazilerinin 
oranı azalmaktadır.

TÜİK verilerine göre tarım sektöründe istihdam edilen 
kişi sayısı ise 2002’de 7 milyon 458 000 kişiyken, 2021 
yılı III. Çeyreğinde 4 954 000 kişiye geriledi. Bu da son 
19 yılda 2 504 bin daha az tarım çalışanı anlamına 
gelmektedir. Tarım sektöründe istihdam edilen kişi 
sayısının %43,43 azalmıştır. Türkiye’de bu dönemde 
istihdam edilenlerin %17,1’i tarım, %21,4’ü sanayi, %6,2’si 
inşaat, %55,4’ü ise hizmet sektöründe çalışmaktadır.
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İklim değişikliği ile ilgili endişelerin her 
geçen gün arttığı günümüzde yenile-
nebilir enerji daha da önemli hale gel-

di. INSOS Enerji de yaptığı yatırımlarla sadece 
şirketlerin ekonomisine değil, aynı zamanda 
ülke ekonomisine ve doğaya da önemli katkı-
lar sağlamayı hedefliyor. Bu alanda INSOS’un 
üstlendiği misyonu, hedeflerini, çevreye 
sağladığı katkıları, tabii enerji kaynaklarının 
verimli şekilde kullanılabilmesi için yürütülen 
çalışmaları ve insanların bu ucuz ve bitmeyen 
enerji kaynağına yönelik yaklaşımlarını INSOS 
Genel Müdür Yardımcısı Şehmuz Acun ile 
konuştuk. 

INSOS’un kuruluşu, ortaklık yapısı, 
dünden bugüne gelinen süreç üzerine bir 
değerlendirme alıp, şirketinizi tanıyabilir 
miyiz?

INSOS, Yenilenebilir enerji tesislerinde 
teknoloji ve mühendislik odaklı varlık yönetim 
hizmetlerinde gördüğümüz açık ve sektö-
rel gelişim potansiyelinin bir sonucu olarak 
kurulmuştur.

2016 yılında Konya’da, yatırımcıların kısa 
vadeli yatırım projeksiyonun 150 Milyon USD 
olduğu bir dönemde, Koyuncu Şirketler Grubu 
İcra Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Koyuncu’nun 
tavsiyesi ve liderliğinde, enerji sektöründe 
önemli yerleri olan Makascı İnşaat A.Ş. ve 
Anıt Şirketler Grubunun da yatırımcı olarak 
yer alarak kurulan “EPC ve Varlık Yönetim 
Şirketi”dir.

Temmuz 2016 Yılında, 2 mühendis ve 3 
yatırımcı ile başlayan yolculukta, bugün 28 
şehirde, 50 kişilik bir ekip ile 1.300 MW’ın 
üzerinde (Toplam Kurulu Gücünün yüzde 
15’inde) güneş enerji santraline hizmet ver-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. 

INSOS enerji odaklı hangi alanlarda 
ne tür faaliyetler 
yürütüyor?

INSOS, kuruluş 
amacına uygun 
şekilde, teknolojiyi 
en yüksek seviyede 
kullanan, yazılım 
ağırlıklı teknolojile-
ri üreten bir şirket 
olarak, halihazırda 
400’e yakın güneş 
enerji santraline 
çeşitli kapsamlarda 
tamamen dijital 
alt yapılara dayalı 
“Performans İzle-
me & Yönetimi”, 
“İşletme ve Bakım 
(O&M) Hizmeti” 
sağlıyor.

Bu güçlü yönü 

ile INSOS, alanında “Lider Varlık Yönetim 
Şirketi” olmayı başardı. Tüm bu hizmetlere ek 
olarak 3 yılda 50 MW’ın üzerinde Güneş Ener-
ji Santralinin “Anahtar Teslim Kurulum ve 
Montaj Hizmetleri”ni de başarıyla tamamladı.

Enerji kaynaklarının hızla tükendiği 
günümüzde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının önemi daha iyi anlaşılmaya 
başlandı. Son dönemde bu alanda önemli 
yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımların önemli 
bir parçası ve paydaşı olarak INSOS’un 
Konya’da, Türkiye’de varsa uluslararası 
arenada yürüttüğü projelere ilişkin bilgi 
edinebilir miyiz?

Global pazarda, gelişen teknoloji ile güneş 
enerji tesisleri uygun fiyata daha verimli hale 
geldi. Mayıs 2019’da yayımlanan yönet-
melikle tüketilen noktada üretilen Çatı tipi 
Güneş Enerji Santrallerinin (GES) kurulumu-
na merhaba dedik. Bu yönetmelik özellikle 
endüstriyel tesislerde bugüne kadar âtıl olan 
çatıların neredeyse tamamını işlevsel hale ge-
tirdi. Endüstriyel Sanayi Tesisleri, Hastaneler, 
AVM’ler, Depo İşletmecileri, Kamu Kurumları 
ve birçok sektörde çatısı GES kurulumuna uy-
gun her işletme kendi elektrik ihtiyacını kendi 
üretebilir ve fazlasını tarife fiyatından satabilir 
hale geldi.

INSOS, bu gerçekleri ve global vizyonu 
sanıyorum ki iyi okudu ve 2018 yılından itiba-
ren globaldeki en iyi örneklerini inceleyerek 
gerek ofiste gerek sahada yaklaşık 1 yıl süren 
AR-GE çalışmaları yaptı. Amerika, Avust-
ralya, Almanya ve Kanada menşeili tasarım, 
simülasyon ve optimizasyon konularında öne 
çıkmış teknoloji şirketleri ile olabildiğince fazla 
mesai harcadı. Geldiğimiz noktada, yüksek 
performanslı projelendirme, güvenli tesislerin 
yapımı ve işletilmesi konusunda Türkiye’nin 

önde gelen şirketlerden biri oldu.
Türkiye’nin en itibarlı Üniversitelerinden 

mezun, alanlarında yetkin mühendislerin, 
finansçıların, satış & iş geliştirme uzmanla-
rının ürettiği ortak katma değer ve sinerji ile 
hedeflerimize koşmaya devam ediyoruz.

Tam da bu noktada, bölgemizdeki yatı-
rımcılarımız başta olmak üzere, kendilerine 
sunduğumuz iyi mühendislik örneklerini 
değerli bulup 1 yıldan kısa sürede 100 MW’a 
yakın GES projelerini bize teslim eden temiz 
enerji gönüllülerine bir kez daha teşekkür et-
memiz gerekir. Konya OSB’de Çatı tipi Güneş 
Enerji Santrallerinin yarısına yakınını INSOS 
ekibi tasarlayıp işletime aldı. Türkiye’nin en 
büyük 2. OSB Çatı GES’ini kurduk ve şu anda 
Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından 
birinde Çatı Güneş Enerji Santrali projesini 
hayata geçirmek üzere anlaşmaya vardık. 

Bir yandan sayıları her geçen gün artan 
projelere odaklanırken, diğer yandan 2 önemli 
uluslararası projeye davet edildik. 

Bu projeler önümüzdeki 5 -25 yılda 
sektörde beklenen gelişmelere hazırlık amacı 
taşıyan ağırlıklı olarak deneysel Ar-Ge pro-
jeleri. Bu projelerden biri için 1,5 yıl süren 
ön hazırlıklar sonucunda hem Avrupa Birliği 
destekli SOLAR-ERA NET cofound 2 hakem 
heyeti hem de Tübitak’tan olumlu görüşleri 
aldık ve yine bir yerli teknoloji şirketi olan 
Endoks liderliğinde yürütülen uluslararası 
düzeyde mücadelemiz de başlamış oldu. Bu 
projede tüm saha uygulama ve testleri IN-
SOS’un işlettiği santrallerde, yani ülkemizde 
yapılacak. Geleneksel işletme & bakım pers-
pektifinin yerini alacak sistemler tasarlanacak. 
Örneğin müdahale için arızanın oluşmasını 
beklemek yerine yapay zeka destekli arıza 
öngörü mekanizmaları geliştirilecek. Uzaktan 
izleme sistemlerimizden aldığımız veriler 

şimdi olduğundan 
daha anlamlı karar 
destek unsurlarına 
dönüşecek.

Yenilenebilir 
enerji 
teknolojilerinin 
maliyetleri 
hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

Son 10 yılda 
5.000 USD/kW 
seviyelerinden 700 
USD/kW seviyele-
rine inen, ölçekli 
projelerde 550 
USD/kW civarında 
seyreden maliyet-
lerden bahsediyo-
ruz. Rüzgâr enerji 

INSOS TÜRKIYE’NIN ENERJISINI 
KARBONSUZ HALE GETIRIYOR

INSOS Enerji Genel Müdür Yardımcısı Şehmuz Acun, “Türkiye’nin enerjisini 
yenilenebilir enerji ile dönüştürürken, firmaların karbon emisyonunu da minimize 

ediyoruz ve dolayısı ile Türkiye’nin ekonomisini karbonsuzlaştırıyoruz” dedi

santral kurulum maliyetlerinde de güneşteki 
kadar olmasa da 2.000 USD/kW seviyelerin-
den 1.400 USD/kW seviyelerine önemli bir 
düşüş var. Diğer yenilenebilir enerji kaynak-
larının maliyetlerinde de inişli çıkışlı olsa da 
rüzgâr enerjisi örneğine ben zer bir trend 
görebilirsiniz.

Okuyucular için; global trendi anlam-
landırırken, fiyat değişimleri kadar önemli 2 
konu daha var. Birincisi, fiyatlar bu şekilde 
düşerken, kurulan tesislerin kaynağı ener-
jiye çevirme oranı, yani kapasite faktörü de 
hızla yükseliyor. Örneğin 10 yıl önce yüzde 
10 civarında olan bir GES’in kapasite oranı 
şimdilerde yüzde 20’ye yaklaştı. İkinci dikkat 
çeken husus ise, dünyada 2014 yılı itibariyle 
güneşten üretilen elektriğin birim maliyeti 
fosil yakıt kaynakları ile üretmekten daha 
ucuz hale geldi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
verimliliği hakkında ve yenilenebilir enerji 
santrali kurabilmenin yolu, bunun için 
nasıl bir yol haritası yürütüleceği gibi 
konularda insanların kafalarında soru 
işaretleri var. Bunları gidermek için neler 
söylersiniz?

12.05.2019 tarihli Resmi Gazetede yayım-
lanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretim Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında, 
lisans almadan yenilenebilir kaynaklı üretim 
tesisleri kurulabilir. Bu mevzuat kapsamın-
da Kamu kurum ve kuruluşlarına tüketim 
tesislerini birleştirerek başka bir noktada çatı 
veya arazi uygulamalı GES kurabilme imkânı 
sağladı.

Başvuru aşaması ve projelendirme süreç-
lerinde doğru mühendislik çalışmaları önem 
arz etmektedir. Çatı alanı, çatı statik uygun-
luğu, tüketim tesisi sözleşme gücü, çatı gölge 
unsurları vb. kısıtlar dikkate alınarak Yönet-
melikte belirtilen belgeler ile elektrik dağıtım 
şirketine başvuru ve bağlantı izni alınarak 
süreç başlamaktadır. Performans kriterleri 
dikkate alınarak doğru projelendirme büyük 
öneme sahiptir. GES kurulum sürecini özetle; 
1- Doğru başvuru ve doğru projelendirme 2- 
Kaliteli kurulum olmak üzere iki başlık altında 
irdelemek gerekir. Başvuru aşamasından 
kuruluma kadar, hatta işletme döneminde, 
konusunda uzman firmalar ile çalışılmasını 
tavsiye ediyoruz. Maalesef projelerin ilerle-
yen süreçlerinde ortaya çıkan tüm olumsuz-
lukların temeli daha başvuru aşamasında 
yapılan hatalardan kaynaklanıyor. Son bir 
yılda 150’nin üzerinde projeyi değerlendirme 
fırsatımız oldu. Süreç içinde çıkması muhte-
mel sorunlar bir kenara, başvuru sırasında 
güç, statik hesaplar, kurulum yapılacak alan 
ve trafo kapasitesi gibi başvuru denkleminin 
temel unsurlarında yapılan hatalar incelediği-
miz başvuruların neredeyse %30’unun henüz 
başvuru aşamasında iptal olmasına sebep 
oldu

Kurulumunu yaptığınız güneş enerjisi 
sistemlerinin verimliliğini nasıl takip 
ediyorsunuz, teknik destek hizmetleri 
sunuyor musunuz?

Varlık Yönetim Hizmeti verdiğimiz tüm 
tesislerin verimliliğini INSOS performans 
yönetim sistemi olan I-TRACK “Dijital Per-
formans Yönetim Sistemi” ile takip ediyoruz. 
Günlük 10 milyonu aşan tekil veri akışını 

yönetiyor, bu verilerden tüm tesislerimizden 
en yüksek performansı almamız için gerekli 
olan anlamlı bilgiler üretiyoruz. Güneş enerji 
santrallerini küçük parçalara ayırarak detaylı 
performans takiplerini yapıyor ve anlık olarak 
tespit edilen sorunlara karşı saha müdahale-
lerinin hızlıca yapılmasını sağlıyoruz. Türkiye 
genelinde konumlanan saha operasyon mer-
kezlerimizde bulunan tam donanımlı araçlar 
ve alanında uzman ekiplerimizle bu hizmetleri 
sağlıyoruz. Biz bu altyapıyı tasarlarken global 
örneklerinden yola çıkarak her bir arızaya, 
arızanın cinsi veya lokasyona bağlı olarak 24 
ile 48 saat arasında müdahale edebilmeyi 
hedefledik. Son iki yıl istatistiklerine bakınca 
görüyoruz ki bu süreler 15 dakika ile 4 saat 
arasında değişiyor.

Tüm operasyonlarınızda kaç kişiyle 
hizmet veriyorsunuz?

INSOS, merkez, şubeleri, saha operasyon 

merkezleri ile toplamda alanında yetkin mü-
hendis, tekniker ve diğer personelleriyle, 50 
kişilik çekirdek kadrosuyla hizmetlerini başarı 
ile yürütmektedir.

INSOS olarak enerji alanında yeni 
yatırımlar düşünüyor musunuz, hedefiniz 
nedir?

Biz önümüzdeki 30 yıl boyunca ener-
ji kaynaklarında dünya çapında büyük bir 
dönüşüm ve değişim bekliyoruz. Artık fosil 
kaynaklardan enerji üretimi hem iklim an-
laşmaları hem maliyet baskısı hem de yeraltı 
kaynakların kıtlığı nedeni ile trend olmaktan 
çıktı ve giderek yerini kendini sürekli yeniden 
üreten, sonsuz doğal kaynaklardan elde edilen 
ucuz ve temiz enerjiye bırakmaya başladı. 
INSOS olarak son yıllarda gösterdiğimiz 
performansın da motivasyonu ile Türkiye’de 
ve uluslararası pazarlarda yenilenebilir enerji 
üretim tesislerinin tasarlanması, kurulması ve 
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İklim değişikliği ile ilgili endişelerin her 
geçen gün arttığı günümüzde yenile-
nebilir enerji daha da önemli hale gel-

di. INSOS Enerji de yaptığı yatırımlarla sadece 
şirketlerin ekonomisine değil, aynı zamanda 
ülke ekonomisine ve doğaya da önemli katkı-
lar sağlamayı hedefliyor. Bu alanda INSOS’un 
üstlendiği misyonu, hedeflerini, çevreye 
sağladığı katkıları, tabii enerji kaynaklarının 
verimli şekilde kullanılabilmesi için yürütülen 
çalışmaları ve insanların bu ucuz ve bitmeyen 
enerji kaynağına yönelik yaklaşımlarını INSOS 
Genel Müdür Yardımcısı Şehmuz Acun ile 
konuştuk. 

INSOS’un kuruluşu, ortaklık yapısı, 
dünden bugüne gelinen süreç üzerine bir 
değerlendirme alıp, şirketinizi tanıyabilir 
miyiz?

INSOS, Yenilenebilir enerji tesislerinde 
teknoloji ve mühendislik odaklı varlık yönetim 
hizmetlerinde gördüğümüz açık ve sektö-
rel gelişim potansiyelinin bir sonucu olarak 
kurulmuştur.

2016 yılında Konya’da, yatırımcıların kısa 
vadeli yatırım projeksiyonun 150 Milyon USD 
olduğu bir dönemde, Koyuncu Şirketler Grubu 
İcra Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Koyuncu’nun 
tavsiyesi ve liderliğinde, enerji sektöründe 
önemli yerleri olan Makascı İnşaat A.Ş. ve 
Anıt Şirketler Grubunun da yatırımcı olarak 
yer alarak kurulan “EPC ve Varlık Yönetim 
Şirketi”dir.

Temmuz 2016 Yılında, 2 mühendis ve 3 
yatırımcı ile başlayan yolculukta, bugün 28 
şehirde, 50 kişilik bir ekip ile 1.300 MW’ın 
üzerinde (Toplam Kurulu Gücünün yüzde 
15’inde) güneş enerji santraline hizmet ver-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. 

INSOS enerji odaklı hangi alanlarda 
ne tür faaliyetler 
yürütüyor?

INSOS, kuruluş 
amacına uygun 
şekilde, teknolojiyi 
en yüksek seviyede 
kullanan, yazılım 
ağırlıklı teknolojile-
ri üreten bir şirket 
olarak, halihazırda 
400’e yakın güneş 
enerji santraline 
çeşitli kapsamlarda 
tamamen dijital 
alt yapılara dayalı 
“Performans İzle-
me & Yönetimi”, 
“İşletme ve Bakım 
(O&M) Hizmeti” 
sağlıyor.

Bu güçlü yönü 

ile INSOS, alanında “Lider Varlık Yönetim 
Şirketi” olmayı başardı. Tüm bu hizmetlere ek 
olarak 3 yılda 50 MW’ın üzerinde Güneş Ener-
ji Santralinin “Anahtar Teslim Kurulum ve 
Montaj Hizmetleri”ni de başarıyla tamamladı.

Enerji kaynaklarının hızla tükendiği 
günümüzde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının önemi daha iyi anlaşılmaya 
başlandı. Son dönemde bu alanda önemli 
yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımların önemli 
bir parçası ve paydaşı olarak INSOS’un 
Konya’da, Türkiye’de varsa uluslararası 
arenada yürüttüğü projelere ilişkin bilgi 
edinebilir miyiz?

Global pazarda, gelişen teknoloji ile güneş 
enerji tesisleri uygun fiyata daha verimli hale 
geldi. Mayıs 2019’da yayımlanan yönet-
melikle tüketilen noktada üretilen Çatı tipi 
Güneş Enerji Santrallerinin (GES) kurulumu-
na merhaba dedik. Bu yönetmelik özellikle 
endüstriyel tesislerde bugüne kadar âtıl olan 
çatıların neredeyse tamamını işlevsel hale ge-
tirdi. Endüstriyel Sanayi Tesisleri, Hastaneler, 
AVM’ler, Depo İşletmecileri, Kamu Kurumları 
ve birçok sektörde çatısı GES kurulumuna uy-
gun her işletme kendi elektrik ihtiyacını kendi 
üretebilir ve fazlasını tarife fiyatından satabilir 
hale geldi.

INSOS, bu gerçekleri ve global vizyonu 
sanıyorum ki iyi okudu ve 2018 yılından itiba-
ren globaldeki en iyi örneklerini inceleyerek 
gerek ofiste gerek sahada yaklaşık 1 yıl süren 
AR-GE çalışmaları yaptı. Amerika, Avust-
ralya, Almanya ve Kanada menşeili tasarım, 
simülasyon ve optimizasyon konularında öne 
çıkmış teknoloji şirketleri ile olabildiğince fazla 
mesai harcadı. Geldiğimiz noktada, yüksek 
performanslı projelendirme, güvenli tesislerin 
yapımı ve işletilmesi konusunda Türkiye’nin 

önde gelen şirketlerden biri oldu.
Türkiye’nin en itibarlı Üniversitelerinden 

mezun, alanlarında yetkin mühendislerin, 
finansçıların, satış & iş geliştirme uzmanla-
rının ürettiği ortak katma değer ve sinerji ile 
hedeflerimize koşmaya devam ediyoruz.

Tam da bu noktada, bölgemizdeki yatı-
rımcılarımız başta olmak üzere, kendilerine 
sunduğumuz iyi mühendislik örneklerini 
değerli bulup 1 yıldan kısa sürede 100 MW’a 
yakın GES projelerini bize teslim eden temiz 
enerji gönüllülerine bir kez daha teşekkür et-
memiz gerekir. Konya OSB’de Çatı tipi Güneş 
Enerji Santrallerinin yarısına yakınını INSOS 
ekibi tasarlayıp işletime aldı. Türkiye’nin en 
büyük 2. OSB Çatı GES’ini kurduk ve şu anda 
Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından 
birinde Çatı Güneş Enerji Santrali projesini 
hayata geçirmek üzere anlaşmaya vardık. 

Bir yandan sayıları her geçen gün artan 
projelere odaklanırken, diğer yandan 2 önemli 
uluslararası projeye davet edildik. 

Bu projeler önümüzdeki 5 -25 yılda 
sektörde beklenen gelişmelere hazırlık amacı 
taşıyan ağırlıklı olarak deneysel Ar-Ge pro-
jeleri. Bu projelerden biri için 1,5 yıl süren 
ön hazırlıklar sonucunda hem Avrupa Birliği 
destekli SOLAR-ERA NET cofound 2 hakem 
heyeti hem de Tübitak’tan olumlu görüşleri 
aldık ve yine bir yerli teknoloji şirketi olan 
Endoks liderliğinde yürütülen uluslararası 
düzeyde mücadelemiz de başlamış oldu. Bu 
projede tüm saha uygulama ve testleri IN-
SOS’un işlettiği santrallerde, yani ülkemizde 
yapılacak. Geleneksel işletme & bakım pers-
pektifinin yerini alacak sistemler tasarlanacak. 
Örneğin müdahale için arızanın oluşmasını 
beklemek yerine yapay zeka destekli arıza 
öngörü mekanizmaları geliştirilecek. Uzaktan 
izleme sistemlerimizden aldığımız veriler 

şimdi olduğundan 
daha anlamlı karar 
destek unsurlarına 
dönüşecek.

Yenilenebilir 
enerji 
teknolojilerinin 
maliyetleri 
hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

Son 10 yılda 
5.000 USD/kW 
seviyelerinden 700 
USD/kW seviyele-
rine inen, ölçekli 
projelerde 550 
USD/kW civarında 
seyreden maliyet-
lerden bahsediyo-
ruz. Rüzgâr enerji 

INSOS TÜRKIYE’NIN ENERJISINI 
KARBONSUZ HALE GETIRIYOR

INSOS Enerji Genel Müdür Yardımcısı Şehmuz Acun, “Türkiye’nin enerjisini 
yenilenebilir enerji ile dönüştürürken, firmaların karbon emisyonunu da minimize 

ediyoruz ve dolayısı ile Türkiye’nin ekonomisini karbonsuzlaştırıyoruz” dedi

santral kurulum maliyetlerinde de güneşteki 
kadar olmasa da 2.000 USD/kW seviyelerin-
den 1.400 USD/kW seviyelerine önemli bir 
düşüş var. Diğer yenilenebilir enerji kaynak-
larının maliyetlerinde de inişli çıkışlı olsa da 
rüzgâr enerjisi örneğine ben zer bir trend 
görebilirsiniz.

Okuyucular için; global trendi anlam-
landırırken, fiyat değişimleri kadar önemli 2 
konu daha var. Birincisi, fiyatlar bu şekilde 
düşerken, kurulan tesislerin kaynağı ener-
jiye çevirme oranı, yani kapasite faktörü de 
hızla yükseliyor. Örneğin 10 yıl önce yüzde 
10 civarında olan bir GES’in kapasite oranı 
şimdilerde yüzde 20’ye yaklaştı. İkinci dikkat 
çeken husus ise, dünyada 2014 yılı itibariyle 
güneşten üretilen elektriğin birim maliyeti 
fosil yakıt kaynakları ile üretmekten daha 
ucuz hale geldi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
verimliliği hakkında ve yenilenebilir enerji 
santrali kurabilmenin yolu, bunun için 
nasıl bir yol haritası yürütüleceği gibi 
konularda insanların kafalarında soru 
işaretleri var. Bunları gidermek için neler 
söylersiniz?

12.05.2019 tarihli Resmi Gazetede yayım-
lanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretim Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında, 
lisans almadan yenilenebilir kaynaklı üretim 
tesisleri kurulabilir. Bu mevzuat kapsamın-
da Kamu kurum ve kuruluşlarına tüketim 
tesislerini birleştirerek başka bir noktada çatı 
veya arazi uygulamalı GES kurabilme imkânı 
sağladı.

Başvuru aşaması ve projelendirme süreç-
lerinde doğru mühendislik çalışmaları önem 
arz etmektedir. Çatı alanı, çatı statik uygun-
luğu, tüketim tesisi sözleşme gücü, çatı gölge 
unsurları vb. kısıtlar dikkate alınarak Yönet-
melikte belirtilen belgeler ile elektrik dağıtım 
şirketine başvuru ve bağlantı izni alınarak 
süreç başlamaktadır. Performans kriterleri 
dikkate alınarak doğru projelendirme büyük 
öneme sahiptir. GES kurulum sürecini özetle; 
1- Doğru başvuru ve doğru projelendirme 2- 
Kaliteli kurulum olmak üzere iki başlık altında 
irdelemek gerekir. Başvuru aşamasından 
kuruluma kadar, hatta işletme döneminde, 
konusunda uzman firmalar ile çalışılmasını 
tavsiye ediyoruz. Maalesef projelerin ilerle-
yen süreçlerinde ortaya çıkan tüm olumsuz-
lukların temeli daha başvuru aşamasında 
yapılan hatalardan kaynaklanıyor. Son bir 
yılda 150’nin üzerinde projeyi değerlendirme 
fırsatımız oldu. Süreç içinde çıkması muhte-
mel sorunlar bir kenara, başvuru sırasında 
güç, statik hesaplar, kurulum yapılacak alan 
ve trafo kapasitesi gibi başvuru denkleminin 
temel unsurlarında yapılan hatalar incelediği-
miz başvuruların neredeyse %30’unun henüz 
başvuru aşamasında iptal olmasına sebep 
oldu

Kurulumunu yaptığınız güneş enerjisi 
sistemlerinin verimliliğini nasıl takip 
ediyorsunuz, teknik destek hizmetleri 
sunuyor musunuz?

Varlık Yönetim Hizmeti verdiğimiz tüm 
tesislerin verimliliğini INSOS performans 
yönetim sistemi olan I-TRACK “Dijital Per-
formans Yönetim Sistemi” ile takip ediyoruz. 
Günlük 10 milyonu aşan tekil veri akışını 

yönetiyor, bu verilerden tüm tesislerimizden 
en yüksek performansı almamız için gerekli 
olan anlamlı bilgiler üretiyoruz. Güneş enerji 
santrallerini küçük parçalara ayırarak detaylı 
performans takiplerini yapıyor ve anlık olarak 
tespit edilen sorunlara karşı saha müdahale-
lerinin hızlıca yapılmasını sağlıyoruz. Türkiye 
genelinde konumlanan saha operasyon mer-
kezlerimizde bulunan tam donanımlı araçlar 
ve alanında uzman ekiplerimizle bu hizmetleri 
sağlıyoruz. Biz bu altyapıyı tasarlarken global 
örneklerinden yola çıkarak her bir arızaya, 
arızanın cinsi veya lokasyona bağlı olarak 24 
ile 48 saat arasında müdahale edebilmeyi 
hedefledik. Son iki yıl istatistiklerine bakınca 
görüyoruz ki bu süreler 15 dakika ile 4 saat 
arasında değişiyor.

Tüm operasyonlarınızda kaç kişiyle 
hizmet veriyorsunuz?

INSOS, merkez, şubeleri, saha operasyon 

merkezleri ile toplamda alanında yetkin mü-
hendis, tekniker ve diğer personelleriyle, 50 
kişilik çekirdek kadrosuyla hizmetlerini başarı 
ile yürütmektedir.

INSOS olarak enerji alanında yeni 
yatırımlar düşünüyor musunuz, hedefiniz 
nedir?

Biz önümüzdeki 30 yıl boyunca ener-
ji kaynaklarında dünya çapında büyük bir 
dönüşüm ve değişim bekliyoruz. Artık fosil 
kaynaklardan enerji üretimi hem iklim an-
laşmaları hem maliyet baskısı hem de yeraltı 
kaynakların kıtlığı nedeni ile trend olmaktan 
çıktı ve giderek yerini kendini sürekli yeniden 
üreten, sonsuz doğal kaynaklardan elde edilen 
ucuz ve temiz enerjiye bırakmaya başladı. 
INSOS olarak son yıllarda gösterdiğimiz 
performansın da motivasyonu ile Türkiye’de 
ve uluslararası pazarlarda yenilenebilir enerji 
üretim tesislerinin tasarlanması, kurulması ve 

97



işletilmesi işinde daha aktif bir rol almak isti-
yoruz. Son zamanlarda enerji maliyetlerinde 
ve tedarikinde yaşanan gelişmeler bu konuda 
biz ve bizim gibi mühendislik şirketlerine çok 
ihtiyaç olacağını gösterdi. 2022 yılı INSOS’un 
Türkiye çapında yeni projeler ve yeni yatırım-
lar ile büyüdüğü bir yıl olacak. Özellikle GES 
projelerinin yoğun talep göreceği OSB’lerin ve 
sanayi yatırımlarının yüksek olduğu bölge-
lerde yeni bölge ofisleri açmayı ve istihdam 
yaratmayı planlıyoruz. 

Yenilenebilir enerji konusunda 
yatırımcılara tavsiyeleriniz nelerdir?

Yenilenebilir enerji yatırımları, uzun yıllar 
boyunca garantili gelir elde edebileceğimiz 
yatırımlar oldukları gibi, gelecek nesillerimi-
ze daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmanız için de en güzel fırsattır. Fırsatın 
da ötesinde, diğer birçok alanda da olduğu 
gibi değişim ve dönüşüme ayak uydurmanın 
gerekliliğidir. Bu sektöre yatırım yapan işlet-
meler ki biz onlara ‘akıllı firmalar’ diyoruz, 
hem işletme enerji giderlerini ciddi oranlarda 
düşürüyorlar, hem gelişen enerji pazarında 
birer aktör oluyorlar, hem de işletmelerinin 
karbon emisyonunu düşürerek önümüzdeki 
yıllarda devreye girmesi beklenen karbon 
vergisi muafiyetini şimdiden garantilemiş 
oluyorlar.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
verimli kullanımını çevre açısından 
değerlendirdiğinizde çevre temizliği 
ve çevre sağlığına nasıl bir etki 
oluşturmaktadır?

Güneş, rüzgâr, su, dalga, jeotermal, 
biyogaz veya biokütleden elde 
edilen enerji yüzde 100 temiz 
ve çevreye zararı olmayan 
yeşil enerjidir. Şu anda Türki-
ye’de tedarik edilen enerjinin 
yüzde 17’si yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretilmektedir. 
Bu oranı ne kadar büyütür isek, 
kömür, petrol, doğal gaz gibi 
fosil enerji kaynakları o kadar az 
kullanılacak ve dolayısıyla çev-
remiz daha az kirletilmiş olacak. 
Çevre kirliliğinin azaltılması 
konusunda INSOS doğrudan bir 
rol oynamaktadır. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının verimli 
kullanımını konusuna gelecek 
olursak; Türkiye yenilenebi-
lir enerji tesislerinin kurulma 
süreçlerini, tabi oldukları yasa 
ve mevzuatları biraz daha 
gevşetmeli, kolaylaştırmalı, bu 
yatırımların öncelikle sanayi 
kuruluşları tarafından yapılması 

teşvik edilmeli, belediyeler ve enerji tüketimi 
yüksek olan kamu kurum ve kuruluşlarına 
da yasal zorunluluklar getirilmeli. Örneğin 
belediyeler kendi beton veya asfalt üretim 
tesislerinin enerji ihtiyaçlarını mutlaka yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından karşılamalı, 
evsel sistemlerde, konut projelerinde enerji 
dönüşümünü basitleştirilmeli ve kolaylaştırıl-
malıdır. Güneş veya rüzgar, kullanılmadıkları 
her gün hem cebimizden hem yarınımızdan 
çalmaktadır. 

Yeşil mutabakat kapsamında karbon 
ayak izi olarak adlandırılan yeni proje 
yeşilin korunması ve tabiatın temiz 
kalması adına ne tür katkılar sunacak? 
Şirketinizin bu konudaki yaklaşımı nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European 
Green Deal), Avrupa Birliği’nin ekonomisini 
sürdürülebilir kılmak için geliştirilmiş bir 
önlemdir. Sürdürülebilirliği sağlamak için 
iklimsel ve çevresel sorunların fırsata dönüş-
türülmesi hedeflenmektedir. Bu dönüşüm ise 
herkes için adil ve ekonomik olmalıdır. Avru-
pa Birliği 2050 yılı itibarıyla Karbon Nötr olma 
hedefini, Avrupa İklim Yasası ile kurumsal bir 
taahhüt olarak deklare etti. Bu hedef ulaşmak 
üzere de iktisadi kurumları aşağıdaki aksiyon-
ları almaya zorunlu kıldı:

• Çevre dostu teknolojilere yatırım yapıl-
ması,

• Sanayide inovasyon süreçlerinin destek-
lenmesi,

• Özel ve toplu taşımanın daha temiz, 
ucuz ve sağlıklı olarak sunulması,

• Enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması,
• Binaların daha enerji verimli hâle geti-

rilmesi,
• Küresel çevresel standartların geliştiril-

mesi için uluslararası kurumlara uyum
INSOS olarak küçük de olsa bu yolda 

adımlar atmaya başladık. Özellikle personeli-
miz, müşterilerimiz, iş ortaklarımızı gibi kendi 
eko-sistemimizde Karbon Emisyonunu Azalt-
ma ve Yeşil Enerjiyi Yaygınlaştırma konula-
rında bilinçlendirme faaliyetlerine başladık. 
Eylül ayında Antalya’da EIF Dünya Enerji 
Kongre ve Fuarına kullanılmış tahta palet ve 
OSB gibi tamamıyla geri dönüşümlü malze-
melerden imal edilmiş bir stant ile katıldık, 
bir tane bile aydınlatma spotu kullanmadık, 
genel müdürümüz ve tüm tanıtım persone-
limizi internet üzerinden online bağlayarak 
uzaktan sunumlar yaptık. Bu sayede 5 tondan 
fazla Karbon Emisyonu tasarrufu sağladık. 
Bu küçük ama bilinçli bir gelecek için atılmış 
büyük bir adımdı. 

Son olarak eklemek istediğiniz başka 
hususlar var mı? 

İklim değişikliği ile ilgili endişelerin her 
geçen gün arttığı günümüzde yenilenebilir 
enerji daha da önemli hale gelmiştir. INSOS 
olarak yaptığımız yatırımlarla sadece şirketi-
mizin ekonomisine değil, aynı zamanda ülke 
ekonomisine ve doğaya da önemli katkılar 
sağlamayı umuyoruz. INSOS O&M (Bakım-O-
narım) ve EPC (Kurulum) portföyü ile sadece 
2021 yılında 440 MW kapasiteli güneş enerji 
sistemi ile yaklaşık 453.000 evin ihtiyacı olan 
elektrik enerjisini üretebilecek bir portföye 
ulaşmış olduk. Portföyümüzün en önemli 
kazanımı ise, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 
yıllık 780.000 Ton CO2 gazının doğaya salını-

mının önüne geçerek, çevreye 
katkıda bulunmak olacaktır. 
Söz konusu miktarı, 10 yaşın-
daki 96.000 adet ağacın bir 
yılda ancak tüketip temizle-
yebildiğini düşünürsek gele-
ceğimiz için ne kadar doğru 
bir yatırım kararı aldığımızı 
görebiliyoruz. Türkiye’nin 
enerjisini Yenilenebilir Enerji 
ile dönüştürürken, firmala-
rın karbon emisyonunu da 
minimize ediyoruz ve dolayısı 
ile Türkiye’nin ekonomisini 
karbonsuzlaştırıyoruz. 

Umarız verdiğimiz bilgi-
ler okuyucularınız açısından 
aydınlatıcı olmuştur. Konya 
Yenigün Gazetesinin 10’LAR 
ekinde İklim Değişikliği & 
Çevre & Yenilenebilir Enerji 
konularına yer vermesini, 
farkındalık yaratmasını 
önemsiyor ve destekliyoruz. 
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işletilmesi işinde daha aktif bir rol almak isti-
yoruz. Son zamanlarda enerji maliyetlerinde 
ve tedarikinde yaşanan gelişmeler bu konuda 
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remiz daha az kirletilmiş olacak. 
Çevre kirliliğinin azaltılması 
konusunda INSOS doğrudan bir 
rol oynamaktadır. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının verimli 
kullanımını konusuna gelecek 
olursak; Türkiye yenilenebi-
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GELECEKTEN ALDIĞI
ELEKTRİKLE TASARLANDI

Benzin, mazot ve LPG gibi fosil 
kaynaklı yakıtların yerini çevreci, 
tabiata zarar vermeyen, karbon 

emisyonu sıfırlanmış olan egzoz çıkışı dahi 
bulunmayan, tamamen elektrikli araçların 
kısa vadede alacağı öngörülüyor. Bu köklü, 
büyük ve çevreci değişim ve dönüşüm 
sürecinin en önemli aktörü de her çağ-
da yeniliklerin öncülüğünü yapan BMW 
oluyor. BMW, tamamen elektrikli olan iX 
serisi ile sessizliğin konforunu sürmenizi 
sağlarken, çevreye duyarlılığını da net bir 
şekilde ortaya koymuş oluyor. 

YENİ BİR ÇAĞIN ÖNCÜSÜ: 
BMW iX

Ortaya konulan bir vizyonun ürünü 
olarak doğan ve elektrikli mobilite için 
tasarlanan BMW iX, eDrive teknolojisi ve 
tamamen elektrikli dört çeker sistemi sa-

yesinde olağanüstü bir menzile sahip. Yeni 
BMW iX, hareket ettiği ilk andan itibaren 
etkileyici bir hızlanma vadediyor. Akıllı 
BMW İşletim Sistemi 8, tamamen sezgisel 
şekilde çalıştırılabiliyor.

31 DAKİKADA %10 DOLULUK ORANINDAN 
% 80 DOLULUK ORANINA ULAŞIYOR

425 kilometre menzili ile Yeni BMW iX 
hem şehir içi sürüş hem de uzun mesafeler 
için ideal. Oldukça verimli yapısı sayesinde 
araç 19.3-22.5 arası olağanüstü düşük bir 
enerji tüketimine ve segmentinde rakip-
siz olan 0,25’lik sürtünme katsayısı ile 
mükemmel aerodinamik özelliklere sahip. 
Elektrikli bir otomobilin menzili; sürüş 
stili, rota koşulları, otomobil donanımı, 
hava koşulları ve yük kapasitesi gibi çeşitli 
faktörlere bağlı olarak değişkenlik göste-
rebiliyor.

Ortalama hızın yüksek olması (otoyol) 
menzili önemli ölçüde azaltırken şehir içi 
trafik daha düşük hız ve daha yüksek geri 
kazanım paylarına bağlı olarak (içten yan-
malı motorlu araçların aksine) daha uzun 
bir menzil elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, 
düşük sıcaklıklarda ısıtma nedeniyle ve 
yüksek sıcaklıklarda klimanın yüksek güçte 
çalışması nedeniyle menzil azalabiliyor. 
Özel donanım/özellikler ile ilgili olarak, 
daha büyük lastik kombinasyonlarının 
seçimi genellikle menzili azaltıyor (aero-
dinamik dezavantaj daha kapalı bir jant 
tasarımı ile telafi edilmezse). Lastiklerin 
sürtünme oranı sınıfı da menzil açısın-
dan önem arz ediyor. Örneğin, kış lastiği 
kullanımı, “A” etiketli yaz lastiğine kıyasla 
menzili azaltıyor.

Menzil göstergesi, normal sürüş koşul-
larınızda menzili tahmin etmenizi sağlıyor. 
Dıştaki daire, doğrusal mesafelere (gerçek 

Yeniliklerin, ilklerin ve enlerin öncüsü olan BMW’nin otomobilde geleceğin enerjisi olan elektrikten gücünü 
alarak oluşturduğu BMW i markasının en önemli aktörlerinden biri olan iX, geniş iç hacmi, modern ve 

teknolojik tasarımı, çevreci bakış açısı ile onu gördüğünüz ilk andan itibaren büyük bir tutkuyu vadediyor

yol haritası değil) göre hesaplanan menzil 
değerini temsil ederken içteki daire, 
gerçek yaşamdaki rotalar dikkate alınarak 
-%30 ile hesaplanan değeri gösteriyor.

Yeni BMW iX’ü evde, yolda veya işte 
şarj etmek çok kolay. Ayrıca, etkileyici şarj 
performansı sayesinde 200 kW gücündeki 
DC şarj istasyonlarında 10 dakikada 100 
kilometre menzile veya 40 dakikadan kısa 
sürede %80 dolum seviyesine ulaşabiliyor.

326 BEYGİR GÜCÜ İLE YENİ BMW iX

İki güçlü elektrik motoru ve BMW 
xDrive elektrikli dört çeker sistemi ile Yeni 
BMW iX olağanüstü bir elektrikli sürüş 
performansı sunuyor: 326 beygirlik güç 
Yeni BMW iX x Drive40’ı 6,1 saniyede 
0’dan 100 km/sa hıza çıkarıyor. Hemen 
devreye giren tork ve kesintisiz hızlan-
ma, Yeni BMW iX’ün gaz pedalının her 
hareketine hassas ve kendiliğinden tepki 
vermesine ve kendinden emin bir sürüş 
deneyimi sağlamasına olanak tanıyor.

YENİ BMW iX’ÜN SÜRÜŞ ASİSTANI

Yeni BMW iX’te, standart olarak su-
nulan son derece geniş bir sürüş asistan 
sistemleri yelpazesi bulunuyor. Profesyo-
nel Sürüş Asistanı, kritik sürüş koşulların-
da veya sıkışık trafikte en uygun konforu 
ve güvenliği sağlıyor. Sisteme dahil edilen 
özellikler arasında gelişmiş fonksiyonlara 
sahip Direksiyon ve Şerit Yönlendirme 
Asistanı, Acil Durum Direksiyon Asis-
tanı ve aktif yandan çarpışma koruması 
özellikli Şeritte Tutma Asistanı yer alıyor. 
Aracınızın çevresindeki nesneleri 3 bo-
yutlu olarak görebilmeniz için çok sayıda 
kamera kullanan Park Asistanı Plus, araçla 
manevra yapmaya ve aracı park etmeye 
yardımcı oluyor.

BMW iX İLE YENİ 
BİR TASARIM ANLAYIŞI

Geniş alanlı yüzeyleri ve karakteris-
tik çizgileri Yeni BMW iX’e bütünüyle 
benzersiz bir görünüm kazandırıyor. Tüm 
detaylar modern tasarım diliyle kusursuz 
bir uyum yakalayarak araca tek kalıptan 
çıkmış etkisi yaratan bir görünüm veriyor. 
Aerodinamik açıdan yüksek verimli dış 
tasarım, arkaya doğru incelen “Streamf-
low” cam yapılandırması gibi özelliklerle 
bir araya geldiğinde 0,25 gibi olağanüstü 
bir sürtünme katsayısı değerinin elde edil-
mesini sağlıyor. Bir BMW SAV modelinde 
ilk kez kullanılan gömme kapı kolları ve 
çerçevesiz kapılar, aracın öncü ruhunu ilk 
bakışta gözler önüne seriyor.

BMW iX SHY TECH KONSEPTİ

Yolcuları odak noktası haline getiren 
Shy Tech konsepti, Yeni BMW iX’te yer 
alan modern teknolojilerin ihtiyaç duyu-
lana veya talep edilene kadar geri planda 
kalmasını sağlıyor. Gözle görülmeyen 
bu zeka, akıllı bir yüzey işlevi gören ve 
kamera teknolojisini, radar işlevlerini, son 
teknoloji sensör teknolojisini ve ısıtma 
öğelerini barındıran Böbrek Izgarası gibi 
birçok dış ve iç tasarım detayında dene-
yimlenebiliyor. Diğer örnekler arasında 
gizlenmiş hoparlörleriyle ses sistemi ve 
minimal stildeki iç tasarım düğmeleri yer 
alıyor.

DÖRT TEKER ÜZERİNDE BENZERSİZ 
BİR YAŞAM ALANI

Yeni BMW iX’ün iç tasarımı, modern iç 
tasarımdan ilham alan mimarisiyle rahat-
lamak için benzersiz bir alan sunuyor. İç 
tasarımda yer alan BMW Kavisli Ekran ve 
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GELECEKTEN ALDIĞI
ELEKTRİKLE TASARLANDI
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kaynaklı yakıtların yerini çevreci, 
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mükemmel aerodinamik özelliklere sahip. 
Elektrikli bir otomobilin menzili; sürüş 
stili, rota koşulları, otomobil donanımı, 
hava koşulları ve yük kapasitesi gibi çeşitli 
faktörlere bağlı olarak değişkenlik göste-
rebiliyor.

Ortalama hızın yüksek olması (otoyol) 
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düşük sıcaklıklarda ısıtma nedeniyle ve 
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seçimi genellikle menzili azaltıyor (aero-
dinamik dezavantaj daha kapalı bir jant 
tasarımı ile telafi edilmezse). Lastiklerin 
sürtünme oranı sınıfı da menzil açısın-
dan önem arz ediyor. Örneğin, kış lastiği 
kullanımı, “A” etiketli yaz lastiğine kıyasla 
menzili azaltıyor.

Menzil göstergesi, normal sürüş koşul-
larınızda menzili tahmin etmenizi sağlıyor. 
Dıştaki daire, doğrusal mesafelere (gerçek 
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teknolojik tasarımı, çevreci bakış açısı ile onu gördüğünüz ilk andan itibaren büyük bir tutkuyu vadediyor

yol haritası değil) göre hesaplanan menzil 
değerini temsil ederken içteki daire, 
gerçek yaşamdaki rotalar dikkate alınarak 
-%30 ile hesaplanan değeri gösteriyor.

Yeni BMW iX’ü evde, yolda veya işte 
şarj etmek çok kolay. Ayrıca, etkileyici şarj 
performansı sayesinde 200 kW gücündeki 
DC şarj istasyonlarında 10 dakikada 100 
kilometre menzile veya 40 dakikadan kısa 
sürede %80 dolum seviyesine ulaşabiliyor.

326 BEYGİR GÜCÜ İLE YENİ BMW iX

İki güçlü elektrik motoru ve BMW 
xDrive elektrikli dört çeker sistemi ile Yeni 
BMW iX olağanüstü bir elektrikli sürüş 
performansı sunuyor: 326 beygirlik güç 
Yeni BMW iX x Drive40’ı 6,1 saniyede 
0’dan 100 km/sa hıza çıkarıyor. Hemen 
devreye giren tork ve kesintisiz hızlan-
ma, Yeni BMW iX’ün gaz pedalının her 
hareketine hassas ve kendiliğinden tepki 
vermesine ve kendinden emin bir sürüş 
deneyimi sağlamasına olanak tanıyor.

YENİ BMW iX’ÜN SÜRÜŞ ASİSTANI

Yeni BMW iX’te, standart olarak su-
nulan son derece geniş bir sürüş asistan 
sistemleri yelpazesi bulunuyor. Profesyo-
nel Sürüş Asistanı, kritik sürüş koşulların-
da veya sıkışık trafikte en uygun konforu 
ve güvenliği sağlıyor. Sisteme dahil edilen 
özellikler arasında gelişmiş fonksiyonlara 
sahip Direksiyon ve Şerit Yönlendirme 
Asistanı, Acil Durum Direksiyon Asis-
tanı ve aktif yandan çarpışma koruması 
özellikli Şeritte Tutma Asistanı yer alıyor. 
Aracınızın çevresindeki nesneleri 3 bo-
yutlu olarak görebilmeniz için çok sayıda 
kamera kullanan Park Asistanı Plus, araçla 
manevra yapmaya ve aracı park etmeye 
yardımcı oluyor.

BMW iX İLE YENİ 
BİR TASARIM ANLAYIŞI

Geniş alanlı yüzeyleri ve karakteris-
tik çizgileri Yeni BMW iX’e bütünüyle 
benzersiz bir görünüm kazandırıyor. Tüm 
detaylar modern tasarım diliyle kusursuz 
bir uyum yakalayarak araca tek kalıptan 
çıkmış etkisi yaratan bir görünüm veriyor. 
Aerodinamik açıdan yüksek verimli dış 
tasarım, arkaya doğru incelen “Streamf-
low” cam yapılandırması gibi özelliklerle 
bir araya geldiğinde 0,25 gibi olağanüstü 
bir sürtünme katsayısı değerinin elde edil-
mesini sağlıyor. Bir BMW SAV modelinde 
ilk kez kullanılan gömme kapı kolları ve 
çerçevesiz kapılar, aracın öncü ruhunu ilk 
bakışta gözler önüne seriyor.

BMW iX SHY TECH KONSEPTİ

Yolcuları odak noktası haline getiren 
Shy Tech konsepti, Yeni BMW iX’te yer 
alan modern teknolojilerin ihtiyaç duyu-
lana veya talep edilene kadar geri planda 
kalmasını sağlıyor. Gözle görülmeyen 
bu zeka, akıllı bir yüzey işlevi gören ve 
kamera teknolojisini, radar işlevlerini, son 
teknoloji sensör teknolojisini ve ısıtma 
öğelerini barındıran Böbrek Izgarası gibi 
birçok dış ve iç tasarım detayında dene-
yimlenebiliyor. Diğer örnekler arasında 
gizlenmiş hoparlörleriyle ses sistemi ve 
minimal stildeki iç tasarım düğmeleri yer 
alıyor.

DÖRT TEKER ÜZERİNDE BENZERSİZ 
BİR YAŞAM ALANI

Yeni BMW iX’ün iç tasarımı, modern iç 
tasarımdan ilham alan mimarisiyle rahat-
lamak için benzersiz bir alan sunuyor. İç 
tasarımda yer alan BMW Kavisli Ekran ve 
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spor koltuklar gibi özellikler, yüksek kalitede 
renk ve malzeme seçimiyle lüks mobilyaları 
anımsatan bir etki yaratıyor. Orta tünelin 
kaldırılmasıyla bağımsız, yüzer merkez kon-
sol ve şimdiye kadar bir BMW’de sunulmuş 
en büyük panoramik cam tavan hiç ayrılmak 
istemeyeceğiniz etkileyici bir alan hissi 
oluşturuyor.

DIŞ TASARIMINDA ÖNE ÇIKAN 
DETAYLAR

Yeni BMW iX’ün fütürist bir tarzda 
yeniden yorumlanan ön tasarımı, modele 
etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Dikey 
olarak hizalanan BMW böbrek ızgaraları, 
BMW tarafından seri üretimde kullanılen en 
ince ikiz farlar ile mükemmel şekilde kombi-
ne olarak modelin ilerici görünümünü güçlü 
bir şekilde öne çıkarıyor. 

Yandan bakıldığında çamurluk dav-
lumbazlarını çevreleyen geniş dikdörtgen 
konturlar, kendinden emin bir biçimde 
dikkatleri jantlar üzerinde topluyor. Gömme 
kapı kolları, çerçevesiz kapılar ve arkaya 
doğru incelen ‘Streamflow’ cam yapılandır-
ması güçlü bir modernlik duygusu ortaya 
koyarak, aracın görünümüne kusursuz bir 
şekilde entegre oluyor. 

Arka tasarımında da dikkat çeken birçok 

yenilik göze çarpıyor. Geniş yüzeyler, BMW 
Group tarafından kullanılan en ince stop 
lambaları ve kesintisiz şekilde entegre 
edilmiş bagaj kapağı modern bir duruş ser-
giliyor. Büyük difüzörler hem aerodinamik 
özellikleri optimize ediyor hem de düz göv-
de altıyla biraraya geldiğinde daha uzun bir 
menzile olanak tanıyor. Tüm ışıklandırma 
sistemi bagaj kapağında olduğu için bagaj 
kapağı kaldırıldığında ortamı aydınlatmak 
adına yapılabilecek en şık tasarım yapılmış. 
Bagaj kapağının altında sol ve sağ köşelerde 
bulunan ışıklandırma sistemleri hem ortamı 
aydınlatmaya yardımcı oluyor; hem de 
güvenlik açısından önemli bir hizmeti yerine 
getiriyor. 

İÇ TASARIMINDA ÖNE ÇIKAN 
ÖZELLİKLER

İç tasarımın modern ve sade yapısı 
ekranlarda ve kontrollerde de hemen farkını 
ortaya koyuyor. Merkezi kumanda elemen-
ti olarak merkez konsolda yer alan cam 
görünümlü iDrive butonu, FSC sertifikalı 
ahşaptan yapılmış şık kontrol paneliyle çer-
çevelenmiş olarak sunuluyor. 

Arka koltukları ise lounge ortamı sağ-
lıyor. Ara kanalsız tasarım sayesinde Yeni 
BMW iX, arka koltukta seyahat eden yolcu-

lar için geniş bir ortam sunuyor. Arka koltuk 
sırtlığı 40:20:40 oranında bölünerek bagaj 
alanının genişletilmesine olanak sağlıyor. 

PANORAMİK CAM TAVANDAKİ İNCE 
DETAY

Boydan boya Panoramik Cam Tavan 
/ Sky Lounge, aracın içinde oluşturduğu 
ferahlık hissi ile adeta konforlu bir lounge 
atmosferi oluşturuyor. Daha fazla mahremi-
yet sağlamak üzere elektro-kromatik olarak 
karartılabilen cam tavan sayesinde tavan 
döşemesine ihtiyaç kalmıyor ve bu modern 
tasarım yolcular için baş üzerine daha fazla 
boşluk payına olanak sağlıyor. 

MODERN BİR FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ 
GİBİ GÖSTERGE PANELİ

Yeni BMW iX’ün kokpitinde en çok 
dikkat çeken kısımlardan biri de kavisli ve 
geniş bir ekrana sahip olması. Seri üretim 
araçlarda ilk kez sunulan BMW Kavisli Ek-
ran, yeni BMW iX’ün tamamen dijital ortamı 
için merkezi ekran ve kontrol ögesi işlevi 
görüyor. 12,3 inç boyutundaki bilgi ekranı, 
14,9 inçlik kontrol ekranı ile birleşerek ön 
konsolda modern bir fotoğraf çerçevesi gibi 
görünen tekbir birim halini alıyor. 
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Geçen yıl Paris Anlaşması’na taraf 
olan ve 2053 için net sıfır emis-
yon hedefi açıklayan Türkiye’de 

iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik 
adımlar giderek hızlanıyor. Bu adımlardan 
ilki, çalışmaları geçen hafta kamu kurum-
ları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş 
dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör 
ve STK’lerden 500’den fazla konuşmacının 
katkı sağladığı çevrim içi toplantılarla baş-
layan İklim Şurası. İklim Şurası, emisyon 
azaltımı, iklim değişikliğine uyum, adil 
dönüşüm, karbon emisyonu ticareti gibi 
konularda uzman ve paydaşları bir araya 
getiriyor. Şuranın, Türkiye’nin ulusal katkı 
beyanının katılımcı ve kapsayıcı olması için 
önemli bir araç olması bekleniyor. Hazırlık-
ları devam eden ve Türkiye’nin güncellene-
cek ulusal katkı beyanına da zemin oluştu-
racak çerçeve bir belge olacağı öngörülen 
İklim Kanunu’nun ise bu yıl tamamlanması 
bekleniyor.

Türkiye’nin bu yıl Mısır’da düzenlene-
cek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 27. 
Taraflar Konferansı’nda güncellenmiş ulu-
sal katkı beyanını sunacağı tahmin ediliyor.

Ülkelerin yeşil finansmana erişim 
konusunun tartışılacağı ve düşük karbonlu 
projelerin destekleneceği bu toplantıda, 
Türkiye’nin yeşil finansmandan yararlana-
bilmesi için katkı beyanlarını güncellemesi 
kritik önem taşıyor.

“İLK ADIM YENİ KÖMÜRLÜ SANTRAL 
LİSANSLARININ İPTAL EDİLDİĞİNİN 

AÇIKLANMASI OLMALI”

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle müca-
delesi açısından yoğun bir gündem bekle-
yen uzmanlar, yol haritalarının belirlenme-
sindeki ilk ve en etkili adımın kömürden 
çıkış stratejisi açıklamak olduğunu dile 
getirdi. Sabancı Üniversitesi İstanbul 
Politikalar Merkezi (İPM) İklim Değişikli-
ği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 
Türkiye’nin 2022’ye “iklim politikalarını 
bütünüyle değiştirme” iddiasıyla girdiğini 
söyledi.

Ancak bütün adımların aynı anda atıl-
ması veya her sorunun aynı anda çözül-
mesi gerekmediğinin altını çizen Şahin, “O 
nedenle Türkiye’nin aşamalı bir yaklaşım 
belirlemesi doğru olur. İlk adım olarak yeni 
kömürlü termik santral lisanslarının tama-
mının iptal edildiğinin açıklanması gerekir. 
Bu adım ulusal katkı beyanı hazırlıkları 
tamamlanmadan yapılabilir ve Türkiye’nin 
2053’te net sıfır emisyon hedefi yolundaki 
samimiyetini ispat etmiş olur. Ayrıca böyle 
bir karar bundan böyle enerji politikalarının 
iklim gerekleriyle uyumlaştırılacağını ilan 
etmek anlamına gelecektir.” diye konuş-
tu. Şahin, en uygun ikinci adımın yaş ve 
kirleticilik kriterlerine göre 2030’a kadar 
mevcut kömürlü termik santrallerin hangi-
lerinin ve hangi sırayla kapatılabileceğinin 
belirlenmesi ve açıklanması olduğunu ifade 
etti.

Ulusal katkı beyanıyla kömürden 
tamamen çıkış tarihinin de açıklanması 
gerektiğini anlatan Şahin, şöyle devam 
etti: “Bizim çalışmalarımız bu tarihin en 
geç 2035 olması gerektiğini ortaya koyuyor 

ancak bu tarih gelmeden zaten mevcut 
santrallerin önemli bir kısmının kapatılma-
sı gerekiyor. Türkiye’nin uzun vadeli bir 
kömürden çıkış tarihi belirleyip bu tarihe 
kadar bütün kömürlü santralleri tam ka-
pasite çalıştırmayı düşünmesi yapacağı en 
büyük hata olur. Türkiye’nin bu yıl atması 
gereken üçüncü adım petrol bağımlılığını 
azaltacak iddialı bir elektrikli ulaşım planı 
hazırlamak. Ulaşımda başta karayolu yük 
taşımacılığı olmak üzere yüksek karbon 
emisyonundan sorumlu ulaşım araçlarının 
payının azaltılmasına ve birkaç yıl içinde 
artık sadece elektrikli araçlar üretilmesine 
yönelik bir otomotiv stratejisi en kısa za-
manda geliştirilmelidir. Aksi takdirde Tür-
kiye’nin en önemli sanayi sektörlerinden 
biri olan otomotiv önümüzdeki birkaç yıl 
içten yanmalı motorla çalışan araç sipariş-
leriyle mevcut kirletici yolda kilitlenir. Oysa 
Türkiye’nin en hızlı dönüştürebileceği sek-
tör Avrupa Birliği ülkelerine ihraç kalemleri 
arasında ulaşım araçları önemli yer tuttuğu 
için otomotivdir.” Şahin, Türkiye’nin metan 
salımlarını durdurmak için de harekete 
geçmesi ve bu konuda eylem planı hazırla-
ması gerektiğini belirterek, “Bu yıl atılması 
gereken ilk dört adımın ardından ulusal 
katkı beyanının COP27’ye kadar hazırlan-
ması, 2023 için de iklim kanunu ve yeşil 
mutabakat kanunu hazırlıkları yapılması 
gerekiyor. Türkiye yeni katkı beyanında 
2030 için mutlak azaltım hedefi almalıdır. 
Bu hedef de bilimsel çalışmalarla ve sektör-
lerin ve uzmanların katıldığı bir diyalog 
içerisinde belirlenmelidir.” dedi.

BU YILKI KARARLAR 2053’E 
GIDEN YOLU BELIRLEYECEK

Türkiye’nin iklim gündemi bu yıl Paris Anlaşması’na sunduğu ulusal katkı 
beyanını daha iddialı hedeflerle güncellemesi ve 2053’te net sıfır emisyona ulaşması 

için belirleyeceği yol haritalarına odaklanacak

KÖMÜRDEN ÇIKIŞ 2035’TE 
EMİSYONLARI YÜZDE 82,8 AZALTABİLİR

Kömürün Ötesinde Avrupa Kampanya-
cısı Duygu Kutluay ise bu yıl somut adımlar 
atılmasının Türkiye’nin iklim değişikliğiyle 
mücadelenin sunduğu fırsatlardan bir an 
önce yararlanmaya başlaması için önemli 
olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye’nin 
2053 net sıfır hedefine ulaşması için yap-
ması gereken en etkili ve kolay adım iklim 
değişikliğine neden olan küresel sera gazı 
emisyonlarının yüzde 46’sı, elektrik sektörü 
sera gazı emisyonlarının da yüzde 72’sinin 
sorumlusu olan kömürden vazgeçme hedefi 
koymak.” dedi. Kömürden çıkışın birçok 
faydası olduğunu kaydeden Kutluay, yaptık-

ları modellemeye göre, kömürden çıkışların 
karbon emisyonlarını 2035’te yüzde 82,8 
azaltacağını ve elektrik üretiminde tamamı 
yerli ve yenilenebilir kaynakların payının iki 
katına çıkacağını anlattı.

Kutluay, Türkiye’nin zengin yenilenebi-
lir kaynakları sayesinde yapacağı enerji dö-
nüşümünün enerji bağımsızlığını sağlama-
sının yanı sıra Türkiye’nin bu alanda lider 
konuma geçmesine de ön ayak olacağını 
vurguladı.

EMİSYON TİCARET SİSTEMİ TEMİZ 
KAYNAKLARA YATIRIMI HIZLANDIRACAK

Ember Elektrik ve İklim Veri Analisti 
Ufuk Alparslan da Türkiye’de 2021’de ilk 

kez rüzgar ve güneşten üretilen elektriğin 
daha ekonomik hale geldiğine işaret ederek, 
şunları kaydetti: “Bu yıl Türkiye’nin özellik-
le Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) ilişkin 
çalışmalarını hızlandırmasını bekliyoruz. 
2023’te başlayıp 2026’da ilk kez finansal 
yükümlülük doğuracak Sınırda Karbon Ver-
gisi uygulaması nedeniyle ekonomik açıdan 
daha da önem kazanan ETS, temiz tekno-
lojilere yönelimi hızlandıracak ve ülkemize 
yenilenebilir enerji yatırımları için yeni 
kaynak yaratacaktır. ETS konusunda Tür-
kiye’de uzun yıllardır altyapı çalışmalarının 
olduğunu biliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde 
düzenlenmesi düşünülen İklim Şurası’nda 
bu konu daha detaylı olarak kamuoyunda 
da tartışmaya açılabilir.”
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Geçen yıl Paris Anlaşması’na taraf 
olan ve 2053 için net sıfır emis-
yon hedefi açıklayan Türkiye’de 

iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik 
adımlar giderek hızlanıyor. Bu adımlardan 
ilki, çalışmaları geçen hafta kamu kurum-
ları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş 
dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör 
ve STK’lerden 500’den fazla konuşmacının 
katkı sağladığı çevrim içi toplantılarla baş-
layan İklim Şurası. İklim Şurası, emisyon 
azaltımı, iklim değişikliğine uyum, adil 
dönüşüm, karbon emisyonu ticareti gibi 
konularda uzman ve paydaşları bir araya 
getiriyor. Şuranın, Türkiye’nin ulusal katkı 
beyanının katılımcı ve kapsayıcı olması için 
önemli bir araç olması bekleniyor. Hazırlık-
ları devam eden ve Türkiye’nin güncellene-
cek ulusal katkı beyanına da zemin oluştu-
racak çerçeve bir belge olacağı öngörülen 
İklim Kanunu’nun ise bu yıl tamamlanması 
bekleniyor.

Türkiye’nin bu yıl Mısır’da düzenlene-
cek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 27. 
Taraflar Konferansı’nda güncellenmiş ulu-
sal katkı beyanını sunacağı tahmin ediliyor.

Ülkelerin yeşil finansmana erişim 
konusunun tartışılacağı ve düşük karbonlu 
projelerin destekleneceği bu toplantıda, 
Türkiye’nin yeşil finansmandan yararlana-
bilmesi için katkı beyanlarını güncellemesi 
kritik önem taşıyor.

“İLK ADIM YENİ KÖMÜRLÜ SANTRAL 
LİSANSLARININ İPTAL EDİLDİĞİNİN 

AÇIKLANMASI OLMALI”

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle müca-
delesi açısından yoğun bir gündem bekle-
yen uzmanlar, yol haritalarının belirlenme-
sindeki ilk ve en etkili adımın kömürden 
çıkış stratejisi açıklamak olduğunu dile 
getirdi. Sabancı Üniversitesi İstanbul 
Politikalar Merkezi (İPM) İklim Değişikli-
ği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 
Türkiye’nin 2022’ye “iklim politikalarını 
bütünüyle değiştirme” iddiasıyla girdiğini 
söyledi.

Ancak bütün adımların aynı anda atıl-
ması veya her sorunun aynı anda çözül-
mesi gerekmediğinin altını çizen Şahin, “O 
nedenle Türkiye’nin aşamalı bir yaklaşım 
belirlemesi doğru olur. İlk adım olarak yeni 
kömürlü termik santral lisanslarının tama-
mının iptal edildiğinin açıklanması gerekir. 
Bu adım ulusal katkı beyanı hazırlıkları 
tamamlanmadan yapılabilir ve Türkiye’nin 
2053’te net sıfır emisyon hedefi yolundaki 
samimiyetini ispat etmiş olur. Ayrıca böyle 
bir karar bundan böyle enerji politikalarının 
iklim gerekleriyle uyumlaştırılacağını ilan 
etmek anlamına gelecektir.” diye konuş-
tu. Şahin, en uygun ikinci adımın yaş ve 
kirleticilik kriterlerine göre 2030’a kadar 
mevcut kömürlü termik santrallerin hangi-
lerinin ve hangi sırayla kapatılabileceğinin 
belirlenmesi ve açıklanması olduğunu ifade 
etti.

Ulusal katkı beyanıyla kömürden 
tamamen çıkış tarihinin de açıklanması 
gerektiğini anlatan Şahin, şöyle devam 
etti: “Bizim çalışmalarımız bu tarihin en 
geç 2035 olması gerektiğini ortaya koyuyor 

ancak bu tarih gelmeden zaten mevcut 
santrallerin önemli bir kısmının kapatılma-
sı gerekiyor. Türkiye’nin uzun vadeli bir 
kömürden çıkış tarihi belirleyip bu tarihe 
kadar bütün kömürlü santralleri tam ka-
pasite çalıştırmayı düşünmesi yapacağı en 
büyük hata olur. Türkiye’nin bu yıl atması 
gereken üçüncü adım petrol bağımlılığını 
azaltacak iddialı bir elektrikli ulaşım planı 
hazırlamak. Ulaşımda başta karayolu yük 
taşımacılığı olmak üzere yüksek karbon 
emisyonundan sorumlu ulaşım araçlarının 
payının azaltılmasına ve birkaç yıl içinde 
artık sadece elektrikli araçlar üretilmesine 
yönelik bir otomotiv stratejisi en kısa za-
manda geliştirilmelidir. Aksi takdirde Tür-
kiye’nin en önemli sanayi sektörlerinden 
biri olan otomotiv önümüzdeki birkaç yıl 
içten yanmalı motorla çalışan araç sipariş-
leriyle mevcut kirletici yolda kilitlenir. Oysa 
Türkiye’nin en hızlı dönüştürebileceği sek-
tör Avrupa Birliği ülkelerine ihraç kalemleri 
arasında ulaşım araçları önemli yer tuttuğu 
için otomotivdir.” Şahin, Türkiye’nin metan 
salımlarını durdurmak için de harekete 
geçmesi ve bu konuda eylem planı hazırla-
ması gerektiğini belirterek, “Bu yıl atılması 
gereken ilk dört adımın ardından ulusal 
katkı beyanının COP27’ye kadar hazırlan-
ması, 2023 için de iklim kanunu ve yeşil 
mutabakat kanunu hazırlıkları yapılması 
gerekiyor. Türkiye yeni katkı beyanında 
2030 için mutlak azaltım hedefi almalıdır. 
Bu hedef de bilimsel çalışmalarla ve sektör-
lerin ve uzmanların katıldığı bir diyalog 
içerisinde belirlenmelidir.” dedi.

BU YILKI KARARLAR 2053’E 
GIDEN YOLU BELIRLEYECEK

Türkiye’nin iklim gündemi bu yıl Paris Anlaşması’na sunduğu ulusal katkı 
beyanını daha iddialı hedeflerle güncellemesi ve 2053’te net sıfır emisyona ulaşması 

için belirleyeceği yol haritalarına odaklanacak

KÖMÜRDEN ÇIKIŞ 2035’TE 
EMİSYONLARI YÜZDE 82,8 AZALTABİLİR

Kömürün Ötesinde Avrupa Kampanya-
cısı Duygu Kutluay ise bu yıl somut adımlar 
atılmasının Türkiye’nin iklim değişikliğiyle 
mücadelenin sunduğu fırsatlardan bir an 
önce yararlanmaya başlaması için önemli 
olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye’nin 
2053 net sıfır hedefine ulaşması için yap-
ması gereken en etkili ve kolay adım iklim 
değişikliğine neden olan küresel sera gazı 
emisyonlarının yüzde 46’sı, elektrik sektörü 
sera gazı emisyonlarının da yüzde 72’sinin 
sorumlusu olan kömürden vazgeçme hedefi 
koymak.” dedi. Kömürden çıkışın birçok 
faydası olduğunu kaydeden Kutluay, yaptık-

ları modellemeye göre, kömürden çıkışların 
karbon emisyonlarını 2035’te yüzde 82,8 
azaltacağını ve elektrik üretiminde tamamı 
yerli ve yenilenebilir kaynakların payının iki 
katına çıkacağını anlattı.

Kutluay, Türkiye’nin zengin yenilenebi-
lir kaynakları sayesinde yapacağı enerji dö-
nüşümünün enerji bağımsızlığını sağlama-
sının yanı sıra Türkiye’nin bu alanda lider 
konuma geçmesine de ön ayak olacağını 
vurguladı.

EMİSYON TİCARET SİSTEMİ TEMİZ 
KAYNAKLARA YATIRIMI HIZLANDIRACAK

Ember Elektrik ve İklim Veri Analisti 
Ufuk Alparslan da Türkiye’de 2021’de ilk 

kez rüzgar ve güneşten üretilen elektriğin 
daha ekonomik hale geldiğine işaret ederek, 
şunları kaydetti: “Bu yıl Türkiye’nin özellik-
le Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) ilişkin 
çalışmalarını hızlandırmasını bekliyoruz. 
2023’te başlayıp 2026’da ilk kez finansal 
yükümlülük doğuracak Sınırda Karbon Ver-
gisi uygulaması nedeniyle ekonomik açıdan 
daha da önem kazanan ETS, temiz tekno-
lojilere yönelimi hızlandıracak ve ülkemize 
yenilenebilir enerji yatırımları için yeni 
kaynak yaratacaktır. ETS konusunda Tür-
kiye’de uzun yıllardır altyapı çalışmalarının 
olduğunu biliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde 
düzenlenmesi düşünülen İklim Şurası’nda 
bu konu daha detaylı olarak kamuoyunda 
da tartışmaya açılabilir.”
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Tarım ve Orman Bakanlığı, “Böl-
gelere Göre Tarım Sektöründe 
İklim Değişikliğine Uyum ve 

Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve 
Çözüm Önerileri” konulu çalışma gerçek-
leştirdi. Buna göre, Akdeniz Bölgesi’nde 
aşırı sıcaklık, kuraklık ve beklenmeyen hava 
olayları nedeniyle oluşan afetlerle biyoçeşit-
liliğin azaldığı, verimde kayıplar yaşandığı 
belirlendi. Bu nedenle üreticinin ürünle-
rini değerinde pazarlayabileceği etkin bir 
yapının kurulması, Bakanlığın öncülüğünde 
ülkesel ve il bazında üretim desenine göre 
tarımda iklim değişikliğine uyum eylem 
planı oluşturulması, canlı rüzgar perdeleri 
kurulması, iklim dostu tarımsal destekle-
me modeli uygulanması, iklim değişikliği 
konusunda taşra personeline eğitimler 
verilmesi, anız yakılmalarının önüne geçil-
mesi ve hayvansal gübre yönetim sistemleri 
kurulmasının da aralarında olduğu öneriler 
paketi oluşturuldu.

MARMARA’DA TOPRAKSIZ TARIMIN 
YAYGINLAŞTIRILMASI ÖNERİLDİ

İç Anadolu Bölgesi’nde artan kuraklık 
sebebiyle bitkisel üretim değerlerindeki 
gerilemenin hayvan yemi bulma sıkıntısına 
dönüştüğü tespit edildi.

İklim değişikliğine uygun ürün dese-
ninin ve ekim nöbeti sistemlerinin belirle-
nerek uygulanması, canlı rüzgar perdeleri 

kurulması, kuraklığa, soğuğa ve hastalık-
lara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alan-
larının artırılması, tarımsal biyoçeşitliliğin 
korunmasına yönelik faaliyetler yürütülme-
si, yeşil ve organik gübreleme yaygınlaştı-
rılması ve iklim dostu tarımsal destekleme 
modeli oluşturulması önerildi.

Marmara Bölgesi’nde de makineli ta-
rımın yaygın olmasının mera ve otlakların 
daralmasına yol açtığı vurgulandı. Bölge 
için çözüm önerilerinde, meyve bahçeleri 
tesislerinin artırılması, aşırı ve düzensiz 
otlatmanın engellenmesi ve sulama yöneti-

mi konusunda çiftçi eğitiminin sağlanması 
gerektiği belirtildi. Toprak tahliline dayalı 
gübreleme yapmaları doğrultusunda çiftçi-
lerin eğitilmesi, kuraklığa dayanıklı çeşitle-
rin desteklenmesi, rüzgar perdesi ile iklim 
dostu tarım projelerin yaygınlaştırılması, 
yağmur hasadı projelerinin desteklenmesi 
ve toprak işlemesiz tarımın yaygınlaştı-
rılması da öneriler arasında yer aldı. Ege 
Bölgesi’nde, iklim değişikliğinin tarım sek-
töründe en önemli etkisinin kuraklık olduğu 
raporlandı. Bölge genelinde basınçlı sulama 
sistemlerinin artırılması ve vahşi sulamanın 

7 BÖLGENIN TARIMSAL 
ANALIZI ÇIKARILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı 7 bölgede durum 
analizi yaparak, çözüm önerileri oluşturdu

önlenmesi, izinsiz kuyu açma faaliyetlerinin 
daha çok denetlenerek cezaların artırıl-
masının sağlanması, su yönetimi açısın-
dan vurgulanan hususlar arasında dikkati 
çekti. Yörede ayrıca iklim şartlarına uygun 
kaba yem ekimi yapılması ve hayvancılık 
işletmelerinin buna göre planlanması, su 
tasarrufu sağlayan sistemlerin yaygınlaştı-
rılması gibi öneriler belirlendi.

MERA ISLAH ÇALIŞMALARINA ÖDENEK

Sıcaklık rejimindeki dalgalanmalar 
nedeniyle verimde azalmaların yaşandığı 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise çayır mera 
ıslah çalışmalarına ödenek verilmesi öne-
rildi.

Bunun yanı sıra araştırma enstitülerince 
geliştirilen dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasına hız verilmesi, ürün 
deseni planlamasının kuraklığa yönelik ye-
niden düzenlenmesi, su isteği az alternatif 
ürünlere, hububata destek sağlanması, 
toprak işleme tekniklerinin güncellenme-
si, işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması, 
tarımsal sigorta desteklerinin artırılması ve 
erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması 
gerektiği belirtildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise 
bitkisel üretimde hastalık ve zararlı görül-
me sıklığının ve dolayısıyla kullanılan ilaç 
miktarının arttığı kaydedildi. Bu sebeple, 
erken uyarı sistemlerinin kullanımının 
yaygınlaştırılması, kuraklığa dayanıklı çe-
şitlerin ıslahına hız verilmesi ve çiftçilerin 
bu ürünlere yönlendirilmesi, rüzgar perdesi 
ve su hasadı gibi doğa temelli çözümlerin 
yaygınlaştırılması önerileri yapıldı.

Ayrıca, çiftçilerin sulama teknikleri hak-
kında bilinçlendirilmesi, tarım sigortaları 
kapsamının parsel bazlı alanlara indirgen-
mesi, iyi tarım, organik tarım, Çevre Amaç-
lı Tarım Arazilerin Koruma Programı gibi 
iklim dostu ve üretim aşamalarının takip 
edilebildiği uygulamaların ve desteklerin 
yaygınlaştırılması, tarımsal kuraklık eylem 
planlarının faaliyete geçirilmesi tespitler 

arasında yer aldı. Karadeniz Bölgesi’nde, 
tarımda bir an önce vahşi sulamaya son 
verilip kapalı sulama sistemlerinin yaygın-
laştırılması, az su tüketen tarımsal üreti-
me geçilmesi, ormanların ağaçlandırılıp 
arıcılığın desteklenmesi, rüzgar perdesi ve 
yağmur hasadı uygulamalarının yaygınlaş-
tırılarak kırsal kalkınma destekleri kapsa-

mına alınması, fındık ve depolama tesisle-
rinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi. 
Yapılan değerlendirmeler sonucu bütün 
bölgelerde sulama sistemlerine vurgu 
yapılarak, modern yöntemlerin yaygınlaş-
tırılması, damla sulama ve yağmur suyu 
kullanımının artırılmasının önem taşıdığı 
kaydedildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, “Böl-
gelere Göre Tarım Sektöründe 
İklim Değişikliğine Uyum ve 

Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve 
Çözüm Önerileri” konulu çalışma gerçek-
leştirdi. Buna göre, Akdeniz Bölgesi’nde 
aşırı sıcaklık, kuraklık ve beklenmeyen hava 
olayları nedeniyle oluşan afetlerle biyoçeşit-
liliğin azaldığı, verimde kayıplar yaşandığı 
belirlendi. Bu nedenle üreticinin ürünle-
rini değerinde pazarlayabileceği etkin bir 
yapının kurulması, Bakanlığın öncülüğünde 
ülkesel ve il bazında üretim desenine göre 
tarımda iklim değişikliğine uyum eylem 
planı oluşturulması, canlı rüzgar perdeleri 
kurulması, iklim dostu tarımsal destekle-
me modeli uygulanması, iklim değişikliği 
konusunda taşra personeline eğitimler 
verilmesi, anız yakılmalarının önüne geçil-
mesi ve hayvansal gübre yönetim sistemleri 
kurulmasının da aralarında olduğu öneriler 
paketi oluşturuldu.

MARMARA’DA TOPRAKSIZ TARIMIN 
YAYGINLAŞTIRILMASI ÖNERİLDİ

İç Anadolu Bölgesi’nde artan kuraklık 
sebebiyle bitkisel üretim değerlerindeki 
gerilemenin hayvan yemi bulma sıkıntısına 
dönüştüğü tespit edildi.

İklim değişikliğine uygun ürün dese-
ninin ve ekim nöbeti sistemlerinin belirle-
nerek uygulanması, canlı rüzgar perdeleri 

kurulması, kuraklığa, soğuğa ve hastalık-
lara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alan-
larının artırılması, tarımsal biyoçeşitliliğin 
korunmasına yönelik faaliyetler yürütülme-
si, yeşil ve organik gübreleme yaygınlaştı-
rılması ve iklim dostu tarımsal destekleme 
modeli oluşturulması önerildi.

Marmara Bölgesi’nde de makineli ta-
rımın yaygın olmasının mera ve otlakların 
daralmasına yol açtığı vurgulandı. Bölge 
için çözüm önerilerinde, meyve bahçeleri 
tesislerinin artırılması, aşırı ve düzensiz 
otlatmanın engellenmesi ve sulama yöneti-

mi konusunda çiftçi eğitiminin sağlanması 
gerektiği belirtildi. Toprak tahliline dayalı 
gübreleme yapmaları doğrultusunda çiftçi-
lerin eğitilmesi, kuraklığa dayanıklı çeşitle-
rin desteklenmesi, rüzgar perdesi ile iklim 
dostu tarım projelerin yaygınlaştırılması, 
yağmur hasadı projelerinin desteklenmesi 
ve toprak işlemesiz tarımın yaygınlaştı-
rılması da öneriler arasında yer aldı. Ege 
Bölgesi’nde, iklim değişikliğinin tarım sek-
töründe en önemli etkisinin kuraklık olduğu 
raporlandı. Bölge genelinde basınçlı sulama 
sistemlerinin artırılması ve vahşi sulamanın 

7 BÖLGENIN TARIMSAL 
ANALIZI ÇIKARILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı 7 bölgede durum 
analizi yaparak, çözüm önerileri oluşturdu

önlenmesi, izinsiz kuyu açma faaliyetlerinin 
daha çok denetlenerek cezaların artırıl-
masının sağlanması, su yönetimi açısın-
dan vurgulanan hususlar arasında dikkati 
çekti. Yörede ayrıca iklim şartlarına uygun 
kaba yem ekimi yapılması ve hayvancılık 
işletmelerinin buna göre planlanması, su 
tasarrufu sağlayan sistemlerin yaygınlaştı-
rılması gibi öneriler belirlendi.

MERA ISLAH ÇALIŞMALARINA ÖDENEK

Sıcaklık rejimindeki dalgalanmalar 
nedeniyle verimde azalmaların yaşandığı 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise çayır mera 
ıslah çalışmalarına ödenek verilmesi öne-
rildi.

Bunun yanı sıra araştırma enstitülerince 
geliştirilen dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasına hız verilmesi, ürün 
deseni planlamasının kuraklığa yönelik ye-
niden düzenlenmesi, su isteği az alternatif 
ürünlere, hububata destek sağlanması, 
toprak işleme tekniklerinin güncellenme-
si, işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması, 
tarımsal sigorta desteklerinin artırılması ve 
erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması 
gerektiği belirtildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise 
bitkisel üretimde hastalık ve zararlı görül-
me sıklığının ve dolayısıyla kullanılan ilaç 
miktarının arttığı kaydedildi. Bu sebeple, 
erken uyarı sistemlerinin kullanımının 
yaygınlaştırılması, kuraklığa dayanıklı çe-
şitlerin ıslahına hız verilmesi ve çiftçilerin 
bu ürünlere yönlendirilmesi, rüzgar perdesi 
ve su hasadı gibi doğa temelli çözümlerin 
yaygınlaştırılması önerileri yapıldı.

Ayrıca, çiftçilerin sulama teknikleri hak-
kında bilinçlendirilmesi, tarım sigortaları 
kapsamının parsel bazlı alanlara indirgen-
mesi, iyi tarım, organik tarım, Çevre Amaç-
lı Tarım Arazilerin Koruma Programı gibi 
iklim dostu ve üretim aşamalarının takip 
edilebildiği uygulamaların ve desteklerin 
yaygınlaştırılması, tarımsal kuraklık eylem 
planlarının faaliyete geçirilmesi tespitler 

arasında yer aldı. Karadeniz Bölgesi’nde, 
tarımda bir an önce vahşi sulamaya son 
verilip kapalı sulama sistemlerinin yaygın-
laştırılması, az su tüketen tarımsal üreti-
me geçilmesi, ormanların ağaçlandırılıp 
arıcılığın desteklenmesi, rüzgar perdesi ve 
yağmur hasadı uygulamalarının yaygınlaş-
tırılarak kırsal kalkınma destekleri kapsa-

mına alınması, fındık ve depolama tesisle-
rinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi. 
Yapılan değerlendirmeler sonucu bütün 
bölgelerde sulama sistemlerine vurgu 
yapılarak, modern yöntemlerin yaygınlaş-
tırılması, damla sulama ve yağmur suyu 
kullanımının artırılmasının önem taşıdığı 
kaydedildi.
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KONYA HAVZASI, RISKLER VE 
ÇÖZÜM ÖNERILERI

Konya Ovasının yer aldığı coğrafi k 
konumu nedeniyle iklimsel özellikler 
ve su kaynakları bakımından kendisine 

özgü şartlar altındadır. Bu konumundan dolayı 
bölge dışındaki havzalardan farklı ve kendine 
has iç dinamikleri bulunmaktadır. Bunlardan 
başlıcaları; Yağış ve kuraklık ilişkisi, göller, 
derelerin ve su kaynaklarının debilerindeki 
değişimler, yeraltısuyunun sürekli azalması, 
yüzey faylanmaları ve obruk oluşumları, tarımsal 
faaliyetler ile endüstriyel üretim, madencilik ve 
çevresel etkileri gibi birçok hususun bir arada 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunların 
dışındaki başkaca birçok husus da mevcut yapının 
bir parçası olarak yer almaktadır.

Ülkemizin konumuyla, tarım alanlarıyla, yeraltı 
suyu potansiyeli ile stratejik öneme sahip ilimiz 
Konya ve merkezinde yer aldığı Konya Kapalı 
Havzası tüm bu özellikleri kendi içerisinde 
bütüncül olarak bulundurmaktadır. Kısaca bu 
havza içerisinde yürütülecek her bir çalışma bir 
diğer doğal yapıyı ve özelliği etkileyebileceği 
göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Sonuçta 
öne çıkaracağımız bir faaliyetin, üretimin veya 
planlamanın diğer alanlara olumlu veya olumsuz 
etkisinin tartılması gerekmektedir. 

Geçtiğimiz sene zirve yapan kuraklık etkisi ile 
havzada birçok kaynağın ya kurumasına ya da 
debisinde azalmaya neden olmuştur. Kadim 
kaynaklardan olan Konya’nın güney doğu kısmına 
denk gelen Ereğli’deki İvriz kaynağı ile kuzey batı 
kısmında Akşehir bulunan Akpınar başta olmak 
üzere Kapalı havzada birçok irili ufaklı kaynaklar 
tamamen kurumuştur. Geri kalan kaynakların 
çoğunluğunda ise debilerinde önemli azalmalar 
meydana gelmiştir. Bu nedenle kırsal kesimlerdeki 
birçok köy ve mahallede yaşayan halkımız 
gerek insani ihtiyaçlar için gerekse canlı ve bitki 
yaşamı için gerekli su ihtiyaçlarını temininde su 
sıkıntısı ile karşı karşıya kalmıştır. Aynı şekilde 
havzada bulunan göllerimiz de benzer durum 
yaşanmıştır. Beyşehir gölü başta olmak üzere, 
Tuz gölü, Suğla Gölü ve Acıgöl’ün suları önemli 
ölçüde azalmıştır. Göl kıyılarından yüzlerce metre 
çekilmeler oluşmuştur. Akşehir Gölü ise tamamen 
kurumuştur. 

Konya Kapalı Havzasında bulunan sulak alanlar 
ve doğal göller mevcut kaynaklar ve akarsulardan 
beslenmekte iken, özellikle tarımsal sulama 
amacıyla Havzanın üst kotlarında inşa edilen 

göletler nedeniyle hidrolojik olarak mevcut sulak 
alanları ve gölleri besleyemez duruma düşmüştür

Bu durum bir tarafı inşa ederken, geliştirirken 
diğer tarafta mevcut doğal yapının değişmesine, 
kurumasına veya suyunun azalmasına sebebiyet 
vermektedir. Sonuçta doğal dengede değişimin 
oluşmasına beraberinde yeni şartların gelişmesine 
neden olmuştur. Bunlara en bariz örnek Akşehir 
gölü ve Tuz Gölü’dür. Son dönemde etkisi altına 
girdiğimiz yağış azlığı da mevcut su yapılarının 
durumunu bir kez daha zora sokmuş ve birçok 
gölümüz kuruma ile karşı karşıya kalmıştır.

Havzada üretilen tarımsal ürünlerin türleri de 
farklı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Yıllar önce 
kuru tarım ağırlıklı buğday, arpa ve benzeri tahıl 
ürünleri ekilirken ki bir sene nadasa bırakılırken, 
yeni su yapıları, sulama kanalları ve göletler ile 
ovaya sağlanan ilave sulama suyu ile ya yıldan 
yıla ekim yapılmaya ve özellikle de daha çok gelir 
getirici ürünlerin yetiştirilmesine geçilmiştir. Bu 
yeni durumda çiftimiz haklı olarak pancar, yonca, 
ayçiçeği ve benzeri ürünleri tercih ederek gelir 
arttırıcı bir tarımsal üretim faaliyetine yönelmiştir. 
Benzer yaklaşımla yeraltı suyundan yararlanma 
veya daha çok yararlanma yoluna meyletmiştir. 
Bir yandan tarım sektörünün gelişmesi ve tarımsal 
üretimin arttırılarak yerli ve stratejik bir adım 
atılmış ancak diğer yandan mevcut standart ve kıt 
olan su imkanından daha fazla yararlanılmasına 
yol açmıştır. Tarımdaki bu gelişme çiftçiyi sadece 
yüzey sularından daha fazla yararlanmayla 
yetinmekte kalmayıp, özellikle tarlasının yakınında 
veya altında bulunan yeraltısuyunun sondajla 
çıkartılmasına yönlendirmiştir. Sonuçta çok 
sayıda ruhsatsız kuyunun arka arkaya açılmasına 
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ve Havzada kısa bir süre içerisinde tahminen 100.000 
adedi geçen kuyu sayısına ulaşılmıştır. Bunlardan ruhsatlı 
kuyular 4 bin 751 adet sulama kuyusu, içme ve takviye 
amaçlı olarak açılan 5 bin 963 kuyu ve 21 bin 177 adet 
şahıs kuyusu olup, geri kalanı ise ruhsatsız yani kaçak kuyu 
durumundadır. Bugün için bu sayı 130-140 bin dolayında 
olduğu tahmin edilmektedir.

Konya Kapalı Havzanın almış olduğu yağışın son 20, 50 ve 
100 yıl içerisinde nereden nereye doğru değişim gösterdiği, 
tüm dünyayı etkisi altına alan iklimsel değişimlerin 
içerisinde yaşadığımız havzayı etkileyip etkilemediği 
veya etkiliyorsa ne oranda etkilediği gibi bir perspektifle 
bakılması gerekmektedir. Konya Ovası’nda yıllık yağış 
miktarı metrekarede ortalama 318 mm olup, bu rakam 
ülkemizin ortalaması olan 622 mm yaklaşık yarısına karşılık 
gelmektedir. Kapalı Havzada farklı alanlarda farklı yağış 
miktarları etkili olmaktadır. Örneğin Karapınar ve Tuz 
Gölü bölgesinde bu miktar daha aşağıya düşmekte iken 
Akşehir ve Ereğli bölgesinde ise daha yukarıda çıkmaktadır. 
Konya Kapalı Havzasında uzun yıllar ölçeğinde iklimsel 
veriler incelendiğinde ortalama toplam yağış miktarının 
azaldığı, buna karşılık sıcaklık derecesinde artışın olduğu 
görülmektedir. Havza dışından su getirmek projeleri 
de yıllık yağış ortalamalarının düşmesine bağlı, iklim 
değişikliği etkisinin süreceği de varsayılarak, önümüzdeki 
dönemlerde akamete uğrayabileceğini göstermektedir.

Sonuçta tarıma miktar olarak yeterli olamayan ve 
yeraltısuyunun beslenmesini de sağlayamayan yağışlar 
ilaveten yapılan su çekimleriyle karşı karşıya kalan 
yeraltısuyu, aşırı azalma-düşüm ve tüketilme-eksilme 
etkisinde kalmaktadır. Her yıl yapılan yeraltısuyu seviye 
ölçümleriyle suyun cm düzeyinde başlayan daha sonra 
metre ve şimdilerde metreler seviyesinde aşağılara doğru 
inmektedir. Böyle sürdüğü takdirde 5 metreleri hatta 
fazlasını konuşacağımız seneler yakındır. İnsanoğlu 

geçmişte ilkel metotla harcadığı 1000 yıllık suyu, bugün 1 
yılda harcar duruma gelmiştir. Sonuçta Konya Ovasında 
yeraltısuyu çekilmiştir ve bu şartlar devam ettiği müddetçe 
çekilmeye devam edecektir. Bunun sonuçlarının en 
bariz ve görünür olanı yüzey faylanmaları ve obruk 
oluşumlarıdır.

Sonuç olarak Konya Kapalı Havzası yukarıda belirtilen 
birkaç hususun dışında da riskler taşımaktadır. Ancak 
gerek tarım gerekse jeopolitik konumu nedeniyle önemli 
hale gelmiş olan su, bölge için ana unsur olmaktadır. Bu 
nedenlerle;

• Havzada yeraltı sularının azalmasıyla zeminde 
yaşanabilecek gelişmelerin gün gün takip edilmesi 
gerekmektedir. 

• İklimsel değişim ve küresel ısınmaya bağlı olarak 
yıllık yağış ortalamalarının düşmesi, kuraklık tehlikesini 
artırmaktadır. Bu durumun en güncel örneğini ise son 
birkaç yıldır Konya Kapalı Havzası yaşamaktadır. Yüzey 
sularının yağış yetersizliğine bağlı olarak azalması, 
Havza’da yeraltı su kullanımını daha da artırmış, bu da 
yeraltı suyunda ciddi sorunları tetiklemesi beklenmelidir. 

• Havzanın bütüncül olarak ele alınması ve yapılacak her 
türlü faaliyetin doğal yapıya ne tür etkisi olabileceğinin 
tartılarak icra edilmesi gerekmektedir. Bunun için Kapalı 
Havzanın tüm illerindeki kurum ve kuruluşların yetkilerinin 
bir araya toparlanacağı ve tek bir elden Havzanın tarım, su 
ve diğer doğal yapıyı ilgilendirecek faaliyetleri yönetecek 
idari mekanizmanın oluşturulması gerekmektedir. Bunun 
için “Konya Kapalı Havzası Su Yönetimi Başkanlığı” nın 
kurulması yararlı olacaktır. 

• Ülke çapında benzer sorunların arttığı ve bu artışın 
devam edeceği değerlendirildiğinde biran önce ön 
alınması maksadıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde “Su 
Politikaları Kurulu” nun oluşturulmasının uygun olacaktır.
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KONYA HAVZASI, RISKLER VE 
ÇÖZÜM ÖNERILERI

Konya Ovasının yer aldığı coğrafi k 
konumu nedeniyle iklimsel özellikler 
ve su kaynakları bakımından kendisine 

özgü şartlar altındadır. Bu konumundan dolayı 
bölge dışındaki havzalardan farklı ve kendine 
has iç dinamikleri bulunmaktadır. Bunlardan 
başlıcaları; Yağış ve kuraklık ilişkisi, göller, 
derelerin ve su kaynaklarının debilerindeki 
değişimler, yeraltısuyunun sürekli azalması, 
yüzey faylanmaları ve obruk oluşumları, tarımsal 
faaliyetler ile endüstriyel üretim, madencilik ve 
çevresel etkileri gibi birçok hususun bir arada 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunların 
dışındaki başkaca birçok husus da mevcut yapının 
bir parçası olarak yer almaktadır.

Ülkemizin konumuyla, tarım alanlarıyla, yeraltı 
suyu potansiyeli ile stratejik öneme sahip ilimiz 
Konya ve merkezinde yer aldığı Konya Kapalı 
Havzası tüm bu özellikleri kendi içerisinde 
bütüncül olarak bulundurmaktadır. Kısaca bu 
havza içerisinde yürütülecek her bir çalışma bir 
diğer doğal yapıyı ve özelliği etkileyebileceği 
göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Sonuçta 
öne çıkaracağımız bir faaliyetin, üretimin veya 
planlamanın diğer alanlara olumlu veya olumsuz 
etkisinin tartılması gerekmektedir. 

Geçtiğimiz sene zirve yapan kuraklık etkisi ile 
havzada birçok kaynağın ya kurumasına ya da 
debisinde azalmaya neden olmuştur. Kadim 
kaynaklardan olan Konya’nın güney doğu kısmına 
denk gelen Ereğli’deki İvriz kaynağı ile kuzey batı 
kısmında Akşehir bulunan Akpınar başta olmak 
üzere Kapalı havzada birçok irili ufaklı kaynaklar 
tamamen kurumuştur. Geri kalan kaynakların 
çoğunluğunda ise debilerinde önemli azalmalar 
meydana gelmiştir. Bu nedenle kırsal kesimlerdeki 
birçok köy ve mahallede yaşayan halkımız 
gerek insani ihtiyaçlar için gerekse canlı ve bitki 
yaşamı için gerekli su ihtiyaçlarını temininde su 
sıkıntısı ile karşı karşıya kalmıştır. Aynı şekilde 
havzada bulunan göllerimiz de benzer durum 
yaşanmıştır. Beyşehir gölü başta olmak üzere, 
Tuz gölü, Suğla Gölü ve Acıgöl’ün suları önemli 
ölçüde azalmıştır. Göl kıyılarından yüzlerce metre 
çekilmeler oluşmuştur. Akşehir Gölü ise tamamen 
kurumuştur. 

Konya Kapalı Havzasında bulunan sulak alanlar 
ve doğal göller mevcut kaynaklar ve akarsulardan 
beslenmekte iken, özellikle tarımsal sulama 
amacıyla Havzanın üst kotlarında inşa edilen 

göletler nedeniyle hidrolojik olarak mevcut sulak 
alanları ve gölleri besleyemez duruma düşmüştür

Bu durum bir tarafı inşa ederken, geliştirirken 
diğer tarafta mevcut doğal yapının değişmesine, 
kurumasına veya suyunun azalmasına sebebiyet 
vermektedir. Sonuçta doğal dengede değişimin 
oluşmasına beraberinde yeni şartların gelişmesine 
neden olmuştur. Bunlara en bariz örnek Akşehir 
gölü ve Tuz Gölü’dür. Son dönemde etkisi altına 
girdiğimiz yağış azlığı da mevcut su yapılarının 
durumunu bir kez daha zora sokmuş ve birçok 
gölümüz kuruma ile karşı karşıya kalmıştır.

Havzada üretilen tarımsal ürünlerin türleri de 
farklı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Yıllar önce 
kuru tarım ağırlıklı buğday, arpa ve benzeri tahıl 
ürünleri ekilirken ki bir sene nadasa bırakılırken, 
yeni su yapıları, sulama kanalları ve göletler ile 
ovaya sağlanan ilave sulama suyu ile ya yıldan 
yıla ekim yapılmaya ve özellikle de daha çok gelir 
getirici ürünlerin yetiştirilmesine geçilmiştir. Bu 
yeni durumda çiftimiz haklı olarak pancar, yonca, 
ayçiçeği ve benzeri ürünleri tercih ederek gelir 
arttırıcı bir tarımsal üretim faaliyetine yönelmiştir. 
Benzer yaklaşımla yeraltı suyundan yararlanma 
veya daha çok yararlanma yoluna meyletmiştir. 
Bir yandan tarım sektörünün gelişmesi ve tarımsal 
üretimin arttırılarak yerli ve stratejik bir adım 
atılmış ancak diğer yandan mevcut standart ve kıt 
olan su imkanından daha fazla yararlanılmasına 
yol açmıştır. Tarımdaki bu gelişme çiftçiyi sadece 
yüzey sularından daha fazla yararlanmayla 
yetinmekte kalmayıp, özellikle tarlasının yakınında 
veya altında bulunan yeraltısuyunun sondajla 
çıkartılmasına yönlendirmiştir. Sonuçta çok 
sayıda ruhsatsız kuyunun arka arkaya açılmasına 
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ve Havzada kısa bir süre içerisinde tahminen 100.000 
adedi geçen kuyu sayısına ulaşılmıştır. Bunlardan ruhsatlı 
kuyular 4 bin 751 adet sulama kuyusu, içme ve takviye 
amaçlı olarak açılan 5 bin 963 kuyu ve 21 bin 177 adet 
şahıs kuyusu olup, geri kalanı ise ruhsatsız yani kaçak kuyu 
durumundadır. Bugün için bu sayı 130-140 bin dolayında 
olduğu tahmin edilmektedir.

Konya Kapalı Havzanın almış olduğu yağışın son 20, 50 ve 
100 yıl içerisinde nereden nereye doğru değişim gösterdiği, 
tüm dünyayı etkisi altına alan iklimsel değişimlerin 
içerisinde yaşadığımız havzayı etkileyip etkilemediği 
veya etkiliyorsa ne oranda etkilediği gibi bir perspektifle 
bakılması gerekmektedir. Konya Ovası’nda yıllık yağış 
miktarı metrekarede ortalama 318 mm olup, bu rakam 
ülkemizin ortalaması olan 622 mm yaklaşık yarısına karşılık 
gelmektedir. Kapalı Havzada farklı alanlarda farklı yağış 
miktarları etkili olmaktadır. Örneğin Karapınar ve Tuz 
Gölü bölgesinde bu miktar daha aşağıya düşmekte iken 
Akşehir ve Ereğli bölgesinde ise daha yukarıda çıkmaktadır. 
Konya Kapalı Havzasında uzun yıllar ölçeğinde iklimsel 
veriler incelendiğinde ortalama toplam yağış miktarının 
azaldığı, buna karşılık sıcaklık derecesinde artışın olduğu 
görülmektedir. Havza dışından su getirmek projeleri 
de yıllık yağış ortalamalarının düşmesine bağlı, iklim 
değişikliği etkisinin süreceği de varsayılarak, önümüzdeki 
dönemlerde akamete uğrayabileceğini göstermektedir.

Sonuçta tarıma miktar olarak yeterli olamayan ve 
yeraltısuyunun beslenmesini de sağlayamayan yağışlar 
ilaveten yapılan su çekimleriyle karşı karşıya kalan 
yeraltısuyu, aşırı azalma-düşüm ve tüketilme-eksilme 
etkisinde kalmaktadır. Her yıl yapılan yeraltısuyu seviye 
ölçümleriyle suyun cm düzeyinde başlayan daha sonra 
metre ve şimdilerde metreler seviyesinde aşağılara doğru 
inmektedir. Böyle sürdüğü takdirde 5 metreleri hatta 
fazlasını konuşacağımız seneler yakındır. İnsanoğlu 

geçmişte ilkel metotla harcadığı 1000 yıllık suyu, bugün 1 
yılda harcar duruma gelmiştir. Sonuçta Konya Ovasında 
yeraltısuyu çekilmiştir ve bu şartlar devam ettiği müddetçe 
çekilmeye devam edecektir. Bunun sonuçlarının en 
bariz ve görünür olanı yüzey faylanmaları ve obruk 
oluşumlarıdır.

Sonuç olarak Konya Kapalı Havzası yukarıda belirtilen 
birkaç hususun dışında da riskler taşımaktadır. Ancak 
gerek tarım gerekse jeopolitik konumu nedeniyle önemli 
hale gelmiş olan su, bölge için ana unsur olmaktadır. Bu 
nedenlerle;

• Havzada yeraltı sularının azalmasıyla zeminde 
yaşanabilecek gelişmelerin gün gün takip edilmesi 
gerekmektedir. 

• İklimsel değişim ve küresel ısınmaya bağlı olarak 
yıllık yağış ortalamalarının düşmesi, kuraklık tehlikesini 
artırmaktadır. Bu durumun en güncel örneğini ise son 
birkaç yıldır Konya Kapalı Havzası yaşamaktadır. Yüzey 
sularının yağış yetersizliğine bağlı olarak azalması, 
Havza’da yeraltı su kullanımını daha da artırmış, bu da 
yeraltı suyunda ciddi sorunları tetiklemesi beklenmelidir. 

• Havzanın bütüncül olarak ele alınması ve yapılacak her 
türlü faaliyetin doğal yapıya ne tür etkisi olabileceğinin 
tartılarak icra edilmesi gerekmektedir. Bunun için Kapalı 
Havzanın tüm illerindeki kurum ve kuruluşların yetkilerinin 
bir araya toparlanacağı ve tek bir elden Havzanın tarım, su 
ve diğer doğal yapıyı ilgilendirecek faaliyetleri yönetecek 
idari mekanizmanın oluşturulması gerekmektedir. Bunun 
için “Konya Kapalı Havzası Su Yönetimi Başkanlığı” nın 
kurulması yararlı olacaktır. 

• Ülke çapında benzer sorunların arttığı ve bu artışın 
devam edeceği değerlendirildiğinde biran önce ön 
alınması maksadıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde “Su 
Politikaları Kurulu” nun oluşturulmasının uygun olacaktır.
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Selçuklu Belediyesi tarafından 
Selçuklu Kent Konseyi çatısı 
altında oluşturulan Çevre 

ve Sıfır Atık Platformu çalışmalarını 
sürdürüyor. Çevre ve Sıfır Atık Platfor-
mu üyeleri, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’nın da katıldığı et-
kinlikle Sille’de doğa yürüyüşü ve çevre 
temizliği yaptı. Sille Mahallesi Aya Eleni 
Kilisesi’nden başlayan yürüyüş Sille 
Baraj Parkına kadar sürdü. Yaklaşık üç 
kilometrelik yürüyüş esnasında Başkan 
Pekyatırmacı ve çevre gönüllüleri güzer-
gah üzerindeki atıkları topladı. Ayrıca 
gönüllüler tarafından yürüyüş güzergahı 
üzerindeki ağaçların uygun kısımlarına 
ahşap kuş yuvaları yerleştirdi. 

Yürüyüş sonunda toplanan atıklar 
ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm mer-
kezine götürüldü. Etkinlikte platform 
üyelerinin yanı sıra çevre gönüllüleri de 
yer aldı. 

 “HERKES BİLİNÇLİ DAVRANIRSA 
ÇEVRE KİRLİLİĞİ DİYE BİR ŞEY 

OLMAZ”

Selçuklu Belediyesi olarak atık 
konusunda çalışmalarını hızlandırdıkla-
rını belirten Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Bele-
diyesi olarak sıfır atık konusuna büyük 
bir önem veriyoruz. Çevre kirliliğini 
bitirmenin tek bir yolu var o da kirlet-
memek, atmamak, çözümü çevreye 
karşı daha duyarlı olmak ve gerektiği 
yerde gerektiği şekilde insanlarımızı 
uyarmak. Bu konuda hemşehrilerimizi 
bilgilendirip çalışmalar yapabilirsek, 
herkesi bilinçlendirirsek etrafta atık 
diye bir şey olmaz. Bu anlamda Selçuklu 
Kent Konseyimize bağlı Çevre ve Sıfır 
Atık Platformu okullarda, sokaklarda ve 
caddelerde şehrin farklı noktalarında 
çalışmalar gerçekleştirerek bilgilendir-
meler yapıyorlar. İnşallah bu çalışma-
lar Selçuklu’da örnek olacak ve tüm 
Türkiye’ye yayılacak diye umut ediyor, 
katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kent Konseyi Çevre ve 
Sıfır Atık Platformu Sille’de doğa yürüyüşü ve çevre 
temizliği yaptı. Etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı ve Çevre ve Sıfır Atık platformu 
üyelerinin yanı sıra çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı

SELÇUKLU ÇEVRE 
VE SIFIR 

ATIK PLATFORMU 
ÇALIŞIYOR Selçuklu Belediyesi Güneş Enerjisi 

Santralleri (GES) hamleleri ile tasarruf 
etmeye devam ediyor. Selçuklu Bele-

diyesi tarafından hizmet binası çatısına ve Ke-
lebekler Vadisi parkında yapılan GES panelleri 
ile hem tasarruf sağlandı hem de doğa korundu. 
Selçuklu Belediyesi 2021 yılında GES ile 827 
bin 612 kW elektrik üretti. Üretilen elektriğin 
yanında 366,63 ton karbon salınımı engellenir-
ken, 4 bin 280 ağacın doğada kalması sağlandı.

Hizmet binasında yıllık olarak kullanılan 1 
milyon 395 bin 714 kW elektriğin 205 bin 170 
kW olan kısmı GES ile üretilerek binanın ihtiyacı 
olan elektriğin yüzde 14’ü buradan karşılandı. 
Belediye binasının çatısına kurulan GES sistemi 
ile birlikte 90,89 ton karbon salınımına engel 
olunurken, 1063 ağacın kesilmemesi ve doğada 
kalması sağlandı. Kelebekler Vadisi’nde kurulan 
ve Mart ayından bu yana faaliyette olan GES 
panelleri sayesinde ise Kelebek Müzesinin 723 
bin 769 kW elektrik ihtiyacının 622 bin 442 
kW kısmı olan yüzde 86’sı buradan karşılan-
mış oldu. Yapılan tasarrufla birlikte 275,74 
ton karbon salınımına engel olunurken, 3217 
ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı. 
Ayrıca Kelebekler Vadisi’nde üretilen elektriğin 
gündüz kullanımının fazlası olan 290 bin 105 
kW miktarı da MEDAŞ’a satıldı.

Selçuklu Belediyesi’nin Bağrıkurt mahalle-

sinde yapmayı planladığı 3.6 mW’lık GES proje-
sinin de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl içerisinde 
yapılması ve faaliyete geçmesi planlanıyor.

 “BELEDİYEMİZİN İHTİYACI OLAN 
ELEKTRİĞİ GES’TEN KARŞILAMAYI 

HEDEFLİYORUZ”

Selçuklu Belediyesi olarak doğal kaynakları 
verimli olarak kullandıklarını belirten Selçuklu 

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Günü-
müzde enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu 
biliyoruz ve mevcut enerjiyi en verimli şekilde 
kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu 
anlamda Güneş enerji santralleri en yaygın 
olarak kullanılan enerji üretme sistemi olarak 
karşımıza çıkıyor. Biz de belediye olarak 
enerjimizi üretmek ve tasarruf sağlamak aynı 
zamanda doğayı korumak için bu çalışmaları 
yapıyoruz. Belediye hizmet binamızın çatısında 
başlattığımız GES projesini bir üst kademeye 
taşıyarak Kelebekler Vadisi Parkımızda bu 
çalışmayı sürdürdük. Belediye hizmet binamız-
da üretilen elektrik hizmet binamızın elektrik 
ihtiyacının yüzde 14’ünü karşıladı. Kelebekler 
Vadisi’nde kurulan panellerimiz ise Kelebek 
Müzemizin ihtiyacı olan elektriğin yüzde 86’sını 
karşılamanın yanında elektrik satışı yapmamıza 
da olanak verdi. Yaptığımız bu çalışmaların 
meyvesi olarak bu yıl 4 bin 280 ağacın kesilme-
sine engel olduk. Tabi bunun yanında 366 ton 
karbon salınımına engel olarak doğayı korumayı 
başardık. İnşallah yıl içerisinde Bağrıkurt Ma-
hallemize kuracağımız GES panelleri ile birlikte 
elektrik ihtiyacımızın tamamını karşılayıp daha 
fazla ağacı kurtarmak ve karbon salınımını 
azaltmayı hedefliyor hem de belediyemize yeni 
bir gelir kaynağı oluşturmak istiyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Selçuklu Belediyesi hizmet binası çatısı ve Kelebekler Vadisi’nde yaptığı 
GES çalışması ile 827 bin kW elektrik üreterek hem elektrik maliyetini düşürdü 

hem de doğadan 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel oldu

SELÇUKLU, GES ILE 4 BINDEN 
FAZLA AĞACI KURTARDI
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Selçuklu Belediyesi tarafından 
Selçuklu Kent Konseyi çatısı 
altında oluşturulan Çevre 

ve Sıfır Atık Platformu çalışmalarını 
sürdürüyor. Çevre ve Sıfır Atık Platfor-
mu üyeleri, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’nın da katıldığı et-
kinlikle Sille’de doğa yürüyüşü ve çevre 
temizliği yaptı. Sille Mahallesi Aya Eleni 
Kilisesi’nden başlayan yürüyüş Sille 
Baraj Parkına kadar sürdü. Yaklaşık üç 
kilometrelik yürüyüş esnasında Başkan 
Pekyatırmacı ve çevre gönüllüleri güzer-
gah üzerindeki atıkları topladı. Ayrıca 
gönüllüler tarafından yürüyüş güzergahı 
üzerindeki ağaçların uygun kısımlarına 
ahşap kuş yuvaları yerleştirdi. 

Yürüyüş sonunda toplanan atıklar 
ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm mer-
kezine götürüldü. Etkinlikte platform 
üyelerinin yanı sıra çevre gönüllüleri de 
yer aldı. 

 “HERKES BİLİNÇLİ DAVRANIRSA 
ÇEVRE KİRLİLİĞİ DİYE BİR ŞEY 

OLMAZ”

Selçuklu Belediyesi olarak atık 
konusunda çalışmalarını hızlandırdıkla-
rını belirten Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Bele-
diyesi olarak sıfır atık konusuna büyük 
bir önem veriyoruz. Çevre kirliliğini 
bitirmenin tek bir yolu var o da kirlet-
memek, atmamak, çözümü çevreye 
karşı daha duyarlı olmak ve gerektiği 
yerde gerektiği şekilde insanlarımızı 
uyarmak. Bu konuda hemşehrilerimizi 
bilgilendirip çalışmalar yapabilirsek, 
herkesi bilinçlendirirsek etrafta atık 
diye bir şey olmaz. Bu anlamda Selçuklu 
Kent Konseyimize bağlı Çevre ve Sıfır 
Atık Platformu okullarda, sokaklarda ve 
caddelerde şehrin farklı noktalarında 
çalışmalar gerçekleştirerek bilgilendir-
meler yapıyorlar. İnşallah bu çalışma-
lar Selçuklu’da örnek olacak ve tüm 
Türkiye’ye yayılacak diye umut ediyor, 
katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kent Konseyi Çevre ve 
Sıfır Atık Platformu Sille’de doğa yürüyüşü ve çevre 
temizliği yaptı. Etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı ve Çevre ve Sıfır Atık platformu 
üyelerinin yanı sıra çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı

SELÇUKLU ÇEVRE 
VE SIFIR 

ATIK PLATFORMU 
ÇALIŞIYOR Selçuklu Belediyesi Güneş Enerjisi 

Santralleri (GES) hamleleri ile tasarruf 
etmeye devam ediyor. Selçuklu Bele-

diyesi tarafından hizmet binası çatısına ve Ke-
lebekler Vadisi parkında yapılan GES panelleri 
ile hem tasarruf sağlandı hem de doğa korundu. 
Selçuklu Belediyesi 2021 yılında GES ile 827 
bin 612 kW elektrik üretti. Üretilen elektriğin 
yanında 366,63 ton karbon salınımı engellenir-
ken, 4 bin 280 ağacın doğada kalması sağlandı.

Hizmet binasında yıllık olarak kullanılan 1 
milyon 395 bin 714 kW elektriğin 205 bin 170 
kW olan kısmı GES ile üretilerek binanın ihtiyacı 
olan elektriğin yüzde 14’ü buradan karşılandı. 
Belediye binasının çatısına kurulan GES sistemi 
ile birlikte 90,89 ton karbon salınımına engel 
olunurken, 1063 ağacın kesilmemesi ve doğada 
kalması sağlandı. Kelebekler Vadisi’nde kurulan 
ve Mart ayından bu yana faaliyette olan GES 
panelleri sayesinde ise Kelebek Müzesinin 723 
bin 769 kW elektrik ihtiyacının 622 bin 442 
kW kısmı olan yüzde 86’sı buradan karşılan-
mış oldu. Yapılan tasarrufla birlikte 275,74 
ton karbon salınımına engel olunurken, 3217 
ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı. 
Ayrıca Kelebekler Vadisi’nde üretilen elektriğin 
gündüz kullanımının fazlası olan 290 bin 105 
kW miktarı da MEDAŞ’a satıldı.

Selçuklu Belediyesi’nin Bağrıkurt mahalle-

sinde yapmayı planladığı 3.6 mW’lık GES proje-
sinin de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl içerisinde 
yapılması ve faaliyete geçmesi planlanıyor.

 “BELEDİYEMİZİN İHTİYACI OLAN 
ELEKTRİĞİ GES’TEN KARŞILAMAYI 

HEDEFLİYORUZ”

Selçuklu Belediyesi olarak doğal kaynakları 
verimli olarak kullandıklarını belirten Selçuklu 

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Günü-
müzde enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu 
biliyoruz ve mevcut enerjiyi en verimli şekilde 
kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu 
anlamda Güneş enerji santralleri en yaygın 
olarak kullanılan enerji üretme sistemi olarak 
karşımıza çıkıyor. Biz de belediye olarak 
enerjimizi üretmek ve tasarruf sağlamak aynı 
zamanda doğayı korumak için bu çalışmaları 
yapıyoruz. Belediye hizmet binamızın çatısında 
başlattığımız GES projesini bir üst kademeye 
taşıyarak Kelebekler Vadisi Parkımızda bu 
çalışmayı sürdürdük. Belediye hizmet binamız-
da üretilen elektrik hizmet binamızın elektrik 
ihtiyacının yüzde 14’ünü karşıladı. Kelebekler 
Vadisi’nde kurulan panellerimiz ise Kelebek 
Müzemizin ihtiyacı olan elektriğin yüzde 86’sını 
karşılamanın yanında elektrik satışı yapmamıza 
da olanak verdi. Yaptığımız bu çalışmaların 
meyvesi olarak bu yıl 4 bin 280 ağacın kesilme-
sine engel olduk. Tabi bunun yanında 366 ton 
karbon salınımına engel olarak doğayı korumayı 
başardık. İnşallah yıl içerisinde Bağrıkurt Ma-
hallemize kuracağımız GES panelleri ile birlikte 
elektrik ihtiyacımızın tamamını karşılayıp daha 
fazla ağacı kurtarmak ve karbon salınımını 
azaltmayı hedefliyor hem de belediyemize yeni 
bir gelir kaynağı oluşturmak istiyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Selçuklu Belediyesi hizmet binası çatısı ve Kelebekler Vadisi’nde yaptığı 
GES çalışması ile 827 bin kW elektrik üreterek hem elektrik maliyetini düşürdü 

hem de doğadan 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel oldu

SELÇUKLU, GES ILE 4 BINDEN 
FAZLA AĞACI KURTARDI
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Çevre konusundaki hassa-
siyetini gerçekleştirdiği 
yatırım ve faaliyetlerle 

sürekli ortaya koyan Selçuklu 
Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nde de Nene Hatun Parkı’n-
da çevre günü etkinliği düzenledi. 
Etkinlikte park içerisine bırakılan 
çevreye zararlı atıklar katılımcılarla 
birlikte toplandı. Gerçekleştirilen 
etkinlikle ilçedeki atık oluşumu-
nun azaltılması, atıkların çevreye 
verdiği zararlar ve atıkların geri 
dönüşüm olarak değerlendirilmesi 
konularında daha duyarlı ve bilinçli 
toplum olmaya dikkat çekildi.  
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı parktaki etkinliğe 
katılarak vatandaşlarla sohbet ede-
rek 5 Haziran Dünya Çevre Günü 
anısına bez torba hediye etti. 

 “HERKESİN HASSASİYET 
GÖSTERMESİNİ ARZU 

EDİYORUZ”

Dünya Çevre Gününde önem-
li bir etkinliğe imza attıklarını 
belirten Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, “Dünya 
Çevre Günü nedeniyle Selçuklu 

Kent Konseyimizle birlikte Nene 
Hatun Parkımızda çevre etkinliği-
mizi düzenledik. Bugün hem kent 
konseyi üyelerimizle hem meclis 
üyelerimizle hem de vatandaşları-
mızla birlikte Nene Hatun parkında 
çevre farkındalığını artırmak için 
insanlarımızı bilinçlendirmek için 
böyle bir organizasyon düzenledik. 
Bu organizasyon çerçevesinde hem 
burada bulunan atıkları topluyo-
ruz hem de vatandaşlarımıza bez 
torba dağıtıyoruz. Çevre ile ilgili 
hassasiyetlerin sürekli gelişmesi 
gerekiyor. Özellikle bugün yaşadı-
ğımız pandemi sürecinde çevrenin 
ne kadar önemli olduğu biraz daha 
farkındalık meydana getirdi. Bugün 
Marmara Denizi’nde yaşadığımız 
süreçleri korkuyla endişeyle izli-
yoruz. Bugün Marmara Denizi’nde 
balıklar ölüyor, deniz altındaki 
canlılar varlıklarını yitiriyorlar, 
denizin üzerinde ve içerisinde 
meydana gelen olumsuzluklar 
nedeniyle ekolojik denge bozulmuş 
vaziyette. Biz hem ülkemizde hem 
de dünyamızda herkesin hassasiyet 
içerisinde olmasını arzu ediyoruz. 
Bu noktada hepimize iş düşüyor. 
Biz yerel yönetimler olarak çevre 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,
 “Çevremizi ne kadar korursak aslında o kadar temiz bir 

çevreye sahip oluruz” dedi 

TEMIZ BIR 
ÇEVRE 
IÇIN 

ÇALIŞMALIYIZ

ile ilgili pek çok çalışmalara imza 
atıyoruz ve çevremizin sağlıklı 
olması, temiz olmasıyla ilgili pek 
çok çalışmalar yapıyoruz ama va-
tandaşlarımızdan da bu konuda çok 
büyük hassasiyet bekliyoruz. Çevre 
temizliğinin birinci kuralı kirletme-
mektir. Bu nedenle hiçbir şekilde 
kimsenin doğal çevreye bir atığı 
bırakmaması gerekiyor. Çevremizi 
ne kadar korursak aslında o kadar 
temiz bir çevreye sahip oluruz. Bu 
anlamda ben bütün hemşehrile-
rimizden hassasiyet bekliyorum.” 
dedi.

 “ÇEVRE VE SIFIR ATIK 
MECLİSİMİZİ KURUYORUZ”

Sıfır Atık çalışmalarına belediye 
olarak önem verdiklerini belirten 
Başkan Pekyatırmacı, şunları söyle-
di; “Sıfır atık kapsamında yürüt-
tüğümüz çok fazla çalışmalar var. 
Sitelerimizde, parklarımızda, cad-
delerimizde, okullarımızda pek çok 
atık kutularını, ambalaj kutularını 
yerleştirdik. Bunlarla birlikte biz 
bütün atıkların geri dönüşmesini 
arzu ediyoruz. Biz hiçbir atığı çöp 
olarak atılmamasını arzu ediyoruz. 
Bu yönde çalışmalarımız devam 
ediyor. Bugün buradan müjdesini 
de sizlere vermiş olalım; toplumsal 
bilincin oluşturulması anlamında 
Kent Konseyimizin altında Çevre 
ve Sıfır Atık Meclisinin kuruluş 
çalışmalarını başlattık. İnşallah 
Selçuklu’muzda büyük bir farkın-
dalığı, büyük bir çevre bilincini 
Kent Konseyimizle birlikte Çevre 
ve Sıfır Atık Meclisimizle birlikte 
oluşturacağız ve bu kapsamda 
gençlerimizle, çocuklarımızla, 
kadınlarımızla, bütün vatandaşla-
rımızla birlikte çevre bilincini en 
üst seviyeye çıkartarak, çevremi-
zin korunması adına elimizden ne 
geliyorsa hep birlikte yapacağız. Bu 
konuda pek çok kişinin çalışmaları 
var. Alper Hocamız bu konuda ör-

nek bir çalışmayı yürütüyor. Çevre 
duyarlılığı ile birlikte çevrenin te-
mizliği, çevrenin düzeni noktasında 
şahsi gayretler gösteriyor. Ona da 
bütün vatandaşlarımızın huzurun-
da teşekkür ediyorum. İyi birey iyi 
toplum çerçevesinde Dünya Çevre 
Gününde kendisinde ödül takdim 
etmek istiyorum. Etkinliğimize 
katılan bütün hemşehrilerimize de 
buradan teşekkür ediyorum.”

“HERKES ÜLKEMİZ İÇİN BİR ŞEY 
YAPABİLİR”

Yürüyüşe çıktığı her gün gönül-
lü olarak çevredeki zararlı atıkları 
toplayarak çevreye destek veren ve 
Selçuklu Belediyesi tarafından İyi 
Birey İyi Toplum ödülünün takdim 
edildiği Alper Ateş de, “Bu organi-
zasyonu düzenleyen başta Sel-
çuklu Belediye Başkanımız olmak 
üzere emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Hobi haline getirdiğim 
yürüyüş etkinliğinde çevredeki 
atıkları da toplamaya başladım. 
Bunu yaklaşık bir buçuk yıldır yapı-
yorum. Her aşamada Selçuklu Be-
lediyesi nerde kendi imkanlarımla 
götüremeyeceğim atık toplayıp 
bıraktıysam destek verdi. Hayvan-
larım için taleplerim oldu onlara 
geri dönüş sağlandı hep yanımda 
oldular sağolsunlar. Herkes yerden 
bir tane çöp kaldırsa çok olmasına 
da gerek yok bu sayede yurt dışın-
dan aldığımız petrol de düşer ülke 
olarak harcadığımız döviz de azalır. 
O nedenle herkes şehri için ülkesi 
için bir şey yapabilir.” Şeklinde 
konuştu. 

Konuşmaların sonrasında 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı “İyi Birey İyi Toplum 
Projesi” çerçevesinde çevre gönül-
lüsü Alper Ateş’e ödül takdim etti.  

Etkinlik alanındaki tüm vatan-
daşlara geri dönüşüm poşeti, bez 
torba ve sıfır atık broşürü dağıtımı 
yapıldı.
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Çevre konusundaki hassa-
siyetini gerçekleştirdiği 
yatırım ve faaliyetlerle 

sürekli ortaya koyan Selçuklu 
Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nde de Nene Hatun Parkı’n-
da çevre günü etkinliği düzenledi. 
Etkinlikte park içerisine bırakılan 
çevreye zararlı atıklar katılımcılarla 
birlikte toplandı. Gerçekleştirilen 
etkinlikle ilçedeki atık oluşumu-
nun azaltılması, atıkların çevreye 
verdiği zararlar ve atıkların geri 
dönüşüm olarak değerlendirilmesi 
konularında daha duyarlı ve bilinçli 
toplum olmaya dikkat çekildi.  
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı parktaki etkinliğe 
katılarak vatandaşlarla sohbet ede-
rek 5 Haziran Dünya Çevre Günü 
anısına bez torba hediye etti. 

 “HERKESİN HASSASİYET 
GÖSTERMESİNİ ARZU 

EDİYORUZ”

Dünya Çevre Gününde önem-
li bir etkinliğe imza attıklarını 
belirten Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, “Dünya 
Çevre Günü nedeniyle Selçuklu 

Kent Konseyimizle birlikte Nene 
Hatun Parkımızda çevre etkinliği-
mizi düzenledik. Bugün hem kent 
konseyi üyelerimizle hem meclis 
üyelerimizle hem de vatandaşları-
mızla birlikte Nene Hatun parkında 
çevre farkındalığını artırmak için 
insanlarımızı bilinçlendirmek için 
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burada bulunan atıkları topluyo-
ruz hem de vatandaşlarımıza bez 
torba dağıtıyoruz. Çevre ile ilgili 
hassasiyetlerin sürekli gelişmesi 
gerekiyor. Özellikle bugün yaşadı-
ğımız pandemi sürecinde çevrenin 
ne kadar önemli olduğu biraz daha 
farkındalık meydana getirdi. Bugün 
Marmara Denizi’nde yaşadığımız 
süreçleri korkuyla endişeyle izli-
yoruz. Bugün Marmara Denizi’nde 
balıklar ölüyor, deniz altındaki 
canlılar varlıklarını yitiriyorlar, 
denizin üzerinde ve içerisinde 
meydana gelen olumsuzluklar 
nedeniyle ekolojik denge bozulmuş 
vaziyette. Biz hem ülkemizde hem 
de dünyamızda herkesin hassasiyet 
içerisinde olmasını arzu ediyoruz. 
Bu noktada hepimize iş düşüyor. 
Biz yerel yönetimler olarak çevre 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,
 “Çevremizi ne kadar korursak aslında o kadar temiz bir 

çevreye sahip oluruz” dedi 

TEMIZ BIR 
ÇEVRE 
IÇIN 

ÇALIŞMALIYIZ

ile ilgili pek çok çalışmalara imza 
atıyoruz ve çevremizin sağlıklı 
olması, temiz olmasıyla ilgili pek 
çok çalışmalar yapıyoruz ama va-
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büyük hassasiyet bekliyoruz. Çevre 
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mektir. Bu nedenle hiçbir şekilde 
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ne kadar korursak aslında o kadar 
temiz bir çevreye sahip oluruz. Bu 
anlamda ben bütün hemşehrile-
rimizden hassasiyet bekliyorum.” 
dedi.

 “ÇEVRE VE SIFIR ATIK 
MECLİSİMİZİ KURUYORUZ”

Sıfır Atık çalışmalarına belediye 
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Başkan Pekyatırmacı, şunları söyle-
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Sitelerimizde, parklarımızda, cad-
delerimizde, okullarımızda pek çok 
atık kutularını, ambalaj kutularını 
yerleştirdik. Bunlarla birlikte biz 
bütün atıkların geri dönüşmesini 
arzu ediyoruz. Biz hiçbir atığı çöp 
olarak atılmamasını arzu ediyoruz. 
Bu yönde çalışmalarımız devam 
ediyor. Bugün buradan müjdesini 
de sizlere vermiş olalım; toplumsal 
bilincin oluşturulması anlamında 
Kent Konseyimizin altında Çevre 
ve Sıfır Atık Meclisinin kuruluş 
çalışmalarını başlattık. İnşallah 
Selçuklu’muzda büyük bir farkın-
dalığı, büyük bir çevre bilincini 
Kent Konseyimizle birlikte Çevre 
ve Sıfır Atık Meclisimizle birlikte 
oluşturacağız ve bu kapsamda 
gençlerimizle, çocuklarımızla, 
kadınlarımızla, bütün vatandaşla-
rımızla birlikte çevre bilincini en 
üst seviyeye çıkartarak, çevremi-
zin korunması adına elimizden ne 
geliyorsa hep birlikte yapacağız. Bu 
konuda pek çok kişinin çalışmaları 
var. Alper Hocamız bu konuda ör-

nek bir çalışmayı yürütüyor. Çevre 
duyarlılığı ile birlikte çevrenin te-
mizliği, çevrenin düzeni noktasında 
şahsi gayretler gösteriyor. Ona da 
bütün vatandaşlarımızın huzurun-
da teşekkür ediyorum. İyi birey iyi 
toplum çerçevesinde Dünya Çevre 
Gününde kendisinde ödül takdim 
etmek istiyorum. Etkinliğimize 
katılan bütün hemşehrilerimize de 
buradan teşekkür ediyorum.”

“HERKES ÜLKEMİZ İÇİN BİR ŞEY 
YAPABİLİR”

Yürüyüşe çıktığı her gün gönül-
lü olarak çevredeki zararlı atıkları 
toplayarak çevreye destek veren ve 
Selçuklu Belediyesi tarafından İyi 
Birey İyi Toplum ödülünün takdim 
edildiği Alper Ateş de, “Bu organi-
zasyonu düzenleyen başta Sel-
çuklu Belediye Başkanımız olmak 
üzere emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Hobi haline getirdiğim 
yürüyüş etkinliğinde çevredeki 
atıkları da toplamaya başladım. 
Bunu yaklaşık bir buçuk yıldır yapı-
yorum. Her aşamada Selçuklu Be-
lediyesi nerde kendi imkanlarımla 
götüremeyeceğim atık toplayıp 
bıraktıysam destek verdi. Hayvan-
larım için taleplerim oldu onlara 
geri dönüş sağlandı hep yanımda 
oldular sağolsunlar. Herkes yerden 
bir tane çöp kaldırsa çok olmasına 
da gerek yok bu sayede yurt dışın-
dan aldığımız petrol de düşer ülke 
olarak harcadığımız döviz de azalır. 
O nedenle herkes şehri için ülkesi 
için bir şey yapabilir.” Şeklinde 
konuştu. 

Konuşmaların sonrasında 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı “İyi Birey İyi Toplum 
Projesi” çerçevesinde çevre gönül-
lüsü Alper Ateş’e ödül takdim etti.  

Etkinlik alanındaki tüm vatan-
daşlara geri dönüşüm poşeti, bez 
torba ve sıfır atık broşürü dağıtımı 
yapıldı.
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Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü 
bünyesinde sürdürdüğü sıfır atık çalışma-
ları ile ilçeye değer katmaya devam ediyor. 

Selçuklu’da sıfır atık uygulamaları kapsamında ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrı toplanması, atık pillerin 
toplanması, atık elektrikli ve elektronik eşyaların 
toplanması, tekstil/giysi atıklarının toplanması, atık 
ilaçların toplanması, kompost üretimi ve akıllı atık 
toplama sistemi çalışmaları başarı ile sürdürülüyor. 
2021 yılında başarı ile sürdürülen çalışmalar 2022’de 
de artarak devam edecek. Sürdürülen örnek çalışmalar 
ile ilçede sıfır atık bilincini artarken, daha temiz ve 
yaşanabilir bir Selçuklu hedefine de katkı sağlanıyor.   

Sıfır atık uygulamalarını ilçe genelinde yaygın-
laştırmak için de yoğun bir şekilde çalışan Selçuklu 
Belediyesi 2021 yılı içinde yaklaşık 33 bin 860 ton 
değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandı-
rıldı. Toplamda; 2 milyon 630 bin kg sera gazı emis-
yonunun azaltımı sağlanırken, 98 milyon 57 bin 500 
kwh enerji tasarrufu, 58 bin 750 m3 depolama alanı 
tasarrufu, 142 bin 625 varil petrol tasarrufu ile 6 bin 
200 kg hammadde tasarrufu sağlandı. Ayrıca 191 bin 
250 adet ağacın kesilmesi önlendi.

SELÇUKLU’DA SIFIR ATIK BİLİNCİ ARTIYOR 

Selçuklu’da sıfır atık bilincinin arttırılması için de 
eğitim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kap-
samda ilçede Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu 
tarafından eğitim çalışmaları veriliyor. 2021 yılında 
Selçuklu’da bulunan 142 sitede, 3 AVM’de, 4 parkta, 1 
festivalde ve belediye hizmet binasında stant kurulup 
ve 125 bin 886 kişiye bilgilendirme yapıldı. Yürütü-
len çalışmalar konusunda vatandaşlara bilgiler veren 
ekipler, vatandaşlardan da çalışmaların desteklenmesi-
ni istiyor. İhtiyacı tespit edilen noktalara atık toplama 
materyallerini de bırakan ekipler sistemin en yüksek 

Selçuklu Belediyesi tarafından 2021 yılında başarı ile uygulanan sıfır atık çalışmaları, 
2022 yılında da hız kesmeden devam edecek. İlçede 2021 yılında yapılan çalışmalar 

kapsamında 33 bin 860 ton atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı

SELÇUKLU’DA 33 BİN TON 
ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

verimle çalışması için denetimlerini sürdürüyor.  
İlçede 850 adet ambalaj atıkları toplama kafesi, 

13 bin 500 adet iç mekan kutusu, 140 adet cam 
kumbarası, 410 adet sıfır atık toplama ünitesi, 556 
adet atık tekstil/giysi kumbarası, 20 adet atık ilaç 
kutusu ve 16 adet mobil atık getirme merkezi ile 
değerlendirilebilir atıklar kaynağında ayrı toplanıyor.

“SIFIR ATIK BİLİNCİ GELECEĞİN TEMİNATIDIR”

Sıfır atık seferberliği kapsamında Selçuklu Be-
lediyesi olarak bugüne kadar birçok örnek çalışma 
yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı; “Sayın Emine Erdoğan Hanım 
Efendinin önderliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımızın büyük destekleri ile sürdürdüğümüz sıfır 
atık çalışmalarımızı 2022 yılında da aynı kararlılıkla 
sürdürmenin gayreti içinde olacağız. Selçuklu Bele-
diyesi olarak yerel yönetimlerde “Sıfır Atık Belge-
si’ni alan ilk belediyeyiz ve bu başarımızı daha da 
taçlandırmak var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız 
gelecek nesillere temiz ve daha yaşanabilir bir Dün-
ya bırakmak. Bu noktada hepimize büyük sorumlu-
luklar düşüyor. Bu kapsamda yıl boyunca ilçemizde 
vatandaşlarımıza sıfır atığı anlatmaya onları bilgilen-
direrek onların desteklerini isteyecek ve uygulamayı 
ilçemizde daha da yaygınlaştırmak için çalışacağız.” 
dedi.
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festivalde ve belediye hizmet binasında stant kurulup 
ve 125 bin 886 kişiye bilgilendirme yapıldı. Yürütü-
len çalışmalar konusunda vatandaşlara bilgiler veren 
ekipler, vatandaşlardan da çalışmaların desteklenmesi-
ni istiyor. İhtiyacı tespit edilen noktalara atık toplama 
materyallerini de bırakan ekipler sistemin en yüksek 

Selçuklu Belediyesi tarafından 2021 yılında başarı ile uygulanan sıfır atık çalışmaları, 
2022 yılında da hız kesmeden devam edecek. İlçede 2021 yılında yapılan çalışmalar 

kapsamında 33 bin 860 ton atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı

SELÇUKLU’DA 33 BİN TON 
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verimle çalışması için denetimlerini sürdürüyor.  
İlçede 850 adet ambalaj atıkları toplama kafesi, 

13 bin 500 adet iç mekan kutusu, 140 adet cam 
kumbarası, 410 adet sıfır atık toplama ünitesi, 556 
adet atık tekstil/giysi kumbarası, 20 adet atık ilaç 
kutusu ve 16 adet mobil atık getirme merkezi ile 
değerlendirilebilir atıklar kaynağında ayrı toplanıyor.

“SIFIR ATIK BİLİNCİ GELECEĞİN TEMİNATIDIR”

Sıfır atık seferberliği kapsamında Selçuklu Be-
lediyesi olarak bugüne kadar birçok örnek çalışma 
yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı; “Sayın Emine Erdoğan Hanım 
Efendinin önderliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımızın büyük destekleri ile sürdürdüğümüz sıfır 
atık çalışmalarımızı 2022 yılında da aynı kararlılıkla 
sürdürmenin gayreti içinde olacağız. Selçuklu Bele-
diyesi olarak yerel yönetimlerde “Sıfır Atık Belge-
si’ni alan ilk belediyeyiz ve bu başarımızı daha da 
taçlandırmak var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız 
gelecek nesillere temiz ve daha yaşanabilir bir Dün-
ya bırakmak. Bu noktada hepimize büyük sorumlu-
luklar düşüyor. Bu kapsamda yıl boyunca ilçemizde 
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Çevre ve hava kirliliğiyle müca-
delede yeni bir boyuta geçilen, 
karbon emisyonunu en aza 
indirmek ve hatta tamamen 

bitirmek üzerine planların uygulamaya 
konulduğu günümüzde trafikte seyir 
halinde olan milyonlarca aracın çevre-
ye ve havaya kirlilik anlamında nasıl 
bir etkisinin olacağı da anlaşılabiliyor. 
Otomobil üreticileri de bu gerçekten 
hareketle artık mazot, benzen ve benzeri 
fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli, 
egzoz çıkışı olmayan ve karbon emisyonu 
0 olan araçları üreterek bu sürece katkı 
sunmaya çalışıyor. 

Otomobilin yıldızı, her dönemde 
yeniliklerin öncüsü olan Mercedes de bu 
tarihi dönüşüm sürecine en hızlı ayak 
uyduran markalardan bir tanesi olarak 
öne çıkıyor. Mercedes, EQC modellerinin 
tamamında fosil yakıtları ortadan kaldı-
rarak, yeni ve çevreci bir bakış açısıyla 
tamamen elektrikle çalışan SUV seg-
mentindeki araçları ile yollarda rahat bir 
nefes aldırıyor. Üstelik bunu yaparken de 
Mercedes konforundan hiçbir şekilde ta-
viz vermiyor. Size de sessiz, gürültüsüz, 
çevreci bir seyahatle birlikte Mercedes’in 
konforunu ve gücünü hissetmek kalıyor. 

Mercedes’in Konya ve bölgesine hitap 

eden satış, servis ve yedek parça bayisi 
Bayraktarlar Merkon da sadece bugünü 
değil yarını da düşünen, çevreci bakış 
açısıyla dikkatleri üzerine toplayan Mer-
cedes EQC modellerini showroomunda 
otomobil tutkunlarının ilgisine ve beğeni-
sine sunuyor. 

Dışarıdan bakıldığında elektrikli bir 
araç olduğuna dair herhangi bir belirti 
göstermeyen, heybetli ve kaslı duruşu ile 
dikkat çeken Mercedes EQC 400 mode-
linin çevreci özelliklerini satış yetkilile-
rinden öğrendikten sonra, EQC 400 ile 
sessiz, sakin ama bir o kadar da güç ve 
dinamizm dolu yolculuğa çıkarak, sizler 
için test ettik. 

HEYBETLİ GÖRÜNTÜSÜNÜN ALTINDA
ÇEVRECİLİK VE SESSİZLİK VAR

Aracımızı test etmeden önce dış gö-
rüntüsüne bakıp, ihtişamını, kaslı duru-
şunu görmemek mümkün değil. Böylesi 
görsel gücü ve cazibesi yüksek bir aracın 
tamamen elektrikli olduğuna inanmak 
için, şarj cihazına bağlı olduğunu görmek 
bize yetti. Nasıl ki bir cep telefonunun 
şarjı bittiği zaman herhangi bir akım üze-
rinden şarjı gerçekleştiriliyor, bataryası 
dolduruluyor ve kullanılıyorsa, Mercedes 

Mercedes’in tamamen elektrikli olan EQC 400 modeli, ihtişamlı, heybetli duruşunun 
altında hiçbir fosil yakıt kullanılmayan, tamamen elektrikli ve dolayısıyla karbon emisyonu

 sıfır olan, çevreci bir kimliği barındırıyor

YAKIŞIKLI OLDUĞU 
KADAR ÇEVRE DOSTU

EQC 400 için de aynı durum mevcut. 
Mercedes EQC 400, Mercedes’in üret-

tiği ilk elektrikli otomobil özelliğini taşıyor. 
Üzerinde iki farklı noktada konumlandırıl-
mış elektrik motoru bulunuyor. Biri önde 
kaputun altında. Diğeri de arka koltuğun 
altında. Ön taraftaki motor görülebili-
yor. 408 beygir 760 tork sunuyor. VLTP 
şirketine göre menzili 410 kilometre kadar 
olduğunu öğrendik. Gerçekçi kullanımda 
380 kilometreye kadar yol aldığı biliniyor. 

Kullanıcı bilgilerine bakıldığında ise 
300 kilometre kullanan da var, 460 kilo-
metreye kadar çıkan da var. Fabrika verisi 
100 kilometre hızla düz yolda giderken 
verilen rakam. Tabi tamamen elektrikli 
olduğu için, içinde kullanılan klimadan, 
ısıtma sistemlerine kadar herşey menzile 
etki edebiliyor. Araçta bu tür aksamlar için 
ayrıca bir akü de bulunuyor ama yine de 
bataryaya bu durum etki edebiliyor. 

Netice itibariyle elektrik ile şarj edi-
lecek olmasını göz önünde bulundurarak 
kafanızda hadi şarjı biterse diye bir soru 
işareti kalacak olursa, Mercedes, bunu da 
aşmış. Kendi üzerinde bulunan navigasyo-
nu aracılığı ile yolunuz üzerindeki en yakın 
şarj istasyonlarını sürekli güncellenen bir 
altyapısı ile önünüze sunuyor. Zaten ülke-
mizde şarj istasyonları da her geçen gün 
hızlı bir şekilde artıyor. 

Hızlı şarj denen bir akım ile EQC 400 
yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 civarında 
şarj edilebiliyor. Mercedes, araçla birlikte 
bir de şarj takımı veriyor. Bu da 8 saat 
içerisinde dolumu gerçekleştiriyor. Yine 
normal bir prizde de şarj edilebiliyor. Çok 
zorda kalıp evde kullanılan elektrik akımı 
ile şarj edilmesi durumunda da yaklaşık 36 
saatte tamamen dolumunun gerçekleştiril-
diği ifade ediliyor. 

BAKIM VE BENZERİ MALİYETLERİ 
MİNİMİZE EDİYOR

Fosil yakıtlı araçlara bakıldığında 
kilometrede ne kadar yakıt tükettiğinin 
ölçümü yapılabiliyor. Bunun elektriksel an-
lamda bir karşılığının var olup olmadığı da 
bizim için merak konusuydu. Bataryanın 
tamamen doldurulabilmesi için yaklaşık 
120 lira gibi bir elektrik bedeli ödendi-
ği yönünde araç kullanıcılarının ölçüm 
yaptıkları belirtiliyor. Yani 120 lira ile 400 
kilometre yol alabiliyorsunuz. 

Diğer bir maliyet kalemi de normal 
araçlar için motor bakımı, yağ bakımı, 
yazlık, kışlık bakım vesaire şeklinde devam 
ederken, tamamen elektrikli olan Mercedes 
EQC 400’ün böyle bir bakıma da ihtiyacı 
bulunmuyor. Sadece rutin klima bakım-
larının ve batarya ölçümlerinin yapılması 
yeterli oluyor. 

8 YIL BOYUNCA 160.000 KİLOMETRELİK 
BATARYA GARANTİSİ

Mercedes, EQC 400 modelinde 8 yıl ya 
da 160 bin kilometre kullanım garantisi de 
veriyor. Bu da aslında Mercedes EQC 400 
modeli için öğrenilmesi gereken önemli bir 
detay. Bu noktada Mercedes’in elektrikli 
araçlar için oluşturduğu altyapının güçlü 
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Çevre ve hava kirliliğiyle müca-
delede yeni bir boyuta geçilen, 
karbon emisyonunu en aza 
indirmek ve hatta tamamen 

bitirmek üzerine planların uygulamaya 
konulduğu günümüzde trafikte seyir 
halinde olan milyonlarca aracın çevre-
ye ve havaya kirlilik anlamında nasıl 
bir etkisinin olacağı da anlaşılabiliyor. 
Otomobil üreticileri de bu gerçekten 
hareketle artık mazot, benzen ve benzeri 
fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli, 
egzoz çıkışı olmayan ve karbon emisyonu 
0 olan araçları üreterek bu sürece katkı 
sunmaya çalışıyor. 

Otomobilin yıldızı, her dönemde 
yeniliklerin öncüsü olan Mercedes de bu 
tarihi dönüşüm sürecine en hızlı ayak 
uyduran markalardan bir tanesi olarak 
öne çıkıyor. Mercedes, EQC modellerinin 
tamamında fosil yakıtları ortadan kaldı-
rarak, yeni ve çevreci bir bakış açısıyla 
tamamen elektrikle çalışan SUV seg-
mentindeki araçları ile yollarda rahat bir 
nefes aldırıyor. Üstelik bunu yaparken de 
Mercedes konforundan hiçbir şekilde ta-
viz vermiyor. Size de sessiz, gürültüsüz, 
çevreci bir seyahatle birlikte Mercedes’in 
konforunu ve gücünü hissetmek kalıyor. 

Mercedes’in Konya ve bölgesine hitap 

eden satış, servis ve yedek parça bayisi 
Bayraktarlar Merkon da sadece bugünü 
değil yarını da düşünen, çevreci bakış 
açısıyla dikkatleri üzerine toplayan Mer-
cedes EQC modellerini showroomunda 
otomobil tutkunlarının ilgisine ve beğeni-
sine sunuyor. 

Dışarıdan bakıldığında elektrikli bir 
araç olduğuna dair herhangi bir belirti 
göstermeyen, heybetli ve kaslı duruşu ile 
dikkat çeken Mercedes EQC 400 mode-
linin çevreci özelliklerini satış yetkilile-
rinden öğrendikten sonra, EQC 400 ile 
sessiz, sakin ama bir o kadar da güç ve 
dinamizm dolu yolculuğa çıkarak, sizler 
için test ettik. 

HEYBETLİ GÖRÜNTÜSÜNÜN ALTINDA
ÇEVRECİLİK VE SESSİZLİK VAR

Aracımızı test etmeden önce dış gö-
rüntüsüne bakıp, ihtişamını, kaslı duru-
şunu görmemek mümkün değil. Böylesi 
görsel gücü ve cazibesi yüksek bir aracın 
tamamen elektrikli olduğuna inanmak 
için, şarj cihazına bağlı olduğunu görmek 
bize yetti. Nasıl ki bir cep telefonunun 
şarjı bittiği zaman herhangi bir akım üze-
rinden şarjı gerçekleştiriliyor, bataryası 
dolduruluyor ve kullanılıyorsa, Mercedes 

Mercedes’in tamamen elektrikli olan EQC 400 modeli, ihtişamlı, heybetli duruşunun 
altında hiçbir fosil yakıt kullanılmayan, tamamen elektrikli ve dolayısıyla karbon emisyonu

 sıfır olan, çevreci bir kimliği barındırıyor

YAKIŞIKLI OLDUĞU 
KADAR ÇEVRE DOSTU

EQC 400 için de aynı durum mevcut. 
Mercedes EQC 400, Mercedes’in üret-

tiği ilk elektrikli otomobil özelliğini taşıyor. 
Üzerinde iki farklı noktada konumlandırıl-
mış elektrik motoru bulunuyor. Biri önde 
kaputun altında. Diğeri de arka koltuğun 
altında. Ön taraftaki motor görülebili-
yor. 408 beygir 760 tork sunuyor. VLTP 
şirketine göre menzili 410 kilometre kadar 
olduğunu öğrendik. Gerçekçi kullanımda 
380 kilometreye kadar yol aldığı biliniyor. 

Kullanıcı bilgilerine bakıldığında ise 
300 kilometre kullanan da var, 460 kilo-
metreye kadar çıkan da var. Fabrika verisi 
100 kilometre hızla düz yolda giderken 
verilen rakam. Tabi tamamen elektrikli 
olduğu için, içinde kullanılan klimadan, 
ısıtma sistemlerine kadar herşey menzile 
etki edebiliyor. Araçta bu tür aksamlar için 
ayrıca bir akü de bulunuyor ama yine de 
bataryaya bu durum etki edebiliyor. 

Netice itibariyle elektrik ile şarj edi-
lecek olmasını göz önünde bulundurarak 
kafanızda hadi şarjı biterse diye bir soru 
işareti kalacak olursa, Mercedes, bunu da 
aşmış. Kendi üzerinde bulunan navigasyo-
nu aracılığı ile yolunuz üzerindeki en yakın 
şarj istasyonlarını sürekli güncellenen bir 
altyapısı ile önünüze sunuyor. Zaten ülke-
mizde şarj istasyonları da her geçen gün 
hızlı bir şekilde artıyor. 

Hızlı şarj denen bir akım ile EQC 400 
yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 civarında 
şarj edilebiliyor. Mercedes, araçla birlikte 
bir de şarj takımı veriyor. Bu da 8 saat 
içerisinde dolumu gerçekleştiriyor. Yine 
normal bir prizde de şarj edilebiliyor. Çok 
zorda kalıp evde kullanılan elektrik akımı 
ile şarj edilmesi durumunda da yaklaşık 36 
saatte tamamen dolumunun gerçekleştiril-
diği ifade ediliyor. 

BAKIM VE BENZERİ MALİYETLERİ 
MİNİMİZE EDİYOR

Fosil yakıtlı araçlara bakıldığında 
kilometrede ne kadar yakıt tükettiğinin 
ölçümü yapılabiliyor. Bunun elektriksel an-
lamda bir karşılığının var olup olmadığı da 
bizim için merak konusuydu. Bataryanın 
tamamen doldurulabilmesi için yaklaşık 
120 lira gibi bir elektrik bedeli ödendi-
ği yönünde araç kullanıcılarının ölçüm 
yaptıkları belirtiliyor. Yani 120 lira ile 400 
kilometre yol alabiliyorsunuz. 

Diğer bir maliyet kalemi de normal 
araçlar için motor bakımı, yağ bakımı, 
yazlık, kışlık bakım vesaire şeklinde devam 
ederken, tamamen elektrikli olan Mercedes 
EQC 400’ün böyle bir bakıma da ihtiyacı 
bulunmuyor. Sadece rutin klima bakım-
larının ve batarya ölçümlerinin yapılması 
yeterli oluyor. 

8 YIL BOYUNCA 160.000 KİLOMETRELİK 
BATARYA GARANTİSİ

Mercedes, EQC 400 modelinde 8 yıl ya 
da 160 bin kilometre kullanım garantisi de 
veriyor. Bu da aslında Mercedes EQC 400 
modeli için öğrenilmesi gereken önemli bir 
detay. Bu noktada Mercedes’in elektrikli 
araçlar için oluşturduğu altyapının güçlü 
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olduğu göz önünde bulundurulduğunda 
yani, Mercedes’in bu bataryaları kendisi-
nin ürettiği düşünüldüğünde bataryaların 
ömrünün bitmesi durumunda da mali-
yetlerin afaki boyutlarda yüksek olacağı 
düşünülmüyor. 

Yeni EQC’deki saf elektrikli sürüş 
deneyimini sorunsuz bir şekilde yaşaya-
bilmeniz için batarya sertifikası sunu-
luyor. Mercedes-Benz kusursuz çalışan 
bir batarya garanti ederken, bataryanın 
kapasite kaybını büyük ölçüde karşılıyor. 
8 yıl boyunca 160.000 kilometrelik toplam 
katedilen mesafeye kadar geçerli geniş 
zamanlı ve yüksek kilometreli bir garanti 
sunuluyor.

GÜÇLÜ, GÜVENLİ VE MERCEDES 
KALİTESİNDE BİR BATARYA

Yüksek voltajlı batarya Yeni EQC’nin 
kalbi olarak nitelendiriliyor. Son derece 
yüksek performans yoğunluğu sayesinde 
enerjiyi ön ve arka aksta bulunan iki elekt-
rikli motor için depoluyor. Batarya, Merce-
des-Benz’in yüksek güvenlik standartlarını 
yerine getirebilmek için araca korunaklı 
bir şekilde monte edilmiş. Bu, düşük araç 
ağırlık merkezi sağlarken, tok ve dinamik 
bir sürüş keyfini de beraberinde getiriyor.

EGZOZ ÇIKIŞININ OLMAMASI ÇEVRE-
Cİ YÖNÜNÜN EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ

Mercedes’in çevreci yönüyle ortaya 
koyduğu bir bakış açısının ürünü olarak 
bu modelin ortaya çıktığını net bir şekilde 
söyleyebiliriz. EQC 400 modeli tamamen 
elektrikli bir araç. Fosil yakıt hiçbir şekilde 
kullanılmıyor. Günümüz koşullarında 
çevreci bir bakış açısı ile değerlendirecek 
olursak burada şunu net bir şekilde ifade 
edebilmek için bir egzoz çıkışının olmama-
sı yeterlidir diye düşünüyorum. 

Benzin yok, mazot yok, çevreye, hava-
ya herhangi bir zararı bulunmayan EQC 
400 modelinde çevreci bakış açısı bu-

nunla da sınırlı değil. Koltukları, içindeki 
plastik ve deri parçaların tamamının geri 
dönüşümden elde edilmiş ürünler. Bu de 
Mercedes’in EQC 400 modelinde çevreye 
ne kadar değer verdiğini, çevreci bir bakış 
açısıyla üretildiğini ortaya koymuş oluyor. 

Çevreci bakış açısının bir diğer yönüyle 
bakıldığında Türkiye Paris Çevre Anlaşma-
sı’na katıldı. 2030 yılına kadar Türkiye’nin 
karbon emisyon oranını yüzde 21’e kadar 
indirip, 2053 yılında tamamen bitirme-
si gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında da 
birçok markayla birlikte Mercedes de içten 
yanmalı motorlardan vazgeçmeye dönük 
bir süreci de yürütüyor. 

KAYBETTİĞİ ENERJİYİ YENİDEN 
KAZANABİLİYOR

Tamamen elektrikli çekiş, reküperas-
yon yardımıyla enerji dönüşümü yönünü 
değiştirmeye ve böylelikle enerjiyi geri ka-
zanmaya yardımcı oluyor. Elektrik motoru 
hızlanmada mekanik enerji üretmek için 
elektrik enerjisiyle beslenirken, hızlanma 
pedalına basılmadığında ve yavaşlamada 
aracın kinetik enerjisi ile mekanik olarak 
tahrik ediliyor ve böylelikle elektrik ener-
jisi geri kazanılıyor. Bu enerji tekrardan 
aracın yüksek voltajlı bataryasına depola-
nıp sonrasında tahrik için kullanılabiliyor. 

EQC enerji tasarrufu için dört farklı 
reküperasyon modu sunuyor. Direksiyon 
simidindeki kulakçıklar üzerinden “D+” 
(süzülme) ile “D-” (güçlü reküperasyon) 
arasında ne kadar fren enerjisinin kaza-
nılacağına karar veriyor. Bu, tek pedalla 
aracı kullanabilmenizi de sağlıyor. 

ENERJİSİ VE DİNAMİKLİĞİNİN YANINDA
KONFORUYLA DA BÜYÜLÜYOR

Mercedes EQC 400 ortaya koyduğu ye-
nilikçi bakış açısıyla yoluna devam eder-
ken konforundan da asla taviz vermiyor. 

İçinde bulunduğumuz kış mevsimi şartları 
ve soğuk hava üzerinden bir örnek verecek 
olursak, aracınızı daha içine binmeden 
hareket etmek için hazır hale getirebiliyor, 
uygulama üzerinden kumanda ederek ara-
cınızın kabinini istediğiniz ısıya getirebili-
yorsunuz. 

Sesli komut, ambiyans aydınlatması, 
360 derece kamerası, yarı otonom sürüşü, 
gerçekliği artırılmış navigasyon, ön kol-
tuklarında elektrik hafıza, masaj ve koltuk 
ısıtma, arka koltuklarında koltuk ısıtma 
gibi özellikleri zaten Mercedes markasının 
konfor standartlarının önemli detaylarını 
oluşturuyor. Sesli komut olayındaki detay 
da bu aşamada dikkatimizi çekiyor. Şöyle 
ki otomobil içinde seyahat halindeyken 
komutu kimin verdiğini algılayabilen 
Mercedes EQC 400, ona yönelik bir cevap 
veriyor. Yani bir örnek verecek olursa, 
sürücü yanındaki koltukta oturan yolcu 
Mercedes’ten koltuk ısıtmayı açmasını 
istediği zaman, Mercedes tüm koltukların 
ısıtmasını değil, sadece sürünün yanındaki 
koltuğun ısıtmasını açıyor. 

2,5 TONLUK BİR ARAÇTA BU 
PERFORMANS İNANILMAZ!

Konforu teknoloji ile birleştiren Mer-
cedes, EQC 400 serisinde 2,5 tonluk bir 
aracı sadece 5 saniyede 100 kilometre hıza 
ulaştırabiliyor. SUV tarzında ve yüksek ol-
ması yol tutuşu açısından sizi yanıltmasın. 
600 kilogram ağırlığındaki bir batarya-
nın aracın tam ortasında olması ağırlık 
merkezini de ortada buluşturuyor. Bu ise 
her koşuldaki yolda üst düzey yol tutuşu, 
güven ve konfor sunuyor.

ENERJİSİ VE DİNAMİKLİĞİNİN YANINDA

Mercedes EQC 400 ortaya koyduğu ye-
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olduğu göz önünde bulundurulduğunda 
yani, Mercedes’in bu bataryaları kendisi-
nin ürettiği düşünüldüğünde bataryaların 
ömrünün bitmesi durumunda da mali-
yetlerin afaki boyutlarda yüksek olacağı 
düşünülmüyor. 

Yeni EQC’deki saf elektrikli sürüş 
deneyimini sorunsuz bir şekilde yaşaya-
bilmeniz için batarya sertifikası sunu-
luyor. Mercedes-Benz kusursuz çalışan 
bir batarya garanti ederken, bataryanın 
kapasite kaybını büyük ölçüde karşılıyor. 
8 yıl boyunca 160.000 kilometrelik toplam 
katedilen mesafeye kadar geçerli geniş 
zamanlı ve yüksek kilometreli bir garanti 
sunuluyor.

GÜÇLÜ, GÜVENLİ VE MERCEDES 
KALİTESİNDE BİR BATARYA

Yüksek voltajlı batarya Yeni EQC’nin 
kalbi olarak nitelendiriliyor. Son derece 
yüksek performans yoğunluğu sayesinde 
enerjiyi ön ve arka aksta bulunan iki elekt-
rikli motor için depoluyor. Batarya, Merce-
des-Benz’in yüksek güvenlik standartlarını 
yerine getirebilmek için araca korunaklı 
bir şekilde monte edilmiş. Bu, düşük araç 
ağırlık merkezi sağlarken, tok ve dinamik 
bir sürüş keyfini de beraberinde getiriyor.

EGZOZ ÇIKIŞININ OLMAMASI ÇEVRE-
Cİ YÖNÜNÜN EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ

Mercedes’in çevreci yönüyle ortaya 
koyduğu bir bakış açısının ürünü olarak 
bu modelin ortaya çıktığını net bir şekilde 
söyleyebiliriz. EQC 400 modeli tamamen 
elektrikli bir araç. Fosil yakıt hiçbir şekilde 
kullanılmıyor. Günümüz koşullarında 
çevreci bir bakış açısı ile değerlendirecek 
olursak burada şunu net bir şekilde ifade 
edebilmek için bir egzoz çıkışının olmama-
sı yeterlidir diye düşünüyorum. 

Benzin yok, mazot yok, çevreye, hava-
ya herhangi bir zararı bulunmayan EQC 
400 modelinde çevreci bakış açısı bu-

nunla da sınırlı değil. Koltukları, içindeki 
plastik ve deri parçaların tamamının geri 
dönüşümden elde edilmiş ürünler. Bu de 
Mercedes’in EQC 400 modelinde çevreye 
ne kadar değer verdiğini, çevreci bir bakış 
açısıyla üretildiğini ortaya koymuş oluyor. 

Çevreci bakış açısının bir diğer yönüyle 
bakıldığında Türkiye Paris Çevre Anlaşma-
sı’na katıldı. 2030 yılına kadar Türkiye’nin 
karbon emisyon oranını yüzde 21’e kadar 
indirip, 2053 yılında tamamen bitirme-
si gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında da 
birçok markayla birlikte Mercedes de içten 
yanmalı motorlardan vazgeçmeye dönük 
bir süreci de yürütüyor. 

KAYBETTİĞİ ENERJİYİ YENİDEN 
KAZANABİLİYOR

Tamamen elektrikli çekiş, reküperas-
yon yardımıyla enerji dönüşümü yönünü 
değiştirmeye ve böylelikle enerjiyi geri ka-
zanmaya yardımcı oluyor. Elektrik motoru 
hızlanmada mekanik enerji üretmek için 
elektrik enerjisiyle beslenirken, hızlanma 
pedalına basılmadığında ve yavaşlamada 
aracın kinetik enerjisi ile mekanik olarak 
tahrik ediliyor ve böylelikle elektrik ener-
jisi geri kazanılıyor. Bu enerji tekrardan 
aracın yüksek voltajlı bataryasına depola-
nıp sonrasında tahrik için kullanılabiliyor. 

EQC enerji tasarrufu için dört farklı 
reküperasyon modu sunuyor. Direksiyon 
simidindeki kulakçıklar üzerinden “D+” 
(süzülme) ile “D-” (güçlü reküperasyon) 
arasında ne kadar fren enerjisinin kaza-
nılacağına karar veriyor. Bu, tek pedalla 
aracı kullanabilmenizi de sağlıyor. 

ENERJİSİ VE DİNAMİKLİĞİNİN YANINDA
KONFORUYLA DA BÜYÜLÜYOR

Mercedes EQC 400 ortaya koyduğu ye-
nilikçi bakış açısıyla yoluna devam eder-
ken konforundan da asla taviz vermiyor. 

İçinde bulunduğumuz kış mevsimi şartları 
ve soğuk hava üzerinden bir örnek verecek 
olursak, aracınızı daha içine binmeden 
hareket etmek için hazır hale getirebiliyor, 
uygulama üzerinden kumanda ederek ara-
cınızın kabinini istediğiniz ısıya getirebili-
yorsunuz. 

Sesli komut, ambiyans aydınlatması, 
360 derece kamerası, yarı otonom sürüşü, 
gerçekliği artırılmış navigasyon, ön kol-
tuklarında elektrik hafıza, masaj ve koltuk 
ısıtma, arka koltuklarında koltuk ısıtma 
gibi özellikleri zaten Mercedes markasının 
konfor standartlarının önemli detaylarını 
oluşturuyor. Sesli komut olayındaki detay 
da bu aşamada dikkatimizi çekiyor. Şöyle 
ki otomobil içinde seyahat halindeyken 
komutu kimin verdiğini algılayabilen 
Mercedes EQC 400, ona yönelik bir cevap 
veriyor. Yani bir örnek verecek olursa, 
sürücü yanındaki koltukta oturan yolcu 
Mercedes’ten koltuk ısıtmayı açmasını 
istediği zaman, Mercedes tüm koltukların 
ısıtmasını değil, sadece sürünün yanındaki 
koltuğun ısıtmasını açıyor. 

2,5 TONLUK BİR ARAÇTA BU 
PERFORMANS İNANILMAZ!

Konforu teknoloji ile birleştiren Mer-
cedes, EQC 400 serisinde 2,5 tonluk bir 
aracı sadece 5 saniyede 100 kilometre hıza 
ulaştırabiliyor. SUV tarzında ve yüksek ol-
ması yol tutuşu açısından sizi yanıltmasın. 
600 kilogram ağırlığındaki bir batarya-
nın aracın tam ortasında olması ağırlık 
merkezini de ortada buluşturuyor. Bu ise 
her koşuldaki yolda üst düzey yol tutuşu, 
güven ve konfor sunuyor.

ENERJİSİ VE DİNAMİKLİĞİNİN YANINDA

Mercedes EQC 400 ortaya koyduğu ye-
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Türkiye’nin önemli güneş 
enerjisi sistemleri üreticile-
rinden biri olan NEVA Solar, 

enerji sistemleri, güneş panelleri, solar 
pompa, inverter ve solar ekipmanların 
tedarikçisi, jel akü, led aydınlatma ürün-
leri ve solar kent mobilyaları üreticisi ola-
rak dikkat çeken çalışmalar yapıyor. 2004 
yılından buyana sektörde yer alan ve bü-
yük bir tecrübeyle yürüyüşünü sürdüren 
NEVA Solar, imalat yönünde hedeflerine 
2015 yılında ilk adımını atarak Aydın-
latma armatürlerinin kompakt bir yapı 
haline getirmek için ARGE çalışmalarına 
başladı. Solar panel imalatını bünyesine 
katan NEVA Solar, 2017’nin son çeyre-
ğinde üretim hattı kurarak, solar panel 
teknolojisini Aydınlatma Armatürleri ile 
kompakt bir yapıda birleştirmeyi başardı. 
Hali hazırda 1000 metrekare üretim hattı 
ile adetli seri üretim yapabilecek personel 
ve ekipmana sahip olan NEVA Solar, 
“Gelecek ışığın” ilkesi ile yoluna emin 
adımlarla devam ediyor. 

TÜRKİYE’YE GÜNEŞİ GETİRDİ

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren 
NEVA Solar Genel Müdürü İsmail Er, 
2005 yılında Türkiye’ye güneşi getir-
diklerini söyledi. Bu tarihten itibaren 
sektörde yer aldıklarını ve birçok bayilik 

sistemiyle çalışmaya başladıklarını dile 
getiren Er, “Türkiye genelinde 450 
MW’ın üzerinde santral yaptık. Güneş 
enerji tarlaları, çatı GES’leri, çiftçilerimi-
ze destek için sulama projeleri gibi bir-
çok proje geliştirdik ve yaptık. Yapmaya 
da devam ediyoruz. Daha faza enerji 
üretmeye, enerjiyi insanların hizmetine 
sunabilmek için elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. Sürekli kendini yenileyen 
bir firmayız” dedi. 

KONYA BÜYÜK AVANTAJ

Güneş enerjisi noktasında Türki-
ye’nin, Türkiye içerisinde de Konya’nın 
önemli bir avantaja sahip olduğuna dik-
kat çeken Er, “Güneş enerjisi noktasında 
dünyaya baktığımız zaman Türkiye, 
Türkiye’de de Konya büyük bir avantaja 
sahip. Güneş ışınlarının geliş açıları iti-
bariyle en çok verim alınan bölge Konya 
olarak değerlendiriliyor. Allah bize beda-
va enerji vermiş. Biz bu enerjiyi elektriğe 
çeviriyoruz ve insanların hizmetine su-
nuyoruz. Malumunuz üzere son yıllarda 
enerji maliyetleri oldukça yükseldi. İn-
sanların elektrik, doğalgaz gibi giderleri 
büyük oranlarda arttı. Üretilen kaynaklar 
yetersiz kalıyor. Ama güneş dediğimiz 
sistem bize büyük bir avantaj sağlıyor. 
Biz de bu noktada insanlarımıza hizmet 

2005 yılında Türkiye’ye GES sistemini getirdiklerini 
o günden beri de sektörde önemli çalışmalar 

yaptıklarını belirten NEVA Solar Genel Müdürü İsmail 
Er, Türkiye genelinde 450 MW’ın üzerinde santral 

yaptıklarını söyledi

TÜRKIYE’YE 
GÜNEŞI 

NEVA SOLAR 
GETIRDI

sunuyoruz” ifadelerini kullandı. 

DAHA BÜYÜK ADIMLAR ATILMALI

Türkiye’nin güneş enerjisini 
kullanma noktasında istenilen seviyede 
olmadığını dile getiren Er, şöyle devam 
etti, “Neredeyse hiç güneş almayan 
Almanya, hiç güneş almayan bir 
Hollanda bina cephelerine bile güneş 
enerjisi panelleri kuruyor. Biz daha o 
seviyeye gelemedik. Bu konuda hükü-
metimizin bizim gibi üreticilerin önünü 
açması gerekiyor ki biz de belli bir 
seviyeye gelelim. Akıllı şehir sistemleri-
ne geçmemiz gerekiyor. Ama bunların 
hiçbiri şuan yapılamıyor, prosedürlere 
takılıyoruz. Ön açıcı adımlar atmamız 
gerekiyor.”

ÇÖZÜMLER BULMALIYIZ

Çiftçinin elektrik maliyetleri-
nin oldukça yüksek olduğunu ve 
bu konunun üreticiye büyük darbe 
vurduğunu söyleyen Er, “Çiftçimiz 
kendi arazisine GES kuramıyor. Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın Toprak Kamu 
Koruma Kanunu’na göre bu sistemde 
çiftçiye destek verilmiyor. Eğer kendi 
imkanlarıyla, kendi gücüyle olursa belki 
kurabilir. Çiftçi çok mustarip. Elektrik 3 
katına çıktı. Mazot yine 2-3 katına çıktı. 
Ama çiftçinin ürünleri aynı oranda 
artmadı. Dolayısı ile çiftçi sattığıyla har-
cadığını süspanse edemiyor. Dolayısı ile 
çiftçinin önü açılmadığı için GES de ku-
ramıyor. Çiftçi Toprak Koruma Kanunu 
olduğu için bir şey yapamıyor. Tarıma 
elverişsiz bir saha olması gerekiyor. Bu 
konuda çözümler getirmek lazım” dedi. 

GES’E BÜYÜK TALEP VAR

Yine konutlarda da GES’e büyük 
talep olduğunu ancak bürokratik 
engellerin zor aşıldığını belirten Er, 
“Müstakil bir binanız varsa, kendinize 
yetebilir şekilde GES kurabiliyorsunuz. 
Ama apartmanlarda bunu yapamı-
yorsunuz. Apartmanda sadece ortak 
kullanım olan giderler kadar kurabili-
yorsunuz. Bu konuda büyük talepler 
var bürokrasiye takılıyoruz. İnsanlar 
enerji maliyetleri arttığı için bu konuda 
adım atmak istiyor ama yapamıyorlar” 
şeklinde konuştu. 

ÖZEL SEKTÖRLE İSTİŞARE YOK

Özel sektör bazında GES konusunda 
önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen 
Er, bu konuda devletin özel sektörle 
istişare noktasında zayıf kaldığını söyledi. 
Yenilenebilir enerji konusunda daha iyi 
adımlar atılabilmesi için istişare ortamı-
nın gerekliliğine vurgu yapan Er, şunları 
kaydetti, “Bu konuyla ilgili özel sektörle 
bir istişare yok. Biz kendi çabalarımızda 
gidip bir şeyler sunmaya, istişare etmeye 
çalışıyoruz. Ama devlet kanadından bi-
zimle bu konuları istişare eden olmuyor. 
Bu konuda istişare elbette çok önemli. 
Ülkemiz için herkesin fikrini ortaya koya-
rak, yenilenebilir enerji konusunda daha 
ileri seviyelere gelmemiz gerekiyor.”

HÜCREMİZİ ÜRETMEMİZ BÜYÜK 
AVANTAJ

“Türkiye’de panel üreten çok 
firma var. Ama hücreyi dışarıdan 
ithal ediyoruz” diyen Er, hücre üretimi 
konusunda Kalyon Enerji’nin bir adım 
attığını anımsattı. Bu adımın çok kıymetli 
olduğuna dikkat çeken Er, “Kalyon, 
kendi hücresini de üretecek. Bu hücre 
üretiminin de ülkemize büyük katkısı 
olur. Güneş enerjisinin elektrik üretmesi 
için olmazsa olmaz olan hücredir. Bu 
anlamda hücrenin ülkemizde üretiliyor 
olması ülkemiz adına büyük bir avantaj 
sağlar. Dövizimiz dışarı çıkmamış olur” 
diye konuştu. 

DAHA İYİ YERLERE GELMELİYİZ

Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
çalışmalarına ağırlık vermesinin dünya 
konjonktüründe yerinde olduğuna dikkat 
çeken Er, sözlerini şöyle sürdürdü, “Tür-
kiye’nin yenilenebilir enerji konusunda 
attığı adımlar çok yerinde. Petrol rezerv-
leri artık sinyal veriyor. Ayrıca maliyetler 
yükseliyor. Güneş enerjisinde ise sadece 
kurulum maliyeti var. Onun dışında bir 
maliyet yok. Diğer yandan artık araçların 
egzoz emisyonlarını azaltmak için bir 
çalışma var. Bu konuda elektrikli araçlar 
ön plana çıkıyor. Dünyanın yeşil enerji 
sistemine geçmesi söz konusu. Dolayısı 
ile yenilenebilir enerji büyük bir avantaj 
sağlıyor. Türkiye bu konuda kendini 
geliştirmeye çalışıyor. İnşallah daha iyi 
yerlere geliriz.”
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Türkiye’nin önemli güneş 
enerjisi sistemleri üreticile-
rinden biri olan NEVA Solar, 

enerji sistemleri, güneş panelleri, solar 
pompa, inverter ve solar ekipmanların 
tedarikçisi, jel akü, led aydınlatma ürün-
leri ve solar kent mobilyaları üreticisi ola-
rak dikkat çeken çalışmalar yapıyor. 2004 
yılından buyana sektörde yer alan ve bü-
yük bir tecrübeyle yürüyüşünü sürdüren 
NEVA Solar, imalat yönünde hedeflerine 
2015 yılında ilk adımını atarak Aydın-
latma armatürlerinin kompakt bir yapı 
haline getirmek için ARGE çalışmalarına 
başladı. Solar panel imalatını bünyesine 
katan NEVA Solar, 2017’nin son çeyre-
ğinde üretim hattı kurarak, solar panel 
teknolojisini Aydınlatma Armatürleri ile 
kompakt bir yapıda birleştirmeyi başardı. 
Hali hazırda 1000 metrekare üretim hattı 
ile adetli seri üretim yapabilecek personel 
ve ekipmana sahip olan NEVA Solar, 
“Gelecek ışığın” ilkesi ile yoluna emin 
adımlarla devam ediyor. 

TÜRKİYE’YE GÜNEŞİ GETİRDİ

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren 
NEVA Solar Genel Müdürü İsmail Er, 
2005 yılında Türkiye’ye güneşi getir-
diklerini söyledi. Bu tarihten itibaren 
sektörde yer aldıklarını ve birçok bayilik 

sistemiyle çalışmaya başladıklarını dile 
getiren Er, “Türkiye genelinde 450 
MW’ın üzerinde santral yaptık. Güneş 
enerji tarlaları, çatı GES’leri, çiftçilerimi-
ze destek için sulama projeleri gibi bir-
çok proje geliştirdik ve yaptık. Yapmaya 
da devam ediyoruz. Daha faza enerji 
üretmeye, enerjiyi insanların hizmetine 
sunabilmek için elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. Sürekli kendini yenileyen 
bir firmayız” dedi. 

KONYA BÜYÜK AVANTAJ

Güneş enerjisi noktasında Türki-
ye’nin, Türkiye içerisinde de Konya’nın 
önemli bir avantaja sahip olduğuna dik-
kat çeken Er, “Güneş enerjisi noktasında 
dünyaya baktığımız zaman Türkiye, 
Türkiye’de de Konya büyük bir avantaja 
sahip. Güneş ışınlarının geliş açıları iti-
bariyle en çok verim alınan bölge Konya 
olarak değerlendiriliyor. Allah bize beda-
va enerji vermiş. Biz bu enerjiyi elektriğe 
çeviriyoruz ve insanların hizmetine su-
nuyoruz. Malumunuz üzere son yıllarda 
enerji maliyetleri oldukça yükseldi. İn-
sanların elektrik, doğalgaz gibi giderleri 
büyük oranlarda arttı. Üretilen kaynaklar 
yetersiz kalıyor. Ama güneş dediğimiz 
sistem bize büyük bir avantaj sağlıyor. 
Biz de bu noktada insanlarımıza hizmet 

2005 yılında Türkiye’ye GES sistemini getirdiklerini 
o günden beri de sektörde önemli çalışmalar 

yaptıklarını belirten NEVA Solar Genel Müdürü İsmail 
Er, Türkiye genelinde 450 MW’ın üzerinde santral 

yaptıklarını söyledi

TÜRKIYE’YE 
GÜNEŞI 

NEVA SOLAR 
GETIRDI

sunuyoruz” ifadelerini kullandı. 

DAHA BÜYÜK ADIMLAR ATILMALI

Türkiye’nin güneş enerjisini 
kullanma noktasında istenilen seviyede 
olmadığını dile getiren Er, şöyle devam 
etti, “Neredeyse hiç güneş almayan 
Almanya, hiç güneş almayan bir 
Hollanda bina cephelerine bile güneş 
enerjisi panelleri kuruyor. Biz daha o 
seviyeye gelemedik. Bu konuda hükü-
metimizin bizim gibi üreticilerin önünü 
açması gerekiyor ki biz de belli bir 
seviyeye gelelim. Akıllı şehir sistemleri-
ne geçmemiz gerekiyor. Ama bunların 
hiçbiri şuan yapılamıyor, prosedürlere 
takılıyoruz. Ön açıcı adımlar atmamız 
gerekiyor.”

ÇÖZÜMLER BULMALIYIZ

Çiftçinin elektrik maliyetleri-
nin oldukça yüksek olduğunu ve 
bu konunun üreticiye büyük darbe 
vurduğunu söyleyen Er, “Çiftçimiz 
kendi arazisine GES kuramıyor. Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın Toprak Kamu 
Koruma Kanunu’na göre bu sistemde 
çiftçiye destek verilmiyor. Eğer kendi 
imkanlarıyla, kendi gücüyle olursa belki 
kurabilir. Çiftçi çok mustarip. Elektrik 3 
katına çıktı. Mazot yine 2-3 katına çıktı. 
Ama çiftçinin ürünleri aynı oranda 
artmadı. Dolayısı ile çiftçi sattığıyla har-
cadığını süspanse edemiyor. Dolayısı ile 
çiftçinin önü açılmadığı için GES de ku-
ramıyor. Çiftçi Toprak Koruma Kanunu 
olduğu için bir şey yapamıyor. Tarıma 
elverişsiz bir saha olması gerekiyor. Bu 
konuda çözümler getirmek lazım” dedi. 

GES’E BÜYÜK TALEP VAR

Yine konutlarda da GES’e büyük 
talep olduğunu ancak bürokratik 
engellerin zor aşıldığını belirten Er, 
“Müstakil bir binanız varsa, kendinize 
yetebilir şekilde GES kurabiliyorsunuz. 
Ama apartmanlarda bunu yapamı-
yorsunuz. Apartmanda sadece ortak 
kullanım olan giderler kadar kurabili-
yorsunuz. Bu konuda büyük talepler 
var bürokrasiye takılıyoruz. İnsanlar 
enerji maliyetleri arttığı için bu konuda 
adım atmak istiyor ama yapamıyorlar” 
şeklinde konuştu. 

ÖZEL SEKTÖRLE İSTİŞARE YOK

Özel sektör bazında GES konusunda 
önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen 
Er, bu konuda devletin özel sektörle 
istişare noktasında zayıf kaldığını söyledi. 
Yenilenebilir enerji konusunda daha iyi 
adımlar atılabilmesi için istişare ortamı-
nın gerekliliğine vurgu yapan Er, şunları 
kaydetti, “Bu konuyla ilgili özel sektörle 
bir istişare yok. Biz kendi çabalarımızda 
gidip bir şeyler sunmaya, istişare etmeye 
çalışıyoruz. Ama devlet kanadından bi-
zimle bu konuları istişare eden olmuyor. 
Bu konuda istişare elbette çok önemli. 
Ülkemiz için herkesin fikrini ortaya koya-
rak, yenilenebilir enerji konusunda daha 
ileri seviyelere gelmemiz gerekiyor.”

HÜCREMİZİ ÜRETMEMİZ BÜYÜK 
AVANTAJ

“Türkiye’de panel üreten çok 
firma var. Ama hücreyi dışarıdan 
ithal ediyoruz” diyen Er, hücre üretimi 
konusunda Kalyon Enerji’nin bir adım 
attığını anımsattı. Bu adımın çok kıymetli 
olduğuna dikkat çeken Er, “Kalyon, 
kendi hücresini de üretecek. Bu hücre 
üretiminin de ülkemize büyük katkısı 
olur. Güneş enerjisinin elektrik üretmesi 
için olmazsa olmaz olan hücredir. Bu 
anlamda hücrenin ülkemizde üretiliyor 
olması ülkemiz adına büyük bir avantaj 
sağlar. Dövizimiz dışarı çıkmamış olur” 
diye konuştu. 

DAHA İYİ YERLERE GELMELİYİZ

Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
çalışmalarına ağırlık vermesinin dünya 
konjonktüründe yerinde olduğuna dikkat 
çeken Er, sözlerini şöyle sürdürdü, “Tür-
kiye’nin yenilenebilir enerji konusunda 
attığı adımlar çok yerinde. Petrol rezerv-
leri artık sinyal veriyor. Ayrıca maliyetler 
yükseliyor. Güneş enerjisinde ise sadece 
kurulum maliyeti var. Onun dışında bir 
maliyet yok. Diğer yandan artık araçların 
egzoz emisyonlarını azaltmak için bir 
çalışma var. Bu konuda elektrikli araçlar 
ön plana çıkıyor. Dünyanın yeşil enerji 
sistemine geçmesi söz konusu. Dolayısı 
ile yenilenebilir enerji büyük bir avantaj 
sağlıyor. Türkiye bu konuda kendini 
geliştirmeye çalışıyor. İnşallah daha iyi 
yerlere geliriz.”
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“İklim krizi” olarak da adlandı-
rılan iklim değişikliği, uzun 
süredir dünya siyasetinin 

odağı haline gelmiş durumda. Karbon 
salımını düşürmeyi ve küresel ısınmada 
1,5 derece sınırının korunmasını hedefle-
yen iklim değişikliğiyle mücadele, farklı 
uluslararası iklim sözleşmeleriyle küresel 
düzeyde yürütülmeye çalışılıyor. 1992’deki 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çer-
çeve Sözleşmesi (BMİDÇS), 1997’de yine 
bu çerçeve sözleşme kapsamında somut 
hedeflerle tasarlanan Kyoto Sözleşmesi ve 
2015’teki Paris Anlaşması bu kapsamda 
imzalandı. Paris Anlaşması maddelerinin 
2020’de geçerli olmasıyla iklim değişikli-
ğiyle mücadele dünya siyasetinin mer-
kezine oturdu. Bu kapsamda 31 Ekim-12 
Kasım’da Glasgow’da düzenlenen C0P26 
Taraflar Konferansı, önceki iklim zirvele-
rinden daha güçlü biçimde gündem oldu.

İklim meselesi, iklim politikalarının 
“big reset (büyük sıfırlama)” ile “hükümet-
lere yön verme” gibi hedefler için yeni bir 
siyasi araç olarak kullanılacağı ve iklime 
dair endişelerin gerçeği yansıtmadığı 
iddiaları ile küresel ısınmanın dünyanın 
sonunu getireceği yönündeki senaryolar 
arasında sıkışıp kalmışa benziyor. Diğer 
yandan insanlar mevsim normallerinin 
üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, deniz 
salyası (müsilaj) oluşumu gibi sorunlar, 
yangınlar ve sellerle birlikte iklim değişik-
liğinin gündelik hayata yansıyan etkilerini 
hissetmeye başladı.

İklim değişikliğinin nedenlerinin tespiti 
kadar bu sorunla mücadele yöntemleri ve 
bu sürecin nasıl yönetileceği de önem arz 
ediyor. Diğer yandan “vahşi kalkınma” 
modelleriyle küresel ısınmanın asıl müseb-
bibi sayılan sanayi ülkeleri, iklim kriziyle 
mücadeleyi gelişmekte olan ülkelere fatura 
ettikleri iddiasıyla eleştiriliyor. Gelişmekte 

olan ülkeler de bu krizi bir fırsata dönüş-
türmeye çalışıyor. Zira pek çok uluslararası 
kuruluşun stratejik hedefleri arasında ilk 
sıraya konulan iklim değişikliğiyle müca-
dele, artık hiçbir ülkenin kendisini soyut-
layamayacağı bir gündem maddesi haline 
gelmiş durumda.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Deniz Ataç:

Günümüzde iklim 
değişikliğinin insanlığın 
bugüne kadar karşılaştığı 
en büyük ortak sorun 
olduğu bilim insanları 
ve dünyanın en prestijli 
kurumları tarafından 
kabul edilmiş durum-
dadır. Bugün gelinen 
noktada iklim değişik-
liği, iklim krizi olarak 

tanımlanmaktadır. İklim krizi, gezegeni-
miz üzerindeki canlı yaşamını bütünüyle 
tehdit etmesi sebebiyle çağımızın en acil 
sorunudur.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı onay-
layarak önemli bir adım atmıştır. Bundan 
sonraki aşamada doğa merkezli politik 
kararlılığın, fosil yakıtlardan çıkışı hedef-
leyen ve doğal varlıkların korunmasını 
önceleyen somut eylem planlarının hayata 
geçirilmesi son derece önemlidir.

Soluyacak hava, içecek su, barınacak 
yer bulamamak kadar gerçek ve hayati 
riskler barındıran iklim krizi, her geçen 
gün derinleşiyor. İnsanların, ekosistemde 
kendine diğer ekosistem bileşenleri kadar 
pay ayırması gerekirken, hiyerarşinin üst 
basamağına çıkarak kontrolsüzce payını 
artırması ve diğer bileşenlere yaşam alanı 
bırakmaması, iklim krizini her geçen gün 
derinleştiriyor.

Yaşamsal anlamda acil ve öncelikli 
hale gelen iklim krizi, yalnızca ilgili ku-
rumların değil toplumun tüm kesimlerinin 
ana gündemi ve temel hareket noktası 
olmalıdır. Türkiye, Paris İklim Anlaşma-
sı’nı onaylayarak önemli bir adım atmıştır. 
Bundan sonraki aşamada doğa merkezli 
politik kararlılığın, fosil yakıtlardan çıkışı 
hedefleyen ve doğal varlıkların korunma-

sını önceleyen somut eylem planla-
rının hayata geçirilmesi son derece 

önemlidir.
Endüstrileşmiş ülkelerin söz 

ve taahhütler yerine artık daha 
güçlü ve hızla eyleme geç-

meleri gerekiyor. Hızlı bir 
şekilde fosil yakıt kulla-

nımlarını azaltıp, hibele-
rin oranını yükseltecek 

şekilde iklim finans-
manını artırmaları 

gerekiyor.

FOSIL YAKIT KULLANIMI 
HIZLI ŞEKILDE AZALMALI

Endüstrileşmiş ülkelerin söz ve taahhütler yerine artık daha güçlü ve hızla eyleme geçmeleri 
gerekiyor. Hızlı bir şekilde fosil yakıt kullanımlarını azaltıp, hibelerin oranını yükseltecek şekilde 

iklim fi nansmanını artırmaları gerekiyor

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
 Deniz Ataç

Çevre ve İklim Derneği (REC) 
Yönetim Kurulu Başkanı R. Ünal 
Sayman:

Gelişmiş olarak tabir ettiğimiz ülkeler, 
iklim değişikliği açısından hatalı geliş-
miş ülkelerdir. Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇŞ) 
EK-II’de yer alan ve sanayileşmiş ülkelerin 
bu tartışma açısından öne çıkan üç yönü 
vardır: i) fosil yakıtlara bağımlılar, ii) iklim 
krizinden büyük oranda sorumlular ve iii) 
ekonomik olarak zenginler. Dolayısıyla ik-
lim krizinin sebep olduğu sorunların yanıtı 
da bu ülkelerin politikalarında saklıdır.

Bu ülkeler ilk olarak fosil yakıt ba-
ğımlılığından kurtulmalıdır. Bu konuda 
özellikle Avrupa Birliği’nde (AB) önemli 
adımlar atıldığını görüyoruz. Ancak genel 
olarak fosil yakıt bağımlılığı bu ülkelerde 
yüksek düzeyde devam ediyor. Örneğin, 
bir Ek-II ülkesi Avustralya’da yıllık kişi 
başı salımlar 24,8 ton CO2e iken Bangla-
deş’te 1,4 ton CO2e.

İkinci olarak, tarihsel sorumlulukları 
sebebiyle gelişmiş ülkeler, BMİDÇS açı-

sından Ek-I dışı “gelişmekte olan” ülkeleri 
mali olarak desteklemekle yükümlü.

Üçüncü olarak da zenginler, salım 
azaltımı yapabilecek ve diğer ülkeleri des-
tekleyebilecek ekonomik güce sahip. Buna 
rağmen özellikle gelişmekte olan ülkelere 
mali destek konusunda isteksizler.

Endüstrileşmiş ülkelerin söz ve taah-
hütler yerine artık daha güçlü ve hızla 
eyleme geçmeleri gerekiyor. Hızlı bir 
şekilde fosil yakıt kullanımlarını azaltıp, 
hibelerin oranını yükseltecek şekilde iklim 
finansmanını artırmaları gerekiyor.

Diğer aktörler olan özel sektör ve 
STK’lerin ise iklim değişikliği konusunda 
bilgi, deneyim ve gücü bulunmamaktadır. 
İklim değişikliğiyle mücadelede özel sek-
tör ve STK’lerin kapasitesi artırılmadıkça 
mücadelenin başarılı olması çok mümkün 
değildir.

İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. 
Doğanay Tolunay:

Uluslararası düzeyde iklim değişik-
liğinin tartışıldığı en önemli toplantılar 

Taraflar Konferansı olarak bilinen ve bu 
yıl 26’ncısı Glasgow’da düzenlenen ve 
neredeyse tüm devletlerden temsilcile-
rin katıldığı, bunun yanında STK’ler, iş 
dünyası ve bilim insanlarının da yer aldığı 
toplantılardır. Bu açıdan bakıldığında 
katılanların iklim değişikliği konusunda-
ki paydaşların önemli bir kısmı olduğu 
söylenebilir. Ancak Taraflar konferansla-
rının neredeyse tamamı iklim değişikli-
ğinin başlıca nedeni olan ülkeler ile iklim 
değişikliğinden etkilenen ülkelerin çeşitli 
ittifaklar kurarak kendi ulusal çıkarlarını 
korumak için mücadele ettiği ortamlara 
dönüşmüştür.

Başta sera gazı emisyonlarından so-
rumlu olan ülkelerin emisyon azaltımında 
yeterince istekli olmamaları ve etkilenmiş 
ülkelere yardım için oluşturulan Yeşil 
İklim Fonu’na yeterince kaynak aktarma-
maları ciddi şekilde eleştiriliyor. İronik 
olarak fosil yakıt kullanarak zenginleşen 
ülkelerin iklim değişikliğinden daha az 
etkilenmeleri, yoksul ülkelerin ise daha 
fazla iklim değişikliğine maruz kalmaları 
bir bakıma Taraflar konferanslarının zen-
gin-yoksul çatışması şeklinde geçmesiyle 
sonuçlanıyor.

Ülkemizde iklim değişikliği konusunda 
çalışan çok sayıda bilim insanı olmasına 
rağmen iklim değişikliği bilim kurulu 
yok. Oluşturulabilecek bilim kurulunca, 
örneğin, 2053 yılı için konulan net sıfır 
karbon emisyonu hedefi için bir yol harita-
sı oluşturulabilir. Diğer aktörler olan özel 
sektör ve STK’lerin ise iklim değişikliği 
konusunda bilgi, deneyim ve gücü bulun-
mamaktadır. İklim değişikliğiyle müca-
delede özel sektör ve STK’lerin kapasitesi 
artırılmadıkça mücadelenin başarılı olması 
çok mümkün değildir.

Sebep-sonuç ilişkisi içinde birbirine 
sıkı sıkıya bağlı olan ve küresel ısınmaya 
dayalı iklim değişikliğinin doğrudan bir 
sonucu da “iklim mülteciliği”. Bunun-
la mücadele edebilmenin başat unsuru 
kuşkusuz emisyonların kritik eşiğe kadar 
azaltılması.

Çevre ve İklim Derneği (REC) Yönetim 
Kurulu Başkanı R. Ünal Sayman

İstanbul Üniversitesi, 
Prof. Dr. Doğanay Tolunay

122



“İklim krizi” olarak da adlandı-
rılan iklim değişikliği, uzun 
süredir dünya siyasetinin 

odağı haline gelmiş durumda. Karbon 
salımını düşürmeyi ve küresel ısınmada 
1,5 derece sınırının korunmasını hedefle-
yen iklim değişikliğiyle mücadele, farklı 
uluslararası iklim sözleşmeleriyle küresel 
düzeyde yürütülmeye çalışılıyor. 1992’deki 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çer-
çeve Sözleşmesi (BMİDÇS), 1997’de yine 
bu çerçeve sözleşme kapsamında somut 
hedeflerle tasarlanan Kyoto Sözleşmesi ve 
2015’teki Paris Anlaşması bu kapsamda 
imzalandı. Paris Anlaşması maddelerinin 
2020’de geçerli olmasıyla iklim değişikli-
ğiyle mücadele dünya siyasetinin mer-
kezine oturdu. Bu kapsamda 31 Ekim-12 
Kasım’da Glasgow’da düzenlenen C0P26 
Taraflar Konferansı, önceki iklim zirvele-
rinden daha güçlü biçimde gündem oldu.

İklim meselesi, iklim politikalarının 
“big reset (büyük sıfırlama)” ile “hükümet-
lere yön verme” gibi hedefler için yeni bir 
siyasi araç olarak kullanılacağı ve iklime 
dair endişelerin gerçeği yansıtmadığı 
iddiaları ile küresel ısınmanın dünyanın 
sonunu getireceği yönündeki senaryolar 
arasında sıkışıp kalmışa benziyor. Diğer 
yandan insanlar mevsim normallerinin 
üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, deniz 
salyası (müsilaj) oluşumu gibi sorunlar, 
yangınlar ve sellerle birlikte iklim değişik-
liğinin gündelik hayata yansıyan etkilerini 
hissetmeye başladı.

İklim değişikliğinin nedenlerinin tespiti 
kadar bu sorunla mücadele yöntemleri ve 
bu sürecin nasıl yönetileceği de önem arz 
ediyor. Diğer yandan “vahşi kalkınma” 
modelleriyle küresel ısınmanın asıl müseb-
bibi sayılan sanayi ülkeleri, iklim kriziyle 
mücadeleyi gelişmekte olan ülkelere fatura 
ettikleri iddiasıyla eleştiriliyor. Gelişmekte 

olan ülkeler de bu krizi bir fırsata dönüş-
türmeye çalışıyor. Zira pek çok uluslararası 
kuruluşun stratejik hedefleri arasında ilk 
sıraya konulan iklim değişikliğiyle müca-
dele, artık hiçbir ülkenin kendisini soyut-
layamayacağı bir gündem maddesi haline 
gelmiş durumda.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Deniz Ataç:

Günümüzde iklim 
değişikliğinin insanlığın 
bugüne kadar karşılaştığı 
en büyük ortak sorun 
olduğu bilim insanları 
ve dünyanın en prestijli 
kurumları tarafından 
kabul edilmiş durum-
dadır. Bugün gelinen 
noktada iklim değişik-
liği, iklim krizi olarak 

tanımlanmaktadır. İklim krizi, gezegeni-
miz üzerindeki canlı yaşamını bütünüyle 
tehdit etmesi sebebiyle çağımızın en acil 
sorunudur.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı onay-
layarak önemli bir adım atmıştır. Bundan 
sonraki aşamada doğa merkezli politik 
kararlılığın, fosil yakıtlardan çıkışı hedef-
leyen ve doğal varlıkların korunmasını 
önceleyen somut eylem planlarının hayata 
geçirilmesi son derece önemlidir.

Soluyacak hava, içecek su, barınacak 
yer bulamamak kadar gerçek ve hayati 
riskler barındıran iklim krizi, her geçen 
gün derinleşiyor. İnsanların, ekosistemde 
kendine diğer ekosistem bileşenleri kadar 
pay ayırması gerekirken, hiyerarşinin üst 
basamağına çıkarak kontrolsüzce payını 
artırması ve diğer bileşenlere yaşam alanı 
bırakmaması, iklim krizini her geçen gün 
derinleştiriyor.

Yaşamsal anlamda acil ve öncelikli 
hale gelen iklim krizi, yalnızca ilgili ku-
rumların değil toplumun tüm kesimlerinin 
ana gündemi ve temel hareket noktası 
olmalıdır. Türkiye, Paris İklim Anlaşma-
sı’nı onaylayarak önemli bir adım atmıştır. 
Bundan sonraki aşamada doğa merkezli 
politik kararlılığın, fosil yakıtlardan çıkışı 
hedefleyen ve doğal varlıkların korunma-

sını önceleyen somut eylem planla-
rının hayata geçirilmesi son derece 

önemlidir.
Endüstrileşmiş ülkelerin söz 

ve taahhütler yerine artık daha 
güçlü ve hızla eyleme geç-

meleri gerekiyor. Hızlı bir 
şekilde fosil yakıt kulla-

nımlarını azaltıp, hibele-
rin oranını yükseltecek 

şekilde iklim finans-
manını artırmaları 

gerekiyor.

FOSIL YAKIT KULLANIMI 
HIZLI ŞEKILDE AZALMALI

Endüstrileşmiş ülkelerin söz ve taahhütler yerine artık daha güçlü ve hızla eyleme geçmeleri 
gerekiyor. Hızlı bir şekilde fosil yakıt kullanımlarını azaltıp, hibelerin oranını yükseltecek şekilde 

iklim fi nansmanını artırmaları gerekiyor

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
 Deniz Ataç

Çevre ve İklim Derneği (REC) 
Yönetim Kurulu Başkanı R. Ünal 
Sayman:

Gelişmiş olarak tabir ettiğimiz ülkeler, 
iklim değişikliği açısından hatalı geliş-
miş ülkelerdir. Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇŞ) 
EK-II’de yer alan ve sanayileşmiş ülkelerin 
bu tartışma açısından öne çıkan üç yönü 
vardır: i) fosil yakıtlara bağımlılar, ii) iklim 
krizinden büyük oranda sorumlular ve iii) 
ekonomik olarak zenginler. Dolayısıyla ik-
lim krizinin sebep olduğu sorunların yanıtı 
da bu ülkelerin politikalarında saklıdır.

Bu ülkeler ilk olarak fosil yakıt ba-
ğımlılığından kurtulmalıdır. Bu konuda 
özellikle Avrupa Birliği’nde (AB) önemli 
adımlar atıldığını görüyoruz. Ancak genel 
olarak fosil yakıt bağımlılığı bu ülkelerde 
yüksek düzeyde devam ediyor. Örneğin, 
bir Ek-II ülkesi Avustralya’da yıllık kişi 
başı salımlar 24,8 ton CO2e iken Bangla-
deş’te 1,4 ton CO2e.

İkinci olarak, tarihsel sorumlulukları 
sebebiyle gelişmiş ülkeler, BMİDÇS açı-

sından Ek-I dışı “gelişmekte olan” ülkeleri 
mali olarak desteklemekle yükümlü.

Üçüncü olarak da zenginler, salım 
azaltımı yapabilecek ve diğer ülkeleri des-
tekleyebilecek ekonomik güce sahip. Buna 
rağmen özellikle gelişmekte olan ülkelere 
mali destek konusunda isteksizler.

Endüstrileşmiş ülkelerin söz ve taah-
hütler yerine artık daha güçlü ve hızla 
eyleme geçmeleri gerekiyor. Hızlı bir 
şekilde fosil yakıt kullanımlarını azaltıp, 
hibelerin oranını yükseltecek şekilde iklim 
finansmanını artırmaları gerekiyor.

Diğer aktörler olan özel sektör ve 
STK’lerin ise iklim değişikliği konusunda 
bilgi, deneyim ve gücü bulunmamaktadır. 
İklim değişikliğiyle mücadelede özel sek-
tör ve STK’lerin kapasitesi artırılmadıkça 
mücadelenin başarılı olması çok mümkün 
değildir.

İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. 
Doğanay Tolunay:

Uluslararası düzeyde iklim değişik-
liğinin tartışıldığı en önemli toplantılar 

Taraflar Konferansı olarak bilinen ve bu 
yıl 26’ncısı Glasgow’da düzenlenen ve 
neredeyse tüm devletlerden temsilcile-
rin katıldığı, bunun yanında STK’ler, iş 
dünyası ve bilim insanlarının da yer aldığı 
toplantılardır. Bu açıdan bakıldığında 
katılanların iklim değişikliği konusunda-
ki paydaşların önemli bir kısmı olduğu 
söylenebilir. Ancak Taraflar konferansla-
rının neredeyse tamamı iklim değişikli-
ğinin başlıca nedeni olan ülkeler ile iklim 
değişikliğinden etkilenen ülkelerin çeşitli 
ittifaklar kurarak kendi ulusal çıkarlarını 
korumak için mücadele ettiği ortamlara 
dönüşmüştür.

Başta sera gazı emisyonlarından so-
rumlu olan ülkelerin emisyon azaltımında 
yeterince istekli olmamaları ve etkilenmiş 
ülkelere yardım için oluşturulan Yeşil 
İklim Fonu’na yeterince kaynak aktarma-
maları ciddi şekilde eleştiriliyor. İronik 
olarak fosil yakıt kullanarak zenginleşen 
ülkelerin iklim değişikliğinden daha az 
etkilenmeleri, yoksul ülkelerin ise daha 
fazla iklim değişikliğine maruz kalmaları 
bir bakıma Taraflar konferanslarının zen-
gin-yoksul çatışması şeklinde geçmesiyle 
sonuçlanıyor.

Ülkemizde iklim değişikliği konusunda 
çalışan çok sayıda bilim insanı olmasına 
rağmen iklim değişikliği bilim kurulu 
yok. Oluşturulabilecek bilim kurulunca, 
örneğin, 2053 yılı için konulan net sıfır 
karbon emisyonu hedefi için bir yol harita-
sı oluşturulabilir. Diğer aktörler olan özel 
sektör ve STK’lerin ise iklim değişikliği 
konusunda bilgi, deneyim ve gücü bulun-
mamaktadır. İklim değişikliğiyle müca-
delede özel sektör ve STK’lerin kapasitesi 
artırılmadıkça mücadelenin başarılı olması 
çok mümkün değildir.

Sebep-sonuç ilişkisi içinde birbirine 
sıkı sıkıya bağlı olan ve küresel ısınmaya 
dayalı iklim değişikliğinin doğrudan bir 
sonucu da “iklim mülteciliği”. Bunun-
la mücadele edebilmenin başat unsuru 
kuşkusuz emisyonların kritik eşiğe kadar 
azaltılması.

Çevre ve İklim Derneği (REC) Yönetim 
Kurulu Başkanı R. Ünal Sayman

İstanbul Üniversitesi, 
Prof. Dr. Doğanay Tolunay
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Marmara Üniversitesi, Doç. Dr. 
İmam Bakır Kanlı:

Paris İklim Anlaşması ile yeni bir 
dünya düzenine giden yolun yapı taşlarının 
döşenmesi planlanmaktadır. Bu nedenle 
iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum 
çalışmaları sadece bir çevre sorunu olarak 
algılanmamalıdır. Bu, bugünün dünyasının 
dışında bir başka dünyanın resmedildiği, 
yeni bir sistem önermesidir. Başta ekono-
mik sistem olmak üzere sosyal, kültürel 
ve ekolojik sistemde büyük değişimleri 
öngörmekte ve belki de ülkelerin siyasal 
sistemlerinin dönüştürülmesi hedeflen-
mektedir.

Paris İklim Anlaşması’nda gerek 
uygulama esasları (Rule Book) gerekse 
ulusal olarak belirlenen katkıları (NDC) 
kapsamında muğlak olan ya da üzerinde 
anlaşılmayan hususlar bulunuyor. Bu da 
önerilen sistemin getireceği sonuçların çok 
katmanlı ve analitik bir yaklaşımla değer-
lendirilmediği ya da kamuoyuyla yeterince 
paylaşılmadığını düşündürüyor. Bu uzla-
şının halen devam etmekte olan COP26 
sürecinde sağlanması hedefleniyor.

Bazı uzmanlar, Türkiye’nin anlaşmayı 
geciktirmesinin altında yatan nedenlerden 
biri olarak, Paris Anlaşması’nda Türki-
ye’nin gelişmiş ülke kategorisinde değer-
lendirilmesi ve böylece çeşitli fonlardan 
yararlanamayacak olması ve bu bağlamda 
Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund) 
gibi mücadelede kullanılmak üzere ayrılan 
finansal kaynaklara ulaşmak ve taahhüt 
edilen 100 milyar dolardan pay almak 
istemesini gösterse de aslında konunun 
“fona ulaşma” ile sınırlandırılamayacak 
kadar derin, çok daha sistemik ve stra-
tejik bir bağlamda ele alınması gerektiği 

düşünülmektedir. Siyasal karar vericilerin, 
anlaşmanın muğlak kısımları belirginleşe-
ne kadar beklemesi, son derece akılcı bir 
yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan, sebep-sonuç ilişkisi 
içinde birbirine sıkı sıkıya bağlı olan ve 
küresel ısınmaya dayalı iklim değişikliğinin 
doğrudan bir sonucu da “iklim mültecili-
ği”. Bununla mücadele edebilmenin başat 
unsuru kuşkusuz emisyonların kritik eşiğe 
kadar azaltılması. Bu bağlamda dikkat 
edilmesi ve üzerinde çalışılması gereken 
bir diğer konu ise iklim mültecilerinin 
hukuki hakları.

Bulunacak en adil çözüm hiç şüphesiz 
sanayileşmenin başladığı günden günü-
müze çevreyi en fazla kirleten ve küresel 
ısınmaya en fazla neden olan ülkelerin bu 
sorunun çözümünde daha fazla yükümlü-
lük altına girmesi olacaktır.

Dış Politika Enstitüsü Akademik 
Danışmanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu:

1992’de Rio’da toplanan BM Çevre ve 
Kalkınma Konferansı’ndan bu yana BM 
üyesi ülkeler, yıllık olarak bir araya gelip 
gezegenimizi tehdit eden küresel ısınma 
ve benzeri çevre problemlerini dünya-
mızın faydasına olacak şekilde çözmeye 
çalışıyor.

Gelişmiş ülkeler karbon içeren enerji 
kaynaklarının kullanılmasından ötürü 
çevrenin kirletilmesinde asıl sorumluluğa 
sahip olsalar da bu yükün bütün ülkeler 
tarafından paylaşılması gerektiğini söy-
lüyor. Diğer taraftan fakir ve gelişmekte 
olan ülkelerse kalkınmalarını sürdürmek 
adına kendilerine bazı imtiyazbnlar ve 
muafiyetler tanınması gerektiğini dile ge-
tiriyor. Kitabi bir dille söyleyecek olursak 
insanlık ‘ortak hareket edememe’ soru-
nuyla karşı karşıya. Şu ana kadar topla-
nan çevre zirvelerinde devletler herkesin 
uyulması mecburi yasal yükümlülükler 
üzerinde anlaşabilmiş değil. Atmosfere 
bırakılan karbon salınımını azaltmak ve 
yeşil ekonomiye geçişte atılacak adımla-
rı belirlemede ülkeler özgür. 2015 Paris 
İklim Zirvesi’nde zengin ve gelişmiş 
ülkeler, fakir ve gelişmekte olan ülkelere 
yıllık bazda en az 100 milyar dolar yardım 
sözü vermiş olsalar da bu rakam 80 milyar 
doları henüz geçebilmiş değil.

Bulunacak en adil çözüm hiç şüphesiz 
sanayileşmenin başladığı günden günü-
müze çevreyi en fazla kirleten ve küresel 
ısınmaya en fazla neden olan ülkelerin bu 
sorunun çözümünde daha fazla yükümlü-
lük altına girmesi olacaktır.

Marmara Üniversitesi, 
Doç. Dr. İmam Bakır Kanlı

Dış Politika Enstitüsü Akademik Danışmanı 
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu

124



Marmara Üniversitesi, Doç. Dr. 
İmam Bakır Kanlı:

Paris İklim Anlaşması ile yeni bir 
dünya düzenine giden yolun yapı taşlarının 
döşenmesi planlanmaktadır. Bu nedenle 
iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum 
çalışmaları sadece bir çevre sorunu olarak 
algılanmamalıdır. Bu, bugünün dünyasının 
dışında bir başka dünyanın resmedildiği, 
yeni bir sistem önermesidir. Başta ekono-
mik sistem olmak üzere sosyal, kültürel 
ve ekolojik sistemde büyük değişimleri 
öngörmekte ve belki de ülkelerin siyasal 
sistemlerinin dönüştürülmesi hedeflen-
mektedir.

Paris İklim Anlaşması’nda gerek 
uygulama esasları (Rule Book) gerekse 
ulusal olarak belirlenen katkıları (NDC) 
kapsamında muğlak olan ya da üzerinde 
anlaşılmayan hususlar bulunuyor. Bu da 
önerilen sistemin getireceği sonuçların çok 
katmanlı ve analitik bir yaklaşımla değer-
lendirilmediği ya da kamuoyuyla yeterince 
paylaşılmadığını düşündürüyor. Bu uzla-
şının halen devam etmekte olan COP26 
sürecinde sağlanması hedefleniyor.

Bazı uzmanlar, Türkiye’nin anlaşmayı 
geciktirmesinin altında yatan nedenlerden 
biri olarak, Paris Anlaşması’nda Türki-
ye’nin gelişmiş ülke kategorisinde değer-
lendirilmesi ve böylece çeşitli fonlardan 
yararlanamayacak olması ve bu bağlamda 
Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund) 
gibi mücadelede kullanılmak üzere ayrılan 
finansal kaynaklara ulaşmak ve taahhüt 
edilen 100 milyar dolardan pay almak 
istemesini gösterse de aslında konunun 
“fona ulaşma” ile sınırlandırılamayacak 
kadar derin, çok daha sistemik ve stra-
tejik bir bağlamda ele alınması gerektiği 

düşünülmektedir. Siyasal karar vericilerin, 
anlaşmanın muğlak kısımları belirginleşe-
ne kadar beklemesi, son derece akılcı bir 
yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan, sebep-sonuç ilişkisi 
içinde birbirine sıkı sıkıya bağlı olan ve 
küresel ısınmaya dayalı iklim değişikliğinin 
doğrudan bir sonucu da “iklim mültecili-
ği”. Bununla mücadele edebilmenin başat 
unsuru kuşkusuz emisyonların kritik eşiğe 
kadar azaltılması. Bu bağlamda dikkat 
edilmesi ve üzerinde çalışılması gereken 
bir diğer konu ise iklim mültecilerinin 
hukuki hakları.

Bulunacak en adil çözüm hiç şüphesiz 
sanayileşmenin başladığı günden günü-
müze çevreyi en fazla kirleten ve küresel 
ısınmaya en fazla neden olan ülkelerin bu 
sorunun çözümünde daha fazla yükümlü-
lük altına girmesi olacaktır.

Dış Politika Enstitüsü Akademik 
Danışmanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu:
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gezegenimizi tehdit eden küresel ısınma 
ve benzeri çevre problemlerini dünya-
mızın faydasına olacak şekilde çözmeye 
çalışıyor.

Gelişmiş ülkeler karbon içeren enerji 
kaynaklarının kullanılmasından ötürü 
çevrenin kirletilmesinde asıl sorumluluğa 
sahip olsalar da bu yükün bütün ülkeler 
tarafından paylaşılması gerektiğini söy-
lüyor. Diğer taraftan fakir ve gelişmekte 
olan ülkelerse kalkınmalarını sürdürmek 
adına kendilerine bazı imtiyazbnlar ve 
muafiyetler tanınması gerektiğini dile ge-
tiriyor. Kitabi bir dille söyleyecek olursak 
insanlık ‘ortak hareket edememe’ soru-
nuyla karşı karşıya. Şu ana kadar topla-
nan çevre zirvelerinde devletler herkesin 
uyulması mecburi yasal yükümlülükler 
üzerinde anlaşabilmiş değil. Atmosfere 
bırakılan karbon salınımını azaltmak ve 
yeşil ekonomiye geçişte atılacak adımla-
rı belirlemede ülkeler özgür. 2015 Paris 
İklim Zirvesi’nde zengin ve gelişmiş 
ülkeler, fakir ve gelişmekte olan ülkelere 
yıllık bazda en az 100 milyar dolar yardım 
sözü vermiş olsalar da bu rakam 80 milyar 
doları henüz geçebilmiş değil.

Bulunacak en adil çözüm hiç şüphesiz 
sanayileşmenin başladığı günden günü-
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ısınmaya en fazla neden olan ülkelerin bu 
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Marmara Üniversitesi, 
Doç. Dr. İmam Bakır Kanlı

Dış Politika Enstitüsü Akademik Danışmanı 
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu
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YAĞMUR SUYU TOPLAMA, 
BİRİKTİRME VE GERİ KULLANIMI

• Yağmur suyu toplama sistemleri,
günümüzde dünyanın birçok ülkesinde 
uygulanıyor olmasına rağmen su sıkıntısı çeken 
ülkeler kategorisinde yer alan ülkemizde, bu 
konu ile ilgili gelişmelerin henüz yeterli olduğu 
söylenemez.

• Geleneksel yapılarımızda yağış sularının 
uygun mevsimlerde toplanıp, gereksinim 
duyulduğu zamanlarda kullanılması gibi 
çözümlerin yaygın olarak uygulanmış olduğu 
bilinmektedir.

• Tarihi yapıların çevresinde mutlaka su 
kuyuları bulunmaktadır.

• Geleneksel konutlarda da su kuyularının 
yanında yağmur suyunu toplama amaçlı sarnıç
kullanımı oldukça yaygındır.

• Dünyanın ve ülkemizin son yıllarda sıkça 
karşılaştığı susuzluk sorunu yapılarımızdaki 
bu geleneksel uygulamaların yeniden gündeme 
getirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

• Bölgesel yağmur suyu yönetimi: Tarımsal 
sulama ve daha geniş ölçekte su hasadı 
teknikleri ile su kullanımını azaltılabilir.

• Bina içi yağmur suyu yönetimi: Binaların 
çatılarından yağmur suyu toplanması ile şebeke 
suyu kullanım azaltılabilir.

• Günümüzde özellikle, önemli miktarlara 
ulaşan sulama suyu ihtiyacı için genellikle 
içilebilir şebeke sularının kullanılması, hem 
çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir 
kayıptır.

• Bunun için bazı toplu konut alanlarında, 
atıksuların dönüştürülerek yeniden kullanılma 
çabaları olsa da, bunlar henüz çok yetersizdir. 
Oysa diğer su etkin uygulamalarla birlikte, 
yağış bakımından uygun bölgelerde yağmur 
suyu toplama sistemlerinin kullanılmasıyla çok 
yönlü yararlar sağlanacağı açıktır.

YAĞMUR HASADININ ÜSTÜNLÜKLERİ

• Projenin büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte 
yatırım ve işletme maliyeti genelde

düşüktür.

• İnşaatı ve işletilmesi kolaydır.

• Sorumluluk bireysel/tekil sistemlerde mal 
sahibine aittir.

• Mevcut su temin sistemi ile bütünleştirilebilir.

• Sisteme adaptasyon kolaydır.

• Diğer su temin projeleri ile karşılaştırıldığında 
olumsuz çevresel etkileri daha azdır.

• Elde edilen su bedelsizdir.

• Elde edilen su kullanım yerine yakındır.

• Elde edilen su diğer su teminlerine kıyasla çok 
daha kalitelidir, arıtmaya gerek duymaksızın 
yeniden kullanılabilir.

• Mevcut su kaynaklarının korunmasına 

yardımcı olur.

• Acil durumlarda (deprem, ani susuzluk, vb.) 
durumlarda rahatlıkla kullanılabilir.

• Sel riskini azaltarak alıcı ortamlara taşınacak 
kirlilik yükünü azaltır.

YAĞMUR HASADININ ZAYIFLIKLARI

• Yağışlardaki belirsizlikler sistemin güvenirliğini 
azaltmaktadır.

• Bencil bir çözümdür, yardımlaşma duygusu ve 
paylaşma duygusunu öldürür.

• Sorumluluk tekil sistemlerde sistemin sahibine 
aittir; bu nedenle cazip olmayabilir.

• Tekil toplama sistemlerinin yaygınlaşması 
yerleşim yerine su sağlayan

belediye veya özel şirketlerin gelirinde düşüşe 
neden olabilir.

• Hükümetler alternatif su kaynağı olarak 
yağmur suyunun değerlendirilmesi konusunda 
politika geliştirmemektedirler. Halkın da 
genelde bu konuda talebi olmayabilir.

• Tanklar ve depolar çocuklar için tehlike 
oluşturabilir.

• Tanklar ve depolar çok yer kaplayabilir.

• Artvin: 1007.6 mm

• Rize: 1458.5 mm

• İstanbul: 749.3 mm

• Adana: 688.2 mm

• İzmir: 612.2 mm

• Aksaray: 351.3 mm

• Ankara: 410.2 mm

• Kahramanmaraş: 727.7 mm

Görüldüğü gibi yağış miktarı ülke içerisinde çok 
değişkendir.

PROF. DR. 
AYŞEGÜL 

TANIK
İTÜ İnşaat Fakültesi, 

Çevre Mühendisliği Bölümü

YAĞMUR SULARININ TOPLAMA MIKTARI

• Türkiye uzun yıllar ortalama yağış miktarı 574 mm

Diğer bir deyişle: m2 ‘ye 574 L su düşmektedir.

ÖRNEK

• 574 litre x 100 m2 = 57,400 litre ~ 57 ton/yıl su 
toplanabilir.

• Yağış düzensizlikleri/depo doluluğu, farklı çatı 
malzemeleri, çatıdan seken su, farklı oluk sistemleri gibi 
nedenlerden oluşan kaçakları hesaba

katmak üzere, çıkan rakam 0.75 emniyet katsayısı ile 
çarpıldığında

• 57 x 0.75 ~ 42 ton/yıl su toplanarak depolanabilir.

• 5 kişilik bir ailenin yaşadığı düşünülürse 5x 150 L/kişi.
gün= 750 L/gün

• Toplanan yağmur suyu ailenin 56 günlük; yaklaşık 2 
aylık su kullanımına karşılık gelmektedir.

YAĞMUR SULARININ KULLANIM ALANLARI

• Özellikle hava limanlarında, askeri bölgelerde, 
stadyumlarda, turistik tesislerde ve çatı alanı yeterince 
büyük olan binalarda yağmur sularının toplanarak, basit 
arıtma işlemlerinden geçirilip kullanıma sunulması 
binalarda su korunumu için alınabilecek önemli bir 
önlemdir.

• Genelde yağmur suyunun yarısı buharlaşırken, diğer 
yarısı ya yeraltı sularına karışır ya da ırmaklara karışır.

• Yerleşimlerde yağmur suyunu evsel kullanımlarla 
değerlendirmek, yağmur suyu hacminin ve dolayısıyla 
taşıyacağı risk ve dezavantajının yaklaşık %30 
dolaylarında azaltılmasını mümkün kılmaktadır.

• Bu suların Avrupa ülkelerinde kullanımı, AB 76/160/
EEC sayılı Yüzme Suyu Yönetmeliği’nin hükümlerine 
uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

• Bu sular yeşil alanların sulanmasında, tuvaletlerde, 
araba yıkanması gibi birçok amaç için kullanılabilir.

• Tanklarda toplanan yağmur sularının kalitesinin 
iyi olması için sağlanması gereken ön şart, teknik 
standartlara uymaktır. Tankların tasarımı ve yapısındaki 
hatalar, yağmur sularının kendine has bir koku ile 
anlaşılabilen düşük kalitede olmasına neden olmaktadır.

• Bir diğer önemli konuda yağmur suyu dağıtım 
hatlarının etiketlenmeleri ve dolayısıyla halkın 
bilgilendirilmesi çok önemlidir.

 GÜNLÜK EVSEL SU KULLANIMI

YAĞMUR SULARI VE POTANSIYEL KULLANIM 
ALANLARI 

Yeşil Alanları Sulama

• Öğle saatlerinde yapılan çiçek-çim sulama işlemi 
suyun fazlasıyla buharlaşarak bitkilerin zarar görmesine 
sebep olduğundan bu sürecin sabah ve akşam 
saatlerinde yapılması bitkilerin korunması açısından 
önemli ve yararlı olmaktadır.

Tuvalette Su Kullanımı

• Almanya Bad Berka’daki bir hastane yağmur suyunu 
kullanarak su tüketim maliyetlerini %20 oranında 
azaltmayı başarmıştır. Bu miktar 2000 yılında yaklaşık 
36.144 m3 olmuştur. 2006 yılına kadar elde edilen 
tasarruf ise yaklaşık 1,5 Milyon Euro’dur.

Çamaşır Yıkama

• Dermatolojik araştırmalar, yağmur sularının ev ve 
işleri için de kullanılabileceğini göstermiştir. Yağmur 
suyunda yıkanmış çamaşırlar ile içme suyunda yıkanmış 
çamaşırlar arasında bakteriyolojik açıdan hiçbir farklılık 
olmadığını göstermiştir.

 

YAĞMUR SUYU TOPLAMA

• Türkiye’deki yağmur rejimi bu tip toplama 
sistemleri için uygundur.

• Özellikle dağlık olan kıyı bölgelerinde yağış boldur 
(1,000–2,500 mm/yıl), kıyılardan iç bölgelere gidildikçe 
yağış azalır.

• Konya Meram ilçesinde yapılan bir çalışmada, 4 
kişilik bir ailenin kullandığı, 200 m2 su tutma alanı ve 
100 m2 suyu az kullanan bitkilerin ekildiği bahçesi 
olan bir konutun su ihtiyacı hesaplanmıştır. 20–25 
tonluk depolama tankı kullanılarak Eylül ve Ekim ayları 
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YAĞMUR SUYU TOPLAMA, 
BİRİKTİRME VE GERİ KULLANIMI
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karşılaştığı susuzluk sorunu yapılarımızdaki 
bu geleneksel uygulamaların yeniden gündeme 
getirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

• Bölgesel yağmur suyu yönetimi: Tarımsal 
sulama ve daha geniş ölçekte su hasadı 
teknikleri ile su kullanımını azaltılabilir.

• Bina içi yağmur suyu yönetimi: Binaların 
çatılarından yağmur suyu toplanması ile şebeke 
suyu kullanım azaltılabilir.

• Günümüzde özellikle, önemli miktarlara 
ulaşan sulama suyu ihtiyacı için genellikle 
içilebilir şebeke sularının kullanılması, hem 
çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir 
kayıptır.

• Bunun için bazı toplu konut alanlarında, 
atıksuların dönüştürülerek yeniden kullanılma 
çabaları olsa da, bunlar henüz çok yetersizdir. 
Oysa diğer su etkin uygulamalarla birlikte, 
yağış bakımından uygun bölgelerde yağmur 
suyu toplama sistemlerinin kullanılmasıyla çok 
yönlü yararlar sağlanacağı açıktır.
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• Projenin büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte 
yatırım ve işletme maliyeti genelde

düşüktür.

• İnşaatı ve işletilmesi kolaydır.

• Sorumluluk bireysel/tekil sistemlerde mal 
sahibine aittir.

• Mevcut su temin sistemi ile bütünleştirilebilir.

• Sisteme adaptasyon kolaydır.

• Diğer su temin projeleri ile karşılaştırıldığında 
olumsuz çevresel etkileri daha azdır.

• Elde edilen su bedelsizdir.

• Elde edilen su kullanım yerine yakındır.

• Elde edilen su diğer su teminlerine kıyasla çok 
daha kalitelidir, arıtmaya gerek duymaksızın 
yeniden kullanılabilir.

• Mevcut su kaynaklarının korunmasına 

yardımcı olur.

• Acil durumlarda (deprem, ani susuzluk, vb.) 
durumlarda rahatlıkla kullanılabilir.

• Sel riskini azaltarak alıcı ortamlara taşınacak 
kirlilik yükünü azaltır.

YAĞMUR HASADININ ZAYIFLIKLARI

• Yağışlardaki belirsizlikler sistemin güvenirliğini 
azaltmaktadır.

• Bencil bir çözümdür, yardımlaşma duygusu ve 
paylaşma duygusunu öldürür.

• Sorumluluk tekil sistemlerde sistemin sahibine 
aittir; bu nedenle cazip olmayabilir.

• Tekil toplama sistemlerinin yaygınlaşması 
yerleşim yerine su sağlayan

belediye veya özel şirketlerin gelirinde düşüşe 
neden olabilir.

• Hükümetler alternatif su kaynağı olarak 
yağmur suyunun değerlendirilmesi konusunda 
politika geliştirmemektedirler. Halkın da 
genelde bu konuda talebi olmayabilir.

• Tanklar ve depolar çocuklar için tehlike 
oluşturabilir.

• Tanklar ve depolar çok yer kaplayabilir.

• Artvin: 1007.6 mm

• Rize: 1458.5 mm

• İstanbul: 749.3 mm

• Adana: 688.2 mm

• İzmir: 612.2 mm

• Aksaray: 351.3 mm

• Ankara: 410.2 mm

• Kahramanmaraş: 727.7 mm

Görüldüğü gibi yağış miktarı ülke içerisinde çok 
değişkendir.
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YAĞMUR SULARININ TOPLAMA MIKTARI

• Türkiye uzun yıllar ortalama yağış miktarı 574 mm

Diğer bir deyişle: m2 ‘ye 574 L su düşmektedir.

ÖRNEK

• 574 litre x 100 m2 = 57,400 litre ~ 57 ton/yıl su 
toplanabilir.

• Yağış düzensizlikleri/depo doluluğu, farklı çatı 
malzemeleri, çatıdan seken su, farklı oluk sistemleri gibi 
nedenlerden oluşan kaçakları hesaba

katmak üzere, çıkan rakam 0.75 emniyet katsayısı ile 
çarpıldığında

• 57 x 0.75 ~ 42 ton/yıl su toplanarak depolanabilir.

• 5 kişilik bir ailenin yaşadığı düşünülürse 5x 150 L/kişi.
gün= 750 L/gün

• Toplanan yağmur suyu ailenin 56 günlük; yaklaşık 2 
aylık su kullanımına karşılık gelmektedir.

YAĞMUR SULARININ KULLANIM ALANLARI

• Özellikle hava limanlarında, askeri bölgelerde, 
stadyumlarda, turistik tesislerde ve çatı alanı yeterince 
büyük olan binalarda yağmur sularının toplanarak, basit 
arıtma işlemlerinden geçirilip kullanıma sunulması 
binalarda su korunumu için alınabilecek önemli bir 
önlemdir.

• Genelde yağmur suyunun yarısı buharlaşırken, diğer 
yarısı ya yeraltı sularına karışır ya da ırmaklara karışır.

• Yerleşimlerde yağmur suyunu evsel kullanımlarla 
değerlendirmek, yağmur suyu hacminin ve dolayısıyla 
taşıyacağı risk ve dezavantajının yaklaşık %30 
dolaylarında azaltılmasını mümkün kılmaktadır.

• Bu suların Avrupa ülkelerinde kullanımı, AB 76/160/
EEC sayılı Yüzme Suyu Yönetmeliği’nin hükümlerine 
uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

• Bu sular yeşil alanların sulanmasında, tuvaletlerde, 
araba yıkanması gibi birçok amaç için kullanılabilir.

• Tanklarda toplanan yağmur sularının kalitesinin 
iyi olması için sağlanması gereken ön şart, teknik 
standartlara uymaktır. Tankların tasarımı ve yapısındaki 
hatalar, yağmur sularının kendine has bir koku ile 
anlaşılabilen düşük kalitede olmasına neden olmaktadır.

• Bir diğer önemli konuda yağmur suyu dağıtım 
hatlarının etiketlenmeleri ve dolayısıyla halkın 
bilgilendirilmesi çok önemlidir.

 GÜNLÜK EVSEL SU KULLANIMI

YAĞMUR SULARI VE POTANSIYEL KULLANIM 
ALANLARI 

Yeşil Alanları Sulama

• Öğle saatlerinde yapılan çiçek-çim sulama işlemi 
suyun fazlasıyla buharlaşarak bitkilerin zarar görmesine 
sebep olduğundan bu sürecin sabah ve akşam 
saatlerinde yapılması bitkilerin korunması açısından 
önemli ve yararlı olmaktadır.

Tuvalette Su Kullanımı

• Almanya Bad Berka’daki bir hastane yağmur suyunu 
kullanarak su tüketim maliyetlerini %20 oranında 
azaltmayı başarmıştır. Bu miktar 2000 yılında yaklaşık 
36.144 m3 olmuştur. 2006 yılına kadar elde edilen 
tasarruf ise yaklaşık 1,5 Milyon Euro’dur.

Çamaşır Yıkama

• Dermatolojik araştırmalar, yağmur sularının ev ve 
işleri için de kullanılabileceğini göstermiştir. Yağmur 
suyunda yıkanmış çamaşırlar ile içme suyunda yıkanmış 
çamaşırlar arasında bakteriyolojik açıdan hiçbir farklılık 
olmadığını göstermiştir.

 

YAĞMUR SUYU TOPLAMA

• Türkiye’deki yağmur rejimi bu tip toplama 
sistemleri için uygundur.

• Özellikle dağlık olan kıyı bölgelerinde yağış boldur 
(1,000–2,500 mm/yıl), kıyılardan iç bölgelere gidildikçe 
yağış azalır.

• Konya Meram ilçesinde yapılan bir çalışmada, 4 
kişilik bir ailenin kullandığı, 200 m2 su tutma alanı ve 
100 m2 suyu az kullanan bitkilerin ekildiği bahçesi 
olan bir konutun su ihtiyacı hesaplanmıştır. 20–25 
tonluk depolama tankı kullanılarak Eylül ve Ekim ayları 
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haricindeki diğer 10 ayda tamamen yağmur suları ile 
ailenin su ihtiyacı karşılanabilmektedir.

• Günümüzde özellikle, önemli miktarlara ulaşan 
sulama suyu ihtiyacı için genellikle içilebilir şebeke 
sularının kullanılması, hem çevresel hem de ekonomik 
açıdan önemli bir kayıptır. Bunun için bazı toplu 
konut alanlarında, atıksuların dönüştürülerek yeniden 
kullanılma çabaları olsa da, bunlar henüz çok 
yetersizdir.

• Diğer su etkin uygulamalarla birlikte, yağış 
bakımından uygun bölgelerde yağmur suyu toplama 
sistemlerinin kullanılmasıyla çok yönlü yararlar 
sağlanacağı açıktır.

 

YAĞMUR SUYUNUN TOPLANMASI- SARNIÇ SISTEMI

• Sarnıç uygulamaları özellikle yeraltı ve yüzeysel su 
kaynaklarının kısıtlı olduğu, buna karşın yeterli yağışın 
bulunduğu yerler ve merkezi su temini altyapısı 
bulunmayan yerleşimler için ideal çözüm olarak 
sunulmaktadır.

• Sarnıçların kullanılabileceği yerler arasında kırsal 
alanlar, kıyı bölgeleri, kurak, yarı kurak alanlar, adalar ve 
dağınık yerleşimler yer almaktadır.

• Tipik bir sarnıç sistemi 4 bileşenden oluşmaktadır. 
Bunlar;

✓ Yağmur suyunun binaların çatılarından veya 
zeminden toplanması,

✓ Oluk sistemi ile iletiminin sağlanması,

✓ Yağmur suyu deposunda biriktirilmesi,

✓ Arıtılarak bina içine iletilmesidir.

• Şehir, kasaba ve köylerin su ihtiyacı yağış, yüzeysel ve 
yeraltı sularından temin edilmektedir.

• Yağmur suları sarnıç adı verilen depolarda 
toplanmaktadırlar. Sarnıçlar genellikle yere gömülü 
olarak ve su sızdırmayacak biçimde yapılırlar. Çatı, 
teras ve temiz beton avlulardan toplanan sular sarnıca 
verilmektedirler.

• Sarnıca verilen yağmur suyunun kumdan (filtre) 
süzülmesi gerekmekte olup, bu amaçla silis kumu 
kullanılmaktadır. Alt 1/3’lük kısmı çakıl üst tarafı 
ince kumla meydana getirilmiş yaklaşık olarak 1m 
yüksekliğinde bir kum filtresi iyi sonuç vermektedir.

• Ancak  kum  filtresinin  sarnıç içine  yapılması  
halinde, kum  tabakasının %40’ı

kadar boşluk olduğundan sarnıç hacmi gerekenden çok 
büyük çıkabilmektedir.

• Bu sakıncayı gidermek için süzme kumunu geliş 
borusu veya su alma borusu etrafına koymak, zamanla 
kirlenen kumları değiştirmek ya da en azından kirlenen 
kumları yıkamak gerekmektedir.

• Daha geliştirilmiş sarnıçlarda yağmur suyu, bir 
dinlendirme ve süzme işleminden geçmektedir.

• Çakıl ve ince kumdan yapılan 1,40 m yükseklikteki 
kum süzgeci suda bulunan asılı kirlerle yüzücü 
maddeleri süzmekte ve su alma kuyusuna temizlenmiş 
suyun geçmesini sağlamaktadır.

• Suyun temiz kalması bakımından sarnıçtan suyun 
kovalarla değil tulumba ile alınması doğru olmaktadır.

GELIŞMIŞ YAĞMUR SUYU TOPLAMA SISTEMLERI  

Sızdırma

• Sızdırma yağmur suyunun en kolay kullanım şeklidir.

• Yeraltına sızdırılan su, yeraltı sularının rejenerasyonu 
(besleme) ve korunmasında kullanılan yöntemlerden 
biridir. Aynı zamanda, yeraltı suyunu başlangıçtaki 
seviyesine yeniden ulaştırmanın en kolay yoludur.

• Yeraltı suyunun doğal yollarda kendini yeniden 
oluşturması %20–50 oranında yağmur suyuna 
dayanmaktadır.

• Öncelikle toprağın doğal olarak sızdırmaya uygun 
olduğu tespit edilmelidir.

• Tanklarda toplanan yağmur sularının kullanılması için 
sağlanması gereken temel şart, suyun saflığını bozan 
maddelerin bulunmamasıdır.

• Sızdırma oranını artırmak için bir diğer olanak da park 
alanlarında ya da kamusal alanlarda bazı özel taşların 
kullanılmasıdır.

• Bu taşlar yüksek geçirgenliğe sahiptir ve sağanak 
yağmurlarda bile yağmur

suyunun süzülüp yeraltı suyuna karışması için uygun 
ortam oluştururlar.

• Taşların geçirgenliğinin sağlanması sırasında önemli 
bir önkoşul da “temiz” üretim tekniklerinin kullanılıyor 
olmasıdır.

• Kesinlikle zemin beton ile kapatılmamalıdır.

• Yağmur suyunun toprağa geçirgenliği sağlanmalıdır.

• Sızdırmanın avantajları olarak kanalizasyon 
sisteminin taşıyacağı yükü azaltmaktadır. Dolayısıyla, 
şebeke ve kanalizasyon sisteminin maliyetleri aşağıya 
çekilmektedir.

• Kanalizasyon şebekesine rastgele sızan sulara 
karşı daha fazla güvenlik önlemleri almaya gerek 
kalmamaktadır.

• Yağmur sularının ve sızdırma sistemlerinin 
kullanımının avantajları ise; atıksu arıtım maliyetlerinin 
azaltılması, yağmur suyu tankı yapmanın kolay yolu, sel 
ve taşkınların verdiği zararın azaltılmasıdır.

 

Yüzeyden Su Toplama

• Yağmur suyunun yüzeyden toplanmasına ilişkin teknik 
konular ve yapım türleri (zift çatı-asbest beton çatı-
metal platform çatı) bulunmaktadır.

• Aşırı derecede kirli çatıları bulunan yapılardan 
toplanan yağmur suları, yağmur suyu toplama tankında 
toplanmamalıdır.

• Ziftli çatıdan toplanan sular genellikle sarı renkli 
olup, tuvalette ve bahçe sulamada kullanılmasının 
önerilmesine neden olacak şekilde özel bir kokuya 
sahiptir. Ancak, bu suların bakteriyolojik bakımından 
zararsız olduğu kanıtlanmıştır.

• Çökeltme yöntemiyle arıtılan su, tüketim için 
pompayla transfer edilir. Su seviyesi otomatik olarak 
kontrol edilir.

• Asbest-beton çatı çözülmeye eğilimlidir. Bu durumda 
toplanan sular, asbest yüzdesine bağlı olarak sadece 
tuvaletler için kullanılabilir.

• Metal platform çatı, özellikle de karışık metalle 
kaplanmış çatılardan toplanan sular çamaşır yıkama ya 
da bahçe sulaması için kullanılmaya elverişli değildir. Bu 
sular yalnızca tuvaletlerde kullanılabilir.

• Yağmur suyu toplama tankı su tedarikini sağlamakla 
birlikte çökeltme işlemi yoluyla yağmur suyunun 
arıtılmasını da sağlar.

Filtreleme Sistemleri

• Çakıl taşı filtreleri hiç bir bakım masrafı 
gerektirmemektedir. Bu durum yeni filtre 
sistemlerindeki gelişmeyi göstermektedir (yılda bir ya da 
iki kez temizleme gerektirir).

• Mekanik filtrelerden geçirilen yağmur suyu ise, tuvalet 
temizliği, çamaşır makinesi ve bahçe sulaması için 
kullanılabilir.

• Filtreleme, yağmur suyunun kullanımı için önemli 
bir koşul olan büyük miktarlarda kirleticinin sudan 

ayrılmasını sağlayan teknolojik 
bir işlemdir.

• Filtreleme sisteminin 
kurulumunun erişilebilir bir 
yere yapılması çok önemlidir, 
bu şekilde periyodik muayene 
ve temizliğin yapılması garanti 
altına alınmış olur.

• Kolayca temizlenebilen ancak 
yaprak, kum gibi kirleticilerin 
su tankına girmesini önleyen 
filtrelerin kullanılması 
önerilmektedir.

Modüler Yapı

• Yıllar önce tek tek parçalar karmaşık bir yolla 
birleştirilirken, şimdi önceden monte edilmiş yalnızca iki 
parçanın birleştirilmesi yeterlidir.

• Modüler sistemler sayesinde kolay montaj ve düşük 
maliyetler, sistemin bakımında bina bakımı için gereken 
diğer bilinen hizmetlere göre (örneğin ısı mühendisliği) 
daha kolay ve güvenilir hale gelmiştir. Birinci modül 
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haricindeki diğer 10 ayda tamamen yağmur suları ile 
ailenin su ihtiyacı karşılanabilmektedir.

• Günümüzde özellikle, önemli miktarlara ulaşan 
sulama suyu ihtiyacı için genellikle içilebilir şebeke 
sularının kullanılması, hem çevresel hem de ekonomik 
açıdan önemli bir kayıptır. Bunun için bazı toplu 
konut alanlarında, atıksuların dönüştürülerek yeniden 
kullanılma çabaları olsa da, bunlar henüz çok 
yetersizdir.

• Diğer su etkin uygulamalarla birlikte, yağış 
bakımından uygun bölgelerde yağmur suyu toplama 
sistemlerinin kullanılmasıyla çok yönlü yararlar 
sağlanacağı açıktır.

 

YAĞMUR SUYUNUN TOPLANMASI- SARNIÇ SISTEMI

• Sarnıç uygulamaları özellikle yeraltı ve yüzeysel su 
kaynaklarının kısıtlı olduğu, buna karşın yeterli yağışın 
bulunduğu yerler ve merkezi su temini altyapısı 
bulunmayan yerleşimler için ideal çözüm olarak 
sunulmaktadır.

• Sarnıçların kullanılabileceği yerler arasında kırsal 
alanlar, kıyı bölgeleri, kurak, yarı kurak alanlar, adalar ve 
dağınık yerleşimler yer almaktadır.

• Tipik bir sarnıç sistemi 4 bileşenden oluşmaktadır. 
Bunlar;

✓ Yağmur suyunun binaların çatılarından veya 
zeminden toplanması,

✓ Oluk sistemi ile iletiminin sağlanması,

✓ Yağmur suyu deposunda biriktirilmesi,

✓ Arıtılarak bina içine iletilmesidir.

• Şehir, kasaba ve köylerin su ihtiyacı yağış, yüzeysel ve 
yeraltı sularından temin edilmektedir.

• Yağmur suları sarnıç adı verilen depolarda 
toplanmaktadırlar. Sarnıçlar genellikle yere gömülü 
olarak ve su sızdırmayacak biçimde yapılırlar. Çatı, 
teras ve temiz beton avlulardan toplanan sular sarnıca 
verilmektedirler.

• Sarnıca verilen yağmur suyunun kumdan (filtre) 
süzülmesi gerekmekte olup, bu amaçla silis kumu 
kullanılmaktadır. Alt 1/3’lük kısmı çakıl üst tarafı 
ince kumla meydana getirilmiş yaklaşık olarak 1m 
yüksekliğinde bir kum filtresi iyi sonuç vermektedir.

• Ancak  kum  filtresinin  sarnıç içine  yapılması  
halinde, kum  tabakasının %40’ı

kadar boşluk olduğundan sarnıç hacmi gerekenden çok 
büyük çıkabilmektedir.

• Bu sakıncayı gidermek için süzme kumunu geliş 
borusu veya su alma borusu etrafına koymak, zamanla 
kirlenen kumları değiştirmek ya da en azından kirlenen 
kumları yıkamak gerekmektedir.

• Daha geliştirilmiş sarnıçlarda yağmur suyu, bir 
dinlendirme ve süzme işleminden geçmektedir.

• Çakıl ve ince kumdan yapılan 1,40 m yükseklikteki 
kum süzgeci suda bulunan asılı kirlerle yüzücü 
maddeleri süzmekte ve su alma kuyusuna temizlenmiş 
suyun geçmesini sağlamaktadır.

• Suyun temiz kalması bakımından sarnıçtan suyun 
kovalarla değil tulumba ile alınması doğru olmaktadır.

GELIŞMIŞ YAĞMUR SUYU TOPLAMA SISTEMLERI  

Sızdırma

• Sızdırma yağmur suyunun en kolay kullanım şeklidir.

• Yeraltına sızdırılan su, yeraltı sularının rejenerasyonu 
(besleme) ve korunmasında kullanılan yöntemlerden 
biridir. Aynı zamanda, yeraltı suyunu başlangıçtaki 
seviyesine yeniden ulaştırmanın en kolay yoludur.

• Yeraltı suyunun doğal yollarda kendini yeniden 
oluşturması %20–50 oranında yağmur suyuna 
dayanmaktadır.

• Öncelikle toprağın doğal olarak sızdırmaya uygun 
olduğu tespit edilmelidir.

• Tanklarda toplanan yağmur sularının kullanılması için 
sağlanması gereken temel şart, suyun saflığını bozan 
maddelerin bulunmamasıdır.

• Sızdırma oranını artırmak için bir diğer olanak da park 
alanlarında ya da kamusal alanlarda bazı özel taşların 
kullanılmasıdır.

• Bu taşlar yüksek geçirgenliğe sahiptir ve sağanak 
yağmurlarda bile yağmur

suyunun süzülüp yeraltı suyuna karışması için uygun 
ortam oluştururlar.

• Taşların geçirgenliğinin sağlanması sırasında önemli 
bir önkoşul da “temiz” üretim tekniklerinin kullanılıyor 
olmasıdır.

• Kesinlikle zemin beton ile kapatılmamalıdır.

• Yağmur suyunun toprağa geçirgenliği sağlanmalıdır.

• Sızdırmanın avantajları olarak kanalizasyon 
sisteminin taşıyacağı yükü azaltmaktadır. Dolayısıyla, 
şebeke ve kanalizasyon sisteminin maliyetleri aşağıya 
çekilmektedir.

• Kanalizasyon şebekesine rastgele sızan sulara 
karşı daha fazla güvenlik önlemleri almaya gerek 
kalmamaktadır.

• Yağmur sularının ve sızdırma sistemlerinin 
kullanımının avantajları ise; atıksu arıtım maliyetlerinin 
azaltılması, yağmur suyu tankı yapmanın kolay yolu, sel 
ve taşkınların verdiği zararın azaltılmasıdır.

 

Yüzeyden Su Toplama

• Yağmur suyunun yüzeyden toplanmasına ilişkin teknik 
konular ve yapım türleri (zift çatı-asbest beton çatı-
metal platform çatı) bulunmaktadır.

• Aşırı derecede kirli çatıları bulunan yapılardan 
toplanan yağmur suları, yağmur suyu toplama tankında 
toplanmamalıdır.

• Ziftli çatıdan toplanan sular genellikle sarı renkli 
olup, tuvalette ve bahçe sulamada kullanılmasının 
önerilmesine neden olacak şekilde özel bir kokuya 
sahiptir. Ancak, bu suların bakteriyolojik bakımından 
zararsız olduğu kanıtlanmıştır.

• Çökeltme yöntemiyle arıtılan su, tüketim için 
pompayla transfer edilir. Su seviyesi otomatik olarak 
kontrol edilir.

• Asbest-beton çatı çözülmeye eğilimlidir. Bu durumda 
toplanan sular, asbest yüzdesine bağlı olarak sadece 
tuvaletler için kullanılabilir.

• Metal platform çatı, özellikle de karışık metalle 
kaplanmış çatılardan toplanan sular çamaşır yıkama ya 
da bahçe sulaması için kullanılmaya elverişli değildir. Bu 
sular yalnızca tuvaletlerde kullanılabilir.

• Yağmur suyu toplama tankı su tedarikini sağlamakla 
birlikte çökeltme işlemi yoluyla yağmur suyunun 
arıtılmasını da sağlar.

Filtreleme Sistemleri

• Çakıl taşı filtreleri hiç bir bakım masrafı 
gerektirmemektedir. Bu durum yeni filtre 
sistemlerindeki gelişmeyi göstermektedir (yılda bir ya da 
iki kez temizleme gerektirir).

• Mekanik filtrelerden geçirilen yağmur suyu ise, tuvalet 
temizliği, çamaşır makinesi ve bahçe sulaması için 
kullanılabilir.

• Filtreleme, yağmur suyunun kullanımı için önemli 
bir koşul olan büyük miktarlarda kirleticinin sudan 

ayrılmasını sağlayan teknolojik 
bir işlemdir.

• Filtreleme sisteminin 
kurulumunun erişilebilir bir 
yere yapılması çok önemlidir, 
bu şekilde periyodik muayene 
ve temizliğin yapılması garanti 
altına alınmış olur.

• Kolayca temizlenebilen ancak 
yaprak, kum gibi kirleticilerin 
su tankına girmesini önleyen 
filtrelerin kullanılması 
önerilmektedir.

Modüler Yapı

• Yıllar önce tek tek parçalar karmaşık bir yolla 
birleştirilirken, şimdi önceden monte edilmiş yalnızca iki 
parçanın birleştirilmesi yeterlidir.

• Modüler sistemler sayesinde kolay montaj ve düşük 
maliyetler, sistemin bakımında bina bakımı için gereken 
diğer bilinen hizmetlere göre (örneğin ısı mühendisliği) 
daha kolay ve güvenilir hale gelmiştir. Birinci modül 
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filtre, tank ve toplama borularını içerir. İkinci modül 
basınç kontrolü ve toplama borularını içerir.

• Konut içerisinde yağmur suyu tesisatının kullanıldığı 
sistemler çeşitlidir.

• Yağmur suyu tesisatının kullanıldığı sistemler (tekli 
sistem) şebekenin yağmur suyu tesisatını beslediği 
sistemler,

• Yağmur suyu tesisatı ile şebekenin birbirinden 
bağımsız olarak kullanıldığı sistemler (çiftli sistem) 
şeklinde farklı uygulama seçenekleri bulunmaktadır.

• Konut içerisinde basit bir yağmur suyu toplama 
sisteminde (tekli sistem), çatıdan toplanan yağmur 
suyu, büyük parçaları tutan filtreden geçirildikten sonra 
yağmur suyu deposuna gelmektedir.

• Su, yağmur suyu deposundan çamaşır makinesi ya da 
tuvalet rezervuarı gibi konut içerisinde ihtiyaç duyulan 
alanlara pompalanmaktadır.

• Bu sistemde sistemin ilk kurulum maliyeti dışında, 
toplanılan yağmur suyuna ücret ödenmemektedir. 
Ancak yağmur suyunun az olduğu dönemlerde ya da 
yağmur suyu toplama sisteminde herhangi bir sorun 
çıktığında binada oluşacak su kesintisi bu sistemin 
zayıflığıdır.

Şebekenin yağmur suyu sistemi ile doğrudan 
beslenmesi (a)

• Şebeke ile yağmur suyu tesisatı birbirine bağlı 
durumdadır. Yağmur suyunun az olduğu dönemlerde 
yağmur suyu tesisatı şebeke ile beslenerek, 
bina içerisinde çamaşır makineleri ve tuvalet 
rezervuarlarında kullanılmaktadır.

• Bina içerisinde ek bir alana ihtiyaç olmaması bu 
sistemin üstünlükleri olmakla birlikte yağmur suyu 
kullanılamadığı zaman, ana şebekedeki suyun 
pompalanması için pompanın harcadığı enerji maliyeti, 
pompa bakım masrafları, kontrol mekanizmasının daha 
pahalı ve karışık olması, bina içerisinde su kullanımının 
olduğu her zaman pompa çalışması sistemin 
zayıflıklarıdır.

 

Şebeke suyu ile yağmur suyu tesisatının bina 
içerisinde (çatı arasında) bir depoda birleştirilmesi 
(Yerçekimi sistemi ya da çatı deposu sistemi ile 
dağıtım) (b)

• Bu sistemde çatı arasında bulunan depoya hem 
yağmur suyu tesisatı hem de şebeke suyu gelmektedir. 
Sistem, yağmur suyunun depoya dolması ve sonrasında 
bina içerisinde pompaya ihtiyaç duyulmadan çamaşır 
makinesi ve tuvalet rezervuarlarına yerçekimi ile 
iletilmesi şeklindedir.

Yağmur suyu tesisatı ile şebekenin birbirinden 
bağımsız olarak kullanıldığı sistemler (çiftli sistem)

Bu tip sistemlerde yağmur suyu tesisatı ana şebeke 
ile beslenmemekte, bunun yerine her iki sistemde de 
(yağmur suyu tesisatı ve şebeke) bağımsız olarak konut 
içerisinde tuvalet rezervuarı ya da çamaşır makinesinde 
kullanılmaktadır.

Her iki sistem tuvalet rezervuarı ya da çamaşır 
makinesine kadar uzatıldığı için ek bir maliyet 
oluşmamaktadır.

Depo Tesisatı

(a) (b)
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filtre, tank ve toplama borularını içerir. İkinci modül 
basınç kontrolü ve toplama borularını içerir.

• Konut içerisinde yağmur suyu tesisatının kullanıldığı 
sistemler çeşitlidir.

• Yağmur suyu tesisatının kullanıldığı sistemler (tekli 
sistem) şebekenin yağmur suyu tesisatını beslediği 
sistemler,

• Yağmur suyu tesisatı ile şebekenin birbirinden 
bağımsız olarak kullanıldığı sistemler (çiftli sistem) 
şeklinde farklı uygulama seçenekleri bulunmaktadır.

• Konut içerisinde basit bir yağmur suyu toplama 
sisteminde (tekli sistem), çatıdan toplanan yağmur 
suyu, büyük parçaları tutan filtreden geçirildikten sonra 
yağmur suyu deposuna gelmektedir.

• Su, yağmur suyu deposundan çamaşır makinesi ya da 
tuvalet rezervuarı gibi konut içerisinde ihtiyaç duyulan 
alanlara pompalanmaktadır.

• Bu sistemde sistemin ilk kurulum maliyeti dışında, 
toplanılan yağmur suyuna ücret ödenmemektedir. 
Ancak yağmur suyunun az olduğu dönemlerde ya da 
yağmur suyu toplama sisteminde herhangi bir sorun 
çıktığında binada oluşacak su kesintisi bu sistemin 
zayıflığıdır.

Şebekenin yağmur suyu sistemi ile doğrudan 
beslenmesi (a)

• Şebeke ile yağmur suyu tesisatı birbirine bağlı 
durumdadır. Yağmur suyunun az olduğu dönemlerde 
yağmur suyu tesisatı şebeke ile beslenerek, 
bina içerisinde çamaşır makineleri ve tuvalet 
rezervuarlarında kullanılmaktadır.

• Bina içerisinde ek bir alana ihtiyaç olmaması bu 
sistemin üstünlükleri olmakla birlikte yağmur suyu 
kullanılamadığı zaman, ana şebekedeki suyun 
pompalanması için pompanın harcadığı enerji maliyeti, 
pompa bakım masrafları, kontrol mekanizmasının daha 
pahalı ve karışık olması, bina içerisinde su kullanımının 
olduğu her zaman pompa çalışması sistemin 
zayıflıklarıdır.

 

Şebeke suyu ile yağmur suyu tesisatının bina 
içerisinde (çatı arasında) bir depoda birleştirilmesi 
(Yerçekimi sistemi ya da çatı deposu sistemi ile 
dağıtım) (b)

• Bu sistemde çatı arasında bulunan depoya hem 
yağmur suyu tesisatı hem de şebeke suyu gelmektedir. 
Sistem, yağmur suyunun depoya dolması ve sonrasında 
bina içerisinde pompaya ihtiyaç duyulmadan çamaşır 
makinesi ve tuvalet rezervuarlarına yerçekimi ile 
iletilmesi şeklindedir.

Yağmur suyu tesisatı ile şebekenin birbirinden 
bağımsız olarak kullanıldığı sistemler (çiftli sistem)

Bu tip sistemlerde yağmur suyu tesisatı ana şebeke 
ile beslenmemekte, bunun yerine her iki sistemde de 
(yağmur suyu tesisatı ve şebeke) bağımsız olarak konut 
içerisinde tuvalet rezervuarı ya da çamaşır makinesinde 
kullanılmaktadır.

Her iki sistem tuvalet rezervuarı ya da çamaşır 
makinesine kadar uzatıldığı için ek bir maliyet 
oluşmamaktadır.

Depo Tesisatı

(a) (b)
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Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
(TBMM) Kü-

resel İklim Değişikliği 
Araştırma Komisyonu, 
729 sayfadan oluşan 
raporunu yayımladı. 
Rapora göre, Türkiye 
genelinde ortalama 
sıcaklık 2100 yılına 
dek, yıllık 1 ila 6 derece 
artacak. Yağışlar, ülke 
düzeyinde azalacak. Ra-
por, sulamada seferber-
liğe gidilmesini, İklim 
Değişikliği Kanunu ve 
Su Kanunu çıkarılma-
sını öneriyor. Rapor-
da, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünün, iklim 
değişikliğinin gelecekte Türkiye’yi nasıl 
etkileyeceğini ortaya koyabilmek amacıyla 
2016-2099 dönemi için geliştirdiği küresel 
iklim projeksiyonlarına da yer verildi.

Buna göre, Türkiye genelinde ortalama 
sıcaklık 2021-2099 döneminde yıllık 1 ila 
6 derece artacak. İlerleyen periyotlarda 
değişim artış yönünde olacak.

Yağışlar ise yüzyılın son periyodunda 
yurt genelinde azalacak. Azalışlar, ilkba-
harda yüzde 20-50 aralığına, yaz mevsi-

minde ise yüzde 60’lara varacak. İklim 
değişikliği ile sellere yol açan şiddetli 
yağışlar artacak. Ankara ve İstanbul’un 
“çok şiddetli yağış” projeksiyonlarına göre; 
Ankara’da çok şiddetli yağışlı gün sayısı, 
2021-2099 döneminde 6-10 gün aralığın-
da artacak, günlük maksimum yağış mikta-
rı ise 800-124 mm’ye kadar yükselecek. 
İstanbul’da da aynı dönemde çok şiddetli 
yağışlı gün sayısı 18 ila 25 gün aralığında 
artarken günlük maksimum yağış miktarı 
ise 94 ila 125 mm’ye kadar çıkacak.

AKDENİZ VE İÇ 
ANADOLU FAKTÖRÜ

Rapora göre, Türki-
ye, dünya üzerinde ku-
raklığın sürekli olarak 
tehdit oluşturduğu yarı 
kurak iklim kuşağın-
da yer alıyor. Türkiye 
geneli 1971-2020 arası 
kuraklık dağılımına 
göre, 2008 en kurak, 
2009 ise en nemli yıl 
oldu. Son 50 yılda 16 
yıl değişen şiddetlerde 
nemlilik gözlenirken, 
15 yıl değişen şiddet-
lerde kuraklık görüldü. 
1 yıl olağanüstü kurak, 
2 yıl çok şiddetli, 2 

yıl şiddetli, 8 yıl orta, 2 yıl hafif kuraklık 
gözlendi. Tahminlere göre, 2021-2098 
döneminde kuraklık şiddet yüzdelikleri bir 
üst kuraklık sınıfına doğru kayma eğilimi 
gösterecek ve bu bazı bölgelerde daha 
fazla hissedilecek. Küresel ısınmanın muh-
temel etkileri açısından risk grubu ülkeler 
arasında yer alan Türkiye’de, gelecekte 
özellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri 
iklim değişikliğinden daha çok etkilenecek.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu ya-

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE İÇ ANADOLU 
VE AKDENİZ ÖN PLANA ÇIKIYOR

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nun raporuna göre, iklim 
değişikliğinden Türkiye’nin en çok etkilenecek iki bölgesi İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri 

olarak belirtildi 

rı-kurak ve kurak iklim kuşaklarında, ge-
rekli ve yeterli tedbirler alınmazsa belirli 
oranlarda kuraklığa bağlı tarımsal ekosis-
temin bozulabileceği ve gıda güvenliğinin 
tehlikeye girebileceği öngörülüyor. Doğal 
dengenin bozulması, bitkisel üretimde 
ürün kayıplarına yol açmasının yanı sıra 
hayvancılığın da sekteye uğramasına 
neden olacak. Bitkisel üretim konusunda 
yapılan verim çalışmalarına göre, 2050’de 
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde 5 temel 
üründe; buğdayda yüzde 7,58, mısırda 
yüzde 10, ayçiçeğinde yüzde 6,35, pamuk-
ta yüzde 2,19 gibi verim azalmaları yaşa-
nacak. 2050-2080 arasında incir üretimi 
ise yüzde 9 ile 14 oranlarında azalacak.

ÇÖLLEŞME VE TÜRKİYE

Rapora göre, çölleşme, dünyada kara 
alanının yüzde 25’i olan 4 milyar hek-
tar alanı, 168 ülkede 1,5 milyar nüfusu 
doğrudan tehdit ediyor, her yıl 12 mil-
yon hektar tarım arazisi bozuluyor. Zirai 
üretimde gelecek 10 yılda yüzde 2 azalma 
beklenirken, her yıl 5,2 milyon hektar 
orman arazisi azalıyor. Savaşlardan sonra 
en büyük göç, çölleşmeden kaynaklanır-
ken, bu nedenle son 20 yılda 10 milyon 
kişinin göç etti. İklim değişikliğine neden 
olan karbon emisyonlarının yüzde 25’i ise 
arazi tahribatından kaynaklanıyor. Türkiye, 
coğrafi konumu itibarıyla söz konusu prob-
lemlerden en fazla etkilenecek ülkeler ara-
sında yer alıyor. Dünya Çölleşme Tehlikesi 
Haritası’nda, başta Orta Anadolu olmak 
üzere Türkiye’nin önemli bir bölümü “çöl-
leşme konusunda hassas” olarak gösterildi. 
Bununla birlikte Türkiye’nin yüzde 65’i 
kurak ve yarı kurak özelliklere sahip. Ha-
len orman alanlarının yüzde 4,17’si, tarım 
alanlarının yüzde 38,71’i, meraların yüzde 
53,66’sı ve diğer alanlarda yüzde 3,46’sı 
orta ve şiddetli ölçekte erozyona maruz 
kaldı. Türkiye topraklarının yüzde 86’sının 
erozyon tehdidi altında olması, erozyonu 
çölleşmenin en önemli nedeni yapıyor. 
İklimsel verilere göre, Iğdır Ovası, Konya 
Ovası ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 
kuraklık ve çölleşmeye en hassas bölgeler 
olarak öne çıkıyor. Türkiye’de gerçek çöl 
bulunmamasına karşın topraklarının üçte 
ikisine yakın bölümü kurak-yarı kurak 
alanlardan oluşuyor. Bununla birlikte son 
yıllarda gözlenen iklim değişimlerine bağlı 
olarak kurak alanlarda, İç Anadolu’nun 

batısına doğru genişleme gözleniyor. 
Çölleşmeye açık yarı kurak alanlara sahip 
risk bölgeleri ise Konya Ovası’ndan Doğu 
Akdeniz’e doğru bir yayılma gösteriyor. 
Türkiye ölçeğinde yapılan bir çalışmada, 
30 yıllık iki periyot (1950-1980 ve 1981-
2010) karşılaştırıldığında ülkede yarı kurak 
alanların yaklaşık yüzde 14 arttığı belir-
lendi.

ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA 
MERKEZİ KURULMALI

Raporda, yasal ve kurumsal düzenleme 
gerektiren konular 96 ana başlık altında 
toplandı. İklim değişikliği sürecinde Türki-
ye’de su kaynaklarına olan talep ve su kay-
nakları üzerindeki baskının giderek arttığı 
ifade edilen raporda, suların korunması ve 
yönetimine ilişkin genel esas ve usulle-
ri ortaya koyan çerçeve nitelikte bir “su 
kanunu”na ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 
Raporda, iklim değişikliğiyle mücadelede 
sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ik-
lim değişikliğine uyum için gerekli hukuki 
ve kurumsal çerçevenin oluşturulması, 
teknik ve finansal mekanizmalara ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 
kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu, 
bu kapsamda “iklim değişikliği kanunu” 
çıkarılması gerektiği vurgulandı. Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi’ne 1996’da taraf olan 
Türkiye’de, biyolojik çeşitliliğin korun-
masıyla ilgili bir kanunun bulunmadığı 

hatırlatılan raporda, uluslararası sözleş-
melerden kaynaklı taahhütlerin mevzuatla 
içselleştirilerek etkin olarak yerine getiril-
mesinin önemine dikkat çekildi. Genetik 
kaynaklara erişim ve fayda paylaşımı ile 
biyokaçakçılık konularında meri mevzu-
atta düzenleme bulunmadığı anımsatılan 
raporda, korunan alan sisteminde eksikliği 
hissedilen tür ve habitatların korunmasına 
yönelik boşluğun giderilmesi için kanuni 
düzenleme yapılması gerektiğine işaret 
edildi. Raporda, bu kapsamda “tabiatı 
ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu” 
çıkarılması talep edildi. Türkiye’de iklim 
değişikliği konusunda ilmi araştırmaların 
yetersiz olduğu vurgulanan raporda, Tür-
kiye’nin şartlarına uygun iklim değişikliği 
modellerinin geliştirilmesi ve araştırmala-
rın yapılması için Ulusal İklim Değişikliği 
Araştırma Merkezi’nin kurulması istendi.

Raporda, Türkiye’de suyun yüzde 
77’sinin sulamalarda kullanılması nedeniy-
le ülke genelinde “damla sulama seferber-
liği” başlatılması önerildi. Anız yangını, 
çevre kirliliği ve arazi tahribatı gibi olay-
larda kurumsal müdahalelerin en kısa za-
manda yapılmasının önemine işaret edilen 
raporda, fahri trafik müfettişliği gibi “fahri 
çevre müfettişliği” sistemi oluşturulması 
teklif edildi. Raporda, su kaynaklarının 
azalma eğilimine girdiği bir süreçte, yeni 
sulama işletmelerinin devreye alınmasıyla 
mevcut su kaynaklarının gelecekte yetersiz 
kalacağının düşünüldüğü ifade edilerek, 
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Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
(TBMM) Kü-

resel İklim Değişikliği 
Araştırma Komisyonu, 
729 sayfadan oluşan 
raporunu yayımladı. 
Rapora göre, Türkiye 
genelinde ortalama 
sıcaklık 2100 yılına 
dek, yıllık 1 ila 6 derece 
artacak. Yağışlar, ülke 
düzeyinde azalacak. Ra-
por, sulamada seferber-
liğe gidilmesini, İklim 
Değişikliği Kanunu ve 
Su Kanunu çıkarılma-
sını öneriyor. Rapor-
da, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünün, iklim 
değişikliğinin gelecekte Türkiye’yi nasıl 
etkileyeceğini ortaya koyabilmek amacıyla 
2016-2099 dönemi için geliştirdiği küresel 
iklim projeksiyonlarına da yer verildi.

Buna göre, Türkiye genelinde ortalama 
sıcaklık 2021-2099 döneminde yıllık 1 ila 
6 derece artacak. İlerleyen periyotlarda 
değişim artış yönünde olacak.

Yağışlar ise yüzyılın son periyodunda 
yurt genelinde azalacak. Azalışlar, ilkba-
harda yüzde 20-50 aralığına, yaz mevsi-

minde ise yüzde 60’lara varacak. İklim 
değişikliği ile sellere yol açan şiddetli 
yağışlar artacak. Ankara ve İstanbul’un 
“çok şiddetli yağış” projeksiyonlarına göre; 
Ankara’da çok şiddetli yağışlı gün sayısı, 
2021-2099 döneminde 6-10 gün aralığın-
da artacak, günlük maksimum yağış mikta-
rı ise 800-124 mm’ye kadar yükselecek. 
İstanbul’da da aynı dönemde çok şiddetli 
yağışlı gün sayısı 18 ila 25 gün aralığında 
artarken günlük maksimum yağış miktarı 
ise 94 ila 125 mm’ye kadar çıkacak.

AKDENİZ VE İÇ 
ANADOLU FAKTÖRÜ

Rapora göre, Türki-
ye, dünya üzerinde ku-
raklığın sürekli olarak 
tehdit oluşturduğu yarı 
kurak iklim kuşağın-
da yer alıyor. Türkiye 
geneli 1971-2020 arası 
kuraklık dağılımına 
göre, 2008 en kurak, 
2009 ise en nemli yıl 
oldu. Son 50 yılda 16 
yıl değişen şiddetlerde 
nemlilik gözlenirken, 
15 yıl değişen şiddet-
lerde kuraklık görüldü. 
1 yıl olağanüstü kurak, 
2 yıl çok şiddetli, 2 

yıl şiddetli, 8 yıl orta, 2 yıl hafif kuraklık 
gözlendi. Tahminlere göre, 2021-2098 
döneminde kuraklık şiddet yüzdelikleri bir 
üst kuraklık sınıfına doğru kayma eğilimi 
gösterecek ve bu bazı bölgelerde daha 
fazla hissedilecek. Küresel ısınmanın muh-
temel etkileri açısından risk grubu ülkeler 
arasında yer alan Türkiye’de, gelecekte 
özellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri 
iklim değişikliğinden daha çok etkilenecek.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu ya-

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE İÇ ANADOLU 
VE AKDENİZ ÖN PLANA ÇIKIYOR

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nun raporuna göre, iklim 
değişikliğinden Türkiye’nin en çok etkilenecek iki bölgesi İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri 

olarak belirtildi 

rı-kurak ve kurak iklim kuşaklarında, ge-
rekli ve yeterli tedbirler alınmazsa belirli 
oranlarda kuraklığa bağlı tarımsal ekosis-
temin bozulabileceği ve gıda güvenliğinin 
tehlikeye girebileceği öngörülüyor. Doğal 
dengenin bozulması, bitkisel üretimde 
ürün kayıplarına yol açmasının yanı sıra 
hayvancılığın da sekteye uğramasına 
neden olacak. Bitkisel üretim konusunda 
yapılan verim çalışmalarına göre, 2050’de 
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde 5 temel 
üründe; buğdayda yüzde 7,58, mısırda 
yüzde 10, ayçiçeğinde yüzde 6,35, pamuk-
ta yüzde 2,19 gibi verim azalmaları yaşa-
nacak. 2050-2080 arasında incir üretimi 
ise yüzde 9 ile 14 oranlarında azalacak.

ÇÖLLEŞME VE TÜRKİYE

Rapora göre, çölleşme, dünyada kara 
alanının yüzde 25’i olan 4 milyar hek-
tar alanı, 168 ülkede 1,5 milyar nüfusu 
doğrudan tehdit ediyor, her yıl 12 mil-
yon hektar tarım arazisi bozuluyor. Zirai 
üretimde gelecek 10 yılda yüzde 2 azalma 
beklenirken, her yıl 5,2 milyon hektar 
orman arazisi azalıyor. Savaşlardan sonra 
en büyük göç, çölleşmeden kaynaklanır-
ken, bu nedenle son 20 yılda 10 milyon 
kişinin göç etti. İklim değişikliğine neden 
olan karbon emisyonlarının yüzde 25’i ise 
arazi tahribatından kaynaklanıyor. Türkiye, 
coğrafi konumu itibarıyla söz konusu prob-
lemlerden en fazla etkilenecek ülkeler ara-
sında yer alıyor. Dünya Çölleşme Tehlikesi 
Haritası’nda, başta Orta Anadolu olmak 
üzere Türkiye’nin önemli bir bölümü “çöl-
leşme konusunda hassas” olarak gösterildi. 
Bununla birlikte Türkiye’nin yüzde 65’i 
kurak ve yarı kurak özelliklere sahip. Ha-
len orman alanlarının yüzde 4,17’si, tarım 
alanlarının yüzde 38,71’i, meraların yüzde 
53,66’sı ve diğer alanlarda yüzde 3,46’sı 
orta ve şiddetli ölçekte erozyona maruz 
kaldı. Türkiye topraklarının yüzde 86’sının 
erozyon tehdidi altında olması, erozyonu 
çölleşmenin en önemli nedeni yapıyor. 
İklimsel verilere göre, Iğdır Ovası, Konya 
Ovası ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 
kuraklık ve çölleşmeye en hassas bölgeler 
olarak öne çıkıyor. Türkiye’de gerçek çöl 
bulunmamasına karşın topraklarının üçte 
ikisine yakın bölümü kurak-yarı kurak 
alanlardan oluşuyor. Bununla birlikte son 
yıllarda gözlenen iklim değişimlerine bağlı 
olarak kurak alanlarda, İç Anadolu’nun 

batısına doğru genişleme gözleniyor. 
Çölleşmeye açık yarı kurak alanlara sahip 
risk bölgeleri ise Konya Ovası’ndan Doğu 
Akdeniz’e doğru bir yayılma gösteriyor. 
Türkiye ölçeğinde yapılan bir çalışmada, 
30 yıllık iki periyot (1950-1980 ve 1981-
2010) karşılaştırıldığında ülkede yarı kurak 
alanların yaklaşık yüzde 14 arttığı belir-
lendi.

ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA 
MERKEZİ KURULMALI

Raporda, yasal ve kurumsal düzenleme 
gerektiren konular 96 ana başlık altında 
toplandı. İklim değişikliği sürecinde Türki-
ye’de su kaynaklarına olan talep ve su kay-
nakları üzerindeki baskının giderek arttığı 
ifade edilen raporda, suların korunması ve 
yönetimine ilişkin genel esas ve usulle-
ri ortaya koyan çerçeve nitelikte bir “su 
kanunu”na ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 
Raporda, iklim değişikliğiyle mücadelede 
sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ik-
lim değişikliğine uyum için gerekli hukuki 
ve kurumsal çerçevenin oluşturulması, 
teknik ve finansal mekanizmalara ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 
kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu, 
bu kapsamda “iklim değişikliği kanunu” 
çıkarılması gerektiği vurgulandı. Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi’ne 1996’da taraf olan 
Türkiye’de, biyolojik çeşitliliğin korun-
masıyla ilgili bir kanunun bulunmadığı 

hatırlatılan raporda, uluslararası sözleş-
melerden kaynaklı taahhütlerin mevzuatla 
içselleştirilerek etkin olarak yerine getiril-
mesinin önemine dikkat çekildi. Genetik 
kaynaklara erişim ve fayda paylaşımı ile 
biyokaçakçılık konularında meri mevzu-
atta düzenleme bulunmadığı anımsatılan 
raporda, korunan alan sisteminde eksikliği 
hissedilen tür ve habitatların korunmasına 
yönelik boşluğun giderilmesi için kanuni 
düzenleme yapılması gerektiğine işaret 
edildi. Raporda, bu kapsamda “tabiatı 
ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu” 
çıkarılması talep edildi. Türkiye’de iklim 
değişikliği konusunda ilmi araştırmaların 
yetersiz olduğu vurgulanan raporda, Tür-
kiye’nin şartlarına uygun iklim değişikliği 
modellerinin geliştirilmesi ve araştırmala-
rın yapılması için Ulusal İklim Değişikliği 
Araştırma Merkezi’nin kurulması istendi.

Raporda, Türkiye’de suyun yüzde 
77’sinin sulamalarda kullanılması nedeniy-
le ülke genelinde “damla sulama seferber-
liği” başlatılması önerildi. Anız yangını, 
çevre kirliliği ve arazi tahribatı gibi olay-
larda kurumsal müdahalelerin en kısa za-
manda yapılmasının önemine işaret edilen 
raporda, fahri trafik müfettişliği gibi “fahri 
çevre müfettişliği” sistemi oluşturulması 
teklif edildi. Raporda, su kaynaklarının 
azalma eğilimine girdiği bir süreçte, yeni 
sulama işletmelerinin devreye alınmasıyla 
mevcut su kaynaklarının gelecekte yetersiz 
kalacağının düşünüldüğü ifade edilerek, 
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küçük ve orta ölçekli tarla sahibi çiftçile-
rin, sulama suyu ihtiyaçlarının karşılan-
ması için “çiftlik rezervuarları” kurarak 
alternatif su kaynakları geliştirmeye yön-
lendirilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Tar-
lalarda, yağmur ve kardan gelecek yüzey 
suları ile dolabilecek bu küçük kapasiteli 
rezervuarların yaygınlaştırılması önerilen 
raporda, bu rezervuarlardan temin edi-
lecek sularla, düşük basınçla çalışabilen, 
az su tüketen ve asgari buharlaşma kaybı 
oluşturan damla sulama sistemi ile tarlala-
rın sulanabileceği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR:
• Türkiye genelinde ortalama sıcaklık 

2021-2099 döneminde yıllık 1- 6 derece 
artacak. İlerleyen dönemlerde, değişim 
artış yönünde olacak.

• Yağışlar, bu yüzyılın sonlarında yurt 
genelinde daha da azalacak.

• İklim değişikliği sonucu sellere yol 
açan şiddetli yağışlar artacak.

• Ankara ve İstanbul için hazırlanan 
“çok şiddetli yağış” projeksiyonlarına göre; 
Ankara’da çok şiddetli yağışlı gün sayısı, 
2021-2099 döneminde 6-10 gün aralığın-
da artacak.

• İstanbul’da da aynı dönemde “çok 
şiddetli yağışlı gün” sayısı 18- 25 gün 
aralığında artacak.

ÇÖLLEŞME VE EROZYON 
TEHDİTTİ ARTACAK

• Dünya Çölleşme Tehlikesi Harita-
sı’nda, Türkiye’nin önemli bir bölümü 
“çölleşme konusunda hassas” konumda. 
Türkiye’nin yüzde 65’i kurak ve yarı kurak 
özelliklere sahip.

• Türkiye topraklarının yüzde 86’sının 
erozyon tehdidi altında olması, erozyonu 
çölleşmenin en önemli nedeni yapıyor.

• Türkiye’de gerçek çöl bulunma-
masına karşın topraklarının üçte ikisine 
yakın bölümü kurak-yarı kurak alanlardan 
oluşuyor.

Raporda, iklim değişikliğine yönelik 
atılan adımların kimseyi geride bırakma-
dan ve adil yönetilmesi için “ulusal adil 
geçiş mekanizması” kurulması teklifine yer 
verildi.

RAPORDA YER ALAN BAZI ÖNERİLER
• İklim değişikliğinin etkilerine karşı 

2050’ye kadar ‘iklim dirençli toplum olma’ 
hedefi koyulmalı.

• 11. Kalkınma Planı, düşük karbonlu 
ve iklim dirençli hedefiyle hazırlanmalı.

• Elektrikli araç kullanımı teşvik edil-
meli.

• Kargo taşımacılığında çevre dostu 
araçlar (bisiklet, elektrikli araçlar) yaygın-
laştırılmalı.

• Şehirlerde yol kenarlarına park et-
menin yarattığı trafik sıkışıklığından 

kaynaklı emisyon artışı yaşandığı 
için yol kenarlarına araç parkı 
kısıtlanmalı, otopark problemi 
çözülmeli.

• Yeşil OSB sertifika siste-
minin uygulamasına yönelik 
teknik ve idari çalışmalar 
yürütülmeli.

• Elektrik üretiminde kö-
mür kullanımının ne zamana 

kadar devam ettirileceğine 
ve ne zaman bitirileceğine dair 

politika belirlenmeli.
• Şehirlerde çim yerine az su tüketen 

çalılar ekilmeli.
• Türkiye’ye muhtemel iklim göçü 

senaryoları araştırılmalı, bu kapsamda 
riskler belirlenmeli ve gerekli politikalar 
düzenlenmeli.

• Çiftçilerin tarlada ölçülü ve kontrol-
lü su kullanımını zorunlu hale getirecek 
şekilde hukuki düzenleme yapılmalı.

• Tarla içinde tüketilen suyun miktarı-
nın, metreküp bazında ölçümü için sayaç 
kullanımı zorunlu olmalı, sayaç ile ölçülen 
su fiyatlandırılmalı.

• Ön ödemeli sayaç sistemine (kartlı 
sayaç sistemi) geçilmeli. Sulamaya başla-
madan önce su parasını yatıran çiftçi aldığı 
kadar suyu kullanmalı

• 2060’a kadar Türkiye’nin toplam 
sektörel su ihtiyacı, 73 milyar metre-
küp (sulama suyu 57 milyar metreküp, 
içme-kullanma ve sanayi suyu 16 milyar 
metreküp) olacağı için bu miktardaki 
suyun, bu sürede temin edilebilmesi ama-
cıyla gerekli tedbirler alınmalı.

• Tasarruflu su tüketimi konusunda 
eğitim verilmeli. Örneğin eller sabunla-
dıktan sonra, dişler fırçalanırken, tıraş 
olurken musluğun kapalı tutulmasına 
azami özen gösterilmeli. Çamaşır ve bu-
laşık makineleri dolu ya da doluya yakın 
çalıştırılmalı.

• Klozetler, su tasarrufu açısından çift 
su hazneli tasarlanmalı.

• Yeşil alanların sulanması için, evlerin 
çatılarından ve satıhtan gelen yağış suları, 
sarnıçlarda toplanarak kullanıma sunul-
malı.

• Yeni yapılacak binaların mimari 
projelerinde, özellikle villa veya az katlı 
konutların çatı ve teraslarına düşecek 
yağmur sularını, dairelerin tuvalet sifonla-
rına aktaracak şekilde biriktirme tankları 
tasarlanmalı.

• Dere yatakları üzerinde ve taşkın 
alanlarında tomruk ve ağaç deposu ile 
marangozhane gibi yerlerin yapılmasına 
izin verilmemeli, bu alanlarda daha ön-
ceden yapılan tesisler, taşkın alanı dışına 
çıkarılmalı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN AKDENİZ 
VE İÇ ANADOLU DAHA ÇOK ETKİLENECEK

• Türkiye, kuraklığın sürekli olarak tehdit 
oluşturduğu yarı kurak iklim kuşağında ve Küresel 

ısınmanın muhtemel etkileri açısından risk grubu ülkeler 
arasında yer alıyor.

• 2021-2098 döneminde kuraklık şiddet yüzdelikleri bir 
üst kuraklık sınıfına doğru kayma eğilimi gösterecek ve bu 

bazı bölgelerde daha fazla hissedilecek.
• Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri iklim 

değişikliğinden daha çok etkilenecek.

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Konya Şube 
Başkanı Atilla Sinacı, şube ola-

rak Konya’da kurmayı planladıkları batarya 
üretim tesisi hakkında bilgiler paylaştı. 

Başkan Sinacı, Türkiye’yi uluslararası 
alanda öne çıkaracak yeni bir proje olduğun 
altını çizdi. 

 Taşınabilir enerji alanında yaklaşık 2 
yıldır yürütülen bir projenin fizibilite çalış-
masının sonuna gelindiğini söyleyen Başkan 
Sinacı, “Fizibilite ve şirketleşme süreci 
tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi’nden ön onay almıştık zaten, Sanayi 
Bakanlığı’ndan da Stratejik Yatırım Belgesi 
alıp, Konya’mızın ve Türkiye’mizin gelece-
ğine imza atacak bir proje ortaya koyacağız. 
Projeyle, batarya üretim merkezi kuracağız. 
Türkiye’de batarya üretimi yok. Cep telefo-
nunda, dronlarda, savunma sistemlerinde, 
sivil havacılıkta yani aklımıza gelen, kablo-
ya takmadığımız ama kullandığımız bütün 
enerji sistemleriyle ilgili bir planlamamız 
var. Bununla ilgili de ön görüşmelerimiz 

tamamlandı. Sakarya Üniversitesi 20-22 
yıldır bu konu üzerine çalışıyor. Bu projeyi 
de onlarla birlikte yürütüyoruz” dedi.

100 MİLYON DOLARLIK 
BİR YATIRIM

Başkan Sinacı, “Türkiye’de üretimi 
yapılmadığı için bizi çok heyecanlandırıyor 
bu proje. İlk 3 yıl içerisinde 500 Megawatt 
üretim yapacağız sonrasında 5. ya da 6. 
yılda 1 Gigawatt’a çıkacağız. Batarya enerji 
sektörüne böylece şampiyonlar ligine adım 
atacağız. İnşallah yılsonuna doğru ulusla-
rarası kamuoyunda bir etki yapmaya başla-
yacağız. Bizim için bu milli bir mesele. Çok 
yüksek bedelli bir yatırım. Yaklaşık 100 
milyon doların üzerinde bir yatırım” dedi. 

ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Projede önemli bir noktaya gelindiğinin 
altını çizen Başkan Atilla Sinacı, şunları 
söyledi: “Biz bir adım atalım, mutlaka 
yabancı yatırımcılar da yanımızda olacak, 
devletimiz de yanımızda olacak. Önemli 
olan Nohavı buraya çekmek. Çünkü şuan 
yüzde 100 yurtdışına bağlıyız bu alanda. 
Yurt dışındaki ülkeler dese ki size batarya 
vermiyoruz biz ne telefon kullanabiliriz 
ne de drone uçurabiliriz. Bu anlamda 
önemli bir proje. Elektrikli otomobillerin 
bataryaları konusunda da ayaklarımız yere 
basar hale gelince çalışmalarımız olacak. 
Bu konuyla ilgili TOGG’la da görüşmeyi 
planlıyoruz. Biz sivil kullanıma ait bü-
tün bataryaların üretilmesi konusundaki 
altyapı çalışmalarını bitirmek üzereyiz. 
İnşallah taşınabilir enerji sektöründe 5 
sene içerisinde şampiyonlar ligine çıkmayı 
hedefliyoruz. KSO Başkanı Memiş Kütükcü 
Başkan’la görüştük, çok da memnun oldu, 
Teknoloji Endüstri Bölgesi Başkanımız 
İbrahim Koyuncu ve heyetine de detaylı 
bir sunum yapacağız. Bizleri kırmayacakla-
rını düşünüyoruz. Ülkeye değer katacak bir 
merkez olacağı için ASELSAN Konya’nın 
yanında böyle bir merkez kurmayı planlı-
yoruz.”

ATILLA SINACI: BATARYAYI 
KONYA’DA ÜRETECEĞIZ!

ASKON Konya 
Şube Başkanı Atilla 
Sinacı, “Konya’mızın 

ve Türkiye’mizin 
geleceğine imza 

atacak bir proje ortaya 
koyacağız. Projeyle, 

batarya üretim 
merkezi kuracağız” 

dedi
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küçük ve orta ölçekli tarla sahibi çiftçile-
rin, sulama suyu ihtiyaçlarının karşılan-
ması için “çiftlik rezervuarları” kurarak 
alternatif su kaynakları geliştirmeye yön-
lendirilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Tar-
lalarda, yağmur ve kardan gelecek yüzey 
suları ile dolabilecek bu küçük kapasiteli 
rezervuarların yaygınlaştırılması önerilen 
raporda, bu rezervuarlardan temin edi-
lecek sularla, düşük basınçla çalışabilen, 
az su tüketen ve asgari buharlaşma kaybı 
oluşturan damla sulama sistemi ile tarlala-
rın sulanabileceği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR:
• Türkiye genelinde ortalama sıcaklık 

2021-2099 döneminde yıllık 1- 6 derece 
artacak. İlerleyen dönemlerde, değişim 
artış yönünde olacak.

• Yağışlar, bu yüzyılın sonlarında yurt 
genelinde daha da azalacak.

• İklim değişikliği sonucu sellere yol 
açan şiddetli yağışlar artacak.

• Ankara ve İstanbul için hazırlanan 
“çok şiddetli yağış” projeksiyonlarına göre; 
Ankara’da çok şiddetli yağışlı gün sayısı, 
2021-2099 döneminde 6-10 gün aralığın-
da artacak.

• İstanbul’da da aynı dönemde “çok 
şiddetli yağışlı gün” sayısı 18- 25 gün 
aralığında artacak.

ÇÖLLEŞME VE EROZYON 
TEHDİTTİ ARTACAK

• Dünya Çölleşme Tehlikesi Harita-
sı’nda, Türkiye’nin önemli bir bölümü 
“çölleşme konusunda hassas” konumda. 
Türkiye’nin yüzde 65’i kurak ve yarı kurak 
özelliklere sahip.

• Türkiye topraklarının yüzde 86’sının 
erozyon tehdidi altında olması, erozyonu 
çölleşmenin en önemli nedeni yapıyor.

• Türkiye’de gerçek çöl bulunma-
masına karşın topraklarının üçte ikisine 
yakın bölümü kurak-yarı kurak alanlardan 
oluşuyor.

Raporda, iklim değişikliğine yönelik 
atılan adımların kimseyi geride bırakma-
dan ve adil yönetilmesi için “ulusal adil 
geçiş mekanizması” kurulması teklifine yer 
verildi.

RAPORDA YER ALAN BAZI ÖNERİLER
• İklim değişikliğinin etkilerine karşı 

2050’ye kadar ‘iklim dirençli toplum olma’ 
hedefi koyulmalı.

• 11. Kalkınma Planı, düşük karbonlu 
ve iklim dirençli hedefiyle hazırlanmalı.

• Elektrikli araç kullanımı teşvik edil-
meli.

• Kargo taşımacılığında çevre dostu 
araçlar (bisiklet, elektrikli araçlar) yaygın-
laştırılmalı.

• Şehirlerde yol kenarlarına park et-
menin yarattığı trafik sıkışıklığından 

kaynaklı emisyon artışı yaşandığı 
için yol kenarlarına araç parkı 
kısıtlanmalı, otopark problemi 
çözülmeli.

• Yeşil OSB sertifika siste-
minin uygulamasına yönelik 
teknik ve idari çalışmalar 
yürütülmeli.

• Elektrik üretiminde kö-
mür kullanımının ne zamana 

kadar devam ettirileceğine 
ve ne zaman bitirileceğine dair 

politika belirlenmeli.
• Şehirlerde çim yerine az su tüketen 

çalılar ekilmeli.
• Türkiye’ye muhtemel iklim göçü 

senaryoları araştırılmalı, bu kapsamda 
riskler belirlenmeli ve gerekli politikalar 
düzenlenmeli.

• Çiftçilerin tarlada ölçülü ve kontrol-
lü su kullanımını zorunlu hale getirecek 
şekilde hukuki düzenleme yapılmalı.

• Tarla içinde tüketilen suyun miktarı-
nın, metreküp bazında ölçümü için sayaç 
kullanımı zorunlu olmalı, sayaç ile ölçülen 
su fiyatlandırılmalı.

• Ön ödemeli sayaç sistemine (kartlı 
sayaç sistemi) geçilmeli. Sulamaya başla-
madan önce su parasını yatıran çiftçi aldığı 
kadar suyu kullanmalı

• 2060’a kadar Türkiye’nin toplam 
sektörel su ihtiyacı, 73 milyar metre-
küp (sulama suyu 57 milyar metreküp, 
içme-kullanma ve sanayi suyu 16 milyar 
metreküp) olacağı için bu miktardaki 
suyun, bu sürede temin edilebilmesi ama-
cıyla gerekli tedbirler alınmalı.

• Tasarruflu su tüketimi konusunda 
eğitim verilmeli. Örneğin eller sabunla-
dıktan sonra, dişler fırçalanırken, tıraş 
olurken musluğun kapalı tutulmasına 
azami özen gösterilmeli. Çamaşır ve bu-
laşık makineleri dolu ya da doluya yakın 
çalıştırılmalı.

• Klozetler, su tasarrufu açısından çift 
su hazneli tasarlanmalı.

• Yeşil alanların sulanması için, evlerin 
çatılarından ve satıhtan gelen yağış suları, 
sarnıçlarda toplanarak kullanıma sunul-
malı.

• Yeni yapılacak binaların mimari 
projelerinde, özellikle villa veya az katlı 
konutların çatı ve teraslarına düşecek 
yağmur sularını, dairelerin tuvalet sifonla-
rına aktaracak şekilde biriktirme tankları 
tasarlanmalı.

• Dere yatakları üzerinde ve taşkın 
alanlarında tomruk ve ağaç deposu ile 
marangozhane gibi yerlerin yapılmasına 
izin verilmemeli, bu alanlarda daha ön-
ceden yapılan tesisler, taşkın alanı dışına 
çıkarılmalı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN AKDENİZ 
VE İÇ ANADOLU DAHA ÇOK ETKİLENECEK

• Türkiye, kuraklığın sürekli olarak tehdit 
oluşturduğu yarı kurak iklim kuşağında ve Küresel 

ısınmanın muhtemel etkileri açısından risk grubu ülkeler 
arasında yer alıyor.

• 2021-2098 döneminde kuraklık şiddet yüzdelikleri bir 
üst kuraklık sınıfına doğru kayma eğilimi gösterecek ve bu 

bazı bölgelerde daha fazla hissedilecek.
• Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri iklim 

değişikliğinden daha çok etkilenecek.

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Konya Şube 
Başkanı Atilla Sinacı, şube ola-

rak Konya’da kurmayı planladıkları batarya 
üretim tesisi hakkında bilgiler paylaştı. 

Başkan Sinacı, Türkiye’yi uluslararası 
alanda öne çıkaracak yeni bir proje olduğun 
altını çizdi. 

 Taşınabilir enerji alanında yaklaşık 2 
yıldır yürütülen bir projenin fizibilite çalış-
masının sonuna gelindiğini söyleyen Başkan 
Sinacı, “Fizibilite ve şirketleşme süreci 
tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi’nden ön onay almıştık zaten, Sanayi 
Bakanlığı’ndan da Stratejik Yatırım Belgesi 
alıp, Konya’mızın ve Türkiye’mizin gelece-
ğine imza atacak bir proje ortaya koyacağız. 
Projeyle, batarya üretim merkezi kuracağız. 
Türkiye’de batarya üretimi yok. Cep telefo-
nunda, dronlarda, savunma sistemlerinde, 
sivil havacılıkta yani aklımıza gelen, kablo-
ya takmadığımız ama kullandığımız bütün 
enerji sistemleriyle ilgili bir planlamamız 
var. Bununla ilgili de ön görüşmelerimiz 

tamamlandı. Sakarya Üniversitesi 20-22 
yıldır bu konu üzerine çalışıyor. Bu projeyi 
de onlarla birlikte yürütüyoruz” dedi.

100 MİLYON DOLARLIK 
BİR YATIRIM

Başkan Sinacı, “Türkiye’de üretimi 
yapılmadığı için bizi çok heyecanlandırıyor 
bu proje. İlk 3 yıl içerisinde 500 Megawatt 
üretim yapacağız sonrasında 5. ya da 6. 
yılda 1 Gigawatt’a çıkacağız. Batarya enerji 
sektörüne böylece şampiyonlar ligine adım 
atacağız. İnşallah yılsonuna doğru ulusla-
rarası kamuoyunda bir etki yapmaya başla-
yacağız. Bizim için bu milli bir mesele. Çok 
yüksek bedelli bir yatırım. Yaklaşık 100 
milyon doların üzerinde bir yatırım” dedi. 

ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Projede önemli bir noktaya gelindiğinin 
altını çizen Başkan Atilla Sinacı, şunları 
söyledi: “Biz bir adım atalım, mutlaka 
yabancı yatırımcılar da yanımızda olacak, 
devletimiz de yanımızda olacak. Önemli 
olan Nohavı buraya çekmek. Çünkü şuan 
yüzde 100 yurtdışına bağlıyız bu alanda. 
Yurt dışındaki ülkeler dese ki size batarya 
vermiyoruz biz ne telefon kullanabiliriz 
ne de drone uçurabiliriz. Bu anlamda 
önemli bir proje. Elektrikli otomobillerin 
bataryaları konusunda da ayaklarımız yere 
basar hale gelince çalışmalarımız olacak. 
Bu konuyla ilgili TOGG’la da görüşmeyi 
planlıyoruz. Biz sivil kullanıma ait bü-
tün bataryaların üretilmesi konusundaki 
altyapı çalışmalarını bitirmek üzereyiz. 
İnşallah taşınabilir enerji sektöründe 5 
sene içerisinde şampiyonlar ligine çıkmayı 
hedefliyoruz. KSO Başkanı Memiş Kütükcü 
Başkan’la görüştük, çok da memnun oldu, 
Teknoloji Endüstri Bölgesi Başkanımız 
İbrahim Koyuncu ve heyetine de detaylı 
bir sunum yapacağız. Bizleri kırmayacakla-
rını düşünüyoruz. Ülkeye değer katacak bir 
merkez olacağı için ASELSAN Konya’nın 
yanında böyle bir merkez kurmayı planlı-
yoruz.”

ATILLA SINACI: BATARYAYI 
KONYA’DA ÜRETECEĞIZ!

ASKON Konya 
Şube Başkanı Atilla 
Sinacı, “Konya’mızın 

ve Türkiye’mizin 
geleceğine imza 

atacak bir proje ortaya 
koyacağız. Projeyle, 

batarya üretim 
merkezi kuracağız” 

dedi
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Konya’nın enerji sektöründe 
kendini kanıtlamış firma-
lardan biri olan SYS enerji 

yenilikçi teknolojiyle beraber çalışma-
larını Türkiye’nin dört bir tarafında 
sürdürüyor. SYS enerji uzun yıllar 
elektrik ve enerjinin farklı alanların-
daki deneyimini yenilikçi ve inovatif 
bakış açısıyla buluşturan, Türkiye’nin 
en önemli elektrik taahhüt ve güneş 
enerjisi şirketlerinden biri olarak dikkat 
çekiyor. 

SYS Enerji Genel Müdürü Elektrik 
Mühendisi Hüdaverdi Yarar uzman 
kadro ile enerji alanında önemli hiz-
metler verdiklerini söyledi. Uluslararası 
standartlara uygun hizmet verdikle-
rini ifade eden Yarar, “Firma olarak 
başarılarımızı Türkiye, Asya ve Avrupa 
sürdürmeye kararlıyız. Müşterilerimi-
zin beklentilerini karşılayacak şekilde 
GES (Güneş Enerjisi Santrali) projeleri 
üretiyoruz. Bu hedef doğrultusunda 
ürün tedariki, projelendirme, mü-
hendislik, anahtar teslim gibi önemli 
hizmetler sunuyoruz. Enerji sektöründe 
gelişen teknolojiyle beraber yenilikçi 
bir anlayış içerisindeyiz. Ürün kalite-
si ve dayanıklılığı bizler için önemli. 
Sattığımız ürünlerin arkasındayız. 
Türkiye ve tüm dünyada pazarında 
fark oluşturan bir marka olarak hizmet 
vermekteyiz” dedi.  

‘TEKNOLOJİ ODAKLIYIZ’

Teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ettiklerini dile getiren Yarar, 
temel ilkelerden birinin yeniliklere 
ayak uydurmak olduğunu ifade ederek, 
“SYS enerji olarak 2016 yılının sonuna 

doğru kuruluş çalışmalarımızı başlat-
tık. 2017’nin başı itibariyle kurulduk. 
Ama 2007 yılından beri güneş enerjisi 
sektörü içerisindeyiz. Firma başlangıç 
olarak 2017 kuruluş tarihimiz. Önce-
likle SYS enerji olarak, güneş enerjisi 
santralleri hizmetleri vermekteyiz. 
Bunun dışında kurulum sonrası çatının 
arazinin drone çekimlerini yapıyoruz. 
Anlık ve devamlı olarak danışmanlık 
hizmeti sağlıyoruz. Çatı kullanım izin-
leri için analizler yapıyoruz. Güncel yö-
netmenlik sektör bilgilerinin paylaşımı-
nı sağlıyoruz. Teknik destek ve yabancı 
dil çeviri hizmetleri sunuyoruz. Enerji 
dağıtımı yapıyoruz. Enerji ile alt yapı 
çalışmaları yapıyoruz. Aslında enerjinin 
her alanında varız” diye konuştu. 

‘BAZI PROSEDÜRLER UZUN’

Türkiye’nin enerji alanında hızla 
büyüdüğünü ve geliştiğini hatırlatan 
SYS Enerji Genel Müdürü Hüdaverdi 
Yarar, “GES ile ala beklentilerimiz ne-
ler diye soracak olursanız, bu noktada 
bürokrasinin biraz daha hafifletilmesini 
gerektiğini düşünüyoruz. Sektör son 
yapılan yönetmenliklerden ve zamla-
rından sonra bürokrasi biraz bizi zorlu-
yor. Prosedür çok uzun. Bunun kolay-
laştırılmasını istiyoruz. Bunla alakalı 
özellikle konutlar içinde yoğun bir talep 
var. Ama bürokrasinin ağır olmasından 
dolayı yatırımlar pek yapılamıyor ne 
yazık ki. Yine büyük yatırımlarla alakalı 
bürokrasi biraz ağır. O yüzden bunların 
biraz hafiflemesini istiyoruz. Enerji ve 
alt yapı yatırımları giderek artıyor. Alt 
yapının düzgün olması demek, enerji 
yatırımlarının devam etmesi gerek. 

‘BÜROKRASİ HAFİFLERSE 
YATIRIMLAR DAHA DA ARTAR’

Türkiye’nin enerji alanında giderek büyüdüğünü ifade eden SYS 
Enerji Genel Müdürü Hüdaverdi Yarar, teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ettiklerini dile getirerek, “Türkiye ve tüm dünyada pazarında fark 
oluşturan bir marka olarak hizmet vermekteyiz. Yatırımların daha hızlı 

ilerlemesi için bürokrasi biraz hafi fl etilmeli” dedi

Bunların dikkate alınması gerek. Temel is-
tediğimiz ise bürokrasinin hafiflemesidir. 
Onun dışında enerji fuarının daha ulusal 
çapta düzenlenmesi gerekiyor. Biraz daha 
fuar dışarı yurt dışına doğru açılmalı. 
Yerelin dışına pek ulaşmadığını düşündük 
ve bu sene katılmadık. Fuarlar hep böyle 
olur ama zamanla daha iyi yerlere gelir. 
İnşallah Konya Enerji Fuarı’da daha iyi 
yerlere gelir” şeklinde konuştu. 

‘KIBRIS’TA GÖREVE HAZIRIZ’

SYS Enerji Genel Müdürü Elektrik 
Mühendisi Hüdaverdi Yarar, firmaların 
rekabet edebilmesi için öncelikli olarak 
enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerek-
tiğini vurguladı. Yarar, “Şu an en hızlı 
yatırım GES görünüyor. Meslek bazında 
Ankara’da bir önemli bir uygulamamız 
var. Orada bürokrasiden dolayı sıkıntılar 
yaşadık. Yani bir sistem var çatısında 
cephesinde ama bunu kullanamıyoruz. 
Atıl şekilde duruyor. Fabrikalarda bu çaplı 
büyük uygulamalarda yapılıyor. Burada 
da izinler konusunda biraz daha rahatla-
mamız gerekir. Az önce ifade ettiğim gibi 
bürokrasinin hafiflemesi gerekir. Türki-
ye’nin her noktasında talep geldiği sürece 
hizmet verebiliriz. Şu an da Çanakkale, 
Kahramanmaraş, Lüleburgaz, Kocaeli, 
Gaziantep, Mersin, İzmir, Konya, yani 
baktığımız zaman Türkiye’nin pek çok 
noktasında SYS enerji olarak varız. Enerji 
yatırımları konusunda da geçmiş dönemde 
Kıbrıs içinde ciddi çalışmalar yaptık. Biz 
Kıbrıs’ı biliyoruz. Kıbrıs’ta Maraş bölgesi 
uzun yıllar kapalı kalmıştı. Şimdi ise kıs-
men de olsa açıldı. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin Kıbrıs Maraş bölgesine ciddi 
katkıları oldu. Şimdi orada şehrin yeniden 
inşa edilmesi bekleniyor. Bizlerde SYS 
enerji olarak bölgenin yeniden kalkınması 
ve enerji alanında göreve hazırız. İnşallah 
olur. Çünkü yeni bir turizm alanı açılırsa 
orada en önemli şeylerden biri enerji ola-
cak” diyerek sözlerini tamamladı.
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Konya’nın enerji sektöründe 
kendini kanıtlamış firma-
lardan biri olan SYS enerji 

yenilikçi teknolojiyle beraber çalışma-
larını Türkiye’nin dört bir tarafında 
sürdürüyor. SYS enerji uzun yıllar 
elektrik ve enerjinin farklı alanların-
daki deneyimini yenilikçi ve inovatif 
bakış açısıyla buluşturan, Türkiye’nin 
en önemli elektrik taahhüt ve güneş 
enerjisi şirketlerinden biri olarak dikkat 
çekiyor. 

SYS Enerji Genel Müdürü Elektrik 
Mühendisi Hüdaverdi Yarar uzman 
kadro ile enerji alanında önemli hiz-
metler verdiklerini söyledi. Uluslararası 
standartlara uygun hizmet verdikle-
rini ifade eden Yarar, “Firma olarak 
başarılarımızı Türkiye, Asya ve Avrupa 
sürdürmeye kararlıyız. Müşterilerimi-
zin beklentilerini karşılayacak şekilde 
GES (Güneş Enerjisi Santrali) projeleri 
üretiyoruz. Bu hedef doğrultusunda 
ürün tedariki, projelendirme, mü-
hendislik, anahtar teslim gibi önemli 
hizmetler sunuyoruz. Enerji sektöründe 
gelişen teknolojiyle beraber yenilikçi 
bir anlayış içerisindeyiz. Ürün kalite-
si ve dayanıklılığı bizler için önemli. 
Sattığımız ürünlerin arkasındayız. 
Türkiye ve tüm dünyada pazarında 
fark oluşturan bir marka olarak hizmet 
vermekteyiz” dedi.  

‘TEKNOLOJİ ODAKLIYIZ’

Teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ettiklerini dile getiren Yarar, 
temel ilkelerden birinin yeniliklere 
ayak uydurmak olduğunu ifade ederek, 
“SYS enerji olarak 2016 yılının sonuna 

doğru kuruluş çalışmalarımızı başlat-
tık. 2017’nin başı itibariyle kurulduk. 
Ama 2007 yılından beri güneş enerjisi 
sektörü içerisindeyiz. Firma başlangıç 
olarak 2017 kuruluş tarihimiz. Önce-
likle SYS enerji olarak, güneş enerjisi 
santralleri hizmetleri vermekteyiz. 
Bunun dışında kurulum sonrası çatının 
arazinin drone çekimlerini yapıyoruz. 
Anlık ve devamlı olarak danışmanlık 
hizmeti sağlıyoruz. Çatı kullanım izin-
leri için analizler yapıyoruz. Güncel yö-
netmenlik sektör bilgilerinin paylaşımı-
nı sağlıyoruz. Teknik destek ve yabancı 
dil çeviri hizmetleri sunuyoruz. Enerji 
dağıtımı yapıyoruz. Enerji ile alt yapı 
çalışmaları yapıyoruz. Aslında enerjinin 
her alanında varız” diye konuştu. 

‘BAZI PROSEDÜRLER UZUN’

Türkiye’nin enerji alanında hızla 
büyüdüğünü ve geliştiğini hatırlatan 
SYS Enerji Genel Müdürü Hüdaverdi 
Yarar, “GES ile ala beklentilerimiz ne-
ler diye soracak olursanız, bu noktada 
bürokrasinin biraz daha hafifletilmesini 
gerektiğini düşünüyoruz. Sektör son 
yapılan yönetmenliklerden ve zamla-
rından sonra bürokrasi biraz bizi zorlu-
yor. Prosedür çok uzun. Bunun kolay-
laştırılmasını istiyoruz. Bunla alakalı 
özellikle konutlar içinde yoğun bir talep 
var. Ama bürokrasinin ağır olmasından 
dolayı yatırımlar pek yapılamıyor ne 
yazık ki. Yine büyük yatırımlarla alakalı 
bürokrasi biraz ağır. O yüzden bunların 
biraz hafiflemesini istiyoruz. Enerji ve 
alt yapı yatırımları giderek artıyor. Alt 
yapının düzgün olması demek, enerji 
yatırımlarının devam etmesi gerek. 

‘BÜROKRASİ HAFİFLERSE 
YATIRIMLAR DAHA DA ARTAR’

Türkiye’nin enerji alanında giderek büyüdüğünü ifade eden SYS 
Enerji Genel Müdürü Hüdaverdi Yarar, teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ettiklerini dile getirerek, “Türkiye ve tüm dünyada pazarında fark 
oluşturan bir marka olarak hizmet vermekteyiz. Yatırımların daha hızlı 

ilerlemesi için bürokrasi biraz hafi fl etilmeli” dedi

Bunların dikkate alınması gerek. Temel is-
tediğimiz ise bürokrasinin hafiflemesidir. 
Onun dışında enerji fuarının daha ulusal 
çapta düzenlenmesi gerekiyor. Biraz daha 
fuar dışarı yurt dışına doğru açılmalı. 
Yerelin dışına pek ulaşmadığını düşündük 
ve bu sene katılmadık. Fuarlar hep böyle 
olur ama zamanla daha iyi yerlere gelir. 
İnşallah Konya Enerji Fuarı’da daha iyi 
yerlere gelir” şeklinde konuştu. 

‘KIBRIS’TA GÖREVE HAZIRIZ’

SYS Enerji Genel Müdürü Elektrik 
Mühendisi Hüdaverdi Yarar, firmaların 
rekabet edebilmesi için öncelikli olarak 
enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerek-
tiğini vurguladı. Yarar, “Şu an en hızlı 
yatırım GES görünüyor. Meslek bazında 
Ankara’da bir önemli bir uygulamamız 
var. Orada bürokrasiden dolayı sıkıntılar 
yaşadık. Yani bir sistem var çatısında 
cephesinde ama bunu kullanamıyoruz. 
Atıl şekilde duruyor. Fabrikalarda bu çaplı 
büyük uygulamalarda yapılıyor. Burada 
da izinler konusunda biraz daha rahatla-
mamız gerekir. Az önce ifade ettiğim gibi 
bürokrasinin hafiflemesi gerekir. Türki-
ye’nin her noktasında talep geldiği sürece 
hizmet verebiliriz. Şu an da Çanakkale, 
Kahramanmaraş, Lüleburgaz, Kocaeli, 
Gaziantep, Mersin, İzmir, Konya, yani 
baktığımız zaman Türkiye’nin pek çok 
noktasında SYS enerji olarak varız. Enerji 
yatırımları konusunda da geçmiş dönemde 
Kıbrıs içinde ciddi çalışmalar yaptık. Biz 
Kıbrıs’ı biliyoruz. Kıbrıs’ta Maraş bölgesi 
uzun yıllar kapalı kalmıştı. Şimdi ise kıs-
men de olsa açıldı. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin Kıbrıs Maraş bölgesine ciddi 
katkıları oldu. Şimdi orada şehrin yeniden 
inşa edilmesi bekleniyor. Bizlerde SYS 
enerji olarak bölgenin yeniden kalkınması 
ve enerji alanında göreve hazırız. İnşallah 
olur. Çünkü yeni bir turizm alanı açılırsa 
orada en önemli şeylerden biri enerji ola-
cak” diyerek sözlerini tamamladı.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ENERJİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER

Küresel iklim değişikliği, canlıların gelecekte 
zorlu iklim şartlarında yaşamaya mecbur 
kalacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Kuraklığın neden olduğu tarımsal üretim 
kıtlığı ve doğal afetler, küresel sıcaklık 
artışının durdurulamaması halinde dünyanın 
karşı karşıya kalacağı önemli riskler olarak 
görülmektedir. NASA tarafından açıklanan 
verilere göre küresel atmosfer sıcaklığının 1,5 °C 
artmasının 420 milyon insanın çok yüksek sıcak 
hava dalgalarına maruz kalmasına, Pakistan 
ve Hindistan’da yaz aylarında görülen aşırı 
sıcak kaynaklı ölümlerin çok daha geniş bir 
coğrafyada daha fazla sayıda insanı etkileyeceği 
öngörülmektedir(1).

İklim değişikliği konusu ilk kez Birleşmiş 
Milletler (BM) tarafından 1985 yılında ozon 
tabakasının korunması için bir mutabakat 
metni olarak ortaya koyulan Viyana Protokolü 
ile gündeme getirilmiştir. Bu protokolü aynı 
kapsamda birbirinin devamı olarak 1987 
yılında Montreal Protokolü, 1994 yılında BM 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve 1997 
yılında Kyoto Protokolü izlemiştir. Kyoto 
Protokolü’nün 2020 yılında sona erecek olması 
nedeniyle yine Birleşmiş Milletler nezdinde 
2015 yılında Paris Anlaşması oluşturulmuş, 
bu anlaşma 2016’da imzalanarak yürürlüğe 
konulmuştur. Paris Anlaşması’nın uzun dönemli 
hedefi , küresel ortalama sıcaklık artışının 
sanayileşme öncesi döneme göre 2°C daha 
düşük seviyede tutulması; ilave olarak ise bu 
artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik 
küresel çabaların sürdürülmesi olarak ifade 
edilmektedir. Diğer bir hedef ise, düşük sera 
gazı emisyonlu kalkınmanın temin edilmesi ve 
bunlar gerçekleştirilirken gıda üretiminin zarar 
görmemesini sağlamaktır(2).

Türkiye Paris Anlaşması’nı 175 ülke temsilcisiyle 

birlikte 2016’da imzalamış, ancak 2021 yılına 
kadar anlaşmaya “Taraf Ülke” olmamıştır. 
Ülkelerin Anlaşmaya yönelik faaliyetlerinin 
yer aldığı “Ulusal Katkı Beyanlarını” her 5 yılda 
bir sunmaları öngörülmüştür. Türkiye, Paris 
Anlaşmasına taraf olmamakla birlikte, Niyet 
Edilen Ulusal Katkı Beyanını ilk yıl sunmuştur. 
Buna göre, Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının 
2030 yılında referans senaryoya (BAU) göre 
artıştan  %21 oranına kadar azaltılması 
öngörülmüştür(3). Bu gelişmeler sonrasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından  
“Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun” 7 Ekim 2021 tarihli 
ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 29 Ekim 2021 tarihli ve 
31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ismi ve teşkilat yapısı değiştirilerek 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na dönüştürülmüştür.

OECD’ye bağlı Uluslararası Enerji Ajansı 
(IEA) tarafından hazırlanan “2050’de Net 
Sıfır - Küresel Enerji Sektörü İçin Bir Yol 
Haritası” raporuna göre küresel toplam 
CO2 emisyonları 2020 yılında 33,9 Gt (Gros 
Ton) olarak gerçekleşirken, bu rakamın 32,1 
Gt’si yani yaklaşık %95’i dört ana sektörden 
kaynaklanmıştır. Bunlar Elektrik Üretimi, 
Taşımacılık, Endüstriyel Tesisler ve Binalar 
olarak sıralanmaktadır(4). Rapora göre 2020 yılı 
itibariyle küresel elektrik üretiminin yaklaşık 
%10’u fotovoltaik güneş panellerinden ve 
rüzgâr enerjisi santrallerinden üretilmektedir. 
Toplam elektrik üretiminin %60’ı kömür, doğal 
gaz ve petrol kaynaklı santrallerden üretilmekte 
ve küresel enerji tedarikinin %80’i halen fosil 
kaynaklardan elde edilmektedir. Buna karşılık 
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2021 yılından itibaren hiçbir yeni kömür santrali 
projesinin geliştirilmediği görülmekte, küresel otomobil 
satışlarının %5’inin elektrikli araçlardan oluştuğu göze 
çarpmaktadır. Aynı rapora göre 2050 yılına gelindiğinde 
toplam elektrik üretiminin %70’inin fotovoltaik güneş 
panellerinden ve rüzgâr enerjisi santrallerinden 
karşılanması ve toplam elektrik üretiminin yaklaşık 
%90’ının yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi 
beklenmektedir. Yine çarpıcı biçimde binaların %85’inin 
sıfır karbon üreten hale gelmesi beklenmektedir. Bu 
istatistiki beklentilerin gerçekleşmesi durumunda 
küresel olarak yıllık 1.500 GW civarında güneş ve rüzgâr 
santrali kurulması beklenmekte ve dünyada 2030 
yılından itibaren araç satışlarının büyük bölümünün 
elektrikliye dönüşmesi hedeflenmektedir.

Küresel iklim değişikliği dünyanın bazı bölgeleri için 
ciddi tehditler ortaya koyduğu gibi, gelişmiş bazı 
ülkeleri de ticari fırsatları değerlendirme arayışına 
yönlendirmektedir. Yukarıda verilen rakamlar sadece 
enerji sektöründe 2050 yılına kadar ilgili alanlarda iklim 
değişikliği için yıllık ortalama 4,5 trilyon USD yatırım 
yapılması gerekeceğini göstermektedir. Bu değerler 
Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat kapsamında neden 
önemli fırsatlar gördüğünün ispatı niteliğindedir.

Enerji üretimi ve elektrikli araçların dışında bu 
kapsamda özellikle sanayi bölgeleri, yaşam alanları, 
konutlar ve diğer ticari merkezler konusunda önemli 
girişimlerin yapılması beklenmektedir. “Karbon Nötr 
Şehirler”, “Karbon Nötr Sanayi Bölgeleri”, “Yeşil Sanayi 

Bölgeleri”, “Sürdürülebilir Yaşam Alanları”, “Akıllı Şehirler” 
gibi kavramlar bu kapsamda sık sık duyulmaya başlanan 
kavramlar olarak öne çıkmaktadır.

Dünya Bankası tarafından Birleşmiş Milletler Endüstriyel 
Kalkınma Organizasyonu ve GIZ (Alman Uluslararası 
İşbirliği Kurumu) ortaklığında 2021 yılında yayınlanan 
“Eco-Industrial Parks” çalışması endüstriyel bölgelerin 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sahip ve doğaya 
saygılı alanlar olmasını gerekli kılmaktadır. İnovasyon, 
temiz enerji kullanımı, ekonomik büyüme, cinsiyet 
eşitliği, iklim değişikliğine duyarlılık, sorumlu tüketim ve 
üretim ile temiz su ve sanitasyon ilkeleri bir eko-sanayi 
bölgesi için ana bileşenler olarak ortaya koyulmuştur(5).

Özellikle sanayi bölgelerinin bu kriterler göz önünde 
bulundurularak iklim değişikliğine duyarlı, Karbon Nötr 
hale dönüştürülmesi önemli bir adım olarak ortaya 
çıkacaktır. Konya özelinde birçok orta ve küçük ölçekli 
sanayi bölgesinin yanında mevcutta bulunan beş 
organize sanayi bölgesi ve hazırlıkları tamamlanmak 
üzere olan altıncı organize sanayi bölgesi, gerek 
yapılanması gerekse altyapısı ile bu konuda öncü 
olabilecek bölgeler arasındadır. Bu fırsatın kaçırılmadan 
değerlendirilmesi Konya açısından önemli bir mihenk 
taşı olacaktır.

Akıllı şehirler ve sürdürülebilir bir ekosisteme sahip 
yaşam alanları üretilmesi bu kapsamda önemi gittikçe 
artacak bir gelişmedir. Sera gazı salınımına dördüncü 
sırada etkisi bulunan “binalar” konusu ele alınarak bu 
konuda girişimlerde bulunulması birçok taraf açısından 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ENERJİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER

Küresel iklim değişikliği, canlıların gelecekte 
zorlu iklim şartlarında yaşamaya mecbur 
kalacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Kuraklığın neden olduğu tarımsal üretim 
kıtlığı ve doğal afetler, küresel sıcaklık 
artışının durdurulamaması halinde dünyanın 
karşı karşıya kalacağı önemli riskler olarak 
görülmektedir. NASA tarafından açıklanan 
verilere göre küresel atmosfer sıcaklığının 1,5 °C 
artmasının 420 milyon insanın çok yüksek sıcak 
hava dalgalarına maruz kalmasına, Pakistan 
ve Hindistan’da yaz aylarında görülen aşırı 
sıcak kaynaklı ölümlerin çok daha geniş bir 
coğrafyada daha fazla sayıda insanı etkileyeceği 
öngörülmektedir(1).

İklim değişikliği konusu ilk kez Birleşmiş 
Milletler (BM) tarafından 1985 yılında ozon 
tabakasının korunması için bir mutabakat 
metni olarak ortaya koyulan Viyana Protokolü 
ile gündeme getirilmiştir. Bu protokolü aynı 
kapsamda birbirinin devamı olarak 1987 
yılında Montreal Protokolü, 1994 yılında BM 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve 1997 
yılında Kyoto Protokolü izlemiştir. Kyoto 
Protokolü’nün 2020 yılında sona erecek olması 
nedeniyle yine Birleşmiş Milletler nezdinde 
2015 yılında Paris Anlaşması oluşturulmuş, 
bu anlaşma 2016’da imzalanarak yürürlüğe 
konulmuştur. Paris Anlaşması’nın uzun dönemli 
hedefi , küresel ortalama sıcaklık artışının 
sanayileşme öncesi döneme göre 2°C daha 
düşük seviyede tutulması; ilave olarak ise bu 
artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik 
küresel çabaların sürdürülmesi olarak ifade 
edilmektedir. Diğer bir hedef ise, düşük sera 
gazı emisyonlu kalkınmanın temin edilmesi ve 
bunlar gerçekleştirilirken gıda üretiminin zarar 
görmemesini sağlamaktır(2).

Türkiye Paris Anlaşması’nı 175 ülke temsilcisiyle 

birlikte 2016’da imzalamış, ancak 2021 yılına 
kadar anlaşmaya “Taraf Ülke” olmamıştır. 
Ülkelerin Anlaşmaya yönelik faaliyetlerinin 
yer aldığı “Ulusal Katkı Beyanlarını” her 5 yılda 
bir sunmaları öngörülmüştür. Türkiye, Paris 
Anlaşmasına taraf olmamakla birlikte, Niyet 
Edilen Ulusal Katkı Beyanını ilk yıl sunmuştur. 
Buna göre, Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının 
2030 yılında referans senaryoya (BAU) göre 
artıştan  %21 oranına kadar azaltılması 
öngörülmüştür(3). Bu gelişmeler sonrasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından  
“Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun” 7 Ekim 2021 tarihli 
ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 29 Ekim 2021 tarihli ve 
31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ismi ve teşkilat yapısı değiştirilerek 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na dönüştürülmüştür.

OECD’ye bağlı Uluslararası Enerji Ajansı 
(IEA) tarafından hazırlanan “2050’de Net 
Sıfır - Küresel Enerji Sektörü İçin Bir Yol 
Haritası” raporuna göre küresel toplam 
CO2 emisyonları 2020 yılında 33,9 Gt (Gros 
Ton) olarak gerçekleşirken, bu rakamın 32,1 
Gt’si yani yaklaşık %95’i dört ana sektörden 
kaynaklanmıştır. Bunlar Elektrik Üretimi, 
Taşımacılık, Endüstriyel Tesisler ve Binalar 
olarak sıralanmaktadır(4). Rapora göre 2020 yılı 
itibariyle küresel elektrik üretiminin yaklaşık 
%10’u fotovoltaik güneş panellerinden ve 
rüzgâr enerjisi santrallerinden üretilmektedir. 
Toplam elektrik üretiminin %60’ı kömür, doğal 
gaz ve petrol kaynaklı santrallerden üretilmekte 
ve küresel enerji tedarikinin %80’i halen fosil 
kaynaklardan elde edilmektedir. Buna karşılık 
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2021 yılından itibaren hiçbir yeni kömür santrali 
projesinin geliştirilmediği görülmekte, küresel otomobil 
satışlarının %5’inin elektrikli araçlardan oluştuğu göze 
çarpmaktadır. Aynı rapora göre 2050 yılına gelindiğinde 
toplam elektrik üretiminin %70’inin fotovoltaik güneş 
panellerinden ve rüzgâr enerjisi santrallerinden 
karşılanması ve toplam elektrik üretiminin yaklaşık 
%90’ının yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi 
beklenmektedir. Yine çarpıcı biçimde binaların %85’inin 
sıfır karbon üreten hale gelmesi beklenmektedir. Bu 
istatistiki beklentilerin gerçekleşmesi durumunda 
küresel olarak yıllık 1.500 GW civarında güneş ve rüzgâr 
santrali kurulması beklenmekte ve dünyada 2030 
yılından itibaren araç satışlarının büyük bölümünün 
elektrikliye dönüşmesi hedeflenmektedir.

Küresel iklim değişikliği dünyanın bazı bölgeleri için 
ciddi tehditler ortaya koyduğu gibi, gelişmiş bazı 
ülkeleri de ticari fırsatları değerlendirme arayışına 
yönlendirmektedir. Yukarıda verilen rakamlar sadece 
enerji sektöründe 2050 yılına kadar ilgili alanlarda iklim 
değişikliği için yıllık ortalama 4,5 trilyon USD yatırım 
yapılması gerekeceğini göstermektedir. Bu değerler 
Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat kapsamında neden 
önemli fırsatlar gördüğünün ispatı niteliğindedir.

Enerji üretimi ve elektrikli araçların dışında bu 
kapsamda özellikle sanayi bölgeleri, yaşam alanları, 
konutlar ve diğer ticari merkezler konusunda önemli 
girişimlerin yapılması beklenmektedir. “Karbon Nötr 
Şehirler”, “Karbon Nötr Sanayi Bölgeleri”, “Yeşil Sanayi 

Bölgeleri”, “Sürdürülebilir Yaşam Alanları”, “Akıllı Şehirler” 
gibi kavramlar bu kapsamda sık sık duyulmaya başlanan 
kavramlar olarak öne çıkmaktadır.

Dünya Bankası tarafından Birleşmiş Milletler Endüstriyel 
Kalkınma Organizasyonu ve GIZ (Alman Uluslararası 
İşbirliği Kurumu) ortaklığında 2021 yılında yayınlanan 
“Eco-Industrial Parks” çalışması endüstriyel bölgelerin 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sahip ve doğaya 
saygılı alanlar olmasını gerekli kılmaktadır. İnovasyon, 
temiz enerji kullanımı, ekonomik büyüme, cinsiyet 
eşitliği, iklim değişikliğine duyarlılık, sorumlu tüketim ve 
üretim ile temiz su ve sanitasyon ilkeleri bir eko-sanayi 
bölgesi için ana bileşenler olarak ortaya koyulmuştur(5).

Özellikle sanayi bölgelerinin bu kriterler göz önünde 
bulundurularak iklim değişikliğine duyarlı, Karbon Nötr 
hale dönüştürülmesi önemli bir adım olarak ortaya 
çıkacaktır. Konya özelinde birçok orta ve küçük ölçekli 
sanayi bölgesinin yanında mevcutta bulunan beş 
organize sanayi bölgesi ve hazırlıkları tamamlanmak 
üzere olan altıncı organize sanayi bölgesi, gerek 
yapılanması gerekse altyapısı ile bu konuda öncü 
olabilecek bölgeler arasındadır. Bu fırsatın kaçırılmadan 
değerlendirilmesi Konya açısından önemli bir mihenk 
taşı olacaktır.

Akıllı şehirler ve sürdürülebilir bir ekosisteme sahip 
yaşam alanları üretilmesi bu kapsamda önemi gittikçe 
artacak bir gelişmedir. Sera gazı salınımına dördüncü 
sırada etkisi bulunan “binalar” konusu ele alınarak bu 
konuda girişimlerde bulunulması birçok taraf açısından 
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çalışılabilir bir konudur. Bu noktada binaların süper 
pasif hale dönüştürülmesi ve iklim değişikliğine olan 
etkilerinin azaltılmasına yönelik özel karbon nötr ve 
akıllı kasaba projeleri tüm dünyada geliştirilmeye 
başlanmıştır. Karbon nötr şehirlere hazırlığın belki de 
en önemli aşaması olan karbon nötr binalar fikri uzun 
zamandır farklı mecralar tarafından çalışılmaktadır.

Avrupa Birliği tarafından 2020 yılında yayınlanan 
“2030 Yılında 100 İklim Nötr Şehir” çalışması, iklim 
nötr şehirler üretmek misyonu ile yola çıkmış ve bu 
çabaları iki şekilde artırmayı hedeflemiştir: ilki bu 100 
şehir için 2030 yılına kadar sera gazı azaltım hedefinin 
%100 olarak belirlenmiş olması diğeri “vatandaşlar 
tarafından ve vatandaşlar için” ilkelerinin benimsenmesi 
ile şehirlerin sistemli bir şekilde değiştirilmesi 
ve dönüşümünün teşvik edilmesidir(6). Çalışma 
kapsamında 2030 yılına gelindiğinde karbon nötre 
dönüşmeyi hedefleyen şehirlerin öncelikleri “mobilite”, 
“enerji” ve “şehir altyapısı” olarak belirlenmiştir. Konya 
özelinde bu öncelikler dikkate alınarak şehrin karbon 
nötre dönüşümü Türkiye’deki diğer şehirlere göre daha 
önce tamamlanabilir görünmektedir. Düz ve engebesiz 
yapısı mobilite kavramının daha rahat yerleştirilmesini 
sağlayabilmektedir. Dünyanın en uzun bisiklet 

yollarından birine sahip şehri olan Konya, elektrikli 
araçlar ve toplu taşımanın daha yoğun kullanılmasının 
sağlanması ile bu noktada daha iyi yerlere gelebilecektir. 
Yine Karapınar YEKA’da kurulmakta olan 1.300 MWp 
kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi santrali yatırımı 
ile kendi ihtiyacı olan enerjisi yenilenebilir enerjiden 
karşılayacak olan Konya, enerji konusunda önemli bir 
aşama kaydetmiş olacaktır.

Akıllı ve sürdürülebilir şehir konseptinin yoğun 
olarak işlendiği son dönemlerde Konya, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yürüttüğü Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol 
Haritası Hazırlanması projesi ile bu konuda faaliyet 
göstermeye çalışmaktadır. Karbon nötre dönüşüm 
ve iklim nötr bir şehir olabilmek adına şehrimizde 
özel proje tasarım çalışmaları yapılarak sürdürülebilir 
kasaba konseptinde farklı projeler çalışılabilecektir. Bir 
konut alanından çok yaşam tarzı üretim merkezi olarak 
tasarlanan şehir projeleri Konya’da tasarlanarak hayata 
geçirilirse pilot olarak önemli bir örnek proje hayata 
geçirilmiş olacaktır. Enerji başta olmak üzere, mobilite, 
akıllı kasabalar, çevre yönetim sistemleri gibi iklim 
değişikliğine etki edecek birçok faktör dikkate alınarak 
Konya için faydalı projeler geliştirilebilme potansiyeli 
oldukça yüksektir.

1. https://climate.nasa.gov/news/2865/a-degree-of-concern-
why-global-temperatures-matter/

2. Paris Agreement, United Nations, 2015

3. https://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-paris-anlasmasi 

4. Net Zero By 2050 A Roadmap for The Global Energy Sector, 
IEA, 2021

5. An international framework for Eco-Industrial Parks Version 
2.0, The World Bank Group, 2021

6. 100 Climate Neutral Cities by 2030 – by and for the citizens. 
Report of the Mission Board for Climate Neutral and Smart 
Cities, European Commission Directorate-General for Research 
and Innovation, 2020
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çalışılabilir bir konudur. Bu noktada binaların süper 
pasif hale dönüştürülmesi ve iklim değişikliğine olan 
etkilerinin azaltılmasına yönelik özel karbon nötr ve 
akıllı kasaba projeleri tüm dünyada geliştirilmeye 
başlanmıştır. Karbon nötr şehirlere hazırlığın belki de 
en önemli aşaması olan karbon nötr binalar fikri uzun 
zamandır farklı mecralar tarafından çalışılmaktadır.

Avrupa Birliği tarafından 2020 yılında yayınlanan 
“2030 Yılında 100 İklim Nötr Şehir” çalışması, iklim 
nötr şehirler üretmek misyonu ile yola çıkmış ve bu 
çabaları iki şekilde artırmayı hedeflemiştir: ilki bu 100 
şehir için 2030 yılına kadar sera gazı azaltım hedefinin 
%100 olarak belirlenmiş olması diğeri “vatandaşlar 
tarafından ve vatandaşlar için” ilkelerinin benimsenmesi 
ile şehirlerin sistemli bir şekilde değiştirilmesi 
ve dönüşümünün teşvik edilmesidir(6). Çalışma 
kapsamında 2030 yılına gelindiğinde karbon nötre 
dönüşmeyi hedefleyen şehirlerin öncelikleri “mobilite”, 
“enerji” ve “şehir altyapısı” olarak belirlenmiştir. Konya 
özelinde bu öncelikler dikkate alınarak şehrin karbon 
nötre dönüşümü Türkiye’deki diğer şehirlere göre daha 
önce tamamlanabilir görünmektedir. Düz ve engebesiz 
yapısı mobilite kavramının daha rahat yerleştirilmesini 
sağlayabilmektedir. Dünyanın en uzun bisiklet 

yollarından birine sahip şehri olan Konya, elektrikli 
araçlar ve toplu taşımanın daha yoğun kullanılmasının 
sağlanması ile bu noktada daha iyi yerlere gelebilecektir. 
Yine Karapınar YEKA’da kurulmakta olan 1.300 MWp 
kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi santrali yatırımı 
ile kendi ihtiyacı olan enerjisi yenilenebilir enerjiden 
karşılayacak olan Konya, enerji konusunda önemli bir 
aşama kaydetmiş olacaktır.

Akıllı ve sürdürülebilir şehir konseptinin yoğun 
olarak işlendiği son dönemlerde Konya, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yürüttüğü Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol 
Haritası Hazırlanması projesi ile bu konuda faaliyet 
göstermeye çalışmaktadır. Karbon nötre dönüşüm 
ve iklim nötr bir şehir olabilmek adına şehrimizde 
özel proje tasarım çalışmaları yapılarak sürdürülebilir 
kasaba konseptinde farklı projeler çalışılabilecektir. Bir 
konut alanından çok yaşam tarzı üretim merkezi olarak 
tasarlanan şehir projeleri Konya’da tasarlanarak hayata 
geçirilirse pilot olarak önemli bir örnek proje hayata 
geçirilmiş olacaktır. Enerji başta olmak üzere, mobilite, 
akıllı kasabalar, çevre yönetim sistemleri gibi iklim 
değişikliğine etki edecek birçok faktör dikkate alınarak 
Konya için faydalı projeler geliştirilebilme potansiyeli 
oldukça yüksektir.

1. https://climate.nasa.gov/news/2865/a-degree-of-concern-
why-global-temperatures-matter/

2. Paris Agreement, United Nations, 2015

3. https://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-paris-anlasmasi 

4. Net Zero By 2050 A Roadmap for The Global Energy Sector, 
IEA, 2021

5. An international framework for Eco-Industrial Parks Version 
2.0, The World Bank Group, 2021

6. 100 Climate Neutral Cities by 2030 – by and for the citizens. 
Report of the Mission Board for Climate Neutral and Smart 
Cities, European Commission Directorate-General for Research 
and Innovation, 2020
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Karatay Belediyesi çöpe ve ka-
nalizasyona dökülen atık yağlar 
nedeniyle suyun ve toprağın 

kirlenmesinin önüne geçmek için “Atık 
Yağ Kumbarası” projesini başlattı. Beledi-
ye personeli başta olmak üzere merkezdeki 
çevre duyarlılığı olan vatandaşların birik-
tirdiği atık yağlar, çöpe ve kanalizasyona 
dökülmeden toplanıyor.

Kent merkezi yakınındaki 3,10 hekto-
metreküp su toplama kapasitesindeki Sille 
Barajı’nın yarısını kirletebilecek 1530 litre 
atık bitkisel yağ, şehrin muhtelif noktaları-
na konulan kumbaralarda birikti. Atık yağ-
lar bir dizi işlemden geçirilerek biyodizel 
elde ediliyor, ekonomiye kazandırılıyor.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE 
GEÇİLİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Sıfır Atık Projesi kapsamında bir dizi proje 
yürüttüklerini söyledi. “Çevreci belediye” 
motivasyonuyla sıfır atık ve geri dönüşü-
mü oldukça önemsediklerini vurgulayan 
Kılca, ilçede site ve kamu kurumlarına 50 
atık yağ kumbarası teslim edildiğini dile 
getirdi. Kılca, ilçe merkezinde hareket-
liliğin yoğun olduğu bölgelere 10 mobil 
atık getirme merkezinde de yağ toplama 
işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

1530 LİTRE ATIK YAĞ TOPLANDI

Sıfır Atık çalışmaları kapsamında bit-
kisel atık yağ toplama işleminin titizlikle 
yürütüldüğünü anlatan Kılca, “Bu kapsam-
da 2021 yılında 1530 litre atık yağ topla-
narak, çevre kirliliği oluşturmasının önüne 
geçildi. Atık 1 litre bitkisel yağ, 1 milyon 
litre suyu kirletebiliyor.” dedi. Kılca, bitki-
sel atık yağın lavaboya döküldüğünde ka-
nalizasyon sistemini tıkayarak işletme ma-
liyetlerini artırdığını da belirterek, şunları 
kaydetti: “Ayrıca atık su arıtma tesisinin 
yükünü artırıyor ve arıtma verimini olum-
suz etkiliyor. Toprağa döküldüğünde ise 
suda çözünebilen kirleticiler yağışlarla yer 
altı suyunun kirlenmesine sebep oluyor. 
Suda da kaynağı kirleterek canlı yaşamını 

olumsuz etkiliyor. Yüzeyi kaplayarak ok-
sijen transferini önler ve sudaki canlıların 
yaşamını olumsuz etkiler. Bu projeyle atık 

yağların çevreye, doğaya zararını bertaraf 
etmekle kalmıyor, biyodizele dönüştürerek 
ekonomiye kazandırıyoruz.”

ATIK YAĞLAR TOPLANIYOR, 
ÇEVRE VE EKONOMI KAZANIYOR

Karatay Belediyesi, 
atık yağları 

“kumbarada” 
toplayarak ekonomiye 
kazandırıyor. Atık Yağ 
Kumbarası projesinde, 
1 yılda toplanan 1530 

litre atık yağla, 1,5 
hektometreküp suyun 
kirlenmesinin önüne 

geçildi

Karatay Belediyesi çevre kaynakları-
nın daha verimli kullanılmasından, 
atıkların geri dönüştürülerek tekrar 

kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barın-
dıran “Sıfır Atık” seferberliğine yönelik çalışmala-
rını arttırarak devam ettiriyor.

Karatay Belediyesi bu kapsamda Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sıfır 
Atık Projesi Yönetmeliği kapsamında vatandaş-
ların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi 
ve açığa çıkan geri dönüşebilir atıkların sisteme 
dahil edilebilmesi için 7 noktaya daha Mobil Atık 
Getirme Merkezi yerleştirerek sayıyı 10’a çıkardı. 

KARATAYLILARIN YOĞUN KULLANDIĞI 
MERKEZLERE BIRAKILDI

Yeni alınan Mobil Atık Getirme Merkezleri 
yoğun olarak kullanılan Nakipoğlu Mahallesi 
İstanbul Caddesi, Akabe Mahallesi Şehit Hüseyin 
Ceran Sokak, Karaciğan Mahallesi Ankara Cadde-
si ile Kahraman Caddesi kavşağı, Sultan Mesud 
Mahallesi Ankara Caddesi Sultan Veled Caddesi 
kavşağı, Şemsi Tebrizi Mahallesi Şerafettin Cad-
desi, Şemsi Tebrizi Mahallesi Alaaddin Bulvarı, 
Sarıyakup Mahallesi Karaman Caddesi, Ulubatlı 
Hasan Mahallesi Kırbaşı Caddesi, Keykubat 
Mahallesi Araplar Caddesi Karakayış Caddesi 
kavşağı, Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi’nde 
vatandaşların hizmetine sunuldu.

Vatandaşların, plastik, kâğıt, karton, metal, 
cam, bitkisel atık yağ, tekstil atık, elektronik atık 
ve atık pillerini bırakabilecekleri 6 bölmeden 
oluşan Mobil Atık Getirme Merkezleri ile doğal 
kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlan-
ması, atık miktarının azaltılarak geri dönüşüme 
katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Mobil 
Atık Getirme Merkezi ile amaçlarının; kaynağında 
ayrı toplanan pil, metal, cam, elektrikli-elektronik 
gibi atıkları diğer atıklarla karıştırmadan depo-
layıp geri dönüşüm merkezlerine göndermek 
ve bu tür atıklarından ötürü oluşabilecek çevre 
kirliliğinin önüne geçmek olduğunu aktardı. 

Başkan Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülü-
ğünde başlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından büyük bir başarıyla yürütülen “Sıfır 
Atık Projesi”ni de bu kapsamda Karatay Belediye-
si olarak çok önemsediklerini ifade etti.

YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN CANLA BAŞLA 
ÇALIŞACAĞIZ

Hedeflerinin Mobil Atık Getirme Merkez-
lerinin sayısını arttırmak olduğunu dile getiren 
Kılca vatandaşları projeye destek vermeye davet 
ederek şunları söyledi: “Sıfır Atık Projesi kapsa-
mında Belediyemizce 3 adet Mobil Atık Getirme 
Merkezi almıştık, şimdi bu merkezlere 7 adet 
daha ekleyerek sayımızı 10’a çıkardık. Mobil Atık 
Getirme Merkezlerinde; elektrikli ve elektronik 
eşyalar, kağıt-karton, plastik, metal, cam, tekstil 
atıkları, bitkisel atık, yağ ve atık piller için ayrı 
bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu 
atıkları Mobil Atık Getirme Merkezine getirerek 
hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de Çevre 
bilincinin oluşmasına katkı sağlıyorlar. Mobil Atık 
Getirme Merkezleri sayesinde, doğal kaynaklar 
ve enerji kaynakları korunacak, su kaynakları ve 
havanın kirlenmesi önlenecek hep birlikte ülke 
ekonomisine katkı sağlanacak. Doğaya ve doğal 
kaynaklarımıza olan hassasiyetimiz ile gelecek 
nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefimiz-
le Karatay Belediyesi olarak canla başla çalışma-
ya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Karatay Belediyesi 
“Sıfır Atık Projesi” 

kapsamında önemli 
çalışmaları bir bir hayata 
geçiriyor. Bu kapsamda 
çevre kirliliğini önlemek 

ve geri dönüşümü 
mümkün atıkları 

ekonomiye yeniden 
kazandırmak adına 

Karatay’a kazandırdığı 
Mobil Atık Getirme 

Merkezlerine yenilerini 
ekleyerek sayıyı 10’a 
çıkardı. Hedefl erinin 
Mobil Atık Getirme 

Merkezlerinin sayısını 
arttırmak olduğunu dile 
getiren Karatay Belediye 

Başkanı Hasan Kılca; 
Mobil Atık Getirme 

Merkezleri ile atıklardan 
ötürü oluşabilecek 

çevre kirliliğinin önüne 
geçeceklerini aktardı

KARATAY BELEDIYESI 
MOBIL ATIK 

GETIRME MERKEZLERINE 
YENILERINI EKLEDI
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Karatay Belediyesi çöpe ve ka-
nalizasyona dökülen atık yağlar 
nedeniyle suyun ve toprağın 

kirlenmesinin önüne geçmek için “Atık 
Yağ Kumbarası” projesini başlattı. Beledi-
ye personeli başta olmak üzere merkezdeki 
çevre duyarlılığı olan vatandaşların birik-
tirdiği atık yağlar, çöpe ve kanalizasyona 
dökülmeden toplanıyor.

Kent merkezi yakınındaki 3,10 hekto-
metreküp su toplama kapasitesindeki Sille 
Barajı’nın yarısını kirletebilecek 1530 litre 
atık bitkisel yağ, şehrin muhtelif noktaları-
na konulan kumbaralarda birikti. Atık yağ-
lar bir dizi işlemden geçirilerek biyodizel 
elde ediliyor, ekonomiye kazandırılıyor.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE 
GEÇİLİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Sıfır Atık Projesi kapsamında bir dizi proje 
yürüttüklerini söyledi. “Çevreci belediye” 
motivasyonuyla sıfır atık ve geri dönüşü-
mü oldukça önemsediklerini vurgulayan 
Kılca, ilçede site ve kamu kurumlarına 50 
atık yağ kumbarası teslim edildiğini dile 
getirdi. Kılca, ilçe merkezinde hareket-
liliğin yoğun olduğu bölgelere 10 mobil 
atık getirme merkezinde de yağ toplama 
işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

1530 LİTRE ATIK YAĞ TOPLANDI

Sıfır Atık çalışmaları kapsamında bit-
kisel atık yağ toplama işleminin titizlikle 
yürütüldüğünü anlatan Kılca, “Bu kapsam-
da 2021 yılında 1530 litre atık yağ topla-
narak, çevre kirliliği oluşturmasının önüne 
geçildi. Atık 1 litre bitkisel yağ, 1 milyon 
litre suyu kirletebiliyor.” dedi. Kılca, bitki-
sel atık yağın lavaboya döküldüğünde ka-
nalizasyon sistemini tıkayarak işletme ma-
liyetlerini artırdığını da belirterek, şunları 
kaydetti: “Ayrıca atık su arıtma tesisinin 
yükünü artırıyor ve arıtma verimini olum-
suz etkiliyor. Toprağa döküldüğünde ise 
suda çözünebilen kirleticiler yağışlarla yer 
altı suyunun kirlenmesine sebep oluyor. 
Suda da kaynağı kirleterek canlı yaşamını 

olumsuz etkiliyor. Yüzeyi kaplayarak ok-
sijen transferini önler ve sudaki canlıların 
yaşamını olumsuz etkiler. Bu projeyle atık 

yağların çevreye, doğaya zararını bertaraf 
etmekle kalmıyor, biyodizele dönüştürerek 
ekonomiye kazandırıyoruz.”

ATIK YAĞLAR TOPLANIYOR, 
ÇEVRE VE EKONOMI KAZANIYOR

Karatay Belediyesi, 
atık yağları 

“kumbarada” 
toplayarak ekonomiye 
kazandırıyor. Atık Yağ 
Kumbarası projesinde, 
1 yılda toplanan 1530 

litre atık yağla, 1,5 
hektometreküp suyun 
kirlenmesinin önüne 

geçildi

Karatay Belediyesi çevre kaynakları-
nın daha verimli kullanılmasından, 
atıkların geri dönüştürülerek tekrar 

kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barın-
dıran “Sıfır Atık” seferberliğine yönelik çalışmala-
rını arttırarak devam ettiriyor.

Karatay Belediyesi bu kapsamda Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sıfır 
Atık Projesi Yönetmeliği kapsamında vatandaş-
ların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi 
ve açığa çıkan geri dönüşebilir atıkların sisteme 
dahil edilebilmesi için 7 noktaya daha Mobil Atık 
Getirme Merkezi yerleştirerek sayıyı 10’a çıkardı. 

KARATAYLILARIN YOĞUN KULLANDIĞI 
MERKEZLERE BIRAKILDI

Yeni alınan Mobil Atık Getirme Merkezleri 
yoğun olarak kullanılan Nakipoğlu Mahallesi 
İstanbul Caddesi, Akabe Mahallesi Şehit Hüseyin 
Ceran Sokak, Karaciğan Mahallesi Ankara Cadde-
si ile Kahraman Caddesi kavşağı, Sultan Mesud 
Mahallesi Ankara Caddesi Sultan Veled Caddesi 
kavşağı, Şemsi Tebrizi Mahallesi Şerafettin Cad-
desi, Şemsi Tebrizi Mahallesi Alaaddin Bulvarı, 
Sarıyakup Mahallesi Karaman Caddesi, Ulubatlı 
Hasan Mahallesi Kırbaşı Caddesi, Keykubat 
Mahallesi Araplar Caddesi Karakayış Caddesi 
kavşağı, Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi’nde 
vatandaşların hizmetine sunuldu.

Vatandaşların, plastik, kâğıt, karton, metal, 
cam, bitkisel atık yağ, tekstil atık, elektronik atık 
ve atık pillerini bırakabilecekleri 6 bölmeden 
oluşan Mobil Atık Getirme Merkezleri ile doğal 
kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlan-
ması, atık miktarının azaltılarak geri dönüşüme 
katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Mobil 
Atık Getirme Merkezi ile amaçlarının; kaynağında 
ayrı toplanan pil, metal, cam, elektrikli-elektronik 
gibi atıkları diğer atıklarla karıştırmadan depo-
layıp geri dönüşüm merkezlerine göndermek 
ve bu tür atıklarından ötürü oluşabilecek çevre 
kirliliğinin önüne geçmek olduğunu aktardı. 

Başkan Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülü-
ğünde başlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından büyük bir başarıyla yürütülen “Sıfır 
Atık Projesi”ni de bu kapsamda Karatay Belediye-
si olarak çok önemsediklerini ifade etti.

YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN CANLA BAŞLA 
ÇALIŞACAĞIZ

Hedeflerinin Mobil Atık Getirme Merkez-
lerinin sayısını arttırmak olduğunu dile getiren 
Kılca vatandaşları projeye destek vermeye davet 
ederek şunları söyledi: “Sıfır Atık Projesi kapsa-
mında Belediyemizce 3 adet Mobil Atık Getirme 
Merkezi almıştık, şimdi bu merkezlere 7 adet 
daha ekleyerek sayımızı 10’a çıkardık. Mobil Atık 
Getirme Merkezlerinde; elektrikli ve elektronik 
eşyalar, kağıt-karton, plastik, metal, cam, tekstil 
atıkları, bitkisel atık, yağ ve atık piller için ayrı 
bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu 
atıkları Mobil Atık Getirme Merkezine getirerek 
hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de Çevre 
bilincinin oluşmasına katkı sağlıyorlar. Mobil Atık 
Getirme Merkezleri sayesinde, doğal kaynaklar 
ve enerji kaynakları korunacak, su kaynakları ve 
havanın kirlenmesi önlenecek hep birlikte ülke 
ekonomisine katkı sağlanacak. Doğaya ve doğal 
kaynaklarımıza olan hassasiyetimiz ile gelecek 
nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefimiz-
le Karatay Belediyesi olarak canla başla çalışma-
ya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Karatay Belediyesi 
“Sıfır Atık Projesi” 

kapsamında önemli 
çalışmaları bir bir hayata 
geçiriyor. Bu kapsamda 
çevre kirliliğini önlemek 

ve geri dönüşümü 
mümkün atıkları 

ekonomiye yeniden 
kazandırmak adına 

Karatay’a kazandırdığı 
Mobil Atık Getirme 

Merkezlerine yenilerini 
ekleyerek sayıyı 10’a 
çıkardı. Hedefl erinin 
Mobil Atık Getirme 

Merkezlerinin sayısını 
arttırmak olduğunu dile 
getiren Karatay Belediye 

Başkanı Hasan Kılca; 
Mobil Atık Getirme 

Merkezleri ile atıklardan 
ötürü oluşabilecek 

çevre kirliliğinin önüne 
geçeceklerini aktardı

KARATAY BELEDIYESI 
MOBIL ATIK 

GETIRME MERKEZLERINE 
YENILERINI EKLEDI
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Karatay Belediyesi, gelecek nesille-
re temiz, gelişmiş ve yaşanabilir 
bir ilçe bırakmak amacıyla baş-

latılan Sıfır Atık Projesi kapsamında birçok 
faaliyet yürütüyor. 

Bir yandan ilçede oluşan atıkların nere-
deyse tamamının geri dönüşümünü sağla-
mak ve ekonomiye kazandırmak için proje 
üreten Karatay Belediyesi bir yandan da söz 
konusu projenin daha geniş bir tabana yayıl-
masını sağlamak amacıyla eğitim çalışması 
yapıyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi 
Hizmet binasında görevli olan personelin 
tamamı, “Sıfır Atık Projesi Eğitimi” aldı. 

Karatay Belediye Meclis Salonu’nda 
gerçekleşen eğitimler, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Mühen-
disi Mustafa Çağrı Kaya ile Karatay Kent 

Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu Başkanı 
Ceren Çinikaya tarafından verildi. 

Üç gün süren eğitimler kapsamında, 
atık, atık oluşumu ve atık türleri ile atık olu-
şumunun önlenmesi, atıkların kaynağında 
ayrı toplanması ve ekonomiye geri kazanı-
mının sağlanmasına dair ayrıntılı bilgiler 
verildi. 

“SIFIR ATIK”TA ÖDÜLLÜ BELEDİYE; 
KARATAY BELEDİYESİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
belediye olarak “Sıfır Atık” konusunda 
birçok proje yürüttüklerini hatırlatarak, bu 
alanda en fazla gayret gösteren belediyeler 
arasında olduklarına vurgu yaptı. 

Başkan Hasan Kılca, tüm bu çabalarının 

daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir Ka-
ratay’a katkı sunmaya yönelik olduğunu kay-
dederek, “İlçemiz genelinde geri dönüşüme 
katkı adına ilçemizin birçok noktasında proje 
yürütüyoruz ve bu konuda oldukça olumlu 
sonuçlar almaya da devam ediyoruz. Son 3 
yılda ve sadece bu yılın ilk 7 ayında ekipleri-
miz, toplamda 20 bin 424 ton atığı yerinde 
ayrıştırılmış bir şekilde toplayarak geri dö-
nüşüme veya ekonomiye geri kazandırdı. Bu 
farkındalığı ve bilinci sadece vatandaşlarımız 
veya esnafımıza değil; belediyemizde görevli 
tüm personelimizde de oluşturma amacında-
yız. Bu konuda gerekli eğitimlerimizi verdik, 
vermeye davam edeceğiz. Tek amacımız, 
Karatay’ımızın çok daha temiz, çok daha 
yeşil ve yaşanabilir bir ilçe olmasına katkı 
sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesi, çevreye verdiği önemi gerçekleştirdiği ve desteklediği projelerle çok daha yeşil, 
temiz ve yaşanabilir bir Karatay olmasına yönelik katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda “Sıfır Atık” 
bilincinin daha geniş bir tabana yayılması, dönüşümü sağlanabilecek atıkların çöpe gitmesinin önüne 

geçilebilmesi amacıyla Karatay Belediyesi personeline yönelik olarak “Sıfır Atık” eğitimi verildi

KARATAY’DAN PERSONELİNE 
“SIFIR ATIK” EĞİTİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayelerinde başlatılan, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından hassasiyetle 
yürütülen “Sıfır Atık” projesini yatırım ve 
projeleriyle en fazla destekleyen belediyeler, 
Ankara’da düzenlenen “Sıfır Atık ve Bele-
diyeler Kongre Ödül Töreni” programında 
ödüllendirildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye 
Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Sıfır 
Atık ve Belediyeler Kongre Ödül Töreni,  An-
kara ATO Congresıum’da gerçekleştirildi. 

Bu kapsamda Karatay Belediyesi,  sür-
dürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde 
atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesil-
lere daha temiz ve daha gelişmiş bir Türkiye, 
yaşanabilir bir dünya bırakılma hedefiyle ha-
yata geçirdiği ‘Sıfır Atık Eylem Planı ve Yeni 
Yönetim Projesi’ ile ödüle layık görüldü. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum tarafından verildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
‘Sıfır Atık’ projelerinin desteklenmesi nokta-
sında hayata geçen yatırımlar ve projelerin 
yanı sıra bu yöndeki emek ve gayretlerinden 
dolayı ödül alan belediyeleri tebrik etti. 

BAŞKAN KILCA’DAN EMİNE ERDOĞAN VE 
BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da,  
çevre ve insan sağlığının korunması kapsa-
mındaki yatırımlarıyla örnek ve marka bir ilçe 
oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. 

Başkan Hasan Kılca; “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi 
tarafından başlatılan seferberlik kapsamın-
da  bizler de Karatay Belediyesi olarak tüm 
hazırlıklarımızı tamamlayarak ortaya çıkan 
projelerimizi bir bir sahaya aktardık,  aktarı-
yoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin 

en başarılı belediyelerinden birisi olarak 
seçilmek, hem motivasyonumuzu hem de 
sorumluğumuzu arttırdı. Karatay’ımızı ve 
Konya’mızı tüm platformlarda en iyi şekilde 
temsil etmek için dur durak bilmeden çalış-
maya devam edeceğiz. Bu vesileyle Sıfır Atık 
projesinin hayata geçmesinde büyük emekleri 
bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri Emine 
Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürleri-
mizi sunuyoruz” dedi. 

SIFIR ATIK PROJESİNE ÖNCÜLÜK ETMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ 

Karatay’ı her alanda en iyi noktaya 
taşımak için çalıştıklarının altını çizen Hasan 
Kılca, bu kapsamda bugüne kadar birçok 
proje hayata geçirdiklerini aktardı. 

Kılca, şunları dile getirdi: “Sağlıklı ya-
şam, sağlıklı çevre ile mümkündür. Gelecek 
nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir 
doğa emanet etmek için elimizden geleni 

yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan‘ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın 
himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ni 
hassasiyetle ilk defa uygulamaya başlayan 
Belediyemiz bu kapsamda; 130 adet giysi/
tekstil atık kumbarası, 50 adet bitkisel atık 
yağ kumbarası, 38 adet zirai ambalaj atık 
kumbarası, 30 adet geçici depolama ünitesi, 
3 adet mobil atık getirme merkezi, 32 adet 
atık ilaç toplama kutusu, 50 adet atık ilaç 
kumbarası, yerlere atılan maske ve eldiven-
lerin toplanması için oluşturulan bisikletli 
ekipler ile 1 adet de birinci sınıf atık getirme 
merkeziyle doğaya, çevreye ve insana zarar 
verebilecek atıkların uygun şartlarda topla-
narak geri dönüşüm konusunda toplumda 
farkındalık oluşturan hizmetlerin altına imza 
atmaktayız. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, 
gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye 
ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 
Sıfır Atık Projesine öncülük etmeye devam 
edeceğiz.”

Karatay Belediyesi 
tarafından hayata 

geçirilen “Sıfır Atık Eylem 
Planı ve Yeni Yönetim” 
kapsamındaki projeleri, 

ödül getirdi. Ödülü Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’dan alan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Türkiye genelinde 

‘Sıfır Atık’ projesini en fazla 
destekleyen belediyeler 

arasında olmaktan dolayı 
çok mutluyuz” dedi 

KARATAY BELEDİYESİ’NE 
“SIFIR ATIK” ÖDÜLÜ
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Karatay Belediyesi, gelecek nesille-
re temiz, gelişmiş ve yaşanabilir 
bir ilçe bırakmak amacıyla baş-

latılan Sıfır Atık Projesi kapsamında birçok 
faaliyet yürütüyor. 

Bir yandan ilçede oluşan atıkların nere-
deyse tamamının geri dönüşümünü sağla-
mak ve ekonomiye kazandırmak için proje 
üreten Karatay Belediyesi bir yandan da söz 
konusu projenin daha geniş bir tabana yayıl-
masını sağlamak amacıyla eğitim çalışması 
yapıyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi 
Hizmet binasında görevli olan personelin 
tamamı, “Sıfır Atık Projesi Eğitimi” aldı. 

Karatay Belediye Meclis Salonu’nda 
gerçekleşen eğitimler, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Mühen-
disi Mustafa Çağrı Kaya ile Karatay Kent 

Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu Başkanı 
Ceren Çinikaya tarafından verildi. 

Üç gün süren eğitimler kapsamında, 
atık, atık oluşumu ve atık türleri ile atık olu-
şumunun önlenmesi, atıkların kaynağında 
ayrı toplanması ve ekonomiye geri kazanı-
mının sağlanmasına dair ayrıntılı bilgiler 
verildi. 

“SIFIR ATIK”TA ÖDÜLLÜ BELEDİYE; 
KARATAY BELEDİYESİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
belediye olarak “Sıfır Atık” konusunda 
birçok proje yürüttüklerini hatırlatarak, bu 
alanda en fazla gayret gösteren belediyeler 
arasında olduklarına vurgu yaptı. 

Başkan Hasan Kılca, tüm bu çabalarının 

daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir Ka-
ratay’a katkı sunmaya yönelik olduğunu kay-
dederek, “İlçemiz genelinde geri dönüşüme 
katkı adına ilçemizin birçok noktasında proje 
yürütüyoruz ve bu konuda oldukça olumlu 
sonuçlar almaya da devam ediyoruz. Son 3 
yılda ve sadece bu yılın ilk 7 ayında ekipleri-
miz, toplamda 20 bin 424 ton atığı yerinde 
ayrıştırılmış bir şekilde toplayarak geri dö-
nüşüme veya ekonomiye geri kazandırdı. Bu 
farkındalığı ve bilinci sadece vatandaşlarımız 
veya esnafımıza değil; belediyemizde görevli 
tüm personelimizde de oluşturma amacında-
yız. Bu konuda gerekli eğitimlerimizi verdik, 
vermeye davam edeceğiz. Tek amacımız, 
Karatay’ımızın çok daha temiz, çok daha 
yeşil ve yaşanabilir bir ilçe olmasına katkı 
sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesi, çevreye verdiği önemi gerçekleştirdiği ve desteklediği projelerle çok daha yeşil, 
temiz ve yaşanabilir bir Karatay olmasına yönelik katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda “Sıfır Atık” 
bilincinin daha geniş bir tabana yayılması, dönüşümü sağlanabilecek atıkların çöpe gitmesinin önüne 

geçilebilmesi amacıyla Karatay Belediyesi personeline yönelik olarak “Sıfır Atık” eğitimi verildi

KARATAY’DAN PERSONELİNE 
“SIFIR ATIK” EĞİTİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayelerinde başlatılan, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından hassasiyetle 
yürütülen “Sıfır Atık” projesini yatırım ve 
projeleriyle en fazla destekleyen belediyeler, 
Ankara’da düzenlenen “Sıfır Atık ve Bele-
diyeler Kongre Ödül Töreni” programında 
ödüllendirildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye 
Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Sıfır 
Atık ve Belediyeler Kongre Ödül Töreni,  An-
kara ATO Congresıum’da gerçekleştirildi. 

Bu kapsamda Karatay Belediyesi,  sür-
dürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde 
atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesil-
lere daha temiz ve daha gelişmiş bir Türkiye, 
yaşanabilir bir dünya bırakılma hedefiyle ha-
yata geçirdiği ‘Sıfır Atık Eylem Planı ve Yeni 
Yönetim Projesi’ ile ödüle layık görüldü. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum tarafından verildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
‘Sıfır Atık’ projelerinin desteklenmesi nokta-
sında hayata geçen yatırımlar ve projelerin 
yanı sıra bu yöndeki emek ve gayretlerinden 
dolayı ödül alan belediyeleri tebrik etti. 

BAŞKAN KILCA’DAN EMİNE ERDOĞAN VE 
BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da,  
çevre ve insan sağlığının korunması kapsa-
mındaki yatırımlarıyla örnek ve marka bir ilçe 
oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. 

Başkan Hasan Kılca; “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi 
tarafından başlatılan seferberlik kapsamın-
da  bizler de Karatay Belediyesi olarak tüm 
hazırlıklarımızı tamamlayarak ortaya çıkan 
projelerimizi bir bir sahaya aktardık,  aktarı-
yoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin 

en başarılı belediyelerinden birisi olarak 
seçilmek, hem motivasyonumuzu hem de 
sorumluğumuzu arttırdı. Karatay’ımızı ve 
Konya’mızı tüm platformlarda en iyi şekilde 
temsil etmek için dur durak bilmeden çalış-
maya devam edeceğiz. Bu vesileyle Sıfır Atık 
projesinin hayata geçmesinde büyük emekleri 
bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri Emine 
Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürleri-
mizi sunuyoruz” dedi. 

SIFIR ATIK PROJESİNE ÖNCÜLÜK ETMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ 

Karatay’ı her alanda en iyi noktaya 
taşımak için çalıştıklarının altını çizen Hasan 
Kılca, bu kapsamda bugüne kadar birçok 
proje hayata geçirdiklerini aktardı. 

Kılca, şunları dile getirdi: “Sağlıklı ya-
şam, sağlıklı çevre ile mümkündür. Gelecek 
nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir 
doğa emanet etmek için elimizden geleni 

yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan‘ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın 
himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ni 
hassasiyetle ilk defa uygulamaya başlayan 
Belediyemiz bu kapsamda; 130 adet giysi/
tekstil atık kumbarası, 50 adet bitkisel atık 
yağ kumbarası, 38 adet zirai ambalaj atık 
kumbarası, 30 adet geçici depolama ünitesi, 
3 adet mobil atık getirme merkezi, 32 adet 
atık ilaç toplama kutusu, 50 adet atık ilaç 
kumbarası, yerlere atılan maske ve eldiven-
lerin toplanması için oluşturulan bisikletli 
ekipler ile 1 adet de birinci sınıf atık getirme 
merkeziyle doğaya, çevreye ve insana zarar 
verebilecek atıkların uygun şartlarda topla-
narak geri dönüşüm konusunda toplumda 
farkındalık oluşturan hizmetlerin altına imza 
atmaktayız. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, 
gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye 
ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 
Sıfır Atık Projesine öncülük etmeye devam 
edeceğiz.”

Karatay Belediyesi 
tarafından hayata 

geçirilen “Sıfır Atık Eylem 
Planı ve Yeni Yönetim” 
kapsamındaki projeleri, 

ödül getirdi. Ödülü Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’dan alan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Türkiye genelinde 

‘Sıfır Atık’ projesini en fazla 
destekleyen belediyeler 

arasında olmaktan dolayı 
çok mutluyuz” dedi 
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Karatay Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile 
‘Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönül-

lüleri’, “Geri Dönüşüm Evden Başlar Projesi” 
kapsamında ilçe genelindeki bütün evlere 
bilgilendirici broşürler dağıtarak Sıfır atık 
konusunda kısa eğitimler veriyor. 

Bu konuda farkındalık oluşturmak, ilçe 
genelinde ortaya çıkan atıkların kaynağın-
da ayrı toplanarak dönüştürülmesine katkı 
sunulması amacıyla “Geri Dönüşüm Evden 
Başlar Projesi”, ilçedeki yaklaşık 40 bin konut-
ta gerçekleştiriliyor. 

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Sıfır Atık 
Çalışma Grubu Gönüllüleri, evleri tek tek 
ziyaret ederek bez çanta ve içerisinde sıfır atık 
konusunda bilgilendirici broşür, tohum kalem 
ve açacakla birlikte mavi toplama poşeti 
dağıtırken, site yönetimlerine ise atık toplama 
konteyneri, ağaç fidesi ve kafesler dağıtıyor. 

EVSEL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 
SAĞLANACAK

Proje ile evsel atıkların kaynağında 
ayrıştırılması, ekonomik olarak değer taşıyan 
kağıt, karton, plastik, cam, metal ve kompozit 
ambalaj gibi atıkların yanı sıra atık yağlar, atık 
ilaçlar ile piller gibi atıkların çöplerden ayrı 
bir şekilde toplanması hedefleniyor. Toplanan 
atıklar ise ekipler tarafından bertaraf edilerek 
ekonomiye ve kullanıma kazandırılıyor. 

YAŞANALABİLİR BİR GELECEK BIRAKMAK 
EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
belediye olarak sıfır atıkla ilgili çalışmaları çok 
önemsediklerinin altını çizerek “Geri Dönü-
şüm Evden Başlar” projesiyle atıkların yerinde 
ayrıştırarak, geri dönüşümlerini sağladıklarını 
belirtti.

Başkan Hasan Kılca; “İlçemiz genelinde 
Sıfır Atık bilincinin daha da gelişmesi ve daha 
geniş bir tabana yayılması adına ilçemizdeki 
herkese ulaşma gayretindeyiz. Temiz, yeşil 
ve yaşanılabilir bir Karatay’ı geleceğe miras 
bırakmak, bizim en büyük sorumluluğumuz. 
Karatay Belediyesi olarak bu sorumlulukla bu-
güne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Geri 

dönüşüm çalışmalarımızla yaşadığımız doğayı 
ve canlıları koruyoruz. Bu konuda vatandaşla-
rımızla da işbirliği içerisindeyiz. Günlük yaşan-
tımızda çok daha az atığın oluşması ve oluşan 
bu atıkların uygun bir şekilde toplanıp geri 
dönüştürülmesi için Karatay genelinde eğitim-
ler veriyoruz. Özellikle site yöneticilerimiz ve 
apartman görevlilerimizle bir araya gelerek, 
onlara projeyi ve projenin nasıl yürüteceğimizi 
anlatıyoruz. Atıklar, evlerde tiplerine göre 
ayrıştırılıyor ve dönüştürülüyor. Karatay’da 
çöpler artık doğayı kirletmiyor, aksine temiz 
bir çevre oluşturmak için bize kaynak sağlıyor. 
Sıfır atık ve çevre konusunda hemşehrilerimi-
zin de duyarlı hareket etmesi bizleri çok mutlu 
ediyor. Bu vesileyle projemize katkı sunan tüm 
hemşehrilerime de teşekkür ediyorum” dedi.

Karatay Belediyesi, “Geri Dönüşüm Evden Başlar” sloganıyla başlattığı proje kapsamında ilçe 
genelindeki bütün evlerde geri dönüşüm seferberliği başlattı

40 BİN EVDE GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

Gelecek nesillere daha yeşil bir 
Karatay bırakmak için çalışmala-
rına hız veren Karatay Belediye-

si; çevre bilincinin topluma yansıması, daha 
temiz bir Karatay oluşturulması amacıyla 
yürütülen “Geleceğini Çöpe Atma” projesi-
ne devam ediyor. 

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanması ve vatandaşların da bilgilendi-
rilerek farkındalık oluşturmayı hedef alan 
proje sayesinde bugüne kadar hem binlerce 
ağacın kesilmesinin önüne geçildi hem de 
toplanan atıklar dönüştürülerek ekonomiye 
geri kazandırıldı. 

KARATAYLILARDAN ÜLKE 
EOKONOMİSİNE “GERİ DÖNÜŞÜM” 

KATKISI

Proje kapsamda Karatay Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, önce “Geleceğini Çöpe Atma” 
projeyle ilgili vatandaşlara bilgilendirici ilan 
ve broşürler dağıtarak geri dönüşümle ilgili 
olarak bir farkındalık oluşturuyor. Daha 
sonra ise ekipler, sitelere ve işyerlerine atık-
ların toplanacağı mavi poşet, geri dönüşüm 
kutuları ve kafesler dağıtıyor. Vatandaşlarca 
toplanan atıklar rutin olarak toplanıyor ve 
söz konusu atıklar geri dönüşüm tesislerin-
de ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırı-
lıyor. 

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşa 
evlerinde ve iş yerlerinde hem broşür ve 
el ilanlarıyla eğitimleri veriyor hem de 
vatandaşa mavi poşet dağıtarak Karataylı-
ların geri dönüşüme katılmaları sağlanmış 
oluyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi’nin 
projesine vatandaşlar da tam destek vererek 
ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

36 BİN 650 AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ

Gerçekleştirilen söz konusu projenin 
yanı sıra “Sıfır Atık” çalışmaları kapsamın-
da Karatay Belediyesi, 2020 yılı içerisinde 
toplamda 4 milyon 17 bin ton atık topladı. 
Toplanan atıklar sayesinde ise 2020’de 36 
bin 650 ağacın kurtarılmasını sağladı. Yine 
2020’de 25 bin 205 litre yakıt tasarrufu 
sağlanırken 6 milyon 650 kw enerji tasarru-
fu sağlandı ve 112 bin 750 metreküp de su 
israfının önüne geçildi. 

HEMŞEHRİLERİMİZİN DESTEĞİ BİZLERİ 
MUTLU EDİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; 
nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve yaşam 
koşullarının değişmesiyle ortaya çıkan aşırı 
tüketimin çevre kirliliği ve enerji tüketiminin 
artışına neden olduğuna vurgu yaparak bu 
durumun önüne geçilmesi amacıyla ülke gene-
linde birçok proje yürütüldüğünü söyledi. 

Bu kapsamda Karatay Belediyesi olarak da 
“Sıfır Atık” ve geri dönüşüme dair çalışmala-
rına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen 
Başkan Hasan Kılca, “Geleceğini Çöpe Atma” 
projesini de bu bağlamda önemsediklerinin 
altını çizdi. 

Hasan Kılca, “Bu projemiz sayesinde 
belediye olarak yürüttüğümüz geri dönüşüm 
çalışmalarımıza vatandaşlarımız ve esnafımızı 
da dahil etmiş oluyoruz. Projeyle hem hem-
şehrilerimizi dağıttığımız broşürlerle bilgi-
lendirerek bir farkındalık oluşturuyoruz hem 
de bu konuda vatandaşlarımızın da fikirlerini 
alarak birlikte önemli aşamalar kat ediyoruz. 
Bu kapsamda ilçemizdeki siteler ile işyerlerine 
mavi poşet, geri dönüşüm kutuları ve kafeler 
vererek atıkların yerinden toplanmasını sağ-
lıyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak bu atıkları 
toplayarak tesislerde ayrıştırmasını ve geri 
dönüşümünü sağlamış oluyorlar. Bu projemize 
Karataylı hemşehrilerimiz de projemize destek 
veriyor. Bu vesileyle büyük hassasiyet gösteren 
ve destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum. Karatay Belediyesi olarak bu konuda 
üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. 
Amacımız gelecek nesillere daha yeşil, daha 
temiz ve çok daha güzel bir Karatay bırakmak” 
ifadelerini kullandı.

KARATAYLILARDAN KARATAY 
BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Öte yandan vatandaşlar ve esnaflar da Ka-
ratay Belediyesi tarafından yürütülen “Gelece-
ğini Çöpe Atma” projesi için Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler. Ka-
rataylılar, “Daha önce kağıt, cam veya plastik 
atıklarımızı çöpe atıyorduk. Karatay Belediyesi 
bu projeyi başlatınca bizim de katkımız olsun 
dedik ve geri dönüşüm malzemelerini bizlere 
verdikleri poşet ve kutularda biriktirmeye baş-
ladık. Bu sayede de toplanan atıklar, dönüştü-
rülerek ekonomiye yeniden kazandırılıp israfın 
da önüne geçilmiş oluyor” dediler. 

Doğal kaynaklar ve çevrenin koruması, kaynak israfının 
önlenmesi ile evlerin yarı sıra işyerlerindeki atıkların 

dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amacıyla Karatay 
Belediyesi tarafından yürütülen “Geleceğini Çöpe Atma” 

projesi, Karataylılar da tam destek veriyor 

KARATAYLILARDAN 
“GELECEĞİNİ ÇÖPE 

ATMA” PROJESİNE TAM 
DESTEK
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Karatay Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile 
‘Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönül-

lüleri’, “Geri Dönüşüm Evden Başlar Projesi” 
kapsamında ilçe genelindeki bütün evlere 
bilgilendirici broşürler dağıtarak Sıfır atık 
konusunda kısa eğitimler veriyor. 

Bu konuda farkındalık oluşturmak, ilçe 
genelinde ortaya çıkan atıkların kaynağın-
da ayrı toplanarak dönüştürülmesine katkı 
sunulması amacıyla “Geri Dönüşüm Evden 
Başlar Projesi”, ilçedeki yaklaşık 40 bin konut-
ta gerçekleştiriliyor. 

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Sıfır Atık 
Çalışma Grubu Gönüllüleri, evleri tek tek 
ziyaret ederek bez çanta ve içerisinde sıfır atık 
konusunda bilgilendirici broşür, tohum kalem 
ve açacakla birlikte mavi toplama poşeti 
dağıtırken, site yönetimlerine ise atık toplama 
konteyneri, ağaç fidesi ve kafesler dağıtıyor. 

EVSEL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 
SAĞLANACAK

Proje ile evsel atıkların kaynağında 
ayrıştırılması, ekonomik olarak değer taşıyan 
kağıt, karton, plastik, cam, metal ve kompozit 
ambalaj gibi atıkların yanı sıra atık yağlar, atık 
ilaçlar ile piller gibi atıkların çöplerden ayrı 
bir şekilde toplanması hedefleniyor. Toplanan 
atıklar ise ekipler tarafından bertaraf edilerek 
ekonomiye ve kullanıma kazandırılıyor. 

YAŞANALABİLİR BİR GELECEK BIRAKMAK 
EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
belediye olarak sıfır atıkla ilgili çalışmaları çok 
önemsediklerinin altını çizerek “Geri Dönü-
şüm Evden Başlar” projesiyle atıkların yerinde 
ayrıştırarak, geri dönüşümlerini sağladıklarını 
belirtti.

Başkan Hasan Kılca; “İlçemiz genelinde 
Sıfır Atık bilincinin daha da gelişmesi ve daha 
geniş bir tabana yayılması adına ilçemizdeki 
herkese ulaşma gayretindeyiz. Temiz, yeşil 
ve yaşanılabilir bir Karatay’ı geleceğe miras 
bırakmak, bizim en büyük sorumluluğumuz. 
Karatay Belediyesi olarak bu sorumlulukla bu-
güne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Geri 

dönüşüm çalışmalarımızla yaşadığımız doğayı 
ve canlıları koruyoruz. Bu konuda vatandaşla-
rımızla da işbirliği içerisindeyiz. Günlük yaşan-
tımızda çok daha az atığın oluşması ve oluşan 
bu atıkların uygun bir şekilde toplanıp geri 
dönüştürülmesi için Karatay genelinde eğitim-
ler veriyoruz. Özellikle site yöneticilerimiz ve 
apartman görevlilerimizle bir araya gelerek, 
onlara projeyi ve projenin nasıl yürüteceğimizi 
anlatıyoruz. Atıklar, evlerde tiplerine göre 
ayrıştırılıyor ve dönüştürülüyor. Karatay’da 
çöpler artık doğayı kirletmiyor, aksine temiz 
bir çevre oluşturmak için bize kaynak sağlıyor. 
Sıfır atık ve çevre konusunda hemşehrilerimi-
zin de duyarlı hareket etmesi bizleri çok mutlu 
ediyor. Bu vesileyle projemize katkı sunan tüm 
hemşehrilerime de teşekkür ediyorum” dedi.

Karatay Belediyesi, “Geri Dönüşüm Evden Başlar” sloganıyla başlattığı proje kapsamında ilçe 
genelindeki bütün evlerde geri dönüşüm seferberliği başlattı

40 BİN EVDE GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

Gelecek nesillere daha yeşil bir 
Karatay bırakmak için çalışmala-
rına hız veren Karatay Belediye-

si; çevre bilincinin topluma yansıması, daha 
temiz bir Karatay oluşturulması amacıyla 
yürütülen “Geleceğini Çöpe Atma” projesi-
ne devam ediyor. 

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanması ve vatandaşların da bilgilendi-
rilerek farkındalık oluşturmayı hedef alan 
proje sayesinde bugüne kadar hem binlerce 
ağacın kesilmesinin önüne geçildi hem de 
toplanan atıklar dönüştürülerek ekonomiye 
geri kazandırıldı. 

KARATAYLILARDAN ÜLKE 
EOKONOMİSİNE “GERİ DÖNÜŞÜM” 

KATKISI

Proje kapsamda Karatay Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, önce “Geleceğini Çöpe Atma” 
projeyle ilgili vatandaşlara bilgilendirici ilan 
ve broşürler dağıtarak geri dönüşümle ilgili 
olarak bir farkındalık oluşturuyor. Daha 
sonra ise ekipler, sitelere ve işyerlerine atık-
ların toplanacağı mavi poşet, geri dönüşüm 
kutuları ve kafesler dağıtıyor. Vatandaşlarca 
toplanan atıklar rutin olarak toplanıyor ve 
söz konusu atıklar geri dönüşüm tesislerin-
de ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırı-
lıyor. 

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşa 
evlerinde ve iş yerlerinde hem broşür ve 
el ilanlarıyla eğitimleri veriyor hem de 
vatandaşa mavi poşet dağıtarak Karataylı-
ların geri dönüşüme katılmaları sağlanmış 
oluyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi’nin 
projesine vatandaşlar da tam destek vererek 
ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

36 BİN 650 AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ

Gerçekleştirilen söz konusu projenin 
yanı sıra “Sıfır Atık” çalışmaları kapsamın-
da Karatay Belediyesi, 2020 yılı içerisinde 
toplamda 4 milyon 17 bin ton atık topladı. 
Toplanan atıklar sayesinde ise 2020’de 36 
bin 650 ağacın kurtarılmasını sağladı. Yine 
2020’de 25 bin 205 litre yakıt tasarrufu 
sağlanırken 6 milyon 650 kw enerji tasarru-
fu sağlandı ve 112 bin 750 metreküp de su 
israfının önüne geçildi. 

HEMŞEHRİLERİMİZİN DESTEĞİ BİZLERİ 
MUTLU EDİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; 
nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve yaşam 
koşullarının değişmesiyle ortaya çıkan aşırı 
tüketimin çevre kirliliği ve enerji tüketiminin 
artışına neden olduğuna vurgu yaparak bu 
durumun önüne geçilmesi amacıyla ülke gene-
linde birçok proje yürütüldüğünü söyledi. 

Bu kapsamda Karatay Belediyesi olarak da 
“Sıfır Atık” ve geri dönüşüme dair çalışmala-
rına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen 
Başkan Hasan Kılca, “Geleceğini Çöpe Atma” 
projesini de bu bağlamda önemsediklerinin 
altını çizdi. 

Hasan Kılca, “Bu projemiz sayesinde 
belediye olarak yürüttüğümüz geri dönüşüm 
çalışmalarımıza vatandaşlarımız ve esnafımızı 
da dahil etmiş oluyoruz. Projeyle hem hem-
şehrilerimizi dağıttığımız broşürlerle bilgi-
lendirerek bir farkındalık oluşturuyoruz hem 
de bu konuda vatandaşlarımızın da fikirlerini 
alarak birlikte önemli aşamalar kat ediyoruz. 
Bu kapsamda ilçemizdeki siteler ile işyerlerine 
mavi poşet, geri dönüşüm kutuları ve kafeler 
vererek atıkların yerinden toplanmasını sağ-
lıyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak bu atıkları 
toplayarak tesislerde ayrıştırmasını ve geri 
dönüşümünü sağlamış oluyorlar. Bu projemize 
Karataylı hemşehrilerimiz de projemize destek 
veriyor. Bu vesileyle büyük hassasiyet gösteren 
ve destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum. Karatay Belediyesi olarak bu konuda 
üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. 
Amacımız gelecek nesillere daha yeşil, daha 
temiz ve çok daha güzel bir Karatay bırakmak” 
ifadelerini kullandı.

KARATAYLILARDAN KARATAY 
BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Öte yandan vatandaşlar ve esnaflar da Ka-
ratay Belediyesi tarafından yürütülen “Gelece-
ğini Çöpe Atma” projesi için Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler. Ka-
rataylılar, “Daha önce kağıt, cam veya plastik 
atıklarımızı çöpe atıyorduk. Karatay Belediyesi 
bu projeyi başlatınca bizim de katkımız olsun 
dedik ve geri dönüşüm malzemelerini bizlere 
verdikleri poşet ve kutularda biriktirmeye baş-
ladık. Bu sayede de toplanan atıklar, dönüştü-
rülerek ekonomiye yeniden kazandırılıp israfın 
da önüne geçilmiş oluyor” dediler. 

Doğal kaynaklar ve çevrenin koruması, kaynak israfının 
önlenmesi ile evlerin yarı sıra işyerlerindeki atıkların 

dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amacıyla Karatay 
Belediyesi tarafından yürütülen “Geleceğini Çöpe Atma” 

projesi, Karataylılar da tam destek veriyor 

KARATAYLILARDAN 
“GELECEĞİNİ ÇÖPE 
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Karatay Belediyesi, ilçedeki kapalı 
pazar marketlerine yenilerini ekliyor. 
2 bin 275 metrekarelik alana sahip 

ve tek kat olarak tasarlanan Büyüksinan Kapalı 
Pazar Marketi Projesi’nde idari bölüm, enerji 
odası, çay ocağı güvenlik, mescit ve tuvaletler 
yer alacak. 

Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi projesi 
ise 2 bin 350 metrekarelik bir inşaat alanına 
sahip olup, Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi 
projesinin aynı özelliklerine sahip olacak. Bü-
yüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar Market 
projelerinin en önemli özellikleri ise güneş enerji 
santrallerinin (GES) bulunması. Güneş enerji 
santrali(GES) modeliyle inşa edilecek olan söz 
konusu projelerin temelleri ise, düzenlenen 
törenle atıldı.

PAZAR MARKETLERİMİZLE YILLIK 520 BİN 
LİRA KÂR ELDE EDECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Büyüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar 
marketlerin hayırlı olmasını dileyerek, pazar 
marketlerin hem vatandaşların ve pazar esnafı-
nın konforlu alışverişine katkı sağlayacağını hem 
de kendi enerjisini üreten yatırımlar olduğunu 
ifade etti. 

Atılan her temel, yapılan her hizmet, açılan 
her yeni tesisin Karataylılara ve şehre duy-
dukları muhabbet ile vefanın gereği olduğunu 

söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Hizmet ve 
yatırım anlayışımızın önceliği insan ve insana 
değer katan yatırımlardır. Yola çıktığımızda 
heybemizde Karatay için daha çok çalışmak, 
daha çok üretmek ve Karatay’ı hak ettiği 
yarınlara taşıma düşüncesi vardı. Azığımız ise 
muhabbet, samimiyet, gayret ve heyecandı. 
Bugün göreve geldiğimiz 130’uncu haftamızda 
90’ıncı yatırımımızı hayata geçiriyor olmanın 
ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz.  Günümüzde 
artan enerji giderleriyle azalan enerji kaynakları 
birlikte değerlendirildiğinde, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının önemi her geçen gün daha da 
artıyor. Türkiye de, güneş enerji verimliliğinin 
en yüksek olduğu ülkelerdendir. Konya’mızda 
en verimli şehirlerden birisi. Belediye olarak bu 
durumu fırsata çevirerek Tatlıcak ve Saraçoğlu 
mahallelerimize kurduğumuz Güneş Enerji 
Santrallerinden yıllık ortalama 2500 mvh enerji 
üretiyoruz. Bugün, hem esnafımızın ferah alan-
larda ticaretini yapması hem de vatandaşlarımı-
za daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda alışveriş 
olanağı sunmak amacıyla iki Pazar marketimizin 
temelini attık. Toplamda 4 bin 650 metrekare 
kapalı alana sahip Kalenderhane ve Büyüksinan 
Pazar Marketlerimizi yaklaşık 21 milyon liraya 
mal ediyoruz. Bu pazar marketlerimizi diğerle-
rinden ayıran özelliği ise çatılarının güneş enerji 
panelleriyle donatılmış olmasıdır. 600 kW/saat 
güce sahip, belediyemize yıllık katkısının ise 
toplamda 520 bin lira olacağını öngördüğümüz 

iki Güneş Enerjisi Santralini pazar marketleri-
mizin çatılarına yerleştiriyoruz. İki pazar market 
projemizle hem elektrik üretecek hem de va-
tandaşımızın ve esnafımızın alışveriş konforuna 
katkı sunacağız” dedi.

İKİ PROJEYLE BİRLİKTE KARATAY’DA AÇIK 
PAZAR YERİ KALMAYACAK 

Temeli atılan iki pazar marketle birlikte Ka-
ratay’da tüm pazar marketlerin kapalı olacağının 
altını çizen Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Yenilenebilir enerji kaynakların kullanımı 
sürdürülebilirlik, çevre ve ekonomik anlamda 
ciddi kazanç sağlamaktadır. Biz de Karatay 
Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynağı 
potansiyelini kullanarak doğa dostu projeler 
üretmeye devam ediyoruz. Temiz, doğa dostu, 
yenilenebilir ve tasarruflu enerji kaynağı olması 
bakımından da gerek ilçemiz, gerek şehrimiz 
gerekse ülkemiz için kıymetli bir hizmettir. Gö-
rev ve sorumluluk anlayışımız yalnızca bugünü 
kapsamıyor bugünden yarınlarımızı düşünüyor 
ve bu anlayışla çalışmalar yürütüyoruz. Bu 
bağlamda fonksiyonel enerjiye sahip yeni nesil 
Pazar marketlerimizin temelini atmanın gururu-
nu yaşıyoruz. Bu marketlerde tamamlandığında 
Karatay’da kapalı Pazar market olmayan yer 
kalmayacak. Büyüksinan ve Kalenderhane Pazar 
marketlerimizin esnafımıza,  vatandaşlarımıza 
ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Karatay Belediyesi tarafından güneş enerjisi santrali (GES) modeliyle projelendirilen Kalenderhane ve 
Büyüksinan kapalı pazar marketlerinin temelleri, düzenlenen törenle atıldı. Karatay Belediye Başkanı 

Hasan Kılca, projelerinin hem vatandaşların ve pazar esnafının konforlu alışverişine katkı sağlayacağını 
hem de kendi güneşten enerji üreterek bütçelerine katkı sağlayacağına vurgu yaptı

KARATAY’DAN GES PROJELI 
PAZAR MARKET 
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Karatay Belediyesi, ilçedeki kapalı 
pazar marketlerine yenilerini ekliyor. 
2 bin 275 metrekarelik alana sahip 

ve tek kat olarak tasarlanan Büyüksinan Kapalı 
Pazar Marketi Projesi’nde idari bölüm, enerji 
odası, çay ocağı güvenlik, mescit ve tuvaletler 
yer alacak. 

Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi projesi 
ise 2 bin 350 metrekarelik bir inşaat alanına 
sahip olup, Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi 
projesinin aynı özelliklerine sahip olacak. Bü-
yüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar Market 
projelerinin en önemli özellikleri ise güneş enerji 
santrallerinin (GES) bulunması. Güneş enerji 
santrali(GES) modeliyle inşa edilecek olan söz 
konusu projelerin temelleri ise, düzenlenen 
törenle atıldı.

PAZAR MARKETLERİMİZLE YILLIK 520 BİN 
LİRA KÂR ELDE EDECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Büyüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar 
marketlerin hayırlı olmasını dileyerek, pazar 
marketlerin hem vatandaşların ve pazar esnafı-
nın konforlu alışverişine katkı sağlayacağını hem 
de kendi enerjisini üreten yatırımlar olduğunu 
ifade etti. 

Atılan her temel, yapılan her hizmet, açılan 
her yeni tesisin Karataylılara ve şehre duy-
dukları muhabbet ile vefanın gereği olduğunu 

söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Hizmet ve 
yatırım anlayışımızın önceliği insan ve insana 
değer katan yatırımlardır. Yola çıktığımızda 
heybemizde Karatay için daha çok çalışmak, 
daha çok üretmek ve Karatay’ı hak ettiği 
yarınlara taşıma düşüncesi vardı. Azığımız ise 
muhabbet, samimiyet, gayret ve heyecandı. 
Bugün göreve geldiğimiz 130’uncu haftamızda 
90’ıncı yatırımımızı hayata geçiriyor olmanın 
ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz.  Günümüzde 
artan enerji giderleriyle azalan enerji kaynakları 
birlikte değerlendirildiğinde, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının önemi her geçen gün daha da 
artıyor. Türkiye de, güneş enerji verimliliğinin 
en yüksek olduğu ülkelerdendir. Konya’mızda 
en verimli şehirlerden birisi. Belediye olarak bu 
durumu fırsata çevirerek Tatlıcak ve Saraçoğlu 
mahallelerimize kurduğumuz Güneş Enerji 
Santrallerinden yıllık ortalama 2500 mvh enerji 
üretiyoruz. Bugün, hem esnafımızın ferah alan-
larda ticaretini yapması hem de vatandaşlarımı-
za daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda alışveriş 
olanağı sunmak amacıyla iki Pazar marketimizin 
temelini attık. Toplamda 4 bin 650 metrekare 
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Hasan Kılca, projelerinin hem vatandaşların ve pazar esnafının konforlu alışverişine katkı sağlayacağını 
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İl Başkanı Hasan Angı, şunları dile getirdi: 
“Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak 
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Santralleri ile de ekonomiye katkı sağlamaya de-
vam ediyor. Güneşe en verimli şehir olmamızın 
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Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem 
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AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK 
Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya 
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Yenilenebilir enerji ve çevreci 
yatırımlarıyla dikkat çeken Karatay 
Belediyesi, bu konuda ses getiren 

çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda 1,2 
megavatlık iki santrali devreye alan belediye, 
belediye hizmet binası başta olmak üzere kent-
teki park ve tesislerin aydınlatmasını güneş 
enerjisinden sağlıyor. Konuyla ilgili açıklama-
larda bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, bugüne kadar hayata geçirilen yatırım-
larla ilçenin çehresini değiştirmeye devam 
ettiklerini söyledi. Çevreci ve yenilenebilir 
enerji alanlarındaki projeleriyle ilçeye değer 
kattıklarını anlatan Kılca, 2017’de hizmete alı-
nan güneş enerjisi santralinin, bu yıl ikincisini 
açtıklarını ifade etti.

Kılca, iki santralden toplamda 1,2 mega-
vatlık enerji üretildiğini belirterek, enerjide 
artan dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla iki 
güneş enerji santralini hayata geçirdiklerini 
aktardı.

HEM ÇEVRECİ HEM EKONOMİK 

Belediyenin yenilenebilir enerji kaynakla-
rıyla kendi enerjisini üretmeyi amaçladıklarını 
vurgulayan Kılca, şöyle konuştu: “Hizmete 
sunduğumuz iki güneş enerji santraliyle bunu 
başardık. Saraçoğlu Mahallesi’nde yapımı 
tamamlanan ikinci güneş enerji santrali faali-
yete geçti. Daha önce Tatlıcak Mahallesi’nde 

kurduğumuz ilk santralimizle birlikte şu anda 
belediyemizin yenilenebilir enerjiye yaptığı 
katkımız, 1,2 megavatlık bir güce ulaşmış 
oldu. Her iki santralden ürettiğimiz enerji, 1,5 
milyon lira değerinde. Artık belediyemize ait 
tüm binalarda, tesislerimizde, tamirhanele-
rimizde ve parklarımızda tükettiğimiz enerji 
kadar enerjiyi bu santrallerimizden sağlıyo-
ruz. Karatay Belediyesi olarak yenilenebilir, 
temiz ve çevreci enerjiye geçtik. Öte yandan 
santrallerimiz kısa sürede kendisini amorti 
edecek.”

HEDEF ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

Başkan Kılca, enerjide artan dışa bağım-
lılığı azaltmak amacıyla Hükümet’in bugüne 
kadar birçok vizyon projelere imza attığını dile 
getirerek, “Bizler de bu vizyona katkı sunmak 
amacıyla iki güneş enerji santralini hayata 
geçirdik. Bu projelerimiz için yola çıkıldığında 
hedefimiz yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
enerji üretiminde sürdürülebilirliği artırmaktı. 
Hizmete sunduğumuz iki güneş enerji santra-
liyle bunu başardığımızı söyleyebilirim.”

Karatay Belediyesi, yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda 1,2 
megavatlık iki santrali devreye sokan Karatay Belediyesi, belediye başta olmak üzere kentteki park 

ve tesislerin tümünün aydınlatmasını güneşten karşılıyor

PARK VE TESISLER 
‘GÜNEŞLE’ AYDINLANIYORKaratay Belediyesi israfın ön-

lenmesini, kaynakların daha 
verimli kullanılmasını, atık 

oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek 
atık oluşumunun engellenmesi veya mini-
mize edilmesi, atığın oluşması durumunda 
ise kaynağında ayrı toplanması ve geri 
kazanımının sağlanmasını kapsayan “Sıfır 
Atık” projesi için ilçenin dört bir yanında 
farkındalık oluşturmak için eğitimlerine ve 
etkinliklerine devam ediyor. 

SEVİMLİ MASKOT “KARACAN” HER AN 
KARŞINIZA ÇIKABİLİR

Karatay Belediyesi bu kapsamda Tür-
kiye genelinde atıkların geri dönüşümünü 
sağlamak amacıyla yürütülen Sıfır Atık 
projesine katkı sunmak için çalışma ekibi-
ne “Karacan”ı da dahil etti. Sevimli maskot 
ilçenin dört bir yanında Karatay Belediye-
si’nin Sıfır Atık’ta tanıtım yüzü olacak. 

Sıfır Atık Projesinin maskotu “Kara-
can” zaman zaman Karataylılarla bir araya 
gelecek. “Karacan”ın etkinliklere de katı-
larak çocuklar tarafından benimsenmesi 
sağlanacak.

Bu kapsamda “Karacan” ilk kez sahaya 
inerek Karataylı vatandaşlara bez çanta ve 
içerisinde sıfır atık konusunda bilgilendirici 
broşür, tohum kalem ve açacakla birlikte 
mavi toplama poşeti dağıttı.

KILCA: SIFIR ATIKTA YENİ YÜZÜMÜZ 
“KARACAN” OLACAK

Sıfır Atık Projesi’ne 2018’den bu yana 

katkı vermeye devam ettiklerini dile geti-
ren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; 
şu ana kadar her türlü atığın kaynağında 
toplandıktan sonra ayrıştırılıp bertaraf 
edilmesi ve ekonomiye kazandırılması için 
pek çok proje yürüttüklerini aktararak, 
Sıfır Atık ekibine yeni katılan “Karacan” ile 
farkındalığın daha da artacağını söyledi. 

Sıfır Atık Projesiyle Karatay’da örnek 
çalışmaların bir bir hayata geçtiğine işaret 
eden Hasan Kılca; “Hedefimiz Sıfır Atık 
projesini, proje olmaktan çıkarıp bir yaşam 
kültürüne dönüştürmek, çevreyi koruma 
duygusunun altyapısını oluşturmaktı. Bu 
hedef doğrultusunda önemli adımlar attık. 
Sıfır Atık ile ilgili uzman kişilerden destek 
alıyoruz. Büyüğünden küçüğüne herkesin 
fikrini önemsiyor ve projelerimizde değer-
lendirmeye alıyoruz. Maskotumuz “Ka-
racan” da bu fikirler ışığında ortaya çıktı. 
Sıfır Atık’ta yeni yüzümüz maskotumuz 
“Karacan” olacak. Sıfır Atık Projesi’nin tüm 
Karatay’da yaygınlaşmasına ve özellikle 
çocuklar tarafından benimsenmesine katkı 
sağlamak için sahaya inen “Karacan” ilk 
günden dikkatleri üzerine çekti. Maskotu-
muzun temiz bir çevre için sürdürdüğü-
müz çalışmalarımıza katkı sağlayacağına 
inancımız tam. Gelecek nesillere temiz bir 
Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakıl-
ması için üzerimize düşen görevi en iyi 
şekilde yerine getirmek ve Karatay’dan 
sıfır atık bilincini genele yaymak için 
Türkiye’ye örnek olacak çalışmaları hayata 
geçirmeye devam edeceğiz. Ben bu nokta-
da emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

SIFIR ATIK’TA 
YENİ ÜYE 

“KARACAN”LA 
FARKINDALIK 

ARTACAK
Karatay Belediyesi, çocuklardan yetişkinlere kadar sıfır atık 

bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. 
Karatay’ın dört bir yanında devam eden farkındalık çalışmalarına 

artık Karatay’ın yeni üyesi “Karacan” da katılacak
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müz çalışmalarımıza katkı sağlayacağına 
inancımız tam. Gelecek nesillere temiz bir 
Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakıl-
ması için üzerimize düşen görevi en iyi 
şekilde yerine getirmek ve Karatay’dan 
sıfır atık bilincini genele yaymak için 
Türkiye’ye örnek olacak çalışmaları hayata 
geçirmeye devam edeceğiz. Ben bu nokta-
da emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

SIFIR ATIK’TA 
YENİ ÜYE 

“KARACAN”LA 
FARKINDALIK 

ARTACAK
Karatay Belediyesi, çocuklardan yetişkinlere kadar sıfır atık 

bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. 
Karatay’ın dört bir yanında devam eden farkındalık çalışmalarına 

artık Karatay’ın yeni üyesi “Karacan” da katılacak
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Karatay Belediyesi Karatay Kent 
Konseyi, hayatın birçok alanında 
olduğu gibi sıfır atık konusunda 

da önemli çalışmalar yapıyor. Karatay Be-
lediyesi tarafından da büyük destek gören 
örnek faaliyetlerle temel hedef, ilçenin ta-
mamında hedef sıfır atık bilinci oluşturmak. 

Bu kapsamda Karatay Kent Konseyi 
Sıfır Atık Çalışma Grubu, Karatay Bele-
diyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde “Sıfır 
Atık Farkındalık Okumaları” programı 
düzenledi. Sıfır atığın yaşamın her alanında 
uygulanmasını esas alan ve Öykü Yaman ile 
Emine Aksoydan tarafından kaleme alınan 
“Sürdürülebilir Yaşam Rehberi” adlı kitabın 
analizi yapıldığı programa Karatay Beledi-
yesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdüra-
him Arslan, Karatay Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, Karatay 
Belediyesi’nde görevli Çevre Mühendisi 
Mustafa Çağrı Kaya, Mehmet Yıldırım Gün-
düz, Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu 
üyeleri ile ilçeden gençler katıldı. 

KARATAY BELEDİYEMİZ SIFIR 
ATIK KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ 

ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Kitap analizi öncesinde konuşan Karatay 
Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan, 
sıfır atığın hayatın her alanında olan bir 
konu olduğunu bunun Karatay’da yaşayan 
bütün vatandaşlar tarafından çok daha fazla 
sahiplenilmesi için çalıştıklarını söyledi. 

Abdürahim Arslan, “Bir mahallede 
bir apartmanda bir vatandaşımızın bile 
Sıfır Atık konusunu sahiplenmesi, diğer 
insanları da farkındalık oluşturması anla-
mında etkileyebiliyor. Gerek Karatay Kent 
Konseyimiz gerekse belediyemiz bu konuda 
önemli çalışmalar yapıyor. Özellikle Karatay 
Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca da, 
Sıfır Atık konusuna ayrı bir önem veriyor ve 
bugüne kadar da pek çok projeyi hayata ge-
çirdi. Karatay Kent Konseyi olarak kıymetli 
bu gayrete katkı olması anlamında bugün 
bu programı düzenlemek istedik. Katılan 
tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi. 

SIFIR ATIK DÜNYAMIZIN VE 
HAYATLARIMIZIN OLMAZSA OLMAZI 

Karatay Belediyesi Çevre Mühendisi 
Mustafa Çağrıkaya da “Sıfır Atık” kavra-
mı öncesinde yerel yönetimlerin bu alanı 
genel bağlamda atık yönetimi çerçevesinde 
yürüttüğünün altını çizerek şunları aktardı: 
“Aradan geçen zaman içinde bu konu kendi 
arasında da ayrıştı ve Sıfır Atık kavramı 
2018’de bir proje olarak ortaya çıktı. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 
koordinesinde yürüyen Sıfır Atık Projesi 
tüm Türkiye genelinde önemli çalışma-
lar yapılıyor. Bu dönüşümle birlikte artık 
her vatandaşın aslında birebir sorumlu da 
olduğu bir alan haline geldi sıfır atık. Bizim 
çalışmalarımız da buna yönelik. İlçemizdeki 
tüm vatandaşlarımızı konuya dahil ederek 

çevremizi, havamızı, toprağımızı ve kay-
naklarımızı korumak hedefimiz var. Karatay 
Belediyesi de bu projenin başladığı günden 
beri en büyük katkıyı gayreti veriyor.”

HEPİMİZ HAYATLARIMIZA SIFIR ATIK 
BİLİNCİNİ TİTİZLİKLE UYGULAMALIYIZ

Mehmet Yıldırım Gündüz ise iki büyük 
savaştan çıkan dünyanın hammadde ile in-
san gücüne olan ihtiyacı dolayısıyla büyük 
bir dönüşüm geçirdiğini hatırlatarak bu 
dönemlerden sonra ortaya çıkan gelişme-
lerden bahsetti. 

Gündüz, “1972’de Rio’da ilk defa bir 
kongre düzenleniyor ve bu organizasyonda 
iklim değişikliğinin tanımı ve çerçevesi 
konuşuluyor. Sürdürülebilir yaşamın ne 
olduğu, ne olması gerektiği ve bu anlayışın 
hayatlarımıza sokulması ele alınıyor. İşte 
bu tarih itibariyle bugüne kadar insanın 
doğa, çevre ve sürdürülebilir yaşamla ilgili 
gayreti sürüyor. Ama bu arada insanın 
hammaddeye olan ihtiyacı da girerek 
artıyor. Bizim çabamız da bunun olması 
gerektiği kadar ve doğaya zarar vermeden 
yapılabilmesini sağlamak. Bu konuda çok 
güzel çalışmalar yapılıyor. Doğanın korun-
ması, yaşamın olumsuz bir şekilde etkilen-
memesi ve zaten günümüzde kısıtlı hale 
gelen hammadde ihtiyacına karşılık olarak 
herkesin ve her bireyin Sıfır Atık’a sahip 
çıkması ve hayatında titizlikle uygulaması 
gerekiyor” dedi. 

Sıfır Atık konusundaki çalışmalarıyla ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlayan Karatay 
Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ile birlikte pek çok proje yürütüyor. Söz konusu projeyi ve sıfır atık 
bilincini çok daha geniş bir tabana yaymaya gayret eden Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi, 

“Sıfır Atık Farkındalık Okumaları” programını gerçekleştirdi

KARATAY KENT KONSEYİ’NDEN “SIFIR 
ATIK FARKINDALIK OKUMALARI”

Karatay Belediyesi, yeni tip 
Koronavirüs salgınının ar-
dından ilçe genelinde aldığı 

tüm önlem ve tedbirleri en üst sevi-
yede tutmaya devam ediyor. Salgın ile 
birlikte kullanımı bir hayli artan maske 
ve eldiven gibi hijyenik malzemelerin 
insan sağlığına zarar vermeden berta-
raf edilmesi amacıyla Karatay Beledi-
yesi tarafından ilçenin birçok noktasına 
tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, tek kullanımlık 
maske ve eldiven gibi hijyen malzeme-
lerinin atık yönetimi konusunda alınan 
yeni önlemleri yayınladığı genelgeyle 
açıkladı. Söz konusu genelgede ev ve iş 
yerlerinde kullanılan atıkların ayrı çöp 
torbalarında depolanarak belediyelere 
teslim edilmesi gerektiği ifade edildi. 

Karatay Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü de harekete 
geçerek Koronavirüs salgınına yönelik 
önlemlerine bir yenisini ekledi. 

Bu önlemler kapsamında Karatay 
Belediyesi, tek kullanımlık maske, 
eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının 
düzenli ve sağlığı tehdit etmesini önle-
mek amacıyla ilçenin çeşitli noktaları-
na özel tıbbi atık kutuları yerleştirdi.

Vatandaşların virüsten korunmak 
için kullandıkları maske ve eldivenle-
rin normal bir atık olmadığını belirten 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
söz konusu hijyen malzemelerin en 
yakın tıbbi atık kutusuna atılması 
konusunda vatandaşları hassas olmaya 
çağırdı. 

Kutularda biriken tıbbi atıkların 
Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekiplerince periyo-
dik olarak toplanarak uygun koşullarda 
bertaraf edildiğine vurgu yapan Baş-

kan Hasan Kılca, “Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’mızın tek kullanımlık maske, 
eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının 
yönetimine ilişkin genelge yayınlama-
sının ardından biz de belediye olarak 
yeni kutular hazırladık. Maske ve eldi-
ven gibi malzemelerin evsel atıklarla 
karışmasını engellemek adına böyle 
bir adım attık. Bu tür malzemeler çöpe 
değil, ayrıştırılmış özel atık kutularına 
atmak, toplum sağlığı ve salgının daha 
fazla yayılmasının önüne geçilmesi 
adına büyük önem arz ediyor. Atık 
kutuları sayesinde maske ve eldiven-
ler, insan ve toplum sağlığı açısından 
bir tehdit oluşturmadan toplandıktan 
sonra bertaraf ediliyorlar. Belediye 
olarak vatandaşlarımızdan ve kurum-
larımızdan isteğimiz, kullanılan maske 
ve eldivenleri tıbbi atık kutularına at-
malarıdır. Bu konuda duyarlı olan tüm 
hemşehrilerimize şimdiden teşekkür 
ediyorum” dedi. 

TIBBİ ATIK KUTULARI KARATAY’IN 
15 NOKTASINA KONULDU 

Karatay Belediyesi tarafından baş-
latılan tıbbi atıkların toplanıp bertaraf 
edilmesi çalışması için kutu yerleştiri-
len yerler ise şöyle; Karatay Belediyesi 
Hizmet Binası girişi, Karatay Belediyesi 
Hizmet Binası önündeki bankamatik-
ler, Melike Hatun Çarşısı önü, Şerafet-
tin Camii civarı, Karatay Kaymakamlığı 
önü, KTO Karatay Üniversitesi önü, 
Köprübaşı ve Fatih Karakolları, Fenni 
Fırın-Çaputçu WC önü, Aziziye Camii 
civarı, Mevlana Çarşısı önü, Konya 
Adliyesi, Eski Garaj önü, Konya E Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Mevlana 
Meydanı.

Karatay Belediyesi, yeni tip Koronavirüs salgınının ardından ilçe genelinde aldığı tüm önlem ve tedbirleri en 
üst seviyede tutmaya devam ediyor. Salgın ile birlikte kullanımı bir hayli artan maske ve eldiven gibi hijyenik 

malzemelerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla Karatay Belediyesi tarafından 
ilçenin birçok noktasına tıbbi atık kutuları yerleştirildi

KARATAY’DA KARATAY’DA 
KULLANILMIŞ KULLANILMIŞ 

MASKE VE MASKE VE 
ELDİVENLER ELDİVENLER 
TIBBİ ATIK TIBBİ ATIK 

OLARAK OLARAK 
TOPLANIYORTOPLANIYOR
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Karatay Belediyesi Karatay Kent 
Konseyi, hayatın birçok alanında 
olduğu gibi sıfır atık konusunda 

da önemli çalışmalar yapıyor. Karatay Be-
lediyesi tarafından da büyük destek gören 
örnek faaliyetlerle temel hedef, ilçenin ta-
mamında hedef sıfır atık bilinci oluşturmak. 

Bu kapsamda Karatay Kent Konseyi 
Sıfır Atık Çalışma Grubu, Karatay Bele-
diyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde “Sıfır 
Atık Farkındalık Okumaları” programı 
düzenledi. Sıfır atığın yaşamın her alanında 
uygulanmasını esas alan ve Öykü Yaman ile 
Emine Aksoydan tarafından kaleme alınan 
“Sürdürülebilir Yaşam Rehberi” adlı kitabın 
analizi yapıldığı programa Karatay Beledi-
yesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdüra-
him Arslan, Karatay Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, Karatay 
Belediyesi’nde görevli Çevre Mühendisi 
Mustafa Çağrı Kaya, Mehmet Yıldırım Gün-
düz, Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu 
üyeleri ile ilçeden gençler katıldı. 

KARATAY BELEDİYEMİZ SIFIR 
ATIK KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ 

ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Kitap analizi öncesinde konuşan Karatay 
Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan, 
sıfır atığın hayatın her alanında olan bir 
konu olduğunu bunun Karatay’da yaşayan 
bütün vatandaşlar tarafından çok daha fazla 
sahiplenilmesi için çalıştıklarını söyledi. 

Abdürahim Arslan, “Bir mahallede 
bir apartmanda bir vatandaşımızın bile 
Sıfır Atık konusunu sahiplenmesi, diğer 
insanları da farkındalık oluşturması anla-
mında etkileyebiliyor. Gerek Karatay Kent 
Konseyimiz gerekse belediyemiz bu konuda 
önemli çalışmalar yapıyor. Özellikle Karatay 
Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca da, 
Sıfır Atık konusuna ayrı bir önem veriyor ve 
bugüne kadar da pek çok projeyi hayata ge-
çirdi. Karatay Kent Konseyi olarak kıymetli 
bu gayrete katkı olması anlamında bugün 
bu programı düzenlemek istedik. Katılan 
tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi. 

SIFIR ATIK DÜNYAMIZIN VE 
HAYATLARIMIZIN OLMAZSA OLMAZI 

Karatay Belediyesi Çevre Mühendisi 
Mustafa Çağrıkaya da “Sıfır Atık” kavra-
mı öncesinde yerel yönetimlerin bu alanı 
genel bağlamda atık yönetimi çerçevesinde 
yürüttüğünün altını çizerek şunları aktardı: 
“Aradan geçen zaman içinde bu konu kendi 
arasında da ayrıştı ve Sıfır Atık kavramı 
2018’de bir proje olarak ortaya çıktı. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 
koordinesinde yürüyen Sıfır Atık Projesi 
tüm Türkiye genelinde önemli çalışma-
lar yapılıyor. Bu dönüşümle birlikte artık 
her vatandaşın aslında birebir sorumlu da 
olduğu bir alan haline geldi sıfır atık. Bizim 
çalışmalarımız da buna yönelik. İlçemizdeki 
tüm vatandaşlarımızı konuya dahil ederek 

çevremizi, havamızı, toprağımızı ve kay-
naklarımızı korumak hedefimiz var. Karatay 
Belediyesi de bu projenin başladığı günden 
beri en büyük katkıyı gayreti veriyor.”

HEPİMİZ HAYATLARIMIZA SIFIR ATIK 
BİLİNCİNİ TİTİZLİKLE UYGULAMALIYIZ

Mehmet Yıldırım Gündüz ise iki büyük 
savaştan çıkan dünyanın hammadde ile in-
san gücüne olan ihtiyacı dolayısıyla büyük 
bir dönüşüm geçirdiğini hatırlatarak bu 
dönemlerden sonra ortaya çıkan gelişme-
lerden bahsetti. 

Gündüz, “1972’de Rio’da ilk defa bir 
kongre düzenleniyor ve bu organizasyonda 
iklim değişikliğinin tanımı ve çerçevesi 
konuşuluyor. Sürdürülebilir yaşamın ne 
olduğu, ne olması gerektiği ve bu anlayışın 
hayatlarımıza sokulması ele alınıyor. İşte 
bu tarih itibariyle bugüne kadar insanın 
doğa, çevre ve sürdürülebilir yaşamla ilgili 
gayreti sürüyor. Ama bu arada insanın 
hammaddeye olan ihtiyacı da girerek 
artıyor. Bizim çabamız da bunun olması 
gerektiği kadar ve doğaya zarar vermeden 
yapılabilmesini sağlamak. Bu konuda çok 
güzel çalışmalar yapılıyor. Doğanın korun-
ması, yaşamın olumsuz bir şekilde etkilen-
memesi ve zaten günümüzde kısıtlı hale 
gelen hammadde ihtiyacına karşılık olarak 
herkesin ve her bireyin Sıfır Atık’a sahip 
çıkması ve hayatında titizlikle uygulaması 
gerekiyor” dedi. 

Sıfır Atık konusundaki çalışmalarıyla ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlayan Karatay 
Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ile birlikte pek çok proje yürütüyor. Söz konusu projeyi ve sıfır atık 
bilincini çok daha geniş bir tabana yaymaya gayret eden Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi, 

“Sıfır Atık Farkındalık Okumaları” programını gerçekleştirdi

KARATAY KENT KONSEYİ’NDEN “SIFIR 
ATIK FARKINDALIK OKUMALARI”

Karatay Belediyesi, yeni tip 
Koronavirüs salgınının ar-
dından ilçe genelinde aldığı 

tüm önlem ve tedbirleri en üst sevi-
yede tutmaya devam ediyor. Salgın ile 
birlikte kullanımı bir hayli artan maske 
ve eldiven gibi hijyenik malzemelerin 
insan sağlığına zarar vermeden berta-
raf edilmesi amacıyla Karatay Beledi-
yesi tarafından ilçenin birçok noktasına 
tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, tek kullanımlık 
maske ve eldiven gibi hijyen malzeme-
lerinin atık yönetimi konusunda alınan 
yeni önlemleri yayınladığı genelgeyle 
açıkladı. Söz konusu genelgede ev ve iş 
yerlerinde kullanılan atıkların ayrı çöp 
torbalarında depolanarak belediyelere 
teslim edilmesi gerektiği ifade edildi. 

Karatay Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü de harekete 
geçerek Koronavirüs salgınına yönelik 
önlemlerine bir yenisini ekledi. 

Bu önlemler kapsamında Karatay 
Belediyesi, tek kullanımlık maske, 
eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının 
düzenli ve sağlığı tehdit etmesini önle-
mek amacıyla ilçenin çeşitli noktaları-
na özel tıbbi atık kutuları yerleştirdi.

Vatandaşların virüsten korunmak 
için kullandıkları maske ve eldivenle-
rin normal bir atık olmadığını belirten 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
söz konusu hijyen malzemelerin en 
yakın tıbbi atık kutusuna atılması 
konusunda vatandaşları hassas olmaya 
çağırdı. 

Kutularda biriken tıbbi atıkların 
Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekiplerince periyo-
dik olarak toplanarak uygun koşullarda 
bertaraf edildiğine vurgu yapan Baş-

kan Hasan Kılca, “Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’mızın tek kullanımlık maske, 
eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının 
yönetimine ilişkin genelge yayınlama-
sının ardından biz de belediye olarak 
yeni kutular hazırladık. Maske ve eldi-
ven gibi malzemelerin evsel atıklarla 
karışmasını engellemek adına böyle 
bir adım attık. Bu tür malzemeler çöpe 
değil, ayrıştırılmış özel atık kutularına 
atmak, toplum sağlığı ve salgının daha 
fazla yayılmasının önüne geçilmesi 
adına büyük önem arz ediyor. Atık 
kutuları sayesinde maske ve eldiven-
ler, insan ve toplum sağlığı açısından 
bir tehdit oluşturmadan toplandıktan 
sonra bertaraf ediliyorlar. Belediye 
olarak vatandaşlarımızdan ve kurum-
larımızdan isteğimiz, kullanılan maske 
ve eldivenleri tıbbi atık kutularına at-
malarıdır. Bu konuda duyarlı olan tüm 
hemşehrilerimize şimdiden teşekkür 
ediyorum” dedi. 

TIBBİ ATIK KUTULARI KARATAY’IN 
15 NOKTASINA KONULDU 

Karatay Belediyesi tarafından baş-
latılan tıbbi atıkların toplanıp bertaraf 
edilmesi çalışması için kutu yerleştiri-
len yerler ise şöyle; Karatay Belediyesi 
Hizmet Binası girişi, Karatay Belediyesi 
Hizmet Binası önündeki bankamatik-
ler, Melike Hatun Çarşısı önü, Şerafet-
tin Camii civarı, Karatay Kaymakamlığı 
önü, KTO Karatay Üniversitesi önü, 
Köprübaşı ve Fatih Karakolları, Fenni 
Fırın-Çaputçu WC önü, Aziziye Camii 
civarı, Mevlana Çarşısı önü, Konya 
Adliyesi, Eski Garaj önü, Konya E Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Mevlana 
Meydanı.

Karatay Belediyesi, yeni tip Koronavirüs salgınının ardından ilçe genelinde aldığı tüm önlem ve tedbirleri en 
üst seviyede tutmaya devam ediyor. Salgın ile birlikte kullanımı bir hayli artan maske ve eldiven gibi hijyenik 

malzemelerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla Karatay Belediyesi tarafından 
ilçenin birçok noktasına tıbbi atık kutuları yerleştirildi

KARATAY’DA KARATAY’DA 
KULLANILMIŞ KULLANILMIŞ 

MASKE VE MASKE VE 
ELDİVENLER ELDİVENLER 
TIBBİ ATIK TIBBİ ATIK 

OLARAK OLARAK 
TOPLANIYORTOPLANIYOR
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illerimizde yer alan tüm paydaşlarımızın ulusal 
ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin 
ve refah seviyelerinin artması, bölgemizin 
ekonomik açıdan kalkınması, yerli ve yabancı 
yatırımların bölgemize çekilmesi adına mali 
ve teknik destek mekanizmalarımızın yanı sıra 
ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz danışmanlık 
hizmetleri ile de bölgemizin her açıdan 
gelişimini desteklemeye gayret gösteriyoruz.

Bu doğrultuda kurum olarak, bölgemizin 
rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası 
gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt 
içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması 
amacıyla kurulduğumuz günden bugüne kadar 
gıda, tarım, hayvancılık, otomotiv, makine, 
plastik, döküm, savunma, sağlık, turizm, eğitim, 
enerji, tarım makineleri ve ayakkabıcılık gibi 
çeşitli sektörlere yönelik olarak uyguladığımız 
destek mekanizmaları ile TR52 Konya-
Karaman Bölgesi’nde toplamda 275 Milyon TL 
destek ve proje yararlanıcılarının sağladığı eş 
fi nansmanlar ile birlikte 500 Milyon TL’nin 
üzerinde bir yatırımı harekete geçirmiş 
durumdayız.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KAYNAK 
VERİMLİLİĞİNE 52 MİLYON TL KAYNAK 

AKTARDIK”

Gündelik yaşantının ayrılmaz bir 
parçasını oluşturan enerjiye, gerek yaşam 
standartlarındaki artış, gerekse artan nüfus ve 
sanayileşme ile birlikte her geçen gün daha 
fazla gereksinim duyulmaktadır. Enerjiye 
duyulan ihtiyaçtaki artış, başta ekolojik 
dengede bozulma olmak üzere, fi yat artışı, 
kaynakların azalması, bütçe ve cari dengede 
bozulma, dışa bağımlılık gibi birçok sorunu 
da beraberinde getirmektedir. Artan enerji 
talebi ve bunun ortaya çıkardığı sorunlarsa; 
ekonomiyi, çevreyi ve sosyal yaşamı olumsuz 
bir şekilde etkilemektedir.

Tam da bu noktada yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelim ve enerji verimliliği, 
Dünya üzerindeki dengenin korunmasında 
önemli bir adımdır. Çünkü yenilenebilir 
enerjilerin kullanılması, daha az fosil yakıt 
kullanımı, daha küçük karbon ayak izine neden 
olacak daha az sera gazı emisyonu ve daha 
az hava kirliliği demektir. Bunun yanı sıra, 
enerji konusunda dışa olan bağımlılığımızın 
azaltılması için ülke olarak mücadele verdiğimiz 
bir dönemde enerji tasarrufu ve yenilenebilir 
enerji konusunun önemi daha da artmaktadır. 

Bizler de kurum olarak bu doğrultuda, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
artırılması, enerjinin verimli kullanılması, 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak 
tarımsal amaçlı elektrik üretimi ve kullanımı, 
çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji 

İHSAN 
BOSTANCI

Mevlana Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri 

teknolojilerinin Ar-Ge faaliyetlerine dayalı olarak 
üretimi, güneş ve biyo-kütleden optimum 
elektrik üretimi, rüzgâr türbini gibi rüzgâr enerjisi 
teknolojilerinin üretimi, imalat sanayinde türbin, 
güneş paneli ve rüzgâr gülü imalatına yönelik 
Ar-Ge uygulamalarının geliştirilmesi, bölgedeki 
alternatif ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
ihracat temelinde üretimi ve geliştirilmesi gibi 
konularda bölgemizde yer alan KOBİ’ler, kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
olarak 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 
ve 2020 yıllarında ilan ettiğimiz Mali Destek 
Programlarımız ile toplamda 52 Milyon TL’nin 
üzerinde bir kaynak aktararak yararlanıcıların eş 
finansmanları ile birlikte bölgemizde 108 Milyon 
TL’lik bir yatırımı harekete geçirmiş durumdayız.

Ajans olarak, faaliyetlerimize başladığımız 
günden bugüne kadar yenilenebilir enerji ve 
enerji verimliliği alanında kaynak aktardığımız 
tüm projelerde temel amacımız bölgemizde 
kaynak verimliğinin geliştirilmesi için yenilikçi 
yöntemlerle mevcut kaynak kullanımında 
tasarrufun sağlanması ve yeni güç kaynaklarının 
üretiminin artırılması konusu oldu.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA 
RAPORLAMA VE TEKNİK DESTEK 

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Kalkınma Ajansları yapıları itibari ile sorumlu 
oldukları bölgelerde sadece mali destek sağlayan 
kuruluşlar değil, aynı zamanda o bölgede faaliyet 
gösteren firmaların altyapılarının güçlendirilmesi, 
rekabet güçlerinin artırılması ve sektörel 
gelişmelerin takibinin sağlanması doğrultusunda 
da çalışmalar yürüten kuruluşlardır. Bu noktada 
Ajans olarak bölgemiz kaynaklarının yerinde 
ve verimli kullanılması konusunda pek çok 
araştırma raporumuz ve teknik desteğimiz 
mevcut. Yine bu çerçevede, sanayide, binalarda 
ve ulaşımda, çevresel etki ve enerji talebinin 
azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, temiz 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma, planlama 
ve fizibilite çalışmaları, yenilenebilir enerji 
potansiyellerinin değerlendirilmesi ve enerji 
verimliliği etüdü projelerine Ajansımız tarafından 
destek sağlanmaktadır. 

Günümüzde Dünya ekonomilerinin gelişmesine 
bağlı olarak artan enerji ihtiyacına rağmen enerji 
kaynaklarının kısıtlı olması, ülkeleri yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanımına ve enerjiyi tasarruflu 
kullanmaya sevk etmektedir. Bu durum, ülkemiz 
gibi hızla sanayileşen ülkeler açısından ise 
daha da önem arz etmektedir. Çünkü ülkemiz 
ekonomisinin temel girdilerden biri enerjidir. 
Ülkemizde, enerji talebi hızlı bir şekilde artarken 
enerji üretimi maalesef bu artışın gerisinde 
kalmıştır. Bu durumun, özellikle son yıllarda 
imalat sanayii alanında yaptığı sıçrama ile önemli 
bir üretim merkezi haline gelen Bölgemiz için de 
aynı olduğunu görüyoruz. Bu açığı kapatmak, 
gerek ülke ve gerekse de bölge olarak enerji 
konusunda dışa olan bağımlılığımızın azaltılması 
noktasında mücadele verdiğimiz bir dönemde 
enerji konusunda alternatif enerji kaynaklarına 
yönelmek zorundayız. Bu noktada, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliği konusu yine ajansımızın 
odağında olmaya edecek.
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illerimizde yer alan tüm paydaşlarımızın ulusal 
ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin 
ve refah seviyelerinin artması, bölgemizin 
ekonomik açıdan kalkınması, yerli ve yabancı 
yatırımların bölgemize çekilmesi adına mali 
ve teknik destek mekanizmalarımızın yanı sıra 
ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz danışmanlık 
hizmetleri ile de bölgemizin her açıdan 
gelişimini desteklemeye gayret gösteriyoruz.

Bu doğrultuda kurum olarak, bölgemizin 
rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası 
gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt 
içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması 
amacıyla kurulduğumuz günden bugüne kadar 
gıda, tarım, hayvancılık, otomotiv, makine, 
plastik, döküm, savunma, sağlık, turizm, eğitim, 
enerji, tarım makineleri ve ayakkabıcılık gibi 
çeşitli sektörlere yönelik olarak uyguladığımız 
destek mekanizmaları ile TR52 Konya-
Karaman Bölgesi’nde toplamda 275 Milyon TL 
destek ve proje yararlanıcılarının sağladığı eş 
fi nansmanlar ile birlikte 500 Milyon TL’nin 
üzerinde bir yatırımı harekete geçirmiş 
durumdayız.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KAYNAK 
VERİMLİLİĞİNE 52 MİLYON TL KAYNAK 

AKTARDIK”

Gündelik yaşantının ayrılmaz bir 
parçasını oluşturan enerjiye, gerek yaşam 
standartlarındaki artış, gerekse artan nüfus ve 
sanayileşme ile birlikte her geçen gün daha 
fazla gereksinim duyulmaktadır. Enerjiye 
duyulan ihtiyaçtaki artış, başta ekolojik 
dengede bozulma olmak üzere, fi yat artışı, 
kaynakların azalması, bütçe ve cari dengede 
bozulma, dışa bağımlılık gibi birçok sorunu 
da beraberinde getirmektedir. Artan enerji 
talebi ve bunun ortaya çıkardığı sorunlarsa; 
ekonomiyi, çevreyi ve sosyal yaşamı olumsuz 
bir şekilde etkilemektedir.

Tam da bu noktada yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelim ve enerji verimliliği, 
Dünya üzerindeki dengenin korunmasında 
önemli bir adımdır. Çünkü yenilenebilir 
enerjilerin kullanılması, daha az fosil yakıt 
kullanımı, daha küçük karbon ayak izine neden 
olacak daha az sera gazı emisyonu ve daha 
az hava kirliliği demektir. Bunun yanı sıra, 
enerji konusunda dışa olan bağımlılığımızın 
azaltılması için ülke olarak mücadele verdiğimiz 
bir dönemde enerji tasarrufu ve yenilenebilir 
enerji konusunun önemi daha da artmaktadır. 

Bizler de kurum olarak bu doğrultuda, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
artırılması, enerjinin verimli kullanılması, 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak 
tarımsal amaçlı elektrik üretimi ve kullanımı, 
çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji 
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teknolojilerinin Ar-Ge faaliyetlerine dayalı olarak 
üretimi, güneş ve biyo-kütleden optimum 
elektrik üretimi, rüzgâr türbini gibi rüzgâr enerjisi 
teknolojilerinin üretimi, imalat sanayinde türbin, 
güneş paneli ve rüzgâr gülü imalatına yönelik 
Ar-Ge uygulamalarının geliştirilmesi, bölgedeki 
alternatif ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
ihracat temelinde üretimi ve geliştirilmesi gibi 
konularda bölgemizde yer alan KOBİ’ler, kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
olarak 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 
ve 2020 yıllarında ilan ettiğimiz Mali Destek 
Programlarımız ile toplamda 52 Milyon TL’nin 
üzerinde bir kaynak aktararak yararlanıcıların eş 
finansmanları ile birlikte bölgemizde 108 Milyon 
TL’lik bir yatırımı harekete geçirmiş durumdayız.

Ajans olarak, faaliyetlerimize başladığımız 
günden bugüne kadar yenilenebilir enerji ve 
enerji verimliliği alanında kaynak aktardığımız 
tüm projelerde temel amacımız bölgemizde 
kaynak verimliğinin geliştirilmesi için yenilikçi 
yöntemlerle mevcut kaynak kullanımında 
tasarrufun sağlanması ve yeni güç kaynaklarının 
üretiminin artırılması konusu oldu.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA 
RAPORLAMA VE TEKNİK DESTEK 

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Kalkınma Ajansları yapıları itibari ile sorumlu 
oldukları bölgelerde sadece mali destek sağlayan 
kuruluşlar değil, aynı zamanda o bölgede faaliyet 
gösteren firmaların altyapılarının güçlendirilmesi, 
rekabet güçlerinin artırılması ve sektörel 
gelişmelerin takibinin sağlanması doğrultusunda 
da çalışmalar yürüten kuruluşlardır. Bu noktada 
Ajans olarak bölgemiz kaynaklarının yerinde 
ve verimli kullanılması konusunda pek çok 
araştırma raporumuz ve teknik desteğimiz 
mevcut. Yine bu çerçevede, sanayide, binalarda 
ve ulaşımda, çevresel etki ve enerji talebinin 
azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, temiz 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma, planlama 
ve fizibilite çalışmaları, yenilenebilir enerji 
potansiyellerinin değerlendirilmesi ve enerji 
verimliliği etüdü projelerine Ajansımız tarafından 
destek sağlanmaktadır. 

Günümüzde Dünya ekonomilerinin gelişmesine 
bağlı olarak artan enerji ihtiyacına rağmen enerji 
kaynaklarının kısıtlı olması, ülkeleri yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanımına ve enerjiyi tasarruflu 
kullanmaya sevk etmektedir. Bu durum, ülkemiz 
gibi hızla sanayileşen ülkeler açısından ise 
daha da önem arz etmektedir. Çünkü ülkemiz 
ekonomisinin temel girdilerden biri enerjidir. 
Ülkemizde, enerji talebi hızlı bir şekilde artarken 
enerji üretimi maalesef bu artışın gerisinde 
kalmıştır. Bu durumun, özellikle son yıllarda 
imalat sanayii alanında yaptığı sıçrama ile önemli 
bir üretim merkezi haline gelen Bölgemiz için de 
aynı olduğunu görüyoruz. Bu açığı kapatmak, 
gerek ülke ve gerekse de bölge olarak enerji 
konusunda dışa olan bağımlılığımızın azaltılması 
noktasında mücadele verdiğimiz bir dönemde 
enerji konusunda alternatif enerji kaynaklarına 
yönelmek zorundayız. Bu noktada, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliği konusu yine ajansımızın 
odağında olmaya edecek.
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Avrupa Birliği’nin bir ajan-
sı olan Avrupa Çevre Ajansı 
(AÇA) çevre hakkında doğru ve 

bağımsız bilgi sunma amacıyla kuruldu. 
Çevre politikası geliştirme, benimseme, 
uygulama ve değerlendirme alanında 
bilgiler sunan ajansı kuran tüzük Avrupa 
Birliği tarafından 1990 yılında kabul edildi. 
1993’ün sonunda ise AÇA’nın Kopen-
hag’a kurulmasına yönelik kararın hemen 
akabinde yürürlüğe girdi. AÇA, topluluk 
ve üye ülkelerin çevrenin iyileştirilmesi, 
çevresel hususların ekonomik politikalarla 
bütünleştirilmesi ve sürdürülebilirliğe geçiş 
hakkında bilgilendirilmiş kararlar alma-
larına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca 
Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını (Eionet) 
koordine ediyor. AÇA’da 32 üye ülke ve 
6 işbirliği yapan ülke bulunuyor. Avrupa 
Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET), AÇA 
ile ülkelerin ortaklık ağı olarak kullanılıyor. 
AÇA ağın geliştirilmesinden ve faaliyetle-
rinin koordinasyonundan sorumlu olarak 
görev alıyor. AÇA, bu amaçla, ulusal odak 
noktalarıyla, genellikle de ulusal çevre 
ajansları veya çevre bakanlıklarıyla yakın 
işbirliği içinde çalışıyor. 

HİZMET ALANLARI

AÇA’nın hizmet ağı oldukça geniş. Bu 
kapsamda AÇA, Avrupa Birliği kurumla-
rı-Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamento-
su, Konsey ve üye ülkeler, Avrupa politika 
aktörlerinden oluşan bu esas gruba ek 
olarak, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Böl-
geler Komitesi gibi AB kurumlarına hizmet 
veriyor. 

AB KURUMLARI İLE İŞ BİRLİĞİ 
AVRUPA KOMİSYONU

TÜRKİYE, AVRUPA 
ÇEVRE AJANSI’NA ÜYE

Avrupa Birliği’nin bir ajansı olarak çevre hakkında doğru ve bağımsız bilgi sunma 
amacıyla kurulan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)’na üye ülkeler arasında yer alan Türkiye, AÇA 

ile ortak çalışmalar yapıyor 
AÇA’nın Avrupa Komisyonu ile olan 

etkileşimleri, politika oluşturma döngüsü-
nün uygun aşamalarında gerçekleştiriliyor. 
Komisyon ve Ajansta çok yıllık bir çalışma 
programına geçiş yapılması, bunu kolay-
laştırmaya yardımcı oluyor. Bu eylem, 
Komisyon ve AÇA’nın stratejik programla-
ma belgeleri arasında daha fazla tutarlılık 
ve uyum olmasına olanak sağlıyor. Çevre 
(DG ENV) ve İklim Eylemi Genel Mü-
dürlükleri (DG CLIMA) AÇA’nın Avrupa 
Komisyon’undaki ana ortaklarıdır. Bu üç 
kurum aynı zamanda, Avrupa çevre ve 
iklim politikası konusundaki bilgi altyapısı 
üzerine çalışmalarını; Araştırma ve İno-
vasyon Genel Müdürlüğü (DG RTD), Ortak 
Araştırma Merkezi (JRC) ve Eurostat ile de 
yakın dayanışma içinde sürdürür.

Dikkate alınması gereken çevresel 
hususların sektör politikalarına olan en-
tegrasyonu arttıkça, AÇA da iş birliklerinin 
kapsamını; Ulaşım, Enerji, Tarım ve Bölge-
sel Politikalar gibi diğer Avrupa Komisyonu 
Genel Müdürlükleri ile genişletiyor.

AVRUPA PARLAMENTOSU

AÇA, Avrupa Parlamentosu’nu des-
teklemek amacıyla brifingler hazırlamak-
ta, çalıştaylar ve gayri resmi toplantılar 
organize ediyor. Ayrıca, istek üzerine 
komite oturumlarına da katılım sağlı-
yor. AÇA ile Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda 
Güvenliği Komitesi arasında yakın bir iş 
birliği bulunuyor. Bunla birlikte, Ulaşım ve 
Turizm, Sanayi, Araştırma ve Enerji, Tarım 
ve Kırsal Kalkınma ile Bölgesel Gelişim 
gibi alanlarda faaliyet gösteren komitelerin 
yer aldığı diğer 22 Komite’nin çoğuyla da 
birlikte çalışmalar yürütüyor.

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

AÇA Genel Müdürü düzenli olarak AB 

çevre bakanlarının gerçekleştirdiği gayri 
resmi toplantılara davet ediliyor. Buna ek 
olarak, AÇA, örneğin raporlar hazırlamak 
veya istek üzerine seminer ve çalıştaylar 
düzenlemek suretiyle AB Dönem Başkan-
lıklarının çevresel faaliyetlerini destekliyor. 

AB DANIŞMA ORGANLARI

AÇA, talep üzerine, Bölgeler Komitesi 
ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi 
gibi AB danışma organlarıyla birlikte, ortak 
çalışma gerçekleştiriyor. Konferanslara 
katılım, raportörlere girdi sağlama ve gayri 

resmi iletişimler bu çalışmalar arasında yer 
alıyor. 

TÜRKİYE DE ÜYE

AÇA’nın şu anda 32 üye ülkesi ve altı 
tane işbirliği halinde olduğu ülke bulun-
maktadır. İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, 
İsviçre ve Türkiye ile birlikte 27 Avrupa 
Birliği Üyesi Ülkeleri’ni kapsayan 32 üyesi 
bulunuyor. Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve 
Kosova ise işbirliği yaptığı ülkeler arasında 
yer alıyor. 
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Avrupa Birliği’nin bir ajan-
sı olan Avrupa Çevre Ajansı 
(AÇA) çevre hakkında doğru ve 

bağımsız bilgi sunma amacıyla kuruldu. 
Çevre politikası geliştirme, benimseme, 
uygulama ve değerlendirme alanında 
bilgiler sunan ajansı kuran tüzük Avrupa 
Birliği tarafından 1990 yılında kabul edildi. 
1993’ün sonunda ise AÇA’nın Kopen-
hag’a kurulmasına yönelik kararın hemen 
akabinde yürürlüğe girdi. AÇA, topluluk 
ve üye ülkelerin çevrenin iyileştirilmesi, 
çevresel hususların ekonomik politikalarla 
bütünleştirilmesi ve sürdürülebilirliğe geçiş 
hakkında bilgilendirilmiş kararlar alma-
larına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca 
Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını (Eionet) 
koordine ediyor. AÇA’da 32 üye ülke ve 
6 işbirliği yapan ülke bulunuyor. Avrupa 
Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET), AÇA 
ile ülkelerin ortaklık ağı olarak kullanılıyor. 
AÇA ağın geliştirilmesinden ve faaliyetle-
rinin koordinasyonundan sorumlu olarak 
görev alıyor. AÇA, bu amaçla, ulusal odak 
noktalarıyla, genellikle de ulusal çevre 
ajansları veya çevre bakanlıklarıyla yakın 
işbirliği içinde çalışıyor. 

HİZMET ALANLARI

AÇA’nın hizmet ağı oldukça geniş. Bu 
kapsamda AÇA, Avrupa Birliği kurumla-
rı-Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamento-
su, Konsey ve üye ülkeler, Avrupa politika 
aktörlerinden oluşan bu esas gruba ek 
olarak, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Böl-
geler Komitesi gibi AB kurumlarına hizmet 
veriyor. 

AB KURUMLARI İLE İŞ BİRLİĞİ 
AVRUPA KOMİSYONU

TÜRKİYE, AVRUPA 
ÇEVRE AJANSI’NA ÜYE

Avrupa Birliği’nin bir ajansı olarak çevre hakkında doğru ve bağımsız bilgi sunma 
amacıyla kurulan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)’na üye ülkeler arasında yer alan Türkiye, AÇA 

ile ortak çalışmalar yapıyor 
AÇA’nın Avrupa Komisyonu ile olan 

etkileşimleri, politika oluşturma döngüsü-
nün uygun aşamalarında gerçekleştiriliyor. 
Komisyon ve Ajansta çok yıllık bir çalışma 
programına geçiş yapılması, bunu kolay-
laştırmaya yardımcı oluyor. Bu eylem, 
Komisyon ve AÇA’nın stratejik programla-
ma belgeleri arasında daha fazla tutarlılık 
ve uyum olmasına olanak sağlıyor. Çevre 
(DG ENV) ve İklim Eylemi Genel Mü-
dürlükleri (DG CLIMA) AÇA’nın Avrupa 
Komisyon’undaki ana ortaklarıdır. Bu üç 
kurum aynı zamanda, Avrupa çevre ve 
iklim politikası konusundaki bilgi altyapısı 
üzerine çalışmalarını; Araştırma ve İno-
vasyon Genel Müdürlüğü (DG RTD), Ortak 
Araştırma Merkezi (JRC) ve Eurostat ile de 
yakın dayanışma içinde sürdürür.

Dikkate alınması gereken çevresel 
hususların sektör politikalarına olan en-
tegrasyonu arttıkça, AÇA da iş birliklerinin 
kapsamını; Ulaşım, Enerji, Tarım ve Bölge-
sel Politikalar gibi diğer Avrupa Komisyonu 
Genel Müdürlükleri ile genişletiyor.

AVRUPA PARLAMENTOSU

AÇA, Avrupa Parlamentosu’nu des-
teklemek amacıyla brifingler hazırlamak-
ta, çalıştaylar ve gayri resmi toplantılar 
organize ediyor. Ayrıca, istek üzerine 
komite oturumlarına da katılım sağlı-
yor. AÇA ile Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda 
Güvenliği Komitesi arasında yakın bir iş 
birliği bulunuyor. Bunla birlikte, Ulaşım ve 
Turizm, Sanayi, Araştırma ve Enerji, Tarım 
ve Kırsal Kalkınma ile Bölgesel Gelişim 
gibi alanlarda faaliyet gösteren komitelerin 
yer aldığı diğer 22 Komite’nin çoğuyla da 
birlikte çalışmalar yürütüyor.

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

AÇA Genel Müdürü düzenli olarak AB 

çevre bakanlarının gerçekleştirdiği gayri 
resmi toplantılara davet ediliyor. Buna ek 
olarak, AÇA, örneğin raporlar hazırlamak 
veya istek üzerine seminer ve çalıştaylar 
düzenlemek suretiyle AB Dönem Başkan-
lıklarının çevresel faaliyetlerini destekliyor. 

AB DANIŞMA ORGANLARI

AÇA, talep üzerine, Bölgeler Komitesi 
ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi 
gibi AB danışma organlarıyla birlikte, ortak 
çalışma gerçekleştiriyor. Konferanslara 
katılım, raportörlere girdi sağlama ve gayri 

resmi iletişimler bu çalışmalar arasında yer 
alıyor. 

TÜRKİYE DE ÜYE

AÇA’nın şu anda 32 üye ülkesi ve altı 
tane işbirliği halinde olduğu ülke bulun-
maktadır. İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, 
İsviçre ve Türkiye ile birlikte 27 Avrupa 
Birliği Üyesi Ülkeleri’ni kapsayan 32 üyesi 
bulunuyor. Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve 
Kosova ise işbirliği yaptığı ülkeler arasında 
yer alıyor. 
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Konya’nın ve Türkiye’nin önemli 
markalarından olan Konya Çimento 
Sanayi A.Ş. kurulduğu 1954 yılın-

dan beri üretim yaparken, bu üretimi çevreci 
bir şekilde gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor. 
Bu kapsamda özel çalışmalar yürüten firma, 

İnsan ve Çevre Sağlığı bilinciyle hareket 
ederek, yatırımlarını da bu iki unsura göre 
şekillendiriyor. 

ÇEVRE MEVZUATINA TAM UYUM 

Konya Çimento A.Ş.’de yürütülen faali-
yetler kapsamında tüm yasal gereklilikler kar-
şılanarak; Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresi 
içinde yenileniyor. Bu kapsamda firma, Çevre 
İzin ve Lisans Belgesi’nin alınma sürecinde 
hava kalitesi ve emisyon ölçümleri yaparak, 
hazırlanan teknik dokümantasyonu Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 
sunarak, Konya Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan kont-
roller sonrasında Çevre İzin ve Lisan Belgesi’ni 
yeniledi. Ayrıca firma, 2020 Yılında Şirket 
Ticari Sicilinde yapılan değişiklik ile Konya 
Çimento Sanayii A.Ş. grup bazında yürüttüğü 

tüm faaliyetlere ve gerekli görülmesi halinde 
diğer paydaşlara Çevre Mevzuatı kapsamında 
Danışmanlık hizmet vermek üzere Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. 
Konya Çimento bu yolla, Çevre İzin ve Lisans 
Süreci başta olmak üzere tüm teknik ve idari 
hususlara ilişkin yönetimin, kendi bünyesinde 
çalışan uzman personel ile üst seviyeye çıkarıl-
masını amaçladı.

YAKITA VE HAMMADDEYE ALTERNATİF 
KULLANILAN MALZEMELER İLE DOĞAL 

KAYNAKLARIN KORUNMASI 

Firma, çimento yarı mamulü olan klinke-
rin üretiminde, doğal kayaçlar olan kireç taşı 
(kalker), kil, tras ve demir cevherini kullanır-
ken; Konya ve civar illerin sanayi kuruluşları 
tarafından üretim süreçlerinde atık veya artık 
olarak ayrılan bazı malzemeler alternatif 
hammadde olarak kullanabiliyor. Yine firma, 
klinker üretiminde yüksek ısı elde etmek amacı 
ile konvansiyonel yakıt olarak kullanılan yüksek 
kaloriye sahip kömüre ikame olarak bazı atık 
türlerini alternatif yakıt olarak kullanıyor. Kon-
ya Çimento bu sayede, alternatif yakıt olarak 

kullanılan atıklarla çoğunluğu yurt dışı kay-
naklardan temin edilen yüksek kalorili kömür 
ikame ederek; döviz ile satın alınan yakıtın ül-
kemiz cari açığına katkısının önüne de geçiyor. 
Bu yaklaşımla Konya Çimento, doğal kaynak 
olan hammaddelerin kullanımını oransal olarak 
azaltırken, çevreye zararı kaçınılmaz olan atık-
ların çevreye olan zararını da engelliyor.

ÜRETİM FAALİYETLERİNİN İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNE OLAN ETKİLERİNİN 

AZALTILMASI 

Çimento yarı mamulü olan klinkerin üreti-
mi esnasında kullanılan karbon esaslı ham-
maddeler, yakıt ve elektrik tüketimi, doğrudan 
veya dolaylı olarak karbondioksit oluşumuna 
neden olurken, bu konuda önlemler alan firma, 
etkisi küresel olan iklim değişikliğine karşı 
yürütülen ulusal mücadeleye katkı sağlıyor. Bu 
kapsamda Konya Çimento; Birim kütle başına 
karbon dioksit salımı daha az olan alternatif ya-
kıtların kullanımının arttırılması için teknolojik 
iyileştirmeler yaparken, katkılı çimento üretim 
ve satışına öncelik vererek klinker kullanım 
miktarını azaltıyor. Bu sayede firma, çimento 

ÇEVRE VE INSAN ODAKLI 
ÜRETIM YAPIYOR 

Ülkemizin önemli bir markası olan Konya Çimento Sanayi A.Ş., önemli bir üretim 
gerçekleştirirken, bu üretimi çevreci ve insan odaklı yaklaşımla geleceğe taşıyor. Bu anlayışla 

fi rma, yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor 

kalitesini ve dayanımından ödün verme-
den karbon ayak izi daha az olan ürün 
üretiyor. Yine firmanın yaptığı yenilikler 
sayesinde üretimde yıllar içinde enerjiyi 
verimli kullanan ekipmanlar kullanılarak; 
birim ürün başına tüketilen elektrik miktarı 
da azaltılıyor. 

HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ 

Konya Çimento üretim tesislerinde 
klinker ve çimento üretim hattı kapsamın-
da 2’si ana baca olmak üzere toplam 63 
Emisyon Kaynağı bulunuyor. Söz konusu 
bacalarda çimento üretim teknolojisi için 
en verimli filtreleme sistemi olan torbalı 
filtreler kullanan firma, İki ana bacanın ya-
nında 61 tali baca kullanarak emisyonların 
kontrol altına alınmasını ve üretimin çevre 
ile uyumlu şekilde sürdürülmesini sağlıyor. 
Yine Konya Çimento üretim tesislerindeki 
bacalarda kullanılan torbalı filtrelerin toz 
tutma kapasitesi yüzde 99,6 ila yüzde 
99,9 arasında olup, bu sayede çevreye 
olan zarar engelleniyor. Firma, torbalı 
filtrelerin çalışmadığı zamanlarda üretim 
faaliyetini durduruyor, filtre sisteminin 
arızası giderilmeden üretime başlamıyor. 
Firmanın üretim tesisindeki ana bacaları 
toz ve gaz emisyonları torbalı filtrelerden 
geçirildikten sonra baca çıkışında kurulu 
cihazlar ile sürekli ölçüme tabi tutuluyor. 
Sürekli ölçülen emisyon değerleri Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve 
Konya Valiliği İl Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Müdürlüğü tarafından kulla-
nılan yazılım ile çevrimiçi olarak sürekli 
izleniyor. Bu sayede firmanın bacalarından 
ölçülen konsantrasyon değerlerinin hiçbir 
şart altında ve süreklilik arz edecek şekilde 
mevzuatta belirtilen limit değerlerini aşımı 
söz konusu olmuyor. 

Bunun yanında firma,iki yılda bir 
olmak üzere düzenli olarak hava kalitesi ve 
emisyon ölçümleri yapıyor. Yine firma, ana 
baca ölçümlerini üçer aylık periyotlarda 
tekrarlayarak, bu ölçümlere ilave olarak 
yasal zorunluluk bulunmamasına rağmen 
çalışanların da kişisel maruziyet ölçümleri-
ni gerçekleştiriyor. Firma yaptığı bu ölçüm-

ler sonucunda sorun tespit ederse, 
yatırım ihtiyacı belirlenerek gerekli 
iyileştirmeleri gerçekleştiriyor. Bu 
anlamda, firma yaptığı yatırımla, 
kapalı Klinker Stokhol inşasını Çevre 
Mevzuatı gerekliliklerini karşılamak 
üzere 2014 yılında tamamladı. 
Stokhol döneminin gerekliliklerinin 
üstünde yapılan yatırım; 150.000 
m3 kapasite ile inşa edilirken, söz 
konusu stokhol başlı başına Çevre 
yatırımı olarak dikkat çekiyor.

SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ 

Konya Çimento, suyun 
verimli kullanımına dönük de 
önemli faaliyetler yürütüyor. 
Firmanın üretim tesisinde en-
düstri faaliyetleri kaynaklı atık su 
oluşmuyor. 

Tüm izinlerini bu doğrultuda 
alan firma, müştemilatı içinde 
oluşan evsel atık sularını, alınan 
izinler dâhilinde Konya Büyükşehir 
Belediyesi atık su toplama siste-
mine dahil ediyor. Ayrıca firma, 
fabrika içinde eski ocak alanında bi-
rikerek gölet hacmine ulaşan yüzey 
suları çevresi ile birlikte rehabilite 
ederek, mevcut halinin korunması 
için faaliyetler sürdürüyor.

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA 
FAALİYETLERİ 

Firma ekonomik ömrünü ta-
mamlayan hammadde ocaklarının bir 
bölümünü; 23.01.2010 tarih, 27471 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Madencilik Faaliyet-
leri ile Bozulan Arazilerin Doğaya 
Yeniden Kazandırılması Yönetme-
liği kapsamında rehabilite etti. Bu 
kapsamda firma, proje döneminde 
dikilen 36.250 adet ağaca ilave 
olarak farklı türlerde 120.000 ağacı 
günümüze kadar fabrikanın farklı 
lokasyonlarına dikerek, floranın 
geliştirilmesine katkı sağladı.

ler sonucunda sorun tespit ederse, 
yatırım ihtiyacı belirlenerek gerekli 
iyileştirmeleri gerçekleştiriyor. Bu 

kapalı Klinker Stokhol inşasını Çevre 
Mevzuatı gerekliliklerini karşılamak 

Stokhol döneminin gerekliliklerinin 
üstünde yapılan yatırım; 150.000 
m3 kapasite ile inşa edilirken, söz 
konusu stokhol başlı başına Çevre 

SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ 

mamlayan hammadde ocaklarının bir 
bölümünü; 23.01.2010 tarih, 27471 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Madencilik Faaliyet-
leri ile Bozulan Arazilerin Doğaya 
Yeniden Kazandırılması Yönetme-
liği kapsamında rehabilite etti. Bu 
kapsamda firma, proje döneminde 

olarak farklı türlerde 120.000 ağacı 
günümüze kadar fabrikanın farklı 

izinler dâhilinde Konya Büyükşehir 

fabrika içinde eski ocak alanında bi-
rikerek gölet hacmine ulaşan yüzey 
suları çevresi ile birlikte rehabilite 
ederek, mevcut halinin korunması 

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA 
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Konya’nın ve Türkiye’nin önemli 
markalarından olan Konya Çimento 
Sanayi A.Ş. kurulduğu 1954 yılın-

dan beri üretim yaparken, bu üretimi çevreci 
bir şekilde gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor. 
Bu kapsamda özel çalışmalar yürüten firma, 

İnsan ve Çevre Sağlığı bilinciyle hareket 
ederek, yatırımlarını da bu iki unsura göre 
şekillendiriyor. 

ÇEVRE MEVZUATINA TAM UYUM 

Konya Çimento A.Ş.’de yürütülen faali-
yetler kapsamında tüm yasal gereklilikler kar-
şılanarak; Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresi 
içinde yenileniyor. Bu kapsamda firma, Çevre 
İzin ve Lisans Belgesi’nin alınma sürecinde 
hava kalitesi ve emisyon ölçümleri yaparak, 
hazırlanan teknik dokümantasyonu Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 
sunarak, Konya Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan kont-
roller sonrasında Çevre İzin ve Lisan Belgesi’ni 
yeniledi. Ayrıca firma, 2020 Yılında Şirket 
Ticari Sicilinde yapılan değişiklik ile Konya 
Çimento Sanayii A.Ş. grup bazında yürüttüğü 

tüm faaliyetlere ve gerekli görülmesi halinde 
diğer paydaşlara Çevre Mevzuatı kapsamında 
Danışmanlık hizmet vermek üzere Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. 
Konya Çimento bu yolla, Çevre İzin ve Lisans 
Süreci başta olmak üzere tüm teknik ve idari 
hususlara ilişkin yönetimin, kendi bünyesinde 
çalışan uzman personel ile üst seviyeye çıkarıl-
masını amaçladı.

YAKITA VE HAMMADDEYE ALTERNATİF 
KULLANILAN MALZEMELER İLE DOĞAL 

KAYNAKLARIN KORUNMASI 

Firma, çimento yarı mamulü olan klinke-
rin üretiminde, doğal kayaçlar olan kireç taşı 
(kalker), kil, tras ve demir cevherini kullanır-
ken; Konya ve civar illerin sanayi kuruluşları 
tarafından üretim süreçlerinde atık veya artık 
olarak ayrılan bazı malzemeler alternatif 
hammadde olarak kullanabiliyor. Yine firma, 
klinker üretiminde yüksek ısı elde etmek amacı 
ile konvansiyonel yakıt olarak kullanılan yüksek 
kaloriye sahip kömüre ikame olarak bazı atık 
türlerini alternatif yakıt olarak kullanıyor. Kon-
ya Çimento bu sayede, alternatif yakıt olarak 

kullanılan atıklarla çoğunluğu yurt dışı kay-
naklardan temin edilen yüksek kalorili kömür 
ikame ederek; döviz ile satın alınan yakıtın ül-
kemiz cari açığına katkısının önüne de geçiyor. 
Bu yaklaşımla Konya Çimento, doğal kaynak 
olan hammaddelerin kullanımını oransal olarak 
azaltırken, çevreye zararı kaçınılmaz olan atık-
ların çevreye olan zararını da engelliyor.

ÜRETİM FAALİYETLERİNİN İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNE OLAN ETKİLERİNİN 

AZALTILMASI 

Çimento yarı mamulü olan klinkerin üreti-
mi esnasında kullanılan karbon esaslı ham-
maddeler, yakıt ve elektrik tüketimi, doğrudan 
veya dolaylı olarak karbondioksit oluşumuna 
neden olurken, bu konuda önlemler alan firma, 
etkisi küresel olan iklim değişikliğine karşı 
yürütülen ulusal mücadeleye katkı sağlıyor. Bu 
kapsamda Konya Çimento; Birim kütle başına 
karbon dioksit salımı daha az olan alternatif ya-
kıtların kullanımının arttırılması için teknolojik 
iyileştirmeler yaparken, katkılı çimento üretim 
ve satışına öncelik vererek klinker kullanım 
miktarını azaltıyor. Bu sayede firma, çimento 

ÇEVRE VE INSAN ODAKLI 
ÜRETIM YAPIYOR 

Ülkemizin önemli bir markası olan Konya Çimento Sanayi A.Ş., önemli bir üretim 
gerçekleştirirken, bu üretimi çevreci ve insan odaklı yaklaşımla geleceğe taşıyor. Bu anlayışla 

fi rma, yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor 

kalitesini ve dayanımından ödün verme-
den karbon ayak izi daha az olan ürün 
üretiyor. Yine firmanın yaptığı yenilikler 
sayesinde üretimde yıllar içinde enerjiyi 
verimli kullanan ekipmanlar kullanılarak; 
birim ürün başına tüketilen elektrik miktarı 
da azaltılıyor. 

HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ 

Konya Çimento üretim tesislerinde 
klinker ve çimento üretim hattı kapsamın-
da 2’si ana baca olmak üzere toplam 63 
Emisyon Kaynağı bulunuyor. Söz konusu 
bacalarda çimento üretim teknolojisi için 
en verimli filtreleme sistemi olan torbalı 
filtreler kullanan firma, İki ana bacanın ya-
nında 61 tali baca kullanarak emisyonların 
kontrol altına alınmasını ve üretimin çevre 
ile uyumlu şekilde sürdürülmesini sağlıyor. 
Yine Konya Çimento üretim tesislerindeki 
bacalarda kullanılan torbalı filtrelerin toz 
tutma kapasitesi yüzde 99,6 ila yüzde 
99,9 arasında olup, bu sayede çevreye 
olan zarar engelleniyor. Firma, torbalı 
filtrelerin çalışmadığı zamanlarda üretim 
faaliyetini durduruyor, filtre sisteminin 
arızası giderilmeden üretime başlamıyor. 
Firmanın üretim tesisindeki ana bacaları 
toz ve gaz emisyonları torbalı filtrelerden 
geçirildikten sonra baca çıkışında kurulu 
cihazlar ile sürekli ölçüme tabi tutuluyor. 
Sürekli ölçülen emisyon değerleri Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve 
Konya Valiliği İl Çevre, Şehircilik ve İklim 
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Bunun yanında firma,iki yılda bir 
olmak üzere düzenli olarak hava kalitesi ve 
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ler sonucunda sorun tespit ederse, 
yatırım ihtiyacı belirlenerek gerekli 
iyileştirmeleri gerçekleştiriyor. Bu 
anlamda, firma yaptığı yatırımla, 
kapalı Klinker Stokhol inşasını Çevre 
Mevzuatı gerekliliklerini karşılamak 
üzere 2014 yılında tamamladı. 
Stokhol döneminin gerekliliklerinin 
üstünde yapılan yatırım; 150.000 
m3 kapasite ile inşa edilirken, söz 
konusu stokhol başlı başına Çevre 
yatırımı olarak dikkat çekiyor.

SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ 

Konya Çimento, suyun 
verimli kullanımına dönük de 
önemli faaliyetler yürütüyor. 
Firmanın üretim tesisinde en-
düstri faaliyetleri kaynaklı atık su 
oluşmuyor. 
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oluşan evsel atık sularını, alınan 
izinler dâhilinde Konya Büyükşehir 
Belediyesi atık su toplama siste-
mine dahil ediyor. Ayrıca firma, 
fabrika içinde eski ocak alanında bi-
rikerek gölet hacmine ulaşan yüzey 
suları çevresi ile birlikte rehabilite 
ederek, mevcut halinin korunması 
için faaliyetler sürdürüyor.

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA 
FAALİYETLERİ 

Firma ekonomik ömrünü ta-
mamlayan hammadde ocaklarının bir 
bölümünü; 23.01.2010 tarih, 27471 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Madencilik Faaliyet-
leri ile Bozulan Arazilerin Doğaya 
Yeniden Kazandırılması Yönetme-
liği kapsamında rehabilite etti. Bu 
kapsamda firma, proje döneminde 
dikilen 36.250 adet ağaca ilave 
olarak farklı türlerde 120.000 ağacı 
günümüze kadar fabrikanın farklı 
lokasyonlarına dikerek, floranın 
geliştirilmesine katkı sağladı.
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YAĞMUR SUYU TOPLAMA, 
BİRİKTİRME VE GERİ KULLANIMI

İklim değişikliği dünya geneline etkisini her 
gün arttırırken ülkemizde de geçtiğimiz yıl 
önemli yıkımlara neden oldu. Ege ve Akdeniz 

bölgesindeki orman yangınları, Karadeniz ve Doğu 
Anadolu’daki sel felaketleri, Güneydoğu Anadolu 
bölgesindeki kuraklık, iklim krizinin ne kadar 
önemli bir boyuta geldiğini gözler önüne serdi. 

İklim değişikliğinin etkileri arasında yağış 
rejimlerinde görülen düzensizlik, buzulların 
erimesi, hava olaylarındaki aşırılık, deniz 
seviyesinin yükselmesi, seller, fırtınalar, su 
kıtlığı, çölleşme, kuraklık gibi etkenler yer 
alıyor. İklim değişikliği; ekosistem, insan sağlığı 
ve sürdürülebilir yaşamı olumsuz etkileyerek 
sosyo-ekonomik sorunlara yol açacaktır. 19. 
yyın sonlarında başlayan küresel ısınma, 1980’li 
yıllardan itibaren belirgin bir şekilde, her yıl 
bir öncekinden daha da sıcak olarak kendini 
göstermiştir. 

Mimarların, tasarımcıların, plancıların, kamunun 
iklim değişikliğinin etkisinin farkında olması ve 
tasarımlarını bu yönde yapması gerekiyor. Kentsel 
yapılı çevre, yıllık küresel sera gazı emisyonlarının 
%75’inden sorumlu iken binalar bunun tek 
başına %39’unu oluşturuyor. Küresel enerjinin 
%36’sının binalara ayrıldığı ve küresel emisyonların 
%8’inin yalnızca çimentodan kaynaklandığı 
düşünüldüğünde mimarlık camiasının 
zamanımızın en büyük kriziyle mücadele etmede 
önemli bir rolü olduğu görülüyor. 

Mimari hedefl erde “sürdürülebilirlik” 
sürükleyici bir rol üstleniyor.

İklim krizinde “sürdürülebilir mimarlık” ın temel 
hedef olması gerekmektedir. Sürdürülebilir 
mimari için mevcuttaki kaynakların elverişli bir 
biçimde kullanılması, bunu yaparken yaşamın 
devamlılığının sağlanması, tasarımda konforun 
arttırılması ve yapının inşaatı sırasında çıkan 
atıkların dönüştürülmesi ya da dönüşümlü olması 
gerekmektedir. En sürdürülebilir ürün en uzun süre 
kullanılabilen üründür. 

Tasarımda verilen kararların birçoğu iklimi de 
dolaylı olarak etkiler. Mimarlar ve tasarımcılar için 
iklim değişikliği sorununu çözmeye çalışmada 
en önemli yöntem, verimliliği yüksek tasarımlar 
yapmaktır. Enerji ve malzeme gibi kaynakları en 
aza indirirken, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak 
hedefl enmelidir. Ayrıca ürün veya proje ömrünü 
dikkate alan uzun vadeli kararlar alınması gerekir. 

İklim değişikliği tasarım anlayışının temel 
ilkesi olarak görülmeli

Tasarım anlayışının artık iklim değişikliği 
merkezinde yeniden ele alınması gerekiyor. Özde 
iklim değişikliğini dikkate alan ve çözüm üretmeyi 
amaçlayan yaklaşımların üretilmesi ihtiyaç haline 
geliyor. Tasarımda enerji ve kaynak verimliliğinin 
ön plana çıkması gerektiği artık kaçınılmaz oldu. 
Yapı maliyetlerini en düşük, enerji ve kaynak 
verimliliğini ise en yüksek seviyede tutmak 
öncelikli hale geldi. Üretimde ve tasarımda seçilen 
malzemeler ve üretilen detayların sürdürülebilir 
bir mimarlık anlayışını yakalaması gerekiyor. Bir 
yapının ısınma, havalandırma ve aydınlatma 
sistemleri ile minimum enerji gereksiniminin 
sağlanması temel hedef olmalı. Diğer önemli 
bir kriter de malzeme ömrü. Sürdürülebilir 
mimarinin temelini oluşturan malzeme ömrü, 
Sürdürülebilir mimarinin temel taşlarından 
biri olan malzeme ömrüyle, malzemenin 
mümkün olan en uzun şekilde işlevini yerine 
getirecek şekilde tasarlanması ve uygulanması, 
gerektiğinde değişim yerine onarıma imkan 
vermesi kastediliyor. Çevremizdeki malzemeleri 
geri dönüştürerek yapı yapmayla ilgili çok sayıda 
örnek bulunuyor.

Kentlerimiz iklim değişikliğine hazır değil

Bugün kentlerimiz iklim değişikliğine hazır
değil. Bu durum başta plancılar ve mimarlar 
olmak üzere hepimizi ciddi bir mücadeleye 
itiyor. Bu mücadelede yeşil dokunun, doğal bitki 
örtüsünün ne denli önemli olduğu, peyzajın ne 
kadar vazgeçilmez olduğu ama peyzaj alanlarını 
da tasarlarken suyun yönetimini ve kuraklığı 
da düşünerek sağlamanın ne kadar elzem 
olduğunu vurgulamakta fayda var. Yenilikçi 
çevreler yaratmak için sunulan fırsatları doğru 
değerlendirmemiz gerekiyor. İklimsel değişikliğin 
yönetilmesi için gerekli strateji olan adaptasyonu 
sağlamada önemli rollerin düştüğü mimarlar ve 
plancılar yaratıcı çözümler üretmek zorunda. 

Mimarlık bilimi ve pratiğinde radikal bir dönüşüm 
ve daha hassas bir yaklaşımın ivedilikle yerine 
getirilmesi gerekiyor. Yaşadığımız gezegenimizin 
karşı karşıya kaldığı sorunlar, durumun sosyal 
boyutunu, kentleşmenin ve mimarlığın 
önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu 
noktada sadece yeniden üretimin değil, kaynak 
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Konya Mimarlar Odası 

Başkanı
değerlendirerek tasarlamanın da yeniliklerin bir parçası 
olduğunu anlamamız gerekiyor. 

Kentlerimizde yeşil açık alan düzenlemeleri büyük 
önem arz ediyor.

Kentlerimizde yapılaşmış alan yoğunluğu fazla olduğu 
için kentlerimiz iklim değişikliğine karşı daha kırılgan. 
Bu nedenle yeşil alan düzenlemeleri önem arz ediyor. 
Yeşil alanların kişi başına düşen metrekare büyüklüğüne 
göre sınıfl andırılması, kentlerde nitelikli yeşil alanların 
oluşturulabilmesi için kaçınılmaz fakat Yeşil alanların 
alansan büyüklüklerine göre değil, ekolojik nitelikleri 
ve mekânsal dağılımlarına göre değerlendirilmeleri 
gerekiyor. Ekolojik nitelik,  alanın büyüklüğü, formu, 
sahip olduğu bitki ve hayvan çeşitliliği ve yoğunluğuna 
bağlı olarak değişir. Temel olan, ekolojik niteliği yüksek, 
kentsel doku içerisinde dengeli bir dağılım gösteren 
açık yeşil alan sisteminin oluşturulması sağlanmalıdır. 
Her kentin kendine özgü  iklimi, doğası, kültürel ve 
ekolojik özellikleri vardır. Her kente özgün bu değerler 
çerçevesinde bütüncül planlama ve tasarım politikası 
geliştirilmelidir. Kent içerisinde kentsel yeşil koridorlar 
oluşturulmalıdır. Kent içinde ısı adaları oluşması 
engellenmelidir. Kentsel dönüşüm projelerinde açık yeşil 
alanların daha fazla dikkate alınması gerekmektedir.   

Bu konuda meslek örgütlerine de büyük görevler 
düşüyor. 

Dünyanın birçok yerinde meslek örgütleri bildiriler 
yayımlıyor. Bunlardan bir tanesi American Institute of 
Architects (AIA) 2030 Bildirisi. 2009 yılında kurulan 
gönüllü program, mimarlardan, mühendislerden ve tüm 
tasarım mesleklerinden iklim değişikliğini ele almak için 
sağlam adımlar atmalarını ve 2030 yılına kadar karbon 
nötr yapılı bir çevre elde etme yolunda kaydettikleri 
ilerlemeyi rapor etmelerini istiyor. Design Data Exchange 
(DDx) adı verilen raporlama formatıyla proje-performans 
karşılaştırması yapılabiliyor. 

Royal Institute of British Architects (RIBA) ise 2050 yılına 
kadar net sıfır emisyon taahhüdü konusunda Birleşik 
Krallık hükümetiyle güçlerini birleştirmeyi kabul etti ve 
2030 İklim Mücadelesi Bildirisi’ni yayımladı. Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl eri’ni temel alan 
RIBA, inşaat sektörüne uygulanabilecek yaklaşımları ve 
standartları belirlemiş. Bu liste, sürdürülebilirliğin bina 
tasarımının merkezinde yer almasını sağlamak için bir 
çerçeve oluşturuyor. Tasarlanan binalarda operasyonel 
enerji gereksinimlerini, gömülü karbon emisyonlarını 
ve içilebilir su kullanımını azaltma hedefl erine ulaşmayı 
taahhüt ediyor. İlk üç standartta enerji, karbon ve 
su tüketimi yer alıyor. Binaların ısıtma, soğutma, 
aydınlatma gibi enerji kullanımlarını %75 oranında 
azaltması hedefl eniyor. Ayrıca malzemenin karbon ayak 
izine bakıp, inşaat sırasındaki emisyonlarını %50-%70 
oranında azaltılması hedefl eniyor. Ve son olarak da 
konutlarda genel olarak su verimliliğinin arttırılması 
hedefl eniyor.    
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BİRİKTİRME VE GERİ KULLANIMI
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Yeşil alanların kişi başına düşen metrekare büyüklüğüne 
göre sınıfl andırılması, kentlerde nitelikli yeşil alanların 
oluşturulabilmesi için kaçınılmaz fakat Yeşil alanların 
alansan büyüklüklerine göre değil, ekolojik nitelikleri 
ve mekânsal dağılımlarına göre değerlendirilmeleri 
gerekiyor. Ekolojik nitelik,  alanın büyüklüğü, formu, 
sahip olduğu bitki ve hayvan çeşitliliği ve yoğunluğuna 
bağlı olarak değişir. Temel olan, ekolojik niteliği yüksek, 
kentsel doku içerisinde dengeli bir dağılım gösteren 
açık yeşil alan sisteminin oluşturulması sağlanmalıdır. 
Her kentin kendine özgü  iklimi, doğası, kültürel ve 
ekolojik özellikleri vardır. Her kente özgün bu değerler 
çerçevesinde bütüncül planlama ve tasarım politikası 
geliştirilmelidir. Kent içerisinde kentsel yeşil koridorlar 
oluşturulmalıdır. Kent içinde ısı adaları oluşması 
engellenmelidir. Kentsel dönüşüm projelerinde açık yeşil 
alanların daha fazla dikkate alınması gerekmektedir.   

Bu konuda meslek örgütlerine de büyük görevler 
düşüyor. 

Dünyanın birçok yerinde meslek örgütleri bildiriler 
yayımlıyor. Bunlardan bir tanesi American Institute of 
Architects (AIA) 2030 Bildirisi. 2009 yılında kurulan 
gönüllü program, mimarlardan, mühendislerden ve tüm 
tasarım mesleklerinden iklim değişikliğini ele almak için 
sağlam adımlar atmalarını ve 2030 yılına kadar karbon 
nötr yapılı bir çevre elde etme yolunda kaydettikleri 
ilerlemeyi rapor etmelerini istiyor. Design Data Exchange 
(DDx) adı verilen raporlama formatıyla proje-performans 
karşılaştırması yapılabiliyor. 

Royal Institute of British Architects (RIBA) ise 2050 yılına 
kadar net sıfır emisyon taahhüdü konusunda Birleşik 
Krallık hükümetiyle güçlerini birleştirmeyi kabul etti ve 
2030 İklim Mücadelesi Bildirisi’ni yayımladı. Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl eri’ni temel alan 
RIBA, inşaat sektörüne uygulanabilecek yaklaşımları ve 
standartları belirlemiş. Bu liste, sürdürülebilirliğin bina 
tasarımının merkezinde yer almasını sağlamak için bir 
çerçeve oluşturuyor. Tasarlanan binalarda operasyonel 
enerji gereksinimlerini, gömülü karbon emisyonlarını 
ve içilebilir su kullanımını azaltma hedefl erine ulaşmayı 
taahhüt ediyor. İlk üç standartta enerji, karbon ve 
su tüketimi yer alıyor. Binaların ısıtma, soğutma, 
aydınlatma gibi enerji kullanımlarını %75 oranında 
azaltması hedefl eniyor. Ayrıca malzemenin karbon ayak 
izine bakıp, inşaat sırasındaki emisyonlarını %50-%70 
oranında azaltılması hedefl eniyor. Ve son olarak da 
konutlarda genel olarak su verimliliğinin arttırılması 
hedefl eniyor.    
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Geri dönüşümün önemine dikkat çeken Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği 
Başkanı (GEKADER) Başkanı Fatih Eren, “Türkiye, yıllık 1,1 milyon ton hurda plastiği geri dönüştürürken, 

bu sayede 1 milyar doları aşkın plastik ham madde ithalatının önüne geçiliyor” dedi 

DÖNÜŞÜMLE 1 MILYAR DOLARIN 
ÜSTÜNDE ITHALAT ÖNLENIYOR
Ülkemiz son yıllarda geri dönüşüm 

noktasında önemli çalışmalar 
yapıyor. Bu anlamda ülkemizde 

demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, 
kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi mad-
delerin geri dönüşümü yapılıyor. Bunların 
yanı sıra atık orman ürünleri, mobilya 
gibi artık kullanılmaz hale gelen tahta ise 
buharlı makinelerde üretim yapmak üzere 
enerjiye dönüştürülüyor. Çöp diye atılan 
her ürün aslında evlerimizde kullandığı-
mız enerjiye dönüşme potansiyeline sahip. 
Bu da, dönüşüm çalışmalarının ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha göstermiş 
oluyor. Konuyla ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Geri Dönüşümcüler ve Geri 
Kazanımcılar Derneği Başkanı (GEKADER) 
Başkanı Fatih Eren, dönüşümün önemine 
vurgu yaptı. Eren, “2020’de atık bertaraf 
ve geri kazanım tesislerinde 128 milyon 
ton atık işlendi. 78,3 milyon tonu bertaraf 
edildi, 49,7 milyon tonu geri dönüştürüldü. 
Bu rakamın içerisinden sadece plastiğin 
oranına baktığımızda ise 6.179.683 ton 
plastik atığın geri dönüşüme kazandırıldığı-
nı söyleyebiliriz. Bu rakam da bize yaklaşık 
olarak 6 milyar dolarlık ülke ekonomisine 
katkı sunduğumuzu gösteriyor” dedi. 

Son yıllarda Türkiye’de yapılan 
geri dönüşüm çalışmaları hakkında 
neler düşünüyorsunuz? Türkiye geri 
dönüşümde bilinç noktasında ne 
durumda? Çalışmaları yeterli buluyor 
musunuz?

Geri dönüşüm çalışmaları Türkiye’de 

son dönemlerde Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nın da kıymetli katkı-
larıyla hissedilir bir artış gözlemlenmekte-
dir. Devlet kurumlarına baktığımızda artık 
81 il belediyelerinde ve hatta ilçe belediye-
lerimizin yüzde 95’inde atık ve ayrıştırma 
tesislerinin olduğunu görüyoruz. Sektör 
oyuncularını mutlu eden bir gelişme olarak 
değerlendiriyoruz. Geri dönüşüm sektörü-
nün birden çok paydaşı var. Atıklarını evde 
ayrıştıran vatandaşlarımız, atıkların geri dö-
nüşüm tesislerine getirilmesi, bu tesislerde 
yeniden ham madde haline gelmesi ve en 
nihayetinde de ülke ekonomisine kazandı-

rılması gibi birçok paydaşı içinde barındıran 
bir sistemden bahsediyoruz. Bugün baktığı-
mızda evde atığını ayrıştırarak atan vatan-
daşların sayısında çok ciddi bir yükseliş var. 
Ancak evlerde ayrıştırma beklenen seviye-
nin çok altında seyrediyor. Türkiye’nin geri 
dönüşüm sektöründeki geliştirdiği teknoloji 
ise birçok Avrupa ülkesiyle aynı seviyede. 
Dolayısıyla evlerde ayrıştırma yapmak, bu 
alandaki teknolojiyi daha da verimli kullan-
mak için son derece önem arz ediyor. Tür-
kiye bugün “bottle to bottle” olarak tabir 
dilen “şişeden şişeye” üretim teknolojisine 
sahip durumdadır. Diğer taraftan orijinal 
ham maddenin önündeki üretim maliyet-
lerindeki artış, karbon salınım ve emisyon-
ları dünyamızın geleceğini de tehdit ettiği 
bir aşikâr. Haliyle geri dönüşüm sektörü 
bu pencereden de baktığımızda dünyanın 
geleceğini korumak için kritik öneme sahip 
olduğunu görüyoruz. Geçmiş dönemlerde 
markalar geri dönüşümden elde edilen ham 
maddeleri kullanırken imtina ederler ve 
bunları PR çalışmalarına dahil etmezlerdi. 
Bugün baktığımızda global ve uluslararası 
pazarlarda ürünlerini satan üretici firmalar 
artık birçok geri dönüşümden elde edilen 
ham maddeleri kullandıklarını ve tanıtımı-
nı yaptıklarını görüyoruz. Geri dönüşüm 
çalışmalarının tamamı dünyada azalan 
enerji, ham madde ve doğal kaynaklar için 
kritik derecede önem arz etmektedir. Biz de 
GEKADER olarak Türkiye’de geri dönüşüm 
bilincini artırmak, sektörün ihtiyaçlarını ve 
gelişmelerini yetkili makamlara artırmak 
üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs 

Ayı’nın orasında sektör paydaşları ve çok 
kıymetli katılımcılar ve davetlilerimizin 
iştiraki ile zirve yapmayı planlıyoruz…

Geri dönüşüm çalışmaları neden 
önemli? 

Geri dönüşüm talebindeki artışa sa-
vaşlar vesile olmuştur. Büyük devletler, 
II. Dünya Savaşı sırasında geri dönüşüm 
kendini iyiden iyiye hissettirmiştir. O 
dönem vatandaşlar özellikle metal ve fiber 
maddeleri toplama konusunda teşvik edil-
mişlerdir. 1.940’lı yıllardan bugünümüze 
teknolojinin de gelişmesiyle birlikte geri 
dönüşüm sektörü birçok iş kolunu geride 
bırakarak ülkelerin vazgeçilmez sektörü 
haline gelmiştir. Bugün geri dönüşümün 
özüne baktığımızda iki ana etkenin oldu-
ğunu görüyoruz. Bunlardan biri döngüsel 
ekonomi bir diğer ise çevre bilinci olarak 
ayırabiliriz. Bu sorunuzun yanıtını iki başlık 
altında özetlemek isterim. İlk başlığımız 
döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonomi; 
endüstriyel ekonomide üretim, kullanım ve 
imha süreci yerine dönüşümü ve yeniden 
dönüşümü esas almayı ifade eden endüst-
riyel bir terimdir. Döngüsel ekonomide 
sadece üreticiler değil vatandaşlar da ucuza 
ürün alma imkânına kavuşurlar. Orijinal 
ham madde ile üretilen her ürün hem üre-
ticiye ilave bir maliyet, vatandaşa da pahalı 
ürün olarak yansır. Diğer taraftan olmazsa 
olmaz çevre sağlığı ve çevremizin; doğa-
mızın geleceği. Bildiğiniz üzere fabrikalar 
sıfırdan üretim yaparlarken havaya bir gaz 
salarlar. Öte yandan bu ürünün sevkiyatın-
da ve lojistiğinde de araçların gaz salınım 
söz konusu. Buna da karbon ayak izi deni-
yor. İşte tam da bu noktada geri dönüşüm 
devreye giriyor ve bu gaz salınım oranını 
minimize ederek fabrikaların karbon ayak 
izini siliyor. Hem ülke ekonomisi kazanıyor 
hem de doğal kaynakları korunmuş oluyor. 

Türkiye geri dönüşümden hangi 
kazanımları elde ediyor? Geri 
dönüşüm çalışmalarının çevreye olan 
katkılarından bahseder misiniz?

Bugün Türkiye elde ettiği teknoloji ve 
sayıları hızla artan AR-GE tesisleriyle dün-
yanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Her 
geçen birbiri ardına açılan geri dönüşüm 
tesisleri rekabetçi pazarın tetiklerken, açı-
lan tesisler artık yüzde 99 saflığa ulaşmış 
durumdalar. Ülkemizde demir, çelik, bakır, 
kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektro-
nik atıklar gibi maddelerin geri dönüşümü 
yapılıyor. Bunların yanı sıra atık orman 
ürünleri, mobilya gibi artık kullanılmaz hale 
gelen tahta ise buharlı makinelerde üretim 
yapmak üzere enerjiye dönüştürülüyor. 
Dolayısıyla çöp diye attığımız her ürün 
aslında evlerimizde kullandığımız enerji-
ye dönüşme potansiyeline sahip. Örneğin 
çöp diye attığımız bir plastiğin gömleğe 
dönüştüğü konusunda daha bilinçli hale 
gelirsek evlerde ve yerinde ayrıştırmaya 
daha önem verileceğini düşünüyoruz. Diğer 
taraftan bir otomobil üretiminde yaklaşık 
200 kilograma yakın plastik kullanılmak-
tadır. Otomotivin yanı sıra beyaz eşya, 
ambalaj, tarım, elektrik-elektronik, inşaat 
başta olmak üzere onlarca sektörde plastik 
madde kullanılmaktadır. Cari açık dostu 
olan plastik geri dönüşüm sektörü 2030 yılı 
itibarıyla plastik hammadde cari açığının 
yaklaşık yüzde 36 oranında azaltma potan-
siyeli sunmaktadır.  2050 yılında güncel 
fiyatlarla plastik geri dönüşüm sektörünün 
küresel pazar büyüklüğü ise 900 milyar do-
lar. Türkiye mevcut büyümesini sürdürürse 
2050’de ise 73 milyar dolarlık bir sektöre 
kavuşmuş olacak. 

Türkiye’nin geri dönüşümdeki 
kapasitesi nedir? Geri dönüşüm 
çalışmalarının ekonomik katkıları 
nelerdir?

Türkiye ekonomisi büyüdükçe artan 
atık miktarıyla geri dönüşüm sektörünün 
sunduğu katma değer de yükseliyor. Tür-
kiye’nin gelişen imalat ve sanayi gücüyle 
artan nüfusunun geri dönüşüm sektörünün 
iş yükünü artırdığını görüyoruz. Türki-
ye’de geri dönüşüm işletmeleri, atıkları 
geri dönüştürerek Türkiye ekonomisine 

katma değer sağlıyor. 2020’de atık bertaraf 
ve geri kazanım tesislerinde 128 milyon 
ton atık işlendi. 78,3 milyon tonu bertaraf 
edildi, 49,7 milyon tonu geri dönüştürüldü. 
Bu rakamın içerisinden sadece plastiğin 
oranına baktığımızda ise 6.179.683 ton 
plastik atığın geri dönüşüme kazandırıldığı-
nı söyleyebiliriz. Bu rakam da bize yaklaşık 
olarak 6 milyar dolarlık ülke ekonomisine 
katkı sunduğumuzu gösteriyor. TÜİK’ten ve 
sektörden edindiğimiz rakamlar bize 2020 
yılını veriyor. Geride bıraktığımız 2021 
yılında pandemiden ve yeni yatırımlardan 
kaynaklı bu rakamlarda en az yüzde 10 
artış olduğunu ve 6,8 milyon ton plastik 
atığın geri dönüşüme kazandırıldığını ve 
bunun karşılığında ise 6,7 milyar dolar ülke 
ekonomisi kazandırıldığını ön görüyoruz. 
Öte yandan içinde bulunduğumuz pan-
demi ile birlikte Avrupa’daki işletmelerin 
üretimdeki yavaşlamalarından kaynaklı iş 
gücü Türkiye’ye yöneldi. Öte yandan bak-
tığımızda tek kullanımlık ürünlerdeki artış, 
paket servislerinden sonra ortaya çıkan geri 
dönüştürülebilir atıklarda da çok ciddi bir 
artış olduğunu biliyoruz. Üretim yapan bir-
çok sektöre ham madde tedarik eden geri 
dönüşüm sektörü sadece Türkiye değil, tüm 
dünya ülke ekonomilerine ciddi katkılar 
sunmaktadır. Türkiye, yıllık 1,1 milyon ton 
hurda plastiği geri dönüştürürken, bu saye-
de 1 milyar doları aşkın plastik ham madde 
ithalatının önüne geçiliyor.  Cirosu 1 milyar 
doları bulan ve 350 bin kişiyi istihdam eden 
sektörde 1.300 işletme faaliyet gösteriyor. 
Sektör, yaptığı geri dönüşümle yıllık 1 mil-
yar dolardan fazla ithalatın engellenmesini 
sağlıyor. Şu anda geri dönüştürülmüş ürün-
lerden elde edilen plastik ham maddesine o 
kadar çok ihtiyaç var ki sektör bunu karşı-
layamaz duruma geldi. Özellikle polyester 
ve pet tarafında şirket politikaları gereğince 
dönüştürülmüş plastiğin kullanımının 
artmasının devam edeceğini düşünüyoruz. 
Talep sadece iç pazarda değil. Dış pazarda 
da artarak devam ediyor. 

 Türkiye’nin ithal ettiği hurda plastiğin 
tonu 400 dolar. Ama orijinal ham madde-
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Geri dönüşümün önemine dikkat çeken Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği 
Başkanı (GEKADER) Başkanı Fatih Eren, “Türkiye, yıllık 1,1 milyon ton hurda plastiği geri dönüştürürken, 

bu sayede 1 milyar doları aşkın plastik ham madde ithalatının önüne geçiliyor” dedi 

DÖNÜŞÜMLE 1 MILYAR DOLARIN 
ÜSTÜNDE ITHALAT ÖNLENIYOR
Ülkemiz son yıllarda geri dönüşüm 

noktasında önemli çalışmalar 
yapıyor. Bu anlamda ülkemizde 

demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, 
kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi mad-
delerin geri dönüşümü yapılıyor. Bunların 
yanı sıra atık orman ürünleri, mobilya 
gibi artık kullanılmaz hale gelen tahta ise 
buharlı makinelerde üretim yapmak üzere 
enerjiye dönüştürülüyor. Çöp diye atılan 
her ürün aslında evlerimizde kullandığı-
mız enerjiye dönüşme potansiyeline sahip. 
Bu da, dönüşüm çalışmalarının ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha göstermiş 
oluyor. Konuyla ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Geri Dönüşümcüler ve Geri 
Kazanımcılar Derneği Başkanı (GEKADER) 
Başkanı Fatih Eren, dönüşümün önemine 
vurgu yaptı. Eren, “2020’de atık bertaraf 
ve geri kazanım tesislerinde 128 milyon 
ton atık işlendi. 78,3 milyon tonu bertaraf 
edildi, 49,7 milyon tonu geri dönüştürüldü. 
Bu rakamın içerisinden sadece plastiğin 
oranına baktığımızda ise 6.179.683 ton 
plastik atığın geri dönüşüme kazandırıldığı-
nı söyleyebiliriz. Bu rakam da bize yaklaşık 
olarak 6 milyar dolarlık ülke ekonomisine 
katkı sunduğumuzu gösteriyor” dedi. 

Son yıllarda Türkiye’de yapılan 
geri dönüşüm çalışmaları hakkında 
neler düşünüyorsunuz? Türkiye geri 
dönüşümde bilinç noktasında ne 
durumda? Çalışmaları yeterli buluyor 
musunuz?

Geri dönüşüm çalışmaları Türkiye’de 

son dönemlerde Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nın da kıymetli katkı-
larıyla hissedilir bir artış gözlemlenmekte-
dir. Devlet kurumlarına baktığımızda artık 
81 il belediyelerinde ve hatta ilçe belediye-
lerimizin yüzde 95’inde atık ve ayrıştırma 
tesislerinin olduğunu görüyoruz. Sektör 
oyuncularını mutlu eden bir gelişme olarak 
değerlendiriyoruz. Geri dönüşüm sektörü-
nün birden çok paydaşı var. Atıklarını evde 
ayrıştıran vatandaşlarımız, atıkların geri dö-
nüşüm tesislerine getirilmesi, bu tesislerde 
yeniden ham madde haline gelmesi ve en 
nihayetinde de ülke ekonomisine kazandı-

rılması gibi birçok paydaşı içinde barındıran 
bir sistemden bahsediyoruz. Bugün baktığı-
mızda evde atığını ayrıştırarak atan vatan-
daşların sayısında çok ciddi bir yükseliş var. 
Ancak evlerde ayrıştırma beklenen seviye-
nin çok altında seyrediyor. Türkiye’nin geri 
dönüşüm sektöründeki geliştirdiği teknoloji 
ise birçok Avrupa ülkesiyle aynı seviyede. 
Dolayısıyla evlerde ayrıştırma yapmak, bu 
alandaki teknolojiyi daha da verimli kullan-
mak için son derece önem arz ediyor. Tür-
kiye bugün “bottle to bottle” olarak tabir 
dilen “şişeden şişeye” üretim teknolojisine 
sahip durumdadır. Diğer taraftan orijinal 
ham maddenin önündeki üretim maliyet-
lerindeki artış, karbon salınım ve emisyon-
ları dünyamızın geleceğini de tehdit ettiği 
bir aşikâr. Haliyle geri dönüşüm sektörü 
bu pencereden de baktığımızda dünyanın 
geleceğini korumak için kritik öneme sahip 
olduğunu görüyoruz. Geçmiş dönemlerde 
markalar geri dönüşümden elde edilen ham 
maddeleri kullanırken imtina ederler ve 
bunları PR çalışmalarına dahil etmezlerdi. 
Bugün baktığımızda global ve uluslararası 
pazarlarda ürünlerini satan üretici firmalar 
artık birçok geri dönüşümden elde edilen 
ham maddeleri kullandıklarını ve tanıtımı-
nı yaptıklarını görüyoruz. Geri dönüşüm 
çalışmalarının tamamı dünyada azalan 
enerji, ham madde ve doğal kaynaklar için 
kritik derecede önem arz etmektedir. Biz de 
GEKADER olarak Türkiye’de geri dönüşüm 
bilincini artırmak, sektörün ihtiyaçlarını ve 
gelişmelerini yetkili makamlara artırmak 
üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs 

Ayı’nın orasında sektör paydaşları ve çok 
kıymetli katılımcılar ve davetlilerimizin 
iştiraki ile zirve yapmayı planlıyoruz…

Geri dönüşüm çalışmaları neden 
önemli? 

Geri dönüşüm talebindeki artışa sa-
vaşlar vesile olmuştur. Büyük devletler, 
II. Dünya Savaşı sırasında geri dönüşüm 
kendini iyiden iyiye hissettirmiştir. O 
dönem vatandaşlar özellikle metal ve fiber 
maddeleri toplama konusunda teşvik edil-
mişlerdir. 1.940’lı yıllardan bugünümüze 
teknolojinin de gelişmesiyle birlikte geri 
dönüşüm sektörü birçok iş kolunu geride 
bırakarak ülkelerin vazgeçilmez sektörü 
haline gelmiştir. Bugün geri dönüşümün 
özüne baktığımızda iki ana etkenin oldu-
ğunu görüyoruz. Bunlardan biri döngüsel 
ekonomi bir diğer ise çevre bilinci olarak 
ayırabiliriz. Bu sorunuzun yanıtını iki başlık 
altında özetlemek isterim. İlk başlığımız 
döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonomi; 
endüstriyel ekonomide üretim, kullanım ve 
imha süreci yerine dönüşümü ve yeniden 
dönüşümü esas almayı ifade eden endüst-
riyel bir terimdir. Döngüsel ekonomide 
sadece üreticiler değil vatandaşlar da ucuza 
ürün alma imkânına kavuşurlar. Orijinal 
ham madde ile üretilen her ürün hem üre-
ticiye ilave bir maliyet, vatandaşa da pahalı 
ürün olarak yansır. Diğer taraftan olmazsa 
olmaz çevre sağlığı ve çevremizin; doğa-
mızın geleceği. Bildiğiniz üzere fabrikalar 
sıfırdan üretim yaparlarken havaya bir gaz 
salarlar. Öte yandan bu ürünün sevkiyatın-
da ve lojistiğinde de araçların gaz salınım 
söz konusu. Buna da karbon ayak izi deni-
yor. İşte tam da bu noktada geri dönüşüm 
devreye giriyor ve bu gaz salınım oranını 
minimize ederek fabrikaların karbon ayak 
izini siliyor. Hem ülke ekonomisi kazanıyor 
hem de doğal kaynakları korunmuş oluyor. 

Türkiye geri dönüşümden hangi 
kazanımları elde ediyor? Geri 
dönüşüm çalışmalarının çevreye olan 
katkılarından bahseder misiniz?

Bugün Türkiye elde ettiği teknoloji ve 
sayıları hızla artan AR-GE tesisleriyle dün-
yanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Her 
geçen birbiri ardına açılan geri dönüşüm 
tesisleri rekabetçi pazarın tetiklerken, açı-
lan tesisler artık yüzde 99 saflığa ulaşmış 
durumdalar. Ülkemizde demir, çelik, bakır, 
kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektro-
nik atıklar gibi maddelerin geri dönüşümü 
yapılıyor. Bunların yanı sıra atık orman 
ürünleri, mobilya gibi artık kullanılmaz hale 
gelen tahta ise buharlı makinelerde üretim 
yapmak üzere enerjiye dönüştürülüyor. 
Dolayısıyla çöp diye attığımız her ürün 
aslında evlerimizde kullandığımız enerji-
ye dönüşme potansiyeline sahip. Örneğin 
çöp diye attığımız bir plastiğin gömleğe 
dönüştüğü konusunda daha bilinçli hale 
gelirsek evlerde ve yerinde ayrıştırmaya 
daha önem verileceğini düşünüyoruz. Diğer 
taraftan bir otomobil üretiminde yaklaşık 
200 kilograma yakın plastik kullanılmak-
tadır. Otomotivin yanı sıra beyaz eşya, 
ambalaj, tarım, elektrik-elektronik, inşaat 
başta olmak üzere onlarca sektörde plastik 
madde kullanılmaktadır. Cari açık dostu 
olan plastik geri dönüşüm sektörü 2030 yılı 
itibarıyla plastik hammadde cari açığının 
yaklaşık yüzde 36 oranında azaltma potan-
siyeli sunmaktadır.  2050 yılında güncel 
fiyatlarla plastik geri dönüşüm sektörünün 
küresel pazar büyüklüğü ise 900 milyar do-
lar. Türkiye mevcut büyümesini sürdürürse 
2050’de ise 73 milyar dolarlık bir sektöre 
kavuşmuş olacak. 

Türkiye’nin geri dönüşümdeki 
kapasitesi nedir? Geri dönüşüm 
çalışmalarının ekonomik katkıları 
nelerdir?

Türkiye ekonomisi büyüdükçe artan 
atık miktarıyla geri dönüşüm sektörünün 
sunduğu katma değer de yükseliyor. Tür-
kiye’nin gelişen imalat ve sanayi gücüyle 
artan nüfusunun geri dönüşüm sektörünün 
iş yükünü artırdığını görüyoruz. Türki-
ye’de geri dönüşüm işletmeleri, atıkları 
geri dönüştürerek Türkiye ekonomisine 

katma değer sağlıyor. 2020’de atık bertaraf 
ve geri kazanım tesislerinde 128 milyon 
ton atık işlendi. 78,3 milyon tonu bertaraf 
edildi, 49,7 milyon tonu geri dönüştürüldü. 
Bu rakamın içerisinden sadece plastiğin 
oranına baktığımızda ise 6.179.683 ton 
plastik atığın geri dönüşüme kazandırıldığı-
nı söyleyebiliriz. Bu rakam da bize yaklaşık 
olarak 6 milyar dolarlık ülke ekonomisine 
katkı sunduğumuzu gösteriyor. TÜİK’ten ve 
sektörden edindiğimiz rakamlar bize 2020 
yılını veriyor. Geride bıraktığımız 2021 
yılında pandemiden ve yeni yatırımlardan 
kaynaklı bu rakamlarda en az yüzde 10 
artış olduğunu ve 6,8 milyon ton plastik 
atığın geri dönüşüme kazandırıldığını ve 
bunun karşılığında ise 6,7 milyar dolar ülke 
ekonomisi kazandırıldığını ön görüyoruz. 
Öte yandan içinde bulunduğumuz pan-
demi ile birlikte Avrupa’daki işletmelerin 
üretimdeki yavaşlamalarından kaynaklı iş 
gücü Türkiye’ye yöneldi. Öte yandan bak-
tığımızda tek kullanımlık ürünlerdeki artış, 
paket servislerinden sonra ortaya çıkan geri 
dönüştürülebilir atıklarda da çok ciddi bir 
artış olduğunu biliyoruz. Üretim yapan bir-
çok sektöre ham madde tedarik eden geri 
dönüşüm sektörü sadece Türkiye değil, tüm 
dünya ülke ekonomilerine ciddi katkılar 
sunmaktadır. Türkiye, yıllık 1,1 milyon ton 
hurda plastiği geri dönüştürürken, bu saye-
de 1 milyar doları aşkın plastik ham madde 
ithalatının önüne geçiliyor.  Cirosu 1 milyar 
doları bulan ve 350 bin kişiyi istihdam eden 
sektörde 1.300 işletme faaliyet gösteriyor. 
Sektör, yaptığı geri dönüşümle yıllık 1 mil-
yar dolardan fazla ithalatın engellenmesini 
sağlıyor. Şu anda geri dönüştürülmüş ürün-
lerden elde edilen plastik ham maddesine o 
kadar çok ihtiyaç var ki sektör bunu karşı-
layamaz duruma geldi. Özellikle polyester 
ve pet tarafında şirket politikaları gereğince 
dönüştürülmüş plastiğin kullanımının 
artmasının devam edeceğini düşünüyoruz. 
Talep sadece iç pazarda değil. Dış pazarda 
da artarak devam ediyor. 

 Türkiye’nin ithal ettiği hurda plastiğin 
tonu 400 dolar. Ama orijinal ham madde-
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nin fiyatı 2 bin dolar. 400 dolara getirdi-
ğimiz malzemeyi dönüştürüp 1.000 dolara 
satıyoruz. Biz bu malzemeyi getirmezsek 2 
bin dolarlık orijinal madde alınacak. 1.600 
dolar ülkemizde kalıyor.

Paris İklim Anlaşması’yla Türkiye, 
2053’te net sıfır emisyona ulaşmayı 
hedefl iyor. Bu konuda geri dönüşümün 
katkıları neler olacak?

Karbon ayak izinin tüm dünya ülkelerini 
tehdit eder bir durumda. Üretimde açığa 
çıkan sera gazları da artık ölçümlenerek 
denetime tabii tutulacak. Paris İklim Anlaş-
ması’yla birlikte artık devletler karbon ayak 
izi konusunda verdikleri sözleri de yerine 
getirmek durumundalar. Tam da bu nok-
tada geri dönüşüm sektörü birçok firmaya 
destek oluyor. Sıfırdan üretimde ortaya 
çıkan sera gazı geri dönüşümden elde edi-
len ürünlerle birlikte en aza iniyor. Hatta 
birçok sektör geri dönüşüm marifetiyle de 
eksi karbon aya izine kadar ulaşabiliyor. 
Geri dönüşüm sektörü sadece ülke ekono-
misine katkı değil, ülkemize ve dünyamı-
zın da doğasını koruyor. Son dönemlerde 
“sıfır emisyon” ve “sıfır atık” çalışmaları 
ülkemizde de büyük bir ivme yakaladı. Eğer 
çalışmalar bu şekilde hız kesmeden sürerse 
2053 yılında hedeflenen noktaya geliriz.

Geri Dönüşümcüler ve Geri 
Kazanımcılar Derneği (GEKADER) olarak 
ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

İçişleri Bakanlığı tarafından kuruluş 
belgesi 11 Haziran 2021 tarihinde düzenle-
nen Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanım-
cılar Derneği’nin ilk olağan genel kurulu 
05 Ağustos 2021’de yapılmış olup, Dernek 
bu tarihten sonra aktif olarak faaliyetlerini 
yürütmeye başlamıştır.  

Derneğimiz gerek geri dönüşüm tesisi 
gerekse toplama ayrıştırma tesis lisanslarına 
sahip, Türkiye’nin kapasite ve cirosal büyük-
lük olarak önde gelen plastik geri dönüşüm 
işletmelerini temsil etmektedir. Dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de görece yeni filizlen-
meye başlayan plastik geri dönüşüm sanayi 
açısından Derneğimiz; yasalar ve mevzuata 
hassasiyetle riayet eden, iş sağlığı ve güven-
liği tedbirleri alınmış, modern teknolojiye 
sahip tesislerin kurumsal sesi olabilmek 
amacıyla faaliyet göstermektedir. GEKADER 
olarak doğaya saygımız ve sevgimizden taviz 
vermeden birçok sosyal sorumluluk, belge-
sel, zirve, etkinlik çalışmalarıyla vatandaş-
larımızı daha da bilinçli bir hale getirmeyi 
hedefliyor ve arzu ediyoruz…. Öte yandan 
Sakarya’da Geri Dönüşüm Organize Sanayi 
Bölgesi kurulumu için çalışmalarımız tüm 
hızıyla sürüyor. Faaliyete geçecek sanayi ala-

nında su arıtma tesisi ve biyokütle santrali 
gibi ünitelerin yer almasını planlıyoruz.

Bunların yanı sıra;
-Gelişim halindeki sektörün hammadde 

arz sürdürülebilirliğine/arz tedarik güvenli-
ğine yönelik çalışmalar

-Türkiye’de atık toplama ve ayrıştırma 
kalitesinin, sürdürülebilirliğinin ve ku-
rumsallığının arttırılmasına hizmet edecek 
faaliyetler

-Sektörün düzenleyici kamu kurumları 
nezdinde temsilinin sağlanması ile mevzuat 
çalışmalarına ve benzeri kamusal düzenle-
melere proaktif olarak müdahil olunmasına 
yönelik faaliyetler

-Sektörün kamu, sivil toplum, akademi 
ve medya kuruluşları nezdinde iletişimine 
ve paydaş koordinasyonun sağlanmasına 
yönelik çalışmalar

-Sektörün OSB ve benzeri altyapı ve 
kümelenme faaliyetlerinin hız kazanmasına 
yönelik faaliyetler

-Sektörün sağlıklı ve dengeli iç ve dış 
rekabet koşulları altında faaliyet göstermesi-
ne hizmet edecek faaliyetler

-Sektörün ihracata odaklanmasına hiz-
met edecek faaliyetler

-Sektörün uluslararası kurum ve ku-
ruluşlarla olan ilişkilerinin yürütülmesine 
yönelik faaliyetler

Artan nüfusla birlikte çevre kirliliği 
de artıyor. Bu konuda tüm dün-
yada çeşitli çalışmalar yapılıyor. 

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak olan birçok 
ürünün ambalajı ya da kendisi plastik, kağıt, 
cam gibi atık olarak çevreye geri dönüyor. Bu 
atıkların bir arada toplanması için ise gerek 
bakanlıklar düzeyinde gerek yerel yönetimler 
eliyle çalışmalar yürütülüyor. Ancak tüm bu 
çabalara rağmen, bu atıkların çevreyi kirlet-
mesi engellenemiyor. Son yıllarda insanların 
bilinçlenmesi adına birçok önemli çalışmalar 
yürütülüyor. Ancak bu konudaki bilinç hala 
istenilen düzeyde değil. Ayrıca çevreyi kirleten 
atıkların bertaraf edilmesi adına da teknoloji-
nin gelişmesiyle çeşitli yöntemler geliştiriliyor. 
Bu yöntemlerin en başında ise geri dönüşüm 
çalışmaları geliyor. Bugün ülkemizde de 
yaygın olarak üzerinde çalışılan geri dönü-
şüm konusunda birçok özel veya devlet 
kurumu faaliyet gösteriyor. Böylece 
atıklar toplanarak hem çevre kirlili-
ğinin önüne geçilmeye çalışılıyor 
hem de bu atıkların ekonomiye 
kazandırılması sağlanıyor. 

GERİ DÖNÜŞÜM 
ÖNEMLİ BİR 

SEKTÖR OLDU

Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemiz-
de de geri dönüşüm 
faaliyetlerinin 
artması, bu konuyu 
önemli bir sektör 
haline getirdi. Bugün 
çevreden toplanan 
plastik, cam, karton, 
tekstil ürünleri, yağ gibi 
birçok atık konusunda geri 
dönüşüm çalışması yapan fir-
malar bulunuyor. Bu firmalara 
giden atıklar dönüşerek ekonomi-
ye kazandırılıyor. 

ATIKLARI TOPLAMADA GÖNÜLLÜ 
NEFERLER

Çevreyi kirleten atıkların toplanması, dö-
nüştürülmesinden daha zor. Bu konuda Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ye-
rel yönetimler çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu 
çalışmalar kapsamında atık toplama kutuları 
gibi dikkat çeken çözüm önerileri ile ev ev atık 
toplama torbaları dağıtımına ilişkin farklı me-
totlar da kullanılıyor. Ancak tüm bu çabalara 
rağmen, atıkların toplanması istenilen düzeyde 
olmuyor. Bu çerçevede de halk arasında “Kağıt 
toplayıcılar” olarak anılan vatandaşlar, atıkların 
toplanmasında adeta nefer oluyorlar. Atık top-
layıcılar 

atıkları toplayarak 
hem para kazanıyor 
hem de çevreye 
kirliliğinin önüne 
geçmeden büyük 
bir çalışma gös-
termiş oluyor. 

KAĞIT TOPLAYICILAR 
GÖNÜLLÜ NEFERLER 

Halk arasında “Kağıt toplayıcılar” olarak anılan vatandaşlar, atıkların toplanmasında adeta nefer 
oluyorlar. Atık toplayıcılar atıkları toplayarak hem para kazanıyor hem de çevreye kirliliğinin önüne 

geçmeden büyük bir çalışma göstermiş oluyor
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2053’te net sıfır emisyona ulaşmayı 
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ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

İçişleri Bakanlığı tarafından kuruluş 
belgesi 11 Haziran 2021 tarihinde düzenle-
nen Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanım-
cılar Derneği’nin ilk olağan genel kurulu 
05 Ağustos 2021’de yapılmış olup, Dernek 
bu tarihten sonra aktif olarak faaliyetlerini 
yürütmeye başlamıştır.  

Derneğimiz gerek geri dönüşüm tesisi 
gerekse toplama ayrıştırma tesis lisanslarına 
sahip, Türkiye’nin kapasite ve cirosal büyük-
lük olarak önde gelen plastik geri dönüşüm 
işletmelerini temsil etmektedir. Dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de görece yeni filizlen-
meye başlayan plastik geri dönüşüm sanayi 
açısından Derneğimiz; yasalar ve mevzuata 
hassasiyetle riayet eden, iş sağlığı ve güven-
liği tedbirleri alınmış, modern teknolojiye 
sahip tesislerin kurumsal sesi olabilmek 
amacıyla faaliyet göstermektedir. GEKADER 
olarak doğaya saygımız ve sevgimizden taviz 
vermeden birçok sosyal sorumluluk, belge-
sel, zirve, etkinlik çalışmalarıyla vatandaş-
larımızı daha da bilinçli bir hale getirmeyi 
hedefliyor ve arzu ediyoruz…. Öte yandan 
Sakarya’da Geri Dönüşüm Organize Sanayi 
Bölgesi kurulumu için çalışmalarımız tüm 
hızıyla sürüyor. Faaliyete geçecek sanayi ala-

nında su arıtma tesisi ve biyokütle santrali 
gibi ünitelerin yer almasını planlıyoruz.

Bunların yanı sıra;
-Gelişim halindeki sektörün hammadde 

arz sürdürülebilirliğine/arz tedarik güvenli-
ğine yönelik çalışmalar
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kalitesinin, sürdürülebilirliğinin ve ku-
rumsallığının arttırılmasına hizmet edecek 
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yönelik çalışmalar

-Sektörün OSB ve benzeri altyapı ve 
kümelenme faaliyetlerinin hız kazanmasına 
yönelik faaliyetler

-Sektörün sağlıklı ve dengeli iç ve dış 
rekabet koşulları altında faaliyet göstermesi-
ne hizmet edecek faaliyetler

-Sektörün ihracata odaklanmasına hiz-
met edecek faaliyetler

-Sektörün uluslararası kurum ve ku-
ruluşlarla olan ilişkilerinin yürütülmesine 
yönelik faaliyetler

Artan nüfusla birlikte çevre kirliliği 
de artıyor. Bu konuda tüm dün-
yada çeşitli çalışmalar yapılıyor. 

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak olan birçok 
ürünün ambalajı ya da kendisi plastik, kağıt, 
cam gibi atık olarak çevreye geri dönüyor. Bu 
atıkların bir arada toplanması için ise gerek 
bakanlıklar düzeyinde gerek yerel yönetimler 
eliyle çalışmalar yürütülüyor. Ancak tüm bu 
çabalara rağmen, bu atıkların çevreyi kirlet-
mesi engellenemiyor. Son yıllarda insanların 
bilinçlenmesi adına birçok önemli çalışmalar 
yürütülüyor. Ancak bu konudaki bilinç hala 
istenilen düzeyde değil. Ayrıca çevreyi kirleten 
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nin gelişmesiyle çeşitli yöntemler geliştiriliyor. 
Bu yöntemlerin en başında ise geri dönüşüm 
çalışmaları geliyor. Bugün ülkemizde de 
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GERİ DÖNÜŞÜM 
ÖNEMLİ BİR 

SEKTÖR OLDU
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ATIKLARI TOPLAMADA GÖNÜLLÜ 
NEFERLER
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toplayıcılar” olarak anılan vatandaşlar, atıkların 
toplanmasında adeta nefer oluyorlar. Atık top-
layıcılar 

atıkları toplayarak 
hem para kazanıyor 
hem de çevreye 
kirliliğinin önüne 
geçmeden büyük 
bir çalışma gös-
termiş oluyor. 

KAĞIT TOPLAYICILAR 
GÖNÜLLÜ NEFERLER 

Halk arasında “Kağıt toplayıcılar” olarak anılan vatandaşlar, atıkların toplanmasında adeta nefer 
oluyorlar. Atık toplayıcılar atıkları toplayarak hem para kazanıyor hem de çevreye kirliliğinin önüne 

geçmeden büyük bir çalışma göstermiş oluyor
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Meram Belediyesi ‘Sıfır Atık’ 
hedefine ulaşabilme adı-
na başlattığı çalışmalara ve 

projelere hız kesmeden devam ediyor. 
Belediye bu çerçevede, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdo-
ğan’ın himayelerinde ve Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan 
‘Geri Dönüşüm Seferberliği’ne, ilk günden 
bu yana “Her Atık Çöp Değildir, Yarınlar 
Çöpe Gitmesin” sloganlarıyla büyük destek 
veriyor ve önemli çalışmalar yürütüyor. 

İlçede toplanan atık miktarının ve bu mik-
tarın ekonomiye kazanımının her geçen yıl 
artan oranda olduğuna vurgu yapan Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Farkın-
dalığı artırmak amacıyla kapı kapı dolaşıp 
eğitimler veriyor, her okulda düzenlediği-
miz seminerlerle geleceğimizi bilinçlendi-
riyoruz. Hedefe ulaşmamızı kolaylaştırmak 
için atıkları kaynağında ayrıştıran örnek 
bir sistemi hayata geçirdik. İhtiyaç hisse-
dilen tüm noktalara geri dönüşüm kutuları 
yerleştirdik. Atık Getirme Merkezi’nden 

MERAM’DA SIFIR 
ATIK SEFERBERLIĞI

Meram Belediyesi 
‘Sıfır Atık’ hedefine 
ulaşabilme adına 

birbirinden değerli 
çalışmalara ve 

projelere imza atıyor. 
Meram Belediyesi 

olarak ‘Geri Dönüşüm 
Seferberliği’nin 

başladığı ilk günden 
bu yana “Her Atık 

Çöp Değildir, Yarınlar 
Çöpe Gitmesin” 

sloganlarıyla büyük 
destek verdiklerini 
söyleyen Meram 
Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, 
bu çalışmaların 

‘Sıfır Atık’ hedefine 
ulaşacakları güne 

kadar aynı ciddiyet 
ve yoğunlukta devam 

edeceğini kaydetti

ilçenin dört bir yanına yerleştirdiğimiz 
kıyafet kumbaralarına kadar bu alanda her 
noktada var olmaya ve yeni projeler üret-
meye devam ediyoruz” diye konuştu. 

BAŞKAN KAVUŞ; “BİZİ SIFIRA 
ULAŞTIRACAK YENİ PROJELER 

ÜRETİYORUZ”

Meram Belediyesi’nin bugüne kadar 
yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren 
Başkan Kavuş, “Ekiplerimiz, geri dönü-
şüm çalışmaları kapsamında kağıt, plastik, 
metal, cam, atık pil, elektronik atık olmak 
üzere 6 farklı türde atığı kaynağında ayrı 
toplamaya devam ediyor. Ayrıca hizmete 
giren 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinde de 
13 sınıf atığın kabulü gerçekleştiriliyor. 
Burada toplanan atıklar, türlerine göre 
lisanslı firmalar ve lisanslı araçlarla topla-
narak ayrıştırma tesislerine gönderiliyor. 
Ambalaj atıkları haftanın her günü, elekt-
ronik atık ve atık piller ise talep üzerine 
toplanıyor. Öte yandan 2020 yılı içinde 
hayata geçen bir diğer proje ile tekstil 
atıkları ayrı  toplanıyor. Proje çerçevesinde 
Meram’ın çeşitli bölgelerine kumbaralar 
yerleştirildi. Kumbaralara bırakılan kıya-
fetler periyodik aralıklarla toplanıp tasnif 
edilerek ekonomiye yeniden kazandırılıyor. 
Çalışma ile yıllık ortalama 100 ton tekstil 
atığı toplanarak ekonomiye katkı sağlanı-
yor” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜĞÜNDEN EN KÜÇÜĞÜNE 
TÜM ATIKLARI EKONOMİMİZE 
KAZANDIRMANIN PEŞİNDEYİZ” 
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hayata geçen bir diğer proje ile tekstil 
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Diğer taraftan ilçede uygu-
lanan ikili ayırma sistemi ile 
evsel ve ambalaj atıklarını ayrı 
ayrı topladıklarını ifade eden 
Kavuş, “Ambalaj atıklarının 
kaynağından ayrı toplanması 
için iç mekân geri dönüşüm 
kutuları dağıtıyoruz. Atık alım 
noktalarına uygun olarak am-
balaj atıkları kafes ve toplama 
üniteleri yerleştirilerek geri dö-
nüşüm toplama noktaları oluş-
turuyoruz. İlçedeki bütün okul 
ve resmi kurumlara 3’lü sıfır 
atık toplama kutuları yerleştir-
dik. Bu noktada bilincin artırıl-
ması ve farkındalık oluşturmak 
adına başta okullarda öğrenci-
lerimiz olmak üzere vatandaş-
lara ev ev dolaşarak ‘Sıfır Atık 
Projesi’ kapsamında eğitim ve-
riyor, seminerler düzenliyor ya 
da broşürler dağıtıyoruz. Bütün 
okul ve resmi kurumlarda sıfır 
atık kutuları, site, okul, AVM 
ve kurumlarda geri dönüşüm 
toplama kafesleri olmasını, sıfır 
atık afiş ve eğitim broşürleri ile 
birlikte promosyon malzemele-
ri, sıfır atık bez torbaları, geri 
dönüşüm toplama poşetleri ile 
de bu noktada bilinci artırmayı 
önemsiyoruz. Bu çerçevede 
bugüne kadar ilçede bulunan 
tüm resmi kurum ve kuruluş-
lara yaklaşık 3000 adet ‘Sıfır 
Atık Geri Dönüşüm Kutusu’ 
yerleştirildi ve yine bugüne 
kadar yaklaşık 20 bin konuta 
‘Sıfır Atık ve Çevre Temizliği’ 

konulu eğitimler gerçekleştir-
dik” ifadelerini kullandı.

“BİNLERCE AĞAÇ 
KESİLMEKTEN KURTARILDI. 

CİDDİ ORANDA SU, ELEKTRİK 
VE YAKIT TASARRUFU 

SAĞLANDI” 

Son üç yıl içinde Meram’da 
15 bin tonun üzerinde geri 
dönüşebilir ambalaj atığı 
ekonomiye kazandırıldı. Yine 
2019 ila 2021 yılları arasında 
yürütülen çalışmalar neticesin-
de ilçe genelinde toplanan bu 
miktar sayesinde 81 bin adet 
ağaç kesilmekten kurtarılırken, 
35 milyon 477 bin kwh elektrik 
enerjisi, 1.182 ton su ve 1.330 
ton petrol tasarrufu sağlandı. 
Ayrıca 591 kg CO2 sera gazı 
salınımı da önlenmiş oldu. Bu 
rakamların konunun önemini 
anlatmaya yeteceğini belirten 
Başkan Mustafa Kavuş, “Tüm 
bu nedenlerle ‘Sıfır Atık’ hede-
fini ‘Geri Dönüşüm’ çalışma-
larını çok önemsiyoruz. Bu ve 
benzeri çalışmaları ve projeleri 
‘Sıfır Atık’ hedefine ulaşıncaya 
kadar devam ettireceğiz” açık-
lamasında bulundu.  

Diğer taraftan, Meram’da 
yürütülen geri dönüşüm 
çalışmalarından bazıları ise 
şöyle; 

Meram Belediyesi ilçeye, 
çevre kirliliğini önlemek ve geri 
dönüşümü mümkün atıkları 

ekonomiye yeniden kazandır-
mak adına 1. Sınıf Atık Getir-
me Merkezi kazandırdı. Atık 
getirme Merkezi, çevre sorunu 
haline gelen ambalaj atıkla-
rı, elektronik atıklar, tekstil 
atıkları, lastik, akü gibi atıklar 
başta olmak üzere 13 farklı 
sınıfta atıkların depolanmasını 
sağlıyor. 

‘Sıfır atık’ hedefine ulaşa-
bilmek amacıyla ilçe ge-
nelinde bulunan tüm 
okullara bin 200 
yeni Geri Dönü-
şüm Kutusu 
bırakıldı. 

Me-
ram’da 
bulunan 
yaklaşık 50  
okulda 15 bin 
öğrenciye ve 
20 bin hane-
ye geri dönüşüm 
eğitimleri verildi. Diğer 
taraftan öğrencilerin, geri 
dönüşüm tesisine götürülerek 
bilinçlenmesi sağlanmaktadır. 

Meram Belediyesi, Kurban 
Bayramı için Türkiye’ye örnek 
bir çalışmaya imza attı. Beledi-
ye, kurban atıklarının gübreye  
dönüştürülerek hem çevre kir-
liliğinin önünü almak hem de 
bu atıkların Meram’a hizmet 
etmesini sağlamak hedefiyle 
başlatılan çalışma çerçevesinde 
ilk olarak ilçe genelinde özel 
üretilmiş poşet dağıtımına 
başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımızın desteğiyle ilçemizin 

dört bir tarafına 12 adet Mobil 
Atık Getirme Merkezi, yak-
laşık 100 adet Ambalaj Atığı 
Toplama Ünitesi ve 80 adet 
Sıfır Atık ve Evsel Atık Kutusu 
yerleştirildi. 

Meram’ın yaklaşık 200 nok-
tasında giysi ve tekstil atıkları 
için kumbaralar yer alıyor. 

Öte yandan Konya’nın en 
önemli geri dönüşüm tesisle-
rinden biri Meram’da hayata 
geçiriliyor. Meram Belediye-
si’nin de her türlü desteği ver-
diği ve Boruktolu Mahallesi’n-
de bulunan ‘Biyogaz ve Gübre 
Tesisi’nde, atıklardan yıllık 75 
bin ton organomineral gübre 
üretilecek ve bu atıklar 15 bin 
konutun elektrik ihtiyacını 
karşılayacak. 

Meram Belediyesi ayrıca, başlattığı iki ayrı proje ile iki ayrı 
‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Meram Belediyesi, 

‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında başlattığı, atıkların kaynağında 
ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atıkların 

kaynağında oluşumunun azaltılması çalışmaları nedeniyle hem 
belediye hizmet binası için hem de Meram ilçemiz adına iki ayrı 

“Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.
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de bulunan ‘Biyogaz ve Gübre 
Tesisi’nde, atıklardan yıllık 75 
bin ton organomineral gübre 
üretilecek ve bu atıklar 15 bin 
konutun elektrik ihtiyacını 
karşılayacak. 

Meram Belediyesi ayrıca, başlattığı iki ayrı proje ile iki ayrı 
‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Meram Belediyesi, 

‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında başlattığı, atıkların kaynağında 
ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atıkların 

kaynağında oluşumunun azaltılması çalışmaları nedeniyle hem 
belediye hizmet binası için hem de Meram ilçemiz adına iki ayrı 

“Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.
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Artan maliyetler nedeniyle son za-
manlarda vatandaşlar enerji alanında 
daha düşük maliyetle, daha çok per-

formans elde etmenin peşine düştü. Teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak enerjiyi verimli kullanma 
açısından bugünün şartlarında pek çok proje 
üretiliyor. Hayatımızın bir parçası haline gelen ve 
gündelik yaşamda faydalandığımız enerji sektörü 
teknolojik gelişmelere bağlı olarak giderek 
büyümeye başladı. Bugün otomobil sektörü başta 
olmak üzere, sanayi alanlarında daha az enerji 
ile daha çok üretim yapılıyor. Bunların başında 
ise, otomobiller geliyor. Benzin, mazot, LPG fi-
yatlarının giderek yükselmesi nedeniyle ilerleyen 
zamanlarda binlerce insanın daha çok elektrikli 
otomobilleri tercih edeceği ön görülüyor. 

Rene Solar Enerji E-Garaj Konya Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Yılmaz, enerji sektörüne 
önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Enerji’nin 
bilinçli kullanılması gerektiğini aktaran Yılmaz, 
“Güneş enerjisi panelleri ile enerji tedarikleri 
yapıyoruz. Rene Solar A.Ş. 2014 yılında kurulan 
şirketimiz kurulduğu tarihten günümüze kadar, 
konusunda, uzmanlaşmış kadrosu ile üstlendiği 
taahhütleri zamanında ve sorun çıkartmadan 
tamamlamış olup, yaptığı bütün işleri örnek gös-
terilmiştir. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz 
önem, bitirilen işler incelendiğinde aynı firmayla 

defalarca iş yapmış olmamızdan anlaşılacaktır. 
Firmamız kurulduğu günden günümüze kadar 
kurumsal kültürü ve araştırmacı yapısından 
dolayı sürekli yenilikçi olmuştur. Bu doğrultuda 
dünyada ki teknolojik gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz” dedi. 

‘YATIRIMCI BİR FİRMAYIZ’

Enerji panelleri ile enerji tedariki yaptıklarını 
bildiren Yılmaz, kendisinde aslında bir elektrik 

öğretmeni olduğunu söyledi. 2007 yılında ticaret 
hayatına başladığını hatırlatan Yılmaz, “2014 
yılında kardeşim Sinan Yılmaz’la yollarımız 
birleşti. Elektrik Yüksek mühendisi kardeşim ile 
birlikte biz yenilenebilir enerji sektörü alanında 
çalışmalar ve araştırmalar yapmaya başladık. 
Bu süreçte güneş santralleri ve enerji panelleri 
lisansları alanında AR-GE çalışmalarını yürüttük. 
Enerji tasarrufu alanındaki çalışmalarımız artarak 
devam ediyor. Biz aynı zamanda yatırımcı da 
bir firmayız. Yatırımlarımızı sürdürmeye devam 
edeceğiz” şeklinde görüş belirtti. 

‘İSTASYONLAR KURDUK’

Artan maliyetler nedeniyle insanların ilerle-
yen dönemlerde elektrikli otomobilleri daha çok 
tercih edeceğini dile getiren Yılmaz, “Enerji tasar-
rufu alanında elektrikli araç satışına başlamala-
rıyla bir farkındalık oluşturuyoruz. Biz bu projeyi 
detaylı bir şekilde düşündük. Dünya’da enerjinin 
nereye gittiğine dair detaylı araştırmalar yaptık. 
Otomobil sektörü ile enerjiyi birleştirmek istedik. 
Dünya’nın özellikle gelişen ve artan teknolojiyle 
birlikte enerji tasarrufu alanında elektrikli otomo-
billere doğru gittiğini gördük. Bu noktada ilk önce 
elektrikli otomobillerin bataryaları için R-Şarj adı 
altında şarj istasyonları kurmaya başladık. Bu 

GELECEK ELEKTRIKLI 
OTOMOBILLERDE!

Rene Solar Enerji E-Garaj Konya Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yılmaz, elektrikli otomobillerin 
çevre dostu olduğunu ve enerjide büyük tasarruf sağladığını ifade ederek, “Elektrikli otomobiller 

çevre dostudur. Çünkü çevreyi kirletmiyor. 80 TL ile 480 km gitmek mümkün” dedi

şarj istasyonlarının elbette bir aracı doldurması 
gerekiyordu. Hatta bu noktada bizi eleştirenler 
oldu ama projemizden taviz vermedik. Dünya 
hızla büyüyor ve gelişiyor. Bizlerde bundan yola 
çıkarak teknolojik gelişmelerin en başında olmalı-
yız. Teknolojiye yön verebilecek çalışmalara imza 
atmamız gerekiyor. Şu an Türkiye’de bunu yapan 
birkaç tane firma var. Bu firmaların arasında 
biz de filizlenmeye yeşermeye başladık. Güneş 
enerji santralleri haricinde elektrikli otomobil-
lerle de şu an enerji tasarrufu alanında iyi bir 
noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bugün İç 
Anadolu’da elektrikli otomobillerin hem satışını 
yapıyoruz hem de şarj istasyonlarının kurulu-
munu ve servisini gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız 
çalışmaların arkasındayız. Dönem tasarruf devri” 
diye konuştu. 

‘80 TL İLE 480 KM 
YOL YAPMAM MÜMKÜN’

Rene Solar Enerji E-Garaj Konya Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Yılmaz, elektrikli otomobil-
lerin büyük enerji tasarrufu sağladığını kayde-
derek, “Elektrikli otomobiller çevre dostudur. 
Çünkü çevreyi kirletmiyor. 
Egzozlarından çıkan bir du-
man yok. Dünyanın petrol 
sorunu olduğunu düşü-
nüyorum. Bu yüzden tüm 
dünya ilerleyen zamanlar-
da elektrikli otomobiller 
geçecek. Yani elektrikli 
otomobiller bizler için 
güzel bir alternatif. Bunun 
kıymetini bilmek lazım. Ma-
ğazamızda tüm dünyadan 
aklınıza gelebilecek bütün 
elektrikli otomobil çeşitlerini 
sergileyebiliyoruz. Elektrikli 

otomobillerin en güzel taraflarından biriside 
ekonomiye sağladığı katkıdır. Bundan bir örnek 
verecek olursak, satışa sunduğumuz araçları 
değerlendirmek isterim. 480 kilometrelik bir yolu 
sadece 80 TL ile gidebiliyorsunuz. Bugün dizel ya 
da benzinli araçla böyle bir şey olması ise imka-
nız. Artan benzin, mazot, LPG fiyatları ile tasarruf 
sağlanamaz. Çünkü elektrikli otomobillerin bir 
masrafı yok. Motor yok, yağ yok, şanzıman yok. 
Servis bakımları da diğer araçlara göre çok daha 
kolay ve pratik. B sekment dizel bir araç bugünün 
şartlarında 1 milyon civarında seyrediyor. Biz ise 
tam donanıma sahip yüzde yüzlük bir elektrikli 
aracı 800 bin liradan satışa sunuyoruz” şeklinde 
konuştu. 

‘İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ŞARJ EDEBİLİRSİNİZ’

Elektrikli otomobillerde ekran göstergesin-
de şarj durumu başta olmak üzere her şeyin 
belli olduğunu aktaran Yılmaz, “O yüzden 
yolda kalma durumunuz yok. Bu sıkıntı değil. 
Bugün bizler nasıl telefonlarımızı şarj ediyorsak, 
elektrikli otomobillerimizi de istediğimiz zaman 
şarj edebiliriz. Şu an Konya’da bile 15-16 yerde 

şarj istasyonu var.  Ayrıca mağazamızın önünde 
ücretsiz hızlı şarj hizmeti sunmaktayız. Yani şarj 
istasyonları yaygınlaştı. Elektrikli otomobillerin 
bagajında jeneratör taşınmasına gerek yok. Yolda 
kalma derdi de yok. Farz edelim ki yolda kaldınız. 
Bizim acil yol yardım desteğimiz de var. Her 
noktaya anında gelebiliriz. İlerleyen dönemler-
de şarj istasyonları daha da aratacak. Elektrikli 
araçlar enerji tasarrufunda öncü. Şuan dünyada 
iklimsel sorunlar var. Çevre kirliliği ise maalesef 
ayrı bir sorun. Toplum olarak çevreye karşı bizle-
rinde sorumlulukları var. Elektrikli otomobillerin 
çevreye önemli katkısı olduğunu düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı.  

‘BİRAZ ZAMANA İHTİYAÇ VAR’

Türkiye’de elektrikli otomobillerin tam olarak 
yaygınlaşması için zamana ihtiyaç duyulduğu-
nu söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için, enerji 
tasarrufunun tam olarak sağlanabilmesi için biraz 
süreye ihtiyaç var.  Bu noktada toplum olarak 
daha çok bilinçlenmeliyiz. Türkiye’de günde or-
talama 4 adet elektrikli otomobil satışı yapılıyor. 

Ülkemizin elektrikli otomo-
bil alanında ciddi çalışmaları 
var. Yani bu konuya yabancı 
değiliz. Enerjiyi verimli kul-
lanmak adına firma olarak 
yeni projelerde var olmaya 
devam edeceğiz. Teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak 
üretmeye devam edece-
ğiz. Ülkenin enerji alanına 
katkı sunmayı sürdüreceğiz. 
Enerjiyi en iyi şekilde kul-
lanma yolunda yeni projeler 
üretmeyi sürdüreceğiz” 
diyerek sözlerini tamamladı.
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Artan maliyetler nedeniyle son za-
manlarda vatandaşlar enerji alanında 
daha düşük maliyetle, daha çok per-

formans elde etmenin peşine düştü. Teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak enerjiyi verimli kullanma 
açısından bugünün şartlarında pek çok proje 
üretiliyor. Hayatımızın bir parçası haline gelen ve 
gündelik yaşamda faydalandığımız enerji sektörü 
teknolojik gelişmelere bağlı olarak giderek 
büyümeye başladı. Bugün otomobil sektörü başta 
olmak üzere, sanayi alanlarında daha az enerji 
ile daha çok üretim yapılıyor. Bunların başında 
ise, otomobiller geliyor. Benzin, mazot, LPG fi-
yatlarının giderek yükselmesi nedeniyle ilerleyen 
zamanlarda binlerce insanın daha çok elektrikli 
otomobilleri tercih edeceği ön görülüyor. 

Rene Solar Enerji E-Garaj Konya Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Yılmaz, enerji sektörüne 
önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Enerji’nin 
bilinçli kullanılması gerektiğini aktaran Yılmaz, 
“Güneş enerjisi panelleri ile enerji tedarikleri 
yapıyoruz. Rene Solar A.Ş. 2014 yılında kurulan 
şirketimiz kurulduğu tarihten günümüze kadar, 
konusunda, uzmanlaşmış kadrosu ile üstlendiği 
taahhütleri zamanında ve sorun çıkartmadan 
tamamlamış olup, yaptığı bütün işleri örnek gös-
terilmiştir. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz 
önem, bitirilen işler incelendiğinde aynı firmayla 

defalarca iş yapmış olmamızdan anlaşılacaktır. 
Firmamız kurulduğu günden günümüze kadar 
kurumsal kültürü ve araştırmacı yapısından 
dolayı sürekli yenilikçi olmuştur. Bu doğrultuda 
dünyada ki teknolojik gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz” dedi. 

‘YATIRIMCI BİR FİRMAYIZ’

Enerji panelleri ile enerji tedariki yaptıklarını 
bildiren Yılmaz, kendisinde aslında bir elektrik 

öğretmeni olduğunu söyledi. 2007 yılında ticaret 
hayatına başladığını hatırlatan Yılmaz, “2014 
yılında kardeşim Sinan Yılmaz’la yollarımız 
birleşti. Elektrik Yüksek mühendisi kardeşim ile 
birlikte biz yenilenebilir enerji sektörü alanında 
çalışmalar ve araştırmalar yapmaya başladık. 
Bu süreçte güneş santralleri ve enerji panelleri 
lisansları alanında AR-GE çalışmalarını yürüttük. 
Enerji tasarrufu alanındaki çalışmalarımız artarak 
devam ediyor. Biz aynı zamanda yatırımcı da 
bir firmayız. Yatırımlarımızı sürdürmeye devam 
edeceğiz” şeklinde görüş belirtti. 

‘İSTASYONLAR KURDUK’

Artan maliyetler nedeniyle insanların ilerle-
yen dönemlerde elektrikli otomobilleri daha çok 
tercih edeceğini dile getiren Yılmaz, “Enerji tasar-
rufu alanında elektrikli araç satışına başlamala-
rıyla bir farkındalık oluşturuyoruz. Biz bu projeyi 
detaylı bir şekilde düşündük. Dünya’da enerjinin 
nereye gittiğine dair detaylı araştırmalar yaptık. 
Otomobil sektörü ile enerjiyi birleştirmek istedik. 
Dünya’nın özellikle gelişen ve artan teknolojiyle 
birlikte enerji tasarrufu alanında elektrikli otomo-
billere doğru gittiğini gördük. Bu noktada ilk önce 
elektrikli otomobillerin bataryaları için R-Şarj adı 
altında şarj istasyonları kurmaya başladık. Bu 

GELECEK ELEKTRIKLI 
OTOMOBILLERDE!

Rene Solar Enerji E-Garaj Konya Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yılmaz, elektrikli otomobillerin 
çevre dostu olduğunu ve enerjide büyük tasarruf sağladığını ifade ederek, “Elektrikli otomobiller 

çevre dostudur. Çünkü çevreyi kirletmiyor. 80 TL ile 480 km gitmek mümkün” dedi

şarj istasyonlarının elbette bir aracı doldurması 
gerekiyordu. Hatta bu noktada bizi eleştirenler 
oldu ama projemizden taviz vermedik. Dünya 
hızla büyüyor ve gelişiyor. Bizlerde bundan yola 
çıkarak teknolojik gelişmelerin en başında olmalı-
yız. Teknolojiye yön verebilecek çalışmalara imza 
atmamız gerekiyor. Şu an Türkiye’de bunu yapan 
birkaç tane firma var. Bu firmaların arasında 
biz de filizlenmeye yeşermeye başladık. Güneş 
enerji santralleri haricinde elektrikli otomobil-
lerle de şu an enerji tasarrufu alanında iyi bir 
noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bugün İç 
Anadolu’da elektrikli otomobillerin hem satışını 
yapıyoruz hem de şarj istasyonlarının kurulu-
munu ve servisini gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız 
çalışmaların arkasındayız. Dönem tasarruf devri” 
diye konuştu. 

‘80 TL İLE 480 KM 
YOL YAPMAM MÜMKÜN’

Rene Solar Enerji E-Garaj Konya Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Yılmaz, elektrikli otomobil-
lerin büyük enerji tasarrufu sağladığını kayde-
derek, “Elektrikli otomobiller çevre dostudur. 
Çünkü çevreyi kirletmiyor. 
Egzozlarından çıkan bir du-
man yok. Dünyanın petrol 
sorunu olduğunu düşü-
nüyorum. Bu yüzden tüm 
dünya ilerleyen zamanlar-
da elektrikli otomobiller 
geçecek. Yani elektrikli 
otomobiller bizler için 
güzel bir alternatif. Bunun 
kıymetini bilmek lazım. Ma-
ğazamızda tüm dünyadan 
aklınıza gelebilecek bütün 
elektrikli otomobil çeşitlerini 
sergileyebiliyoruz. Elektrikli 

otomobillerin en güzel taraflarından biriside 
ekonomiye sağladığı katkıdır. Bundan bir örnek 
verecek olursak, satışa sunduğumuz araçları 
değerlendirmek isterim. 480 kilometrelik bir yolu 
sadece 80 TL ile gidebiliyorsunuz. Bugün dizel ya 
da benzinli araçla böyle bir şey olması ise imka-
nız. Artan benzin, mazot, LPG fiyatları ile tasarruf 
sağlanamaz. Çünkü elektrikli otomobillerin bir 
masrafı yok. Motor yok, yağ yok, şanzıman yok. 
Servis bakımları da diğer araçlara göre çok daha 
kolay ve pratik. B sekment dizel bir araç bugünün 
şartlarında 1 milyon civarında seyrediyor. Biz ise 
tam donanıma sahip yüzde yüzlük bir elektrikli 
aracı 800 bin liradan satışa sunuyoruz” şeklinde 
konuştu. 

‘İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ŞARJ EDEBİLİRSİNİZ’

Elektrikli otomobillerde ekran göstergesin-
de şarj durumu başta olmak üzere her şeyin 
belli olduğunu aktaran Yılmaz, “O yüzden 
yolda kalma durumunuz yok. Bu sıkıntı değil. 
Bugün bizler nasıl telefonlarımızı şarj ediyorsak, 
elektrikli otomobillerimizi de istediğimiz zaman 
şarj edebiliriz. Şu an Konya’da bile 15-16 yerde 

şarj istasyonu var.  Ayrıca mağazamızın önünde 
ücretsiz hızlı şarj hizmeti sunmaktayız. Yani şarj 
istasyonları yaygınlaştı. Elektrikli otomobillerin 
bagajında jeneratör taşınmasına gerek yok. Yolda 
kalma derdi de yok. Farz edelim ki yolda kaldınız. 
Bizim acil yol yardım desteğimiz de var. Her 
noktaya anında gelebiliriz. İlerleyen dönemler-
de şarj istasyonları daha da aratacak. Elektrikli 
araçlar enerji tasarrufunda öncü. Şuan dünyada 
iklimsel sorunlar var. Çevre kirliliği ise maalesef 
ayrı bir sorun. Toplum olarak çevreye karşı bizle-
rinde sorumlulukları var. Elektrikli otomobillerin 
çevreye önemli katkısı olduğunu düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı.  

‘BİRAZ ZAMANA İHTİYAÇ VAR’

Türkiye’de elektrikli otomobillerin tam olarak 
yaygınlaşması için zamana ihtiyaç duyulduğu-
nu söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için, enerji 
tasarrufunun tam olarak sağlanabilmesi için biraz 
süreye ihtiyaç var.  Bu noktada toplum olarak 
daha çok bilinçlenmeliyiz. Türkiye’de günde or-
talama 4 adet elektrikli otomobil satışı yapılıyor. 

Ülkemizin elektrikli otomo-
bil alanında ciddi çalışmaları 
var. Yani bu konuya yabancı 
değiliz. Enerjiyi verimli kul-
lanmak adına firma olarak 
yeni projelerde var olmaya 
devam edeceğiz. Teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak 
üretmeye devam edece-
ğiz. Ülkenin enerji alanına 
katkı sunmayı sürdüreceğiz. 
Enerjiyi en iyi şekilde kul-
lanma yolunda yeni projeler 
üretmeyi sürdüreceğiz” 
diyerek sözlerini tamamladı.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ’NİN ÖNEMİ

Makina mühendisliğinin somutladığı 
alanlardan biri de enerjidir. Binaların 
yalıtılması, kojenerasyon tekniklerinin 

kullanımı, bölgesel ısıtma tesislerinin kurulması, 
yüksek verimli kazanların kullanılması, sanayide 
atmosfere açık sıcak ve soğuk yüzeylerin 
yalıtılması ve atık ısıların geri kazanımı, enerji 
verimliliği anlamında önem taşımakta ve 
mesleki faaliyetlerimiz arasında bulunmaktadır. 
Enerji Verimliliği Yasası’nın öngördüğü 
faaliyetlerin pek çoğu makina mühendisliği 
meslek disiplininin alanına girmektedir.

“Dünya’da enerji bağımsızlığı, ülke 
bağımsızlığının bir parçası olarak 
görülmektedir.”

Enerjiyi kullanmak günlük yaşantımızda 
önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle, 
enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir 
şekilde sunulması gerekir.  Enerji kaynaklarının 
değerlendirmesinden başlayarak üretim, iletim, 
dağıtım aşamalarında toplum çıkarlarının 
gözetilmesi, bütün bu süreçlerde çevreye, 
iklime ve doğaya olumsuz etkileri asgari 
düzeyde tutulması gereklidir. Bu ölçüt enerji ile 
ilgili tüm faaliyetlerde geçerli olmalıdır. 

Ülkemizde enerji fi yatlarının kontrolü, 
dışa bağımlılığın azaltılması, enerjinin en 
ekonomik biçimde sağlanması, çevre ve doğal 
kaynakların korunması yönleriyle enerjinin 
verimli kullanımı büyük önem kazanmakta; 
sanayi faaliyetleri ve nüfusa bağlı olarak 
enerji talebinin yükselişine paralel bir biçimde 
konunun önemi her geçen gün daha da 
artmaktadır.

Bu nedenle hali hazırda kullanılmakta olan, 

kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlar fosil enerji 
kaynakları olup, dünyadaki rezervleri oldukça 
sınırlıdır. Dolayısıyla bu kaynakların gelecekte 
tükenmesi kaçınılmazdır. 

Ancak yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
tanımlanan güneş enerjisi jeotermal enerji, 
hidroelektrik enerji, bioenerji, hidrojen dalga 
veya okyanus enerjisi ve rüzgar enerjisi 
enerjilerini direkt ve endirekt olarak güneşten 
almakta ve dolayısıyla da sürekli olarak 
yenilendiklerinden tükenmemektedirler. 
Yenilenebilir enerji kaynakları yenilenebilir 
kaynak oluşları en az düzeyde çevresel etki 
yaratmaları, işletme ve bakım masrafl arının az 
olması ve ulusal nitelikleri ile güvenilir enerji 
sağlama özellikleri sebebiyle dünyada olduğu 
gibi ülkemiz içinde oldukça önemli bir yere 
sahiptir.

Güneş, jeotermal ve rüzgar kaynaklarından 
enerji elde etmek için gerekli üretim ve 
ekipmanlarının büyük bir çoğunluğunun 
ülkemizde üretimi vardır. Bu konuda gerekli 
mühendis ve teknik elemana sahip olan 
ülkemizde gerekli yatırım ve işletme maliyetleri 
de göz önüne alındığında, Yeni ve Yenilenebilir 
Ulusal ve Kamusal Bir Enerji Politikası 
uygulanmaya devam edilmelidir.  

“Enerji verimliliği, enerjinin üretiminden 
dönüşümüne, iletim ve tüketimine kadarki 
çalışmaların tümünü kapsayan bütünlüklü 
bir alandır.”

Ülke bazında nüfusun hızla çoğalması, 
ekonomik faaliyetlerin, konforun artması enerji 
tüketimini artırmaktadır. Öte yandan, küresel 
iklim değişikliğinin ana nedenlerinin başında 
fosil kaynaklı enerjiler başta olmak üzere enerji 
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gelmektedir. Bu nedenlerle Enerji verimliliği, enerjinin 
üretiminden dönüşümüne, iletim ve tüketimine 
kadar ki çalışmaların tümünü kapsayan bütünlüklü 
bir alandır. Bu bütünlüğün kurulmasıyla, kısa ve orta 
dönemde, enerji tasarrufu ve enerji teminiyle ilgili 
sorunların çözümüne küçümsenemeyecek katkılar 
sağlanabilecektir.

Bu açıdan bakıldığında Küresel iklim değişiyor ve 
ekosistem, insan sağlığı ve ekonomiye yönelik 
giderek artan kritik riskler getiriyor. Avrupa bölgelerin 
de halihazırda değişen iklim koşullarının olumsuz 
etkileriyle (yükselen deniz seviyeleri, daha şiddetli hava 
koşulları, seller, kuraklıklar ve fırtınalar) yüzleşiyor.

Bu değişimler, dünya çapındaki insan faaliyetlerinin 
bir sonucu olarak atmosfere yüksek miktarlarda sera 
gazı salındığından dolayı gerçekleşiyor. Bu faaliyetler 
arasında hepsinden önemlisi elektrik üretimi, ısınma 
ve taşımacılık için fosil yakıtların yakılması var. Fosil 
yakıtların yanması da çevreye ve insan sağlığına zararlı 
hava kirleticilerin salınmasına neden oluyor.

Küresel olarak enerji kullanımı, insan faaliyetlerinden 
açığa çıkan sera gazı emisyonları arasında açık ara 
en büyük kaynağı temsil ediyor. Küresel sera gazı 
emisyonlarının neredeyse üçte ikisi , ısınma, elektrik, 
taşımacılık ve sanayide kullanılacak enerji için fosil 
yakıtların yanmasıyla ilişkilendiriliyor. Avrupa’da da 
enerji süreçleri, en büyük sera gazı emisyonu öğesi 
olarak yer alıyor. 

Enerji kullanımımız ve üretimimiz, iklim üzerinde 
devasa bir etkiye sahip ve bu etkinin tersi de gittikçe 

daha fazla gerçek oluyor. İklim değişikliği enerji üretim 
potansiyelimizi ve enerji ihtiyaçlarımızı değiştirebiliyor. 
Örneğin su döngüsüne yönelik değişiklikler su 
gücünden üretilen enerjiyi etkileyebiliyor, daha yüksek 
sıcaklıklar yaz aylarında soğutmaya yönelik talebi 
artırıyor, kış aylarında da ısınmaya yönelik talebi 
azaltıyor.

Temelde enerjiyle ilişkili sera gazı emisyonları iki şekilde 
azaltılabilir: temiz enerji kaynaklarını tercih ederek 
(örneğin fosil yakıtlar yerine yakılmayan yenilenebilir 
kaynaklar kullanarak) ve/veya enerji tasarrufları ve 
enerji verimlilik kazançlarıyla genel enerji tüketimini 
azaltarak (örneğin ev yalıtımını iyileştirerek veya daha 
yeşil ulaşım seçeneklerini kullanarak).

İklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak 
için bu değişimin çok kısa sürede, fosil yakıt rezervleri 
tükenmeden önce gerçekleşmesi gerekiyor. Atmosfere 
ne kadar fazla sera gazı salınımında bulunursak, iklim 
değişikliğine ait zararlı etkileri sınırlandırma olasılığımız 
o kadar azalır.

Bu nedenle Yenilenebilir enerji kaynakları yenilenebilir 
kaynak oluşları en az düzeyde çevresel etki yaratmaları, 
işletme ve bakım masraflarının az olması ve ulusal 
nitelikleri ile güvenilir enerji sağlama özellikleri 
sebebiyle dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde oldukça 
önemli bir yere sahiptir.

İklim değişikliği kapsamında enerji, ulaşım, konut, arazi 
planlaması, atık yönetimi ile halk sağlığı gibi konuların 
ele alınarak, daha az karbon üreten şehirler oluşturma 
yolunda somut uygulamalar gerçekleştirilebilecektir.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ’NİN ÖNEMİ

Makina mühendisliğinin somutladığı 
alanlardan biri de enerjidir. Binaların 
yalıtılması, kojenerasyon tekniklerinin 

kullanımı, bölgesel ısıtma tesislerinin kurulması, 
yüksek verimli kazanların kullanılması, sanayide 
atmosfere açık sıcak ve soğuk yüzeylerin 
yalıtılması ve atık ısıların geri kazanımı, enerji 
verimliliği anlamında önem taşımakta ve 
mesleki faaliyetlerimiz arasında bulunmaktadır. 
Enerji Verimliliği Yasası’nın öngördüğü 
faaliyetlerin pek çoğu makina mühendisliği 
meslek disiplininin alanına girmektedir.

“Dünya’da enerji bağımsızlığı, ülke 
bağımsızlığının bir parçası olarak 
görülmektedir.”

Enerjiyi kullanmak günlük yaşantımızda 
önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle, 
enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir 
şekilde sunulması gerekir.  Enerji kaynaklarının 
değerlendirmesinden başlayarak üretim, iletim, 
dağıtım aşamalarında toplum çıkarlarının 
gözetilmesi, bütün bu süreçlerde çevreye, 
iklime ve doğaya olumsuz etkileri asgari 
düzeyde tutulması gereklidir. Bu ölçüt enerji ile 
ilgili tüm faaliyetlerde geçerli olmalıdır. 

Ülkemizde enerji fi yatlarının kontrolü, 
dışa bağımlılığın azaltılması, enerjinin en 
ekonomik biçimde sağlanması, çevre ve doğal 
kaynakların korunması yönleriyle enerjinin 
verimli kullanımı büyük önem kazanmakta; 
sanayi faaliyetleri ve nüfusa bağlı olarak 
enerji talebinin yükselişine paralel bir biçimde 
konunun önemi her geçen gün daha da 
artmaktadır.

Bu nedenle hali hazırda kullanılmakta olan, 

kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlar fosil enerji 
kaynakları olup, dünyadaki rezervleri oldukça 
sınırlıdır. Dolayısıyla bu kaynakların gelecekte 
tükenmesi kaçınılmazdır. 

Ancak yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
tanımlanan güneş enerjisi jeotermal enerji, 
hidroelektrik enerji, bioenerji, hidrojen dalga 
veya okyanus enerjisi ve rüzgar enerjisi 
enerjilerini direkt ve endirekt olarak güneşten 
almakta ve dolayısıyla da sürekli olarak 
yenilendiklerinden tükenmemektedirler. 
Yenilenebilir enerji kaynakları yenilenebilir 
kaynak oluşları en az düzeyde çevresel etki 
yaratmaları, işletme ve bakım masrafl arının az 
olması ve ulusal nitelikleri ile güvenilir enerji 
sağlama özellikleri sebebiyle dünyada olduğu 
gibi ülkemiz içinde oldukça önemli bir yere 
sahiptir.

Güneş, jeotermal ve rüzgar kaynaklarından 
enerji elde etmek için gerekli üretim ve 
ekipmanlarının büyük bir çoğunluğunun 
ülkemizde üretimi vardır. Bu konuda gerekli 
mühendis ve teknik elemana sahip olan 
ülkemizde gerekli yatırım ve işletme maliyetleri 
de göz önüne alındığında, Yeni ve Yenilenebilir 
Ulusal ve Kamusal Bir Enerji Politikası 
uygulanmaya devam edilmelidir.  

“Enerji verimliliği, enerjinin üretiminden 
dönüşümüne, iletim ve tüketimine kadarki 
çalışmaların tümünü kapsayan bütünlüklü 
bir alandır.”

Ülke bazında nüfusun hızla çoğalması, 
ekonomik faaliyetlerin, konforun artması enerji 
tüketimini artırmaktadır. Öte yandan, küresel 
iklim değişikliğinin ana nedenlerinin başında 
fosil kaynaklı enerjiler başta olmak üzere enerji 
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gelmektedir. Bu nedenlerle Enerji verimliliği, enerjinin 
üretiminden dönüşümüne, iletim ve tüketimine 
kadar ki çalışmaların tümünü kapsayan bütünlüklü 
bir alandır. Bu bütünlüğün kurulmasıyla, kısa ve orta 
dönemde, enerji tasarrufu ve enerji teminiyle ilgili 
sorunların çözümüne küçümsenemeyecek katkılar 
sağlanabilecektir.

Bu açıdan bakıldığında Küresel iklim değişiyor ve 
ekosistem, insan sağlığı ve ekonomiye yönelik 
giderek artan kritik riskler getiriyor. Avrupa bölgelerin 
de halihazırda değişen iklim koşullarının olumsuz 
etkileriyle (yükselen deniz seviyeleri, daha şiddetli hava 
koşulları, seller, kuraklıklar ve fırtınalar) yüzleşiyor.

Bu değişimler, dünya çapındaki insan faaliyetlerinin 
bir sonucu olarak atmosfere yüksek miktarlarda sera 
gazı salındığından dolayı gerçekleşiyor. Bu faaliyetler 
arasında hepsinden önemlisi elektrik üretimi, ısınma 
ve taşımacılık için fosil yakıtların yakılması var. Fosil 
yakıtların yanması da çevreye ve insan sağlığına zararlı 
hava kirleticilerin salınmasına neden oluyor.

Küresel olarak enerji kullanımı, insan faaliyetlerinden 
açığa çıkan sera gazı emisyonları arasında açık ara 
en büyük kaynağı temsil ediyor. Küresel sera gazı 
emisyonlarının neredeyse üçte ikisi , ısınma, elektrik, 
taşımacılık ve sanayide kullanılacak enerji için fosil 
yakıtların yanmasıyla ilişkilendiriliyor. Avrupa’da da 
enerji süreçleri, en büyük sera gazı emisyonu öğesi 
olarak yer alıyor. 

Enerji kullanımımız ve üretimimiz, iklim üzerinde 
devasa bir etkiye sahip ve bu etkinin tersi de gittikçe 

daha fazla gerçek oluyor. İklim değişikliği enerji üretim 
potansiyelimizi ve enerji ihtiyaçlarımızı değiştirebiliyor. 
Örneğin su döngüsüne yönelik değişiklikler su 
gücünden üretilen enerjiyi etkileyebiliyor, daha yüksek 
sıcaklıklar yaz aylarında soğutmaya yönelik talebi 
artırıyor, kış aylarında da ısınmaya yönelik talebi 
azaltıyor.

Temelde enerjiyle ilişkili sera gazı emisyonları iki şekilde 
azaltılabilir: temiz enerji kaynaklarını tercih ederek 
(örneğin fosil yakıtlar yerine yakılmayan yenilenebilir 
kaynaklar kullanarak) ve/veya enerji tasarrufları ve 
enerji verimlilik kazançlarıyla genel enerji tüketimini 
azaltarak (örneğin ev yalıtımını iyileştirerek veya daha 
yeşil ulaşım seçeneklerini kullanarak).

İklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak 
için bu değişimin çok kısa sürede, fosil yakıt rezervleri 
tükenmeden önce gerçekleşmesi gerekiyor. Atmosfere 
ne kadar fazla sera gazı salınımında bulunursak, iklim 
değişikliğine ait zararlı etkileri sınırlandırma olasılığımız 
o kadar azalır.

Bu nedenle Yenilenebilir enerji kaynakları yenilenebilir 
kaynak oluşları en az düzeyde çevresel etki yaratmaları, 
işletme ve bakım masraflarının az olması ve ulusal 
nitelikleri ile güvenilir enerji sağlama özellikleri 
sebebiyle dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde oldukça 
önemli bir yere sahiptir.

İklim değişikliği kapsamında enerji, ulaşım, konut, arazi 
planlaması, atık yönetimi ile halk sağlığı gibi konuların 
ele alınarak, daha az karbon üreten şehirler oluşturma 
yolunda somut uygulamalar gerçekleştirilebilecektir.
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KÜRESEL BİR GÜVENLİK PROBLEMİ 
OLARAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE 

ÇÖZÜM İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ

İklim değişikliği, uluslararası sistemin 
gündemine yaklaşık olarak son 30 yıllık süreç 
içinde geldi. Daha önce teknik elemanların 

çalışma alanı olan iklim değişikliği özellikle 
20. yy’ın son dönemlerinden itibaren doğal 
afetlerin sıklığı ve şiddetinin artmasıyla 
devletlerin de gündemini oluşturmaya 
başladı ve hatta devletler iklim değişikliğini 
kendi güvenlik ajandalarına eklediler. 
Uluslararası sistemde, iklim değişikliği ile 
ilgili, varlığına şüphe ile bakılan ve küresel 
ısınmanın, dünyanın doğal ısınma sürecinin 
bir parçası olduğu savından, günümüzde 
iklim paternlerinin değişmesi ve doğal afetler 
ile beraber çarpan etkisiyle yayılan olumsuz 
sonuçlarıyla çok boyutlu bir problem olarak 
tanımlanmaya başlanan bir dönüşüm yaşandı. 

İklim değişikliği üzerine sorunun gerçekliği 
tartışmasının dışında bir başka konu da, 
günümüzde iklim değişikliğini ya da küresel 
ısınmayı ortaya çıkaran temel etmenin 
ne olduğu sorusudur. Bu noktada, başta 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) 
(IPCC) raporları olmak üzere yapılan bilimsel 
çalışmalarda bilim insanları ortaya koymuştur 
ki iklim değişikliği insan faaliyetlerinden 
kaynaklanmaktadır. Sanayi devrimiyle başlayan 
süreçte artan endüstrileşme, üretime ve 
tüketime dayalı bir ekonomik model tercih 
edilmesi, kaynaklara baskının artması, nüfus 
artışı, konvansiyonel enerji kaynaklarının 
yoğun şekilde tercih edilmesi, yüksek yaşam 
standartlarının korunma çabası temel olarak 
iklim değişikliğine sebep olan insan faaliyetleri 
olarak gösterilebilir. Bu küresel probleme 
insan faaliyetlerinin neden olduğunu destekler 
nitelikte bir örnek IPCC raporundan verilebilir. 
Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli’nin 6 Ağustos 2021 tarihinde 
yayımladığı “İklim Değişikliği 2021: Fizik 
Biliminin Temeli” başlıklı raporunda 1850-
1900’den bu yana yaklaşık olarak 1.1 °C küresel 
ısınmadan, insan faaliyetlerinden kaynaklanan 

sera gazı emisyonlarının sorumlu olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Bu minvalde, iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerini azaltmak için devletler, BM Genel 
Kurulu’nda 1990’da iklim değişikliği ile ilgili 
bir çerçeve sözleşme için Hükümetlerarası 
Müzakere Komitesi oluşturulmasına dair 45/212 
sayılı kararı aldı ve bu karar çerçevesinde 
1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleşen 
Dünya Konferansı ile bugün 20. yılına 
girdiğimiz müzakere sürecini başlattı. Bu inişli 
çıkışlı müzakere süreci 3 temel sütundan 
oluşmaktadır. Bunlar Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), Kyoto 
Protokolü ve Paris İklim Anlaşması süreçleridir. 
Devletler ulusal çıkarlarını ön planda tuttukları 
için yavaş ve verimsiz bir süreç olarak eleştirilse 
de müzakere süreci her adımında biraz daha 
tüm devletlere (gelişmiş ve gelişmekte olan 
devletler) yayılan zorunlu taahhüt şartıyla ve 
daha kurumsal yapısıyla iklim değişikliğinin 
etkisini azaltma yolunda uluslararası sistemin 
tek şansı gibi görünüyor. Müzakere sürecinin 
temel amacı iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmaktır. Bu noktada, iki temel kavram 
ön plana çıkmaktadır: hafi fl etme/azaltma 
(mitigation) ve uyumlaştırma (adaptation). 
Aslında bu iki kavram göstermektedir ki iklim 
değişikliği tersine çevrilemeyecek ya da 
tamamen ortadan kaldırılamayacak bir süreçtir. 
Bundan dolayı hafi fl etme/azaltma kavramı ile 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak 
kast edilirken, uyumlaştırma kavramı ile de 
iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları oluşmadan 
devletleri adapte etmek ve devletlerin enerji 
dönüşümlerini sağlamak amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda, hem azaltma hem de adapte 
etme amaçlarını gerçekleştirebilmek için iklim 
değişikliğiyle mücadele kapsamında öne çıkan 
önlemlerden bazıları olarak ormanlaştırma, 
çevre dostu yüksek teknoloji üretmek, 
tasarrufl u kullanım, alt yapı modernizasyonu, 
emisyon azaltmak için fi ltreler, üretim ve 
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tüketimde verimliliğin arttırılması ve nükleer enerji 
sayılabilir.  

Ancak, bunların ötesinde Paris İklim Anlaşmasına 
yazılan 2100 yılına kadar küresel ısınmayı 1.5 ila 2 
derece artış seviyelerinde tutuma amacını yerine 
getirmek için en önemli unsur enerjide dönüşümdür. 
Enerji dönüşümü maliyetli olduğu kadar, devletlerin 
birbirleriyle olan ekonomik rekabetleri (ABD-Çin 
rekabeti gibi) göz önüne alındığında ülkeler tarafından 
ertelendiği görülmektedir. Ancak gerek uluslararası 
kamuoyunun bilinçlenmeye başlaması ve baskısı, 
gerekse Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası 
girişimlerin etkisiyle devletler emisyon düşürme 
ve enerji dönüşümüne yönelik kararlar almaya 
başladılar. Enerjide dönüşüm büyük çaplı bir politika 
değişikliğini gerektirirken, bunun en önemli yöntemi 
de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıdır. 

Devletler gerek enerji güvenliklerini sağlamak için 
gerek bağımlılıklardan kurtulmak için gerekse de iklim 
değişikliğiyle mücadele etmek konusunda yenilenebilir 
enerjiye ve yenilenebilir enerji endüstrisine 
yönelmektedir. Yenilebilir enerji dönüşümünde en 
ciddi adımları atan aktörlerden bir tanesi Avrupa 
Birliği’dir (AB). AB, gerek iklim değişikliği müzakereleri 
kapsamında verdiği 2030 yılına kadar sera gaz 
emisyonunda 1990 seviyesine göre en az %40 düşüş 
ve yenilebilir enerji miktarının da en az %32’lik bir artış 
hedefi, gerekse kendi ortaya attığı Yeşil Mütabakat 
çerçevesinde 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi 
çerçevesinde yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar 
yapmaktadır. Bu çerçevede, yapılan çalışmalar, AB’nin 
2019 yılında elektrik üretiminin %34’ünü yenilenebilir 
enerji kaynaklarından karşılarken, bu oranın 2020 
yılında %38’e çıkmış olduğunu göstermektedir. Aynı 
şekilde, fosil yakıt tüketimi de 2019 yılında %40 iken, 
2020 yılında %37’e düşmüştür.  Bir başka örnek olarak, 

dünyayı en çok kirleten iki ülkeden biri olan dünyanın 
atölyesi olarak kabul edilen Çin verilebilir. Çin bir 
yandan hala enerji ihtiyacının yaklaşık %60’lık kısmını 
kömürden sağlarken ve aynı zamanda tek başına 
dünyadaki karbondioksit salınımının %27’sinden 
sorumlu iken, öte yandan da 2020 yılında yenilebilir 
enerji kapasitesini iki katına çıkarttığı görülmektedir. 
Bunun dışında, 2021 yılının sonlarına doğru Paris İklim 
Anlaşmasını onaylayan Türkiye’nin 2053 yılına kadar 
net emisyonu sıfırlama hedefi çerçevesinde yenilebilir 
enerji verilerine bakıldığı zaman, 2020 yılında toplam 
elektrik üretiminin %12’lik kısmının rüzgar ve güneşten 
karşılandığı görülmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin 
elektrikteki toplam kapasitesinin %52.5’i de yenilebilir 
enerjiden karşılanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, temiz 
ve yenilebilir enerji kapasitesi itibarıyla dünyada 12., 
Avrupa’da 5. sırada bulunmaktadır.

Yenilenebilir enerji denildiğinde yoğun şekilde rüzgar, 
güneş, biyoenerji, hidroelektrik ve hatta nükleer enerji 
sıklıkla gündem olsa da son yıllarda hidrojen enerjisi 
de dikkatleri çekmeye başladı. Hidrojen enerjisini 
kısaca, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojenin 
dönüştürülmesiyle elde edilen enerji kaynağı olarak 
tanımlamak mümkün. Bu noktada, hidrojen enerjisinin 
kömürden, doğalgaza bir çok şekilde üretilebildiğini 
ancak son dönemde yenilenebilir enerji ile üretilen 
yeşil hidrojenin gündemde olduğunu söylemekte 
fayda var. Son dönemlerde yeşil hidrojen enerjisi 
Paris İklim Anlaşması kapsamındaki karbonsuzlaşma 
hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılacak enerji 
alternatiflerinden biri olarak görülüyor. Bu minvalde, 
Japonya, sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak 
için yeşil hidrojene yatırım yaparken, Çin yıllık 180 
milyon galon benzin kullanımını telafi edecek büyük 
bir yeşil hidrojen projesini onayladı. Çin bu yatırımlarla 
elektrik üretiminin yüzde 10’unu hidrojen enerjisinden 
karşılamayı hedefliyor. ABD ise New York’ta günde 
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KÜRESEL BİR GÜVENLİK PROBLEMİ 
OLARAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE 

ÇÖZÜM İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ

İklim değişikliği, uluslararası sistemin 
gündemine yaklaşık olarak son 30 yıllık süreç 
içinde geldi. Daha önce teknik elemanların 

çalışma alanı olan iklim değişikliği özellikle 
20. yy’ın son dönemlerinden itibaren doğal 
afetlerin sıklığı ve şiddetinin artmasıyla 
devletlerin de gündemini oluşturmaya 
başladı ve hatta devletler iklim değişikliğini 
kendi güvenlik ajandalarına eklediler. 
Uluslararası sistemde, iklim değişikliği ile 
ilgili, varlığına şüphe ile bakılan ve küresel 
ısınmanın, dünyanın doğal ısınma sürecinin 
bir parçası olduğu savından, günümüzde 
iklim paternlerinin değişmesi ve doğal afetler 
ile beraber çarpan etkisiyle yayılan olumsuz 
sonuçlarıyla çok boyutlu bir problem olarak 
tanımlanmaya başlanan bir dönüşüm yaşandı. 

İklim değişikliği üzerine sorunun gerçekliği 
tartışmasının dışında bir başka konu da, 
günümüzde iklim değişikliğini ya da küresel 
ısınmayı ortaya çıkaran temel etmenin 
ne olduğu sorusudur. Bu noktada, başta 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) 
(IPCC) raporları olmak üzere yapılan bilimsel 
çalışmalarda bilim insanları ortaya koymuştur 
ki iklim değişikliği insan faaliyetlerinden 
kaynaklanmaktadır. Sanayi devrimiyle başlayan 
süreçte artan endüstrileşme, üretime ve 
tüketime dayalı bir ekonomik model tercih 
edilmesi, kaynaklara baskının artması, nüfus 
artışı, konvansiyonel enerji kaynaklarının 
yoğun şekilde tercih edilmesi, yüksek yaşam 
standartlarının korunma çabası temel olarak 
iklim değişikliğine sebep olan insan faaliyetleri 
olarak gösterilebilir. Bu küresel probleme 
insan faaliyetlerinin neden olduğunu destekler 
nitelikte bir örnek IPCC raporundan verilebilir. 
Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli’nin 6 Ağustos 2021 tarihinde 
yayımladığı “İklim Değişikliği 2021: Fizik 
Biliminin Temeli” başlıklı raporunda 1850-
1900’den bu yana yaklaşık olarak 1.1 °C küresel 
ısınmadan, insan faaliyetlerinden kaynaklanan 

sera gazı emisyonlarının sorumlu olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Bu minvalde, iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerini azaltmak için devletler, BM Genel 
Kurulu’nda 1990’da iklim değişikliği ile ilgili 
bir çerçeve sözleşme için Hükümetlerarası 
Müzakere Komitesi oluşturulmasına dair 45/212 
sayılı kararı aldı ve bu karar çerçevesinde 
1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleşen 
Dünya Konferansı ile bugün 20. yılına 
girdiğimiz müzakere sürecini başlattı. Bu inişli 
çıkışlı müzakere süreci 3 temel sütundan 
oluşmaktadır. Bunlar Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), Kyoto 
Protokolü ve Paris İklim Anlaşması süreçleridir. 
Devletler ulusal çıkarlarını ön planda tuttukları 
için yavaş ve verimsiz bir süreç olarak eleştirilse 
de müzakere süreci her adımında biraz daha 
tüm devletlere (gelişmiş ve gelişmekte olan 
devletler) yayılan zorunlu taahhüt şartıyla ve 
daha kurumsal yapısıyla iklim değişikliğinin 
etkisini azaltma yolunda uluslararası sistemin 
tek şansı gibi görünüyor. Müzakere sürecinin 
temel amacı iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmaktır. Bu noktada, iki temel kavram 
ön plana çıkmaktadır: hafi fl etme/azaltma 
(mitigation) ve uyumlaştırma (adaptation). 
Aslında bu iki kavram göstermektedir ki iklim 
değişikliği tersine çevrilemeyecek ya da 
tamamen ortadan kaldırılamayacak bir süreçtir. 
Bundan dolayı hafi fl etme/azaltma kavramı ile 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak 
kast edilirken, uyumlaştırma kavramı ile de 
iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları oluşmadan 
devletleri adapte etmek ve devletlerin enerji 
dönüşümlerini sağlamak amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda, hem azaltma hem de adapte 
etme amaçlarını gerçekleştirebilmek için iklim 
değişikliğiyle mücadele kapsamında öne çıkan 
önlemlerden bazıları olarak ormanlaştırma, 
çevre dostu yüksek teknoloji üretmek, 
tasarrufl u kullanım, alt yapı modernizasyonu, 
emisyon azaltmak için fi ltreler, üretim ve 
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tüketimde verimliliğin arttırılması ve nükleer enerji 
sayılabilir.  

Ancak, bunların ötesinde Paris İklim Anlaşmasına 
yazılan 2100 yılına kadar küresel ısınmayı 1.5 ila 2 
derece artış seviyelerinde tutuma amacını yerine 
getirmek için en önemli unsur enerjide dönüşümdür. 
Enerji dönüşümü maliyetli olduğu kadar, devletlerin 
birbirleriyle olan ekonomik rekabetleri (ABD-Çin 
rekabeti gibi) göz önüne alındığında ülkeler tarafından 
ertelendiği görülmektedir. Ancak gerek uluslararası 
kamuoyunun bilinçlenmeye başlaması ve baskısı, 
gerekse Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası 
girişimlerin etkisiyle devletler emisyon düşürme 
ve enerji dönüşümüne yönelik kararlar almaya 
başladılar. Enerjide dönüşüm büyük çaplı bir politika 
değişikliğini gerektirirken, bunun en önemli yöntemi 
de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıdır. 

Devletler gerek enerji güvenliklerini sağlamak için 
gerek bağımlılıklardan kurtulmak için gerekse de iklim 
değişikliğiyle mücadele etmek konusunda yenilenebilir 
enerjiye ve yenilenebilir enerji endüstrisine 
yönelmektedir. Yenilebilir enerji dönüşümünde en 
ciddi adımları atan aktörlerden bir tanesi Avrupa 
Birliği’dir (AB). AB, gerek iklim değişikliği müzakereleri 
kapsamında verdiği 2030 yılına kadar sera gaz 
emisyonunda 1990 seviyesine göre en az %40 düşüş 
ve yenilebilir enerji miktarının da en az %32’lik bir artış 
hedefi, gerekse kendi ortaya attığı Yeşil Mütabakat 
çerçevesinde 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi 
çerçevesinde yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar 
yapmaktadır. Bu çerçevede, yapılan çalışmalar, AB’nin 
2019 yılında elektrik üretiminin %34’ünü yenilenebilir 
enerji kaynaklarından karşılarken, bu oranın 2020 
yılında %38’e çıkmış olduğunu göstermektedir. Aynı 
şekilde, fosil yakıt tüketimi de 2019 yılında %40 iken, 
2020 yılında %37’e düşmüştür.  Bir başka örnek olarak, 

dünyayı en çok kirleten iki ülkeden biri olan dünyanın 
atölyesi olarak kabul edilen Çin verilebilir. Çin bir 
yandan hala enerji ihtiyacının yaklaşık %60’lık kısmını 
kömürden sağlarken ve aynı zamanda tek başına 
dünyadaki karbondioksit salınımının %27’sinden 
sorumlu iken, öte yandan da 2020 yılında yenilebilir 
enerji kapasitesini iki katına çıkarttığı görülmektedir. 
Bunun dışında, 2021 yılının sonlarına doğru Paris İklim 
Anlaşmasını onaylayan Türkiye’nin 2053 yılına kadar 
net emisyonu sıfırlama hedefi çerçevesinde yenilebilir 
enerji verilerine bakıldığı zaman, 2020 yılında toplam 
elektrik üretiminin %12’lik kısmının rüzgar ve güneşten 
karşılandığı görülmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin 
elektrikteki toplam kapasitesinin %52.5’i de yenilebilir 
enerjiden karşılanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, temiz 
ve yenilebilir enerji kapasitesi itibarıyla dünyada 12., 
Avrupa’da 5. sırada bulunmaktadır.

Yenilenebilir enerji denildiğinde yoğun şekilde rüzgar, 
güneş, biyoenerji, hidroelektrik ve hatta nükleer enerji 
sıklıkla gündem olsa da son yıllarda hidrojen enerjisi 
de dikkatleri çekmeye başladı. Hidrojen enerjisini 
kısaca, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojenin 
dönüştürülmesiyle elde edilen enerji kaynağı olarak 
tanımlamak mümkün. Bu noktada, hidrojen enerjisinin 
kömürden, doğalgaza bir çok şekilde üretilebildiğini 
ancak son dönemde yenilenebilir enerji ile üretilen 
yeşil hidrojenin gündemde olduğunu söylemekte 
fayda var. Son dönemlerde yeşil hidrojen enerjisi 
Paris İklim Anlaşması kapsamındaki karbonsuzlaşma 
hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılacak enerji 
alternatiflerinden biri olarak görülüyor. Bu minvalde, 
Japonya, sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak 
için yeşil hidrojene yatırım yaparken, Çin yıllık 180 
milyon galon benzin kullanımını telafi edecek büyük 
bir yeşil hidrojen projesini onayladı. Çin bu yatırımlarla 
elektrik üretiminin yüzde 10’unu hidrojen enerjisinden 
karşılamayı hedefliyor. ABD ise New York’ta günde 
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500 ton yeşil hidrojen üretilecek bir tesisi 2025 yılına 
kadar kurmayı planlıyor. Ayrıca, yakın dönemde Avrupa 
Birliği (AB) sınırları içinde 130 milyar dolarlık hidrojen 
enerjisi projesinin hayata geçirilmesi bekleniyor. 
Dahası, Yeşil Mutabakat belgesi dahilindeki 2050 
yılında sıfır emisyon hedefi çerçevesinde AB liderleri 
2030 ve 2050 hedeflerini gerçekleştirmek için 1 trilyon 
avro bütçe konusunda anlaştılar. İklim hedefleri 
çerçevesinde bütçenin, içinde yeşil (temiz) hidrojenin 
de bulunduğu projeler için kullanılması öngörülüyor.  

Türkiye açısından yeşil hidrojen değerlendirildiğinde 
görülmektedir ki ülkemiz yakın geçmişte Paris İklim 
Anlaşması’nı onaylamasıyla birlikte belirlediği 2053 
yılı için net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 
dönüşüm planını da buna göre şekillendirmektedir. Bu 
dönüşüm içerisinde yeşil hidrojen, hem Türkiye’nin 
enerji ihtiyacını karşılaması hem de enerji ithalatına 
bağımlılığını azaltması açısından önemli yer edinecek 
alternatiflerden biri. Yapılan çalışmalar, Türkiye’nin 
yıllık enerji ihtiyacının yüzde 5’inin bu kaynak 
tarafından karşılanabileceğini göstermektedir. Aynı 
zamanda, Türkiye’nin yeşil hidrojen potansiyeli hem 
yaklaşık olarak 45 milyar dolarlık bir yatırım fırsatı, 
hem de yeni bir ihracat kalemi olarak ekonomik değer 
sunmaktadır.  

Bir diğer yenilenebilir enerji bağlantılı alternatif 
olarak doğalgaz, petrol taşımacılığında boru hattı 
kullanımı yerine deniz altından kablolarla elektrik 
nakli gündeme gelmiştir. Son dönemde, kablo 
ile enerji nakli konusu Doğu Akdeniz üzerinden 
tartışıldı. ABD’nin İsrail doğalgazının Avrupa’ya 
nakli konusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi tarafından ortaya atılan ancak gerçekçi 
olmayan siyasi nitelikte ve son derece maliyetli bir 
girişim olan East-Med projesinden desteğini çektiğini 
açıklaması yeni tartışmaları gündeme getirdi. Bu 
çerçevede, ABD aldığı bu desteklememe kararını üç 
gerekçeye dayandırdı. Bunlardan birincisi projenin 
maliyetli olmasıydı. İkincisi, boru hatlarının çevreye 
zarar vermesi ve Paris Anlaşması çerçevesindeki 
yükümlülükler gereği bu kadar uzun ve dolayısıyla 
çevreye zarar verecek bir projenin yapılmaması 
gerekliliğiydi. Üçüncüsü de böyle siyasi nitelikte bir 
projenin bölgede gerginliği arttırdığı düşüncesiydi. Bu 
noktada, ikinci maddeden anlaşıldığı üzere, ABD’nin 
East-Med boru hattı projesine destek vermemesinin 
bir nedenini de çevre kaygısı oluşturmaktadır. 
ABD, İsrail gazının boru hattı ile batıya nakli yerine 
enterkonnekte sistemlerin kullanılmasını önermektedir. 

Yani, bu noktadaki temel mantık doğalgazın çıktığı 
yere kurulacak tesislerle özellikle yenilenebilir enerji 
kullanılarak bu bölgedeki doğalgazdan elektrik enerji 
elde edilip, bu elektrik enerjisinin deniz altından 
kablolar ile Avrupa’ya naklinin sağlanmasıdır. Burada 
iki alternatiften söz edilmektedir. Bunlardan birincisi 
EuroAfrica Enterkoneksiyonu iken, ikincisi EuroAsia 
Enterkoneksiyonudur. EuroAfrica Enterkoneksiyonu 
Mısır-Girit-Yunanistan üzerinden elektriği Avrupa’ya 
taşımayı amaçlarken, EuroAsia Enterkoneksiyonu ise 
İsrail-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)-Yunanistan 
üzerinden İsrail’de üretilen elektriği Avrupa’ya 
taşıma alternatifi olarak görülmektedir. Böylece, bu 
konuda ABD’nin düşüncesine göre, yenilenebilir 
enerji yoluyla doğalgaz elektriğe çevrilerek transfer 
edilebilecek ve çevreye zararlı olduğu düşünülen boru 
hattı yapımından da vazgeçilebilecektir. Bu örnek 
çerçevesinde anlaşılmaktadır ki kablo ile taşımacılık 
ilerleyen dönemde yine iklim değişikliği ile mücadele 
konusunda önemli bir alternatifi oluşturacak gibi 
görünmektedir. 

Özetle, iklim değişikliği ile mücadele, günümüz 
uluslararası sisteminde sadece bir ekonomi ya da 
çevre problemi değildir, aynı zamanda bir güvenlik 
problemidir. Zira, dünya iklim temelli göçten, gıda 
arzı sıkıntısına, ulusal güvenlikten sağlığa çok boyutlu 
ve küresel bir sorun ile karşı karşıyadır. Bu noktada 
en önemli konu, küresel yönetişim içinde devletlerin 
samimi bir siyasi niyet göstermeleri gerekliliğidir. 
Siyasi niyetin ortaya konulacağı alan 1992 yılında 
Rio’da başlayan ve günümüzde de devam eden iklim 
değişikliği müzakereleriyken, küresel ısınmanın 
olumsuz etkilerini azaltmak için de en önemli 
önlemlerden bir tanesi enerji dönüşümüdür. Enerji 
dönüşümünde ise en önemli unsur yenilebilir enerjidir. 
Aslında devletler açısından bakıldığında bugünün ve/
veya geleceğin mutlak enerji kaynağı olan yenilebilir 
enerji sadece iklim değişikliği müzakereleri gereği 
alınacak önlemlerden biri değil, aynı zamanda ülkelerin 
dışa bağımlılıklarını ortadan kaldıracak, uluslararası 
sistemdeki aktörlerin enerji güvenliklerine ve kürenin 
çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak temel 
kaynaktır. Bu minvalde, devletler ulusal çıkarları ve 
uluslararası rekabetin ötesinde küreyi önceleyerek 
politika üretmeleri gerekmektedir. Son söz olarak iklim 
değişikliğinin mottosu halinde gelen cümleyi bir defa 
daha hatırlatmakta fayda var: “Küresel düşün, yerel 
uygula/davran”.  
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500 ton yeşil hidrojen üretilecek bir tesisi 2025 yılına 
kadar kurmayı planlıyor. Ayrıca, yakın dönemde Avrupa 
Birliği (AB) sınırları içinde 130 milyar dolarlık hidrojen 
enerjisi projesinin hayata geçirilmesi bekleniyor. 
Dahası, Yeşil Mutabakat belgesi dahilindeki 2050 
yılında sıfır emisyon hedefi çerçevesinde AB liderleri 
2030 ve 2050 hedeflerini gerçekleştirmek için 1 trilyon 
avro bütçe konusunda anlaştılar. İklim hedefleri 
çerçevesinde bütçenin, içinde yeşil (temiz) hidrojenin 
de bulunduğu projeler için kullanılması öngörülüyor.  

Türkiye açısından yeşil hidrojen değerlendirildiğinde 
görülmektedir ki ülkemiz yakın geçmişte Paris İklim 
Anlaşması’nı onaylamasıyla birlikte belirlediği 2053 
yılı için net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 
dönüşüm planını da buna göre şekillendirmektedir. Bu 
dönüşüm içerisinde yeşil hidrojen, hem Türkiye’nin 
enerji ihtiyacını karşılaması hem de enerji ithalatına 
bağımlılığını azaltması açısından önemli yer edinecek 
alternatiflerden biri. Yapılan çalışmalar, Türkiye’nin 
yıllık enerji ihtiyacının yüzde 5’inin bu kaynak 
tarafından karşılanabileceğini göstermektedir. Aynı 
zamanda, Türkiye’nin yeşil hidrojen potansiyeli hem 
yaklaşık olarak 45 milyar dolarlık bir yatırım fırsatı, 
hem de yeni bir ihracat kalemi olarak ekonomik değer 
sunmaktadır.  

Bir diğer yenilenebilir enerji bağlantılı alternatif 
olarak doğalgaz, petrol taşımacılığında boru hattı 
kullanımı yerine deniz altından kablolarla elektrik 
nakli gündeme gelmiştir. Son dönemde, kablo 
ile enerji nakli konusu Doğu Akdeniz üzerinden 
tartışıldı. ABD’nin İsrail doğalgazının Avrupa’ya 
nakli konusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi tarafından ortaya atılan ancak gerçekçi 
olmayan siyasi nitelikte ve son derece maliyetli bir 
girişim olan East-Med projesinden desteğini çektiğini 
açıklaması yeni tartışmaları gündeme getirdi. Bu 
çerçevede, ABD aldığı bu desteklememe kararını üç 
gerekçeye dayandırdı. Bunlardan birincisi projenin 
maliyetli olmasıydı. İkincisi, boru hatlarının çevreye 
zarar vermesi ve Paris Anlaşması çerçevesindeki 
yükümlülükler gereği bu kadar uzun ve dolayısıyla 
çevreye zarar verecek bir projenin yapılmaması 
gerekliliğiydi. Üçüncüsü de böyle siyasi nitelikte bir 
projenin bölgede gerginliği arttırdığı düşüncesiydi. Bu 
noktada, ikinci maddeden anlaşıldığı üzere, ABD’nin 
East-Med boru hattı projesine destek vermemesinin 
bir nedenini de çevre kaygısı oluşturmaktadır. 
ABD, İsrail gazının boru hattı ile batıya nakli yerine 
enterkonnekte sistemlerin kullanılmasını önermektedir. 

Yani, bu noktadaki temel mantık doğalgazın çıktığı 
yere kurulacak tesislerle özellikle yenilenebilir enerji 
kullanılarak bu bölgedeki doğalgazdan elektrik enerji 
elde edilip, bu elektrik enerjisinin deniz altından 
kablolar ile Avrupa’ya naklinin sağlanmasıdır. Burada 
iki alternatiften söz edilmektedir. Bunlardan birincisi 
EuroAfrica Enterkoneksiyonu iken, ikincisi EuroAsia 
Enterkoneksiyonudur. EuroAfrica Enterkoneksiyonu 
Mısır-Girit-Yunanistan üzerinden elektriği Avrupa’ya 
taşımayı amaçlarken, EuroAsia Enterkoneksiyonu ise 
İsrail-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)-Yunanistan 
üzerinden İsrail’de üretilen elektriği Avrupa’ya 
taşıma alternatifi olarak görülmektedir. Böylece, bu 
konuda ABD’nin düşüncesine göre, yenilenebilir 
enerji yoluyla doğalgaz elektriğe çevrilerek transfer 
edilebilecek ve çevreye zararlı olduğu düşünülen boru 
hattı yapımından da vazgeçilebilecektir. Bu örnek 
çerçevesinde anlaşılmaktadır ki kablo ile taşımacılık 
ilerleyen dönemde yine iklim değişikliği ile mücadele 
konusunda önemli bir alternatifi oluşturacak gibi 
görünmektedir. 

Özetle, iklim değişikliği ile mücadele, günümüz 
uluslararası sisteminde sadece bir ekonomi ya da 
çevre problemi değildir, aynı zamanda bir güvenlik 
problemidir. Zira, dünya iklim temelli göçten, gıda 
arzı sıkıntısına, ulusal güvenlikten sağlığa çok boyutlu 
ve küresel bir sorun ile karşı karşıyadır. Bu noktada 
en önemli konu, küresel yönetişim içinde devletlerin 
samimi bir siyasi niyet göstermeleri gerekliliğidir. 
Siyasi niyetin ortaya konulacağı alan 1992 yılında 
Rio’da başlayan ve günümüzde de devam eden iklim 
değişikliği müzakereleriyken, küresel ısınmanın 
olumsuz etkilerini azaltmak için de en önemli 
önlemlerden bir tanesi enerji dönüşümüdür. Enerji 
dönüşümünde ise en önemli unsur yenilebilir enerjidir. 
Aslında devletler açısından bakıldığında bugünün ve/
veya geleceğin mutlak enerji kaynağı olan yenilebilir 
enerji sadece iklim değişikliği müzakereleri gereği 
alınacak önlemlerden biri değil, aynı zamanda ülkelerin 
dışa bağımlılıklarını ortadan kaldıracak, uluslararası 
sistemdeki aktörlerin enerji güvenliklerine ve kürenin 
çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak temel 
kaynaktır. Bu minvalde, devletler ulusal çıkarları ve 
uluslararası rekabetin ötesinde küreyi önceleyerek 
politika üretmeleri gerekmektedir. Son söz olarak iklim 
değişikliğinin mottosu halinde gelen cümleyi bir defa 
daha hatırlatmakta fayda var: “Küresel düşün, yerel 
uygula/davran”.  
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Tarım şehri olan Çumra, son dönemlerde 
sanayisiyle de ön plana çıkmaya baş-
ladı. Özellikle Çumra Organize Sanayi 

Bölgesi’yle atılan adımlar, ilçedeki sanayi üretimi-
ne büyük katkı sağlıyor. Çumra Organize Sanayi 
Bölgesi, 1995 yılında 1.000.000 metrekarelik bir 
alan üzerinde kuruldu. 1997 yılında imar planı ve 
parselasyon planı yapılan Çumra OSB’nin 2001 
yılında sanayi parsellerinin tahsisine başlandı. 
2015 yılında altyapı çalışmaları yapılan Çumra 
OSB’nin 2020 yılında 8.500.000 metrekarelik 
genişleme alanı Çumra Organize Sanayi Bölgesi 
adına tescil edildi. İmar ve parselasyon planları 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 
Çumra OSB’nin toplam alanı 9.500.000 metrekare. 
Çumra OSB’de genişleme alanı ile birlikte yaklaşık 
400 adet sanayi parseli bulunuyor. Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan da Çumra OSB’nin geliş-
mesi ve yatırımcıların bölgeye gelmesi konusunda 
büyük bir gayret gösteriyor. 

44 SANAYİ PARSELİ BULUNUYOR

1.000.000 metrekarelik alana sahip olan Çumra 

9.500.000 metrekarelik bir alana sahip olan ve İmar ve parselasyon planları Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylanan Çumra OSB’nin 400 adet sanayi parseli bulunuyor. Yatırımcıya 

cazip imkanlar sunan Çumra OSB, yenilenebilir enerji yatırımcısının da tercihleri arasında yer alıyor 

ÇUMRA OSB YATIRIMCIYA 
YENI KAPILAR ARALIYOR

OSB’de 44 sanayi parseli bulunuyor. Bu 
parseller 44 yatırımcıya tahsis edilmiş 
durumda. Bu yatırımcılardan ise 24 tanesi 
üretim aşamasına geçerken, yatırımcıla-
rın 15 tanesi inşaat, 5 tanesi ise proje ve 
ruhsat aşamasında. Bu yatırımcıların da 
gerekli işlemleri tamamlamasından sonra 
kısa sürede üretime geçmesi bekleniyor. 

ÇUMRA OSB KRİTİK ÖNEME SAHİP

Çumra OSB konumu itibariyle oldukça 
stratejik bir öneme sahip. Genç ve dinamik 
bir nüfusa sahip olan Çumra, bu avantajını 
Çumra OSB için değerlendiriyor. Ayrıca 
bölgenin ulaşım ve enerji avantajları, düz 
arazi yapısı ve bölgesel teşvik imkânları-
nın da olması yatırımcıların bölgeye olan 
ilgisini artırıyor. 

ULAŞIM İMKANLARI ÇOK FAZLA 

Çumra Organize Sanayi Bölgesi Kon-
ya-Çumra Karayolu üzerinde olup Çumra 
güzergâhının 30 Km’sinde yer alıyor. Ula-
şım imkânları bakımından oldukça rahat 
olan Çumra OSB Konya-Çumra bölünmüş 
yol ve Konya-Karaman hızlı tren hattı üze-
rinde bulunuyor. Konya-Karaman-Mersin 
Yoluna 4 km mesafede olan Çumra OSB, 
Mersin Limanına 355 km, Konya merkeze 
30 km, Karaman’a 85,9 Km, Konya Hava-
limanına 50 km, Konya Tren Garına 35 km 
mesafede olmasıyla büyük avantaj sağlı-
yor. Ulaşım imkânlarının avantajlı olması, 
genç iş gücü, uygun iklim yapısı, deprem 
riskinin az olması ve teşvikler nedeniyle 
Çumra OSB, yatırımcı taleplerinin artarak 
devam ettiği bir cazibe merkezi konumuna 
gelmiş durumda.

İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK
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Tarım şehri olan Çumra, son dönemlerde 
sanayisiyle de ön plana çıkmaya baş-
ladı. Özellikle Çumra Organize Sanayi 

Bölgesi’yle atılan adımlar, ilçedeki sanayi üretimi-
ne büyük katkı sağlıyor. Çumra Organize Sanayi 
Bölgesi, 1995 yılında 1.000.000 metrekarelik bir 
alan üzerinde kuruldu. 1997 yılında imar planı ve 
parselasyon planı yapılan Çumra OSB’nin 2001 
yılında sanayi parsellerinin tahsisine başlandı. 
2015 yılında altyapı çalışmaları yapılan Çumra 
OSB’nin 2020 yılında 8.500.000 metrekarelik 
genişleme alanı Çumra Organize Sanayi Bölgesi 
adına tescil edildi. İmar ve parselasyon planları 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 
Çumra OSB’nin toplam alanı 9.500.000 metrekare. 
Çumra OSB’de genişleme alanı ile birlikte yaklaşık 
400 adet sanayi parseli bulunuyor. Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan da Çumra OSB’nin geliş-
mesi ve yatırımcıların bölgeye gelmesi konusunda 
büyük bir gayret gösteriyor. 

44 SANAYİ PARSELİ BULUNUYOR

1.000.000 metrekarelik alana sahip olan Çumra 

9.500.000 metrekarelik bir alana sahip olan ve İmar ve parselasyon planları Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylanan Çumra OSB’nin 400 adet sanayi parseli bulunuyor. Yatırımcıya 

cazip imkanlar sunan Çumra OSB, yenilenebilir enerji yatırımcısının da tercihleri arasında yer alıyor 

ÇUMRA OSB YATIRIMCIYA 
YENI KAPILAR ARALIYOR

OSB’de 44 sanayi parseli bulunuyor. Bu 
parseller 44 yatırımcıya tahsis edilmiş 
durumda. Bu yatırımcılardan ise 24 tanesi 
üretim aşamasına geçerken, yatırımcıla-
rın 15 tanesi inşaat, 5 tanesi ise proje ve 
ruhsat aşamasında. Bu yatırımcıların da 
gerekli işlemleri tamamlamasından sonra 
kısa sürede üretime geçmesi bekleniyor. 

ÇUMRA OSB KRİTİK ÖNEME SAHİP

Çumra OSB konumu itibariyle oldukça 
stratejik bir öneme sahip. Genç ve dinamik 
bir nüfusa sahip olan Çumra, bu avantajını 
Çumra OSB için değerlendiriyor. Ayrıca 
bölgenin ulaşım ve enerji avantajları, düz 
arazi yapısı ve bölgesel teşvik imkânları-
nın da olması yatırımcıların bölgeye olan 
ilgisini artırıyor. 

ULAŞIM İMKANLARI ÇOK FAZLA 

Çumra Organize Sanayi Bölgesi Kon-
ya-Çumra Karayolu üzerinde olup Çumra 
güzergâhının 30 Km’sinde yer alıyor. Ula-
şım imkânları bakımından oldukça rahat 
olan Çumra OSB Konya-Çumra bölünmüş 
yol ve Konya-Karaman hızlı tren hattı üze-
rinde bulunuyor. Konya-Karaman-Mersin 
Yoluna 4 km mesafede olan Çumra OSB, 
Mersin Limanına 355 km, Konya merkeze 
30 km, Karaman’a 85,9 Km, Konya Hava-
limanına 50 km, Konya Tren Garına 35 km 
mesafede olmasıyla büyük avantaj sağlı-
yor. Ulaşım imkânlarının avantajlı olması, 
genç iş gücü, uygun iklim yapısı, deprem 
riskinin az olması ve teşvikler nedeniyle 
Çumra OSB, yatırımcı taleplerinin artarak 
devam ettiği bir cazibe merkezi konumuna 
gelmiş durumda.

İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK
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Son dönemde ihracat odaklı bir 
ekonomi modeli belirleyen Türkiye, bu 
kapsamda ihracata büyük önem veriyor. 
Ülke politikasının yanında üreticilerin de 
ihracat odaklı yaptığı çalışmaların artması, 
ihracat imkanlarının da önemini artırdı. Bu 
anlamda Çumra OSB, ihracat yapacak veya 
yapmayı planlayan üretici için de büyük 
avantajlar sağlıyor. Modern ulaşım altyapı-
sı ile Mersin limanına hem hızlı tren hem 
de karayolu ile en ekonomik ve seri ulaşım 
imkânıyla ihracat potansiyeli yüksek olan 
Çumra OSB, bölgenin parlayan yıldızı 
olamaya aday. Bu nedenle Çumra OSB 
sanayiciler için cazip bir yatırım bölgesi 
durumunda.

MODERN ALTYAPIYA SAHİP OLACAK

Çumra OSB’nin 8.5 milyon metreka-
relik alanında yol, elektrik, aydınlatma, 
içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, 
arıtma tesisi, fiber internet, telekom ve 
doğalgaz altyapılarının kısa sürede tamam-
lanıp faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. 
Ayrıca Çumra OSB’de demir yolu lojistik 
hattı oluşturabilmek için çalışmalar devam 
ederken, bu altyapıların bölgeye kazandı-
rılması ile Çumra OSB’nin daha değerli bir 
hale geleceği düşünülüyor.

BÖLGE YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ 
BİR ÜS OLABİLİR

Son dönemde artan yenilenebilir enerji 
yatırımlarından Çumra bölgesi de nasibi 
alıyor. Bu kapsamda bölgede birçok yenile-
nebilir enerji yatırımı bulunuyor. Özellikle 
Çumra’nın bir tarım bölgesi olması ne-
deniyle biyogaz üretim tesislerinin sayısı 
giderek artıyor. Bundan dolayı Çumra 
OSB’nin yakın bir dönemde yenilenebilir 
enerji yatırımlarına ev sahipliği yapacağı 
öngörülüyor.

Çumra Belediyesi atıkların geri 
dönüştürülerek tekrar kaza-
nılması için “Sıfır Atık” sefer-
berliğine yönelik çalışmalarını 

arttırmayı hedefliyor. Sıfır Atık Projesi 
kapsamında Çumra Belediyesi ilçeye Mobil 
Atık Getirme Merkezi kazandırdı. Çumra 
Belediye Başkanı Av. Recep Candan, Mobil 
Atık Getirme Merkezi ile amaçlarının; kay-
nağında ayrı toplanan kağıt-karton, plastik, 
metal, cam ve pil gibi atıkları diğer atıklar-
la karıştırmadan depolayıp geri dönüşüm 
merkezlerine göndermek ve bu tür atıkla-
rından ötürü oluşabilecek çevre kirliliğinin 
önüne geçmek olduğunu söyledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında kentte 
önemli bir uygulamayı hayata geçirdikle-
rini dile getiren Çumra Belediye Başkanı 
Av. Recep Candan, “Hedefimiz sıfır atık ve 
bu şekilde İsrafın önlenmesi, kaynakların 
daha verimli kullanılması amacıyla Çumra 
Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yü-
rütmekteyiz. Bu amaçla geri kazanılabilir 
atıkların, diğer atıklara karışmadan kay-
nağında ayrı toplanması ile geri kazanım 
sürecinin daha sağlıklı işlenmesi amacıyla 
Mobil Atık Getirme Merkezlerimizi ilçe 
genelinde nüfus yoğunluğun fazla olduğu 
belirli yerlere ve ayrıca mahalle merkez-
lerimizde vatandaşlarımızın hizmetine su-
nuyoruz. Vatandaşlarımızdan koyduğumuz 

Mobil Atık Getirme Merkezleri verimli bir 
şekilde kullanmalarını istiyoruz. Gerçekten 
geri dönüşebilecek ürünlerimizin doğaya 

kazandırılmasını sağlamak ve bunun için 
bilinçlendirme kampanyalarımız tamamıy-
la devam edecektir” dedi.

ÇUMRA’DA HEDEF SIFIR ATIK
Çumra Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” kapsamında önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Bu 

kapsamda çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden 
kazandırmak adına Çumra’ya Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırıldı
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Son dönemde ihracat odaklı bir 
ekonomi modeli belirleyen Türkiye, bu 
kapsamda ihracata büyük önem veriyor. 
Ülke politikasının yanında üreticilerin de 
ihracat odaklı yaptığı çalışmaların artması, 
ihracat imkanlarının da önemini artırdı. Bu 
anlamda Çumra OSB, ihracat yapacak veya 
yapmayı planlayan üretici için de büyük 
avantajlar sağlıyor. Modern ulaşım altyapı-
sı ile Mersin limanına hem hızlı tren hem 
de karayolu ile en ekonomik ve seri ulaşım 
imkânıyla ihracat potansiyeli yüksek olan 
Çumra OSB, bölgenin parlayan yıldızı 
olamaya aday. Bu nedenle Çumra OSB 
sanayiciler için cazip bir yatırım bölgesi 
durumunda.

MODERN ALTYAPIYA SAHİP OLACAK

Çumra OSB’nin 8.5 milyon metreka-
relik alanında yol, elektrik, aydınlatma, 
içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, 
arıtma tesisi, fiber internet, telekom ve 
doğalgaz altyapılarının kısa sürede tamam-
lanıp faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. 
Ayrıca Çumra OSB’de demir yolu lojistik 
hattı oluşturabilmek için çalışmalar devam 
ederken, bu altyapıların bölgeye kazandı-
rılması ile Çumra OSB’nin daha değerli bir 
hale geleceği düşünülüyor.

BÖLGE YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ 
BİR ÜS OLABİLİR

Son dönemde artan yenilenebilir enerji 
yatırımlarından Çumra bölgesi de nasibi 
alıyor. Bu kapsamda bölgede birçok yenile-
nebilir enerji yatırımı bulunuyor. Özellikle 
Çumra’nın bir tarım bölgesi olması ne-
deniyle biyogaz üretim tesislerinin sayısı 
giderek artıyor. Bundan dolayı Çumra 
OSB’nin yakın bir dönemde yenilenebilir 
enerji yatırımlarına ev sahipliği yapacağı 
öngörülüyor.

Çumra Belediyesi atıkların geri 
dönüştürülerek tekrar kaza-
nılması için “Sıfır Atık” sefer-
berliğine yönelik çalışmalarını 

arttırmayı hedefliyor. Sıfır Atık Projesi 
kapsamında Çumra Belediyesi ilçeye Mobil 
Atık Getirme Merkezi kazandırdı. Çumra 
Belediye Başkanı Av. Recep Candan, Mobil 
Atık Getirme Merkezi ile amaçlarının; kay-
nağında ayrı toplanan kağıt-karton, plastik, 
metal, cam ve pil gibi atıkları diğer atıklar-
la karıştırmadan depolayıp geri dönüşüm 
merkezlerine göndermek ve bu tür atıkla-
rından ötürü oluşabilecek çevre kirliliğinin 
önüne geçmek olduğunu söyledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında kentte 
önemli bir uygulamayı hayata geçirdikle-
rini dile getiren Çumra Belediye Başkanı 
Av. Recep Candan, “Hedefimiz sıfır atık ve 
bu şekilde İsrafın önlenmesi, kaynakların 
daha verimli kullanılması amacıyla Çumra 
Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yü-
rütmekteyiz. Bu amaçla geri kazanılabilir 
atıkların, diğer atıklara karışmadan kay-
nağında ayrı toplanması ile geri kazanım 
sürecinin daha sağlıklı işlenmesi amacıyla 
Mobil Atık Getirme Merkezlerimizi ilçe 
genelinde nüfus yoğunluğun fazla olduğu 
belirli yerlere ve ayrıca mahalle merkez-
lerimizde vatandaşlarımızın hizmetine su-
nuyoruz. Vatandaşlarımızdan koyduğumuz 

Mobil Atık Getirme Merkezleri verimli bir 
şekilde kullanmalarını istiyoruz. Gerçekten 
geri dönüşebilecek ürünlerimizin doğaya 

kazandırılmasını sağlamak ve bunun için 
bilinçlendirme kampanyalarımız tamamıy-
la devam edecektir” dedi.

ÇUMRA’DA HEDEF SIFIR ATIK
Çumra Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” kapsamında önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Bu 

kapsamda çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden 
kazandırmak adına Çumra’ya Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırıldı
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Atmosferimiz tıpkı bir sera gibi çalışır. 
Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının yarıya 
yakını yeryüzünden yansır. Atmosferimizde 

bulunan karbondioksit, metan, su buhari, ozon, 
azot oksit gazları sayesinde, yansıyan bu ışınların 
bir kısmı tekrar yeryüzüne geri döner. Bu sayede, 
yeryüzündeki sıcaklık, insanlar, hayvanlar ve 
bitkilerin yaşaması için uygun ortamı oluşturur. 
Gazların bu doğal etkisine “sera gazi etkisi” denir.

Sera gazlarının oranı, 18. yüzyılda başlayan 
sanayi devrimi ile artmaya başlamıştır. Örneğin, 
karbondioksit oranı neredeyse yarı yarıya artmıştır. 
Bu artışın en büyük sebebi, fosil yakıt kullanımı 
olmuştur. Ormanların hızla yok edilmesi, dünya 
genelinde çevre bilincinin henüz oluşmaması, 
doğayı koruma politikalarının gelişmemesi diğer 
büyük etken olmuştur.

Açıkça görülmektedir ki, iklim değişikliğinin 
ana etkenleri, insan faaliyetlerinin sonucunda 
oluşmuştur. Fosil yakıt kullanımında kömür başı 
çekmektedir. Sera gazi emisyonlarının %43’ü kömür, 
%36’sı petrol ve %20’si doğalgazdır.

İnsanların etkileri sadece fosil yakıt kullanımı ile 
sınırlı değildir. Elektrik tüketimi, endüstriyel tarım 
ve hayvancılık, ormanların yok edilmesi, ulaşım 
gibi faaliyetlerimizde iklim değişikliklerine yol 
açmaktadır.

Bunların sonucu oluşan sıcaklık yükselmesi, 
kuraklık, hızla azalan biyoçeşitlilik, buzulların 
erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, oluşan 
seller artık dünyamızda sık yaşadığımız felaketler 
olmuştur.

İnsanoğlu kendi eliyle hem dünyanın sağlığını, hem 
de kendi sağlığını ve ekonomisini bozmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde tedbirler alınmaktadır. Peki, 
biz kişisel olarak ne yapabiliriz;

• Konutlarımızda ısı İzolasyonuna dikkat etmeliyiz.

• Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı arttırılabilir.

• Daha az uçak kullanılabilir.

• Yerli üretim ve işlenmemiş gıdalar kullanılır ve gıda 
atıkları azaltılabilir.

• Yürünebilir mesafelere yürümek, bisiklet ve toplu 
ulaşımı daha çok kullanmak tercih edilebilir.

• Pandemi de alıştığımız üzere, seyahat ederek 
yapılan buluşmalar ve toplantılar yerine video 
konferanslar tercih edilebilir.

• Standart ampuller, led ampullerle değiştirilebilir.

• Güneş enerjisi ile çalışan sistemler daha çok tercih 
edilebilir.

• Çamaşır kurutma makinesi yerine, serilerek 
kurutma tercih edilebilir.

• Daha az sıcak su kullanılabilir.

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, doğal olarak var olan ortamda, 
yapılan sistemlerle elde edilen enerjidir. Güneş, 
rüzgâr, jeotermal, hidrolik, biyokütle, dalga enerjisi 
gibi enerjiler yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğrudan 
konutlarda, fabrikalarda insanlar tarafından 
kullanımı söz konusu değildir. Üstelik kullanılmasa 
da var olan kaynaklardır. Güneş her gün dünyamızı 
aydınlatır, rüzgârlar esmeye, nehirler akmaya 
devam ederler. İşte bu doğal kaynaklar kullanılarak, 
yenilenebilir enerji üretilir.

Bu kaynaklar, fosil enerji kaynakları gibi zamanla 
tükenmez. Çok farklı şekillerle, çeşitli alanlarda 
kullanılabilirler.

İLKER İRİOĞLU
Çevre Mühendisleri Odası

Konya İl Temsilcisi

Güneş enerjisi: güneşten direkt ya da dolaylı olarak elde 
edilen enerjidir. Kurulan sistemlerle güneş enerjisinden ısı 
ve elektrik elde edilmektedir.

Rüzgâr enerjisi: rüzgârlı alanlarda kurulan, havanın kinetik 
enerjisini, elektrik enerjisine çeviren türbinler sayesinde elde 
edilir.

Biyokütle (Biyogaz) Enerjisi: hayvan gübresi, tarım atıkları, 
atık sular gibi organik atıklardan Anaerobik fermantasyon 
ile elde edilen, ısıtma, elektrik üretimi, araç yakıtı gibi farklı 
alanlarda kullanılabilen biyoyakıtdır.

Jeotermal enerji: jeotermal kaynağın bulunduğu 
bölgelerde, direk ya da dolaylı olarak elde edilen enerjidir. 
ısıtma, elektrik üretimi, mineral üretimi, kaplıca kullanımı 
gibi uygulama alanlarına sahip olan enerji türüdür.

Hidrolik enerji: Akan sudan elde edilen elektrik enerjisidir. 
Diğer yenilenebilir enerji türlerine göre en eski ve köklü 
geçmiş olan ve yaygın olarak kullanılan enerji türüdür.

Yenilenebilir enerjiler tamamen masum mu?

Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri, çevreye dost, 
sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilmesidir. 
Fosil yakıtlara ihtiyaç zamanla kalmaz. Bu sayede hava ve 
çevre kirliliği azalır. Bir zaman gelip, bitip, tükenme riski 
yoktur.

Yenilenebilir enerjiler ekonomiktir. Güvenlik ve işletme 
maliyetleri azdır. Enerji sektöründe ülkenin bağımsız 
olmasını sağlarlar. Yakıt tekelleri kırılır.

Bunlar gibi faydalarının yanında maalesef dezavantajları 
da vardır. Ayrıca, tamamen sıfır oranda çevreci ve 
sürdürülebilir de denilemez. Özellikle, temini için gerekli 
inşaat süreçlerinde ve işletme süreçlerinde almaları gereken 
ve uymaları gereken tedbirleri almadıklarında, denetimsizlik 
olursa, gelecekte zararları faydalarını geçebilir.

Yenilenebilir enerjilerin kesintili hizmet vermesi, depolama 
imkanlarının çok kısıtlı olması, coğrafi  sınırlamalara bağlı 
olması, her yerde elde edilememeleri gibi dezavantajları, 
bir de denetimsizlik sonucu oluşacak zararlara yol açarsa, 
çevreci olmaktan çıkar.

Yenilenebilir enerji kaynakları çok geniş arazilere ihtiyaç 
duyar. Barajlar, rüzgâr türbinleri, güneş panelleri, bunları 
yapmak için kullanılan araziler vasıfl arını kaybetmektedir. 
Tarım arazileri, orman arazileri tahrip edilir. Yanlış yerlerde 
planlanırsa, fayda-zarar yönünden sadece ekonomik 
kazanca bakılırsa, kurulduğu yerlerde ve etki alanlarında 
fl ora ve faunaya önemli ölçüde zarar verirler. Örneğin 
barajlar, gündemde yoğun zikredilen haliyle HES 
(Hidro Elektrik Santral)ler; Kurulduğunda sadece fl ora 
ve faunayı etkilemez. Bazen köylerin taşınması gerekir, 
tarihi yapılar sular altında kalır, sosyolojik travmalara bile 
yol açabilir. Barajın dolması için kesilen nehire, yeterli 
can suyu verilmez ise, sadece baraj kurulan bölge değil, 
kilometrelerce uzunlukta ki nehir boyunda tüm yaşam alt 
üst olur. Maalesef, hem yurtdışında, hem ülkemizde bu 

olumsuzluklar yaşanmıştır. Bu sebeple, iyi bir planlama, 
doğru yer seçimi, denetimli yapım ve işletme süreçleri çok 
önemlidir.

Çevre Mühendislerinin Yeri

Tüm üretim, sanayi, madencilik faaliyetlerinde olduğu 
gibi, enerji ve özellikle yenilenebilir enerji üretiminde de 
çevre mühendisleri işin başından, sonuna kadar olmalıdır. 
Aslında bu kanun ve yönetmeliklerle de sabittir. Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları ile başlayan süreçlerden, 
inşaatın izlenmesi ve işletme süreçlerinde mutlaka çevre 
mühendisi yer alır, almalıdır. Çevre mühendisliğinin var 
olma sebebi de zaten, sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir 
çevre, sürdürülebilir sanayi ve sürdürülebilir enerji için 
çalışmalar yapmak, projeler üretmek, işlerin doğru ve 
düzenli işlediğinden emin olmak için denetimler yapmaktır. 
Yenilenebilir enerji bile zararsız değildir. Çevre mühendisinin 
görevi, bu zararlı etkenleri hesaplamak ve en aza indirilmesi 
için projeler üretmektir. Bir tesisten fayda görelim derken, 
zarar görmeyelim diye çalışan insandır çevre mühendisi. 
Toprağın, suların, havanın kıymetini bilen ve teknik olarak 
da bu değerlerin korunmasını sağlayan, bunun için 
çabalayan kişidir çevre mühendisi. Yaptığı işlerde, sadece 
günü değil, on yıllarca ileriyi de düşünen, doğal kaynakların 
bozulup, tükendikten sonra geri dönüşünün olmadığını 
bilen mühendistir. Bunun için yeri geldiğinde sanayici 
ile, yeri geldiğinde siyasetçi ile karşı karşıya gelen, ama 
çoğunlukla onlara, biraz daha zaman ve para harcayarak, 
aslında gelecekte daha çok kazançlı çıkacaklarını anlatan 
kişidir çevre mühendisi. Çok az kişi farkındadır ama, daha 
temiz hava soluyorsak, temiz suya, gıdaya ulaşıyorsak, doğal 
kaynaklarımız daha planlı kullanılıyorsa, bunların ardındaki 
büyük etkenlerden biri de çevre mühendisleridir. Daha 
temiz, sürdürülebilir yaşam için, yaptıkları işte tam bağımsız 
çevre mühendisleri vazgeçilmez şarttır.
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Atmosferimiz tıpkı bir sera gibi çalışır. 
Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının yarıya 
yakını yeryüzünden yansır. Atmosferimizde 

bulunan karbondioksit, metan, su buhari, ozon, 
azot oksit gazları sayesinde, yansıyan bu ışınların 
bir kısmı tekrar yeryüzüne geri döner. Bu sayede, 
yeryüzündeki sıcaklık, insanlar, hayvanlar ve 
bitkilerin yaşaması için uygun ortamı oluşturur. 
Gazların bu doğal etkisine “sera gazi etkisi” denir.

Sera gazlarının oranı, 18. yüzyılda başlayan 
sanayi devrimi ile artmaya başlamıştır. Örneğin, 
karbondioksit oranı neredeyse yarı yarıya artmıştır. 
Bu artışın en büyük sebebi, fosil yakıt kullanımı 
olmuştur. Ormanların hızla yok edilmesi, dünya 
genelinde çevre bilincinin henüz oluşmaması, 
doğayı koruma politikalarının gelişmemesi diğer 
büyük etken olmuştur.

Açıkça görülmektedir ki, iklim değişikliğinin 
ana etkenleri, insan faaliyetlerinin sonucunda 
oluşmuştur. Fosil yakıt kullanımında kömür başı 
çekmektedir. Sera gazi emisyonlarının %43’ü kömür, 
%36’sı petrol ve %20’si doğalgazdır.

İnsanların etkileri sadece fosil yakıt kullanımı ile 
sınırlı değildir. Elektrik tüketimi, endüstriyel tarım 
ve hayvancılık, ormanların yok edilmesi, ulaşım 
gibi faaliyetlerimizde iklim değişikliklerine yol 
açmaktadır.

Bunların sonucu oluşan sıcaklık yükselmesi, 
kuraklık, hızla azalan biyoçeşitlilik, buzulların 
erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, oluşan 
seller artık dünyamızda sık yaşadığımız felaketler 
olmuştur.

İnsanoğlu kendi eliyle hem dünyanın sağlığını, hem 
de kendi sağlığını ve ekonomisini bozmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde tedbirler alınmaktadır. Peki, 
biz kişisel olarak ne yapabiliriz;

• Konutlarımızda ısı İzolasyonuna dikkat etmeliyiz.

• Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı arttırılabilir.

• Daha az uçak kullanılabilir.

• Yerli üretim ve işlenmemiş gıdalar kullanılır ve gıda 
atıkları azaltılabilir.

• Yürünebilir mesafelere yürümek, bisiklet ve toplu 
ulaşımı daha çok kullanmak tercih edilebilir.

• Pandemi de alıştığımız üzere, seyahat ederek 
yapılan buluşmalar ve toplantılar yerine video 
konferanslar tercih edilebilir.

• Standart ampuller, led ampullerle değiştirilebilir.

• Güneş enerjisi ile çalışan sistemler daha çok tercih 
edilebilir.

• Çamaşır kurutma makinesi yerine, serilerek 
kurutma tercih edilebilir.

• Daha az sıcak su kullanılabilir.

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, doğal olarak var olan ortamda, 
yapılan sistemlerle elde edilen enerjidir. Güneş, 
rüzgâr, jeotermal, hidrolik, biyokütle, dalga enerjisi 
gibi enerjiler yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğrudan 
konutlarda, fabrikalarda insanlar tarafından 
kullanımı söz konusu değildir. Üstelik kullanılmasa 
da var olan kaynaklardır. Güneş her gün dünyamızı 
aydınlatır, rüzgârlar esmeye, nehirler akmaya 
devam ederler. İşte bu doğal kaynaklar kullanılarak, 
yenilenebilir enerji üretilir.

Bu kaynaklar, fosil enerji kaynakları gibi zamanla 
tükenmez. Çok farklı şekillerle, çeşitli alanlarda 
kullanılabilirler.

İLKER İRİOĞLU
Çevre Mühendisleri Odası

Konya İl Temsilcisi

Güneş enerjisi: güneşten direkt ya da dolaylı olarak elde 
edilen enerjidir. Kurulan sistemlerle güneş enerjisinden ısı 
ve elektrik elde edilmektedir.

Rüzgâr enerjisi: rüzgârlı alanlarda kurulan, havanın kinetik 
enerjisini, elektrik enerjisine çeviren türbinler sayesinde elde 
edilir.

Biyokütle (Biyogaz) Enerjisi: hayvan gübresi, tarım atıkları, 
atık sular gibi organik atıklardan Anaerobik fermantasyon 
ile elde edilen, ısıtma, elektrik üretimi, araç yakıtı gibi farklı 
alanlarda kullanılabilen biyoyakıtdır.

Jeotermal enerji: jeotermal kaynağın bulunduğu 
bölgelerde, direk ya da dolaylı olarak elde edilen enerjidir. 
ısıtma, elektrik üretimi, mineral üretimi, kaplıca kullanımı 
gibi uygulama alanlarına sahip olan enerji türüdür.

Hidrolik enerji: Akan sudan elde edilen elektrik enerjisidir. 
Diğer yenilenebilir enerji türlerine göre en eski ve köklü 
geçmiş olan ve yaygın olarak kullanılan enerji türüdür.

Yenilenebilir enerjiler tamamen masum mu?

Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri, çevreye dost, 
sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilmesidir. 
Fosil yakıtlara ihtiyaç zamanla kalmaz. Bu sayede hava ve 
çevre kirliliği azalır. Bir zaman gelip, bitip, tükenme riski 
yoktur.

Yenilenebilir enerjiler ekonomiktir. Güvenlik ve işletme 
maliyetleri azdır. Enerji sektöründe ülkenin bağımsız 
olmasını sağlarlar. Yakıt tekelleri kırılır.

Bunlar gibi faydalarının yanında maalesef dezavantajları 
da vardır. Ayrıca, tamamen sıfır oranda çevreci ve 
sürdürülebilir de denilemez. Özellikle, temini için gerekli 
inşaat süreçlerinde ve işletme süreçlerinde almaları gereken 
ve uymaları gereken tedbirleri almadıklarında, denetimsizlik 
olursa, gelecekte zararları faydalarını geçebilir.

Yenilenebilir enerjilerin kesintili hizmet vermesi, depolama 
imkanlarının çok kısıtlı olması, coğrafi  sınırlamalara bağlı 
olması, her yerde elde edilememeleri gibi dezavantajları, 
bir de denetimsizlik sonucu oluşacak zararlara yol açarsa, 
çevreci olmaktan çıkar.

Yenilenebilir enerji kaynakları çok geniş arazilere ihtiyaç 
duyar. Barajlar, rüzgâr türbinleri, güneş panelleri, bunları 
yapmak için kullanılan araziler vasıfl arını kaybetmektedir. 
Tarım arazileri, orman arazileri tahrip edilir. Yanlış yerlerde 
planlanırsa, fayda-zarar yönünden sadece ekonomik 
kazanca bakılırsa, kurulduğu yerlerde ve etki alanlarında 
fl ora ve faunaya önemli ölçüde zarar verirler. Örneğin 
barajlar, gündemde yoğun zikredilen haliyle HES 
(Hidro Elektrik Santral)ler; Kurulduğunda sadece fl ora 
ve faunayı etkilemez. Bazen köylerin taşınması gerekir, 
tarihi yapılar sular altında kalır, sosyolojik travmalara bile 
yol açabilir. Barajın dolması için kesilen nehire, yeterli 
can suyu verilmez ise, sadece baraj kurulan bölge değil, 
kilometrelerce uzunlukta ki nehir boyunda tüm yaşam alt 
üst olur. Maalesef, hem yurtdışında, hem ülkemizde bu 

olumsuzluklar yaşanmıştır. Bu sebeple, iyi bir planlama, 
doğru yer seçimi, denetimli yapım ve işletme süreçleri çok 
önemlidir.

Çevre Mühendislerinin Yeri

Tüm üretim, sanayi, madencilik faaliyetlerinde olduğu 
gibi, enerji ve özellikle yenilenebilir enerji üretiminde de 
çevre mühendisleri işin başından, sonuna kadar olmalıdır. 
Aslında bu kanun ve yönetmeliklerle de sabittir. Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları ile başlayan süreçlerden, 
inşaatın izlenmesi ve işletme süreçlerinde mutlaka çevre 
mühendisi yer alır, almalıdır. Çevre mühendisliğinin var 
olma sebebi de zaten, sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir 
çevre, sürdürülebilir sanayi ve sürdürülebilir enerji için 
çalışmalar yapmak, projeler üretmek, işlerin doğru ve 
düzenli işlediğinden emin olmak için denetimler yapmaktır. 
Yenilenebilir enerji bile zararsız değildir. Çevre mühendisinin 
görevi, bu zararlı etkenleri hesaplamak ve en aza indirilmesi 
için projeler üretmektir. Bir tesisten fayda görelim derken, 
zarar görmeyelim diye çalışan insandır çevre mühendisi. 
Toprağın, suların, havanın kıymetini bilen ve teknik olarak 
da bu değerlerin korunmasını sağlayan, bunun için 
çabalayan kişidir çevre mühendisi. Yaptığı işlerde, sadece 
günü değil, on yıllarca ileriyi de düşünen, doğal kaynakların 
bozulup, tükendikten sonra geri dönüşünün olmadığını 
bilen mühendistir. Bunun için yeri geldiğinde sanayici 
ile, yeri geldiğinde siyasetçi ile karşı karşıya gelen, ama 
çoğunlukla onlara, biraz daha zaman ve para harcayarak, 
aslında gelecekte daha çok kazançlı çıkacaklarını anlatan 
kişidir çevre mühendisi. Çok az kişi farkındadır ama, daha 
temiz hava soluyorsak, temiz suya, gıdaya ulaşıyorsak, doğal 
kaynaklarımız daha planlı kullanılıyorsa, bunların ardındaki 
büyük etkenlerden biri de çevre mühendisleridir. Daha 
temiz, sürdürülebilir yaşam için, yaptıkları işte tam bağımsız 
çevre mühendisleri vazgeçilmez şarttır.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
bağlı olarak faaliyetlerini yürüten 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami 
Şahin özel açıklamalarda bulundu.  2011 
yılında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğ-
de’nin aralarında bulunduğu 4 ille hayata 
geçirilen KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının zaman içesinde Kırıkkale, 
Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinin de 
eklenmesiyle bugün 8 ile hizmet veren 
önemli bir kalkınma modeline dönüştüğü-
nü belirten KOP İdaresi Başkanı Mahmut 
Sami Şahin, bölgenin kalkınması yönünde 
kamu yatırımlarının koordinasyonunu 
sağlamak, ağırlığı kamu yatırımı, proje ve 
faaliyetler olmak üzere kalkınma ajansla-
rıyla birlikte eylem planları hazırlamak, 
planların uygulanmasını izlemek ve koor-
dine etmek ve bölge için öncelikli görülen 
alanlarda destek programları tasarlayarak 
hayata geçirme misyonuyla hareket ettik-
lerini belirterek; son 11 yılda kısa adı KOP 
KÖSİP olan KOP Bölgesi Küçük Ölçekli Su-
lama İşleri kapsamında 328 milyon TL’lik 
hibe desteği verdiklerini dile getirdi. 

DIŞ HAVZADAN SU GETİRME KIZIL 
ELMAMIZ 

KOP Başkanı Şahin konuşmasını şöyle 

sürdürdü; “Bölgeler arası 
gelişmişlik farkını gidermek 
amacıyla, KOP İdaresi Başkanlığı 
olarak kırsal dezavantajlı alanlar-
da kalkınma adına yaptığımız ilk 
hamlemiz kısa adı KOP KÖSİP olan 
KOP Bölgesi Küçük Ölçekli Sulama 
İşleri olmuştur. Geldiğimiz aşamada ise 
diğer kalkınma idarelerine de örnek olan 
bu hamlemizin olumlu sonuçlarını gururla 
görmekteyiz. Ülkemizde; GAP Bölgesinden 
sonra, devlet tarafından kalkınması bölge 
bazlı ele alınan ve Aksaray, Karaman, 
Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde 
ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde, KOP 
KÖSİP ile ilk olarak 2011 yılında 50 milyon 
TL ödenekle yatırıma programına başlan-
mış olup 2021 yılı sonu itibariyle 888 mil-
yon TL’lik devasa bir bütçeyle 894 ayrı ya-
tırım hayata geçirildi ve ilerleyen yıllarda 
aynı hızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
Dış havzadan su getirmek bölge insanımı-
zın en büyük hayali yani kızıl elmasıdır. 
KOP İdaresi, kendi havzasının içindeki akıp 
giden sulara bakmıyor; önüne set çekip 
tarıma yeni sulu alanlar kazandırıyor. 
KOP KÖSİP kapsamında paydaşlarımızla 
birlikte 11 yılda havza içindeki akarsu ve 
pınarlardan tarımda kullanılamayan yılda 
yaklaşık 273 milyon ton su, kapalı sisteme, 
boru içine alınarak tarlalara yönlendirildi 

ve böylece 552 bin 420 dekar alan sulu 
tarıma kazandırılmış oldu.

SU İSRAF EDİLMEMELİ 

Burada dikkatinizi çekmek istediği-
miz husus ise tarıma kazandırılan bu yeni 
alanlar küçük ölçekli olduğu için bir nok-
tada yığılmamış, 894 küçük parça halinde 
kırsal dezavantajlı birçok köy, kasaba ve 
mahallede uygulanmıştır. Böylece KOP 
Bölgesi’nin geneline yayılan hizmet çeşit-
liliği ile birlikte bölgeler arası gelişmişlik 
farklarının en aza indirilmesine destek 
verilmektedir. 

Su kullanımında başından beri gözet-
tiğimiz bir konuda hali hazırda ki mevcut 
su kaynaklarının israf edilmeden kulla-
nılmasıdır. Sadece bu konuda uygulaya-
cağımız dikkat ve tasarruf bile bölgemize 
dış havzadan su getirmek kadar önemli 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 
KOP KÖSİP kapsamında paydaşlarımızla birlikte 11 
yılda havza içindeki akarsu ve pınarlardan tarımda 
kullanılamayan yılda yaklaşık 273 milyon ton suyun, 
boru içine alınarak tarlalara yönlendirildiğini 
ve böylece 552 bin 420 dekar alan sulu tarıma 
kazandırıldığını söyledi

KÖSİP İLE SU OVA’YA AKIYOR

amacıyla, KOP İdaresi Başkanlığı 
olarak kırsal dezavantajlı alanlar-
da kalkınma adına yaptığımız ilk 
hamlemiz kısa adı KOP KÖSİP olan 
KOP Bölgesi Küçük Ölçekli Sulama 
İşleri olmuştur. Geldiğimiz aşamada ise 
diğer kalkınma idarelerine de örnek olan 
bu hamlemizin olumlu sonuçlarını gururla 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 

bir husustur. Bu sebeple KOP KÖSİP ile 
yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızdan 
açık kanal şebekelerle suyu israf ederek 
kullandığımız 95 bin hektar sulama tesisini 
kapalı borulu sisteme çevirerek su israfının 
önüne geçiyoruz. Toplamda 131 bin hektar 
alanı kapalı sisteme çevirerek yılda ortala-
ma 200 milyon metreküp sulama suyunda 
tasarruf elde ettik. KOP KÖSİP kapsamında 
önem verdiğimiz diğer husus ise özel-
likle su tüketimi daha az olan küçükbaş 
hayvancılığı desteklemektir. Bu doğrultuda 
bölge genelinde 63 adet hayvan içme suyu 
tesisini mera hayvancılığına kazandıra-
rak 357 bin küçük ve büyükbaş hayvanın 
içme suyu ihtiyacını karşıladık.  Tüm bu 
işlemleri yaparken aynı zamanda suyun 
yönetilmesini sağlamak amacıyla işlet-
meciliği kolaylaştıracak, üzerinde ölçüm 
ve kartlı sistemlerin olduğu otomasyon 
hizmetleri ile birlikte sulama tesislerimizi 
donatıyoruz. Son damla suyu ülke tarımına 
kazandırana kadar çalışmalarımızı sürdür-
meye de devam edeceğiz. 

Kırsal dezavantajlı alanlarda diğer 
bölgelere göre gelişmişlik farkını azaltmak 
için KOP Bölgesi Küçük Ölçekli Sulama 
İşleri birinci adım demiştik, KOP KÖ-

SİP’in üzerine ülkenin diğer illerine model 
olmaya aday yine İdaremizin öncülüğünde 
ve tüm yerel paydaşlarımızın katılımı ile 
“KOP Kırsal Kalkınma Programı” ortaya 
konularak hangi ilçede hangi sektörlerde 
nasıl ve kimlere destek verileceği orta-
ya konulmuş olup tıpkı KÖSİP gibi alt 
yapı projelerinden beklenen katma değer 
sağlanarak, sonu hüsranla biten projelerin 
önüne geçilmiş oldu. Bu kapsamda sadece 
talep olan konular değil talep oluşturması 
öngörülen konularda ön plana çıkarılmış 
oldu. Birkaç örnek verilecek olursa; kırsal-
da kalkınmayı sadece alt yapıyı geliştirme 
olarak görmeyip, üreticilerin ürünlerinin 
değerinde pazarlanması amacıyla Hadim 
Aladağ bölgesindeki üreticilerimizin koo-
peratif kurmaları teşvik edilerek daha önce 
iptidai şartlarda ürettikleri meşhur keci-
men ve göğ üzümlerinden yapılan, markası 
etiketi olmayan, marketlerde satılamayan 
pekmezlerini, “Aladağ Üzüm Pekmezi” 
marka adı altında 2020 yılından bu yana 
üretmelerini sağladık. Diğer taraftan KÖ-
SİP sahalarındaki müteşebbisler harekete 
geçerek sulu tarım alanlarında istihdama 
önemli katkılar sağlamaktadır. Örneğin 
Beyşehir ilçesi Karadiken mahallesinde yaz 

sezonu boyunca 80 kişiye varan geçici işçi 
çalıştıran çiftçilerimiz bulunmaktadır. 

KIRSALA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

KOP Bölgesinde bundan sonra uygula-
nacak sulama projelerinin geliştirilmesine 
yönelik önerilerin ortaya konulması amacı 
ile “KOP Bölgesindeki Bitkisel Üretime 
Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik ve 
Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalış-
ması” hayata geçildi. Bu çalışma ile yürü-
tülen sulama projelerinde, kırsal nüfusun 
yerinde tutulabilmesi konusunda, olumlu 
gelişmeler yaşandığı tespit edilmektedir. 
Türkiye genelinde köy nüfusları azalırken, 
KOP Bölgesinde sulama projelerinin uy-
gulandığı köylerin yüzde 13,2’lik kısmının 
nüfusunda artış olduğu gözlemlenmiştir.

SULAMAYA BÜYÜK YATIRIM 

Konya özelinden söz etmemiz gerekirse 
KOP KÖSİP kapsamında Konya’ya 2011-
2021 yılları arasında 317 proje için 328 
milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu ödenek-
lerle yüzde 40 oranında dağlık dezavantajlı 
alanlarda yer alan ve akıp giden akarsu-
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
bağlı olarak faaliyetlerini yürüten 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami 
Şahin özel açıklamalarda bulundu.  2011 
yılında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğ-
de’nin aralarında bulunduğu 4 ille hayata 
geçirilen KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının zaman içesinde Kırıkkale, 
Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinin de 
eklenmesiyle bugün 8 ile hizmet veren 
önemli bir kalkınma modeline dönüştüğü-
nü belirten KOP İdaresi Başkanı Mahmut 
Sami Şahin, bölgenin kalkınması yönünde 
kamu yatırımlarının koordinasyonunu 
sağlamak, ağırlığı kamu yatırımı, proje ve 
faaliyetler olmak üzere kalkınma ajansla-
rıyla birlikte eylem planları hazırlamak, 
planların uygulanmasını izlemek ve koor-
dine etmek ve bölge için öncelikli görülen 
alanlarda destek programları tasarlayarak 
hayata geçirme misyonuyla hareket ettik-
lerini belirterek; son 11 yılda kısa adı KOP 
KÖSİP olan KOP Bölgesi Küçük Ölçekli Su-
lama İşleri kapsamında 328 milyon TL’lik 
hibe desteği verdiklerini dile getirdi. 

DIŞ HAVZADAN SU GETİRME KIZIL 
ELMAMIZ 

KOP Başkanı Şahin konuşmasını şöyle 

sürdürdü; “Bölgeler arası 
gelişmişlik farkını gidermek 
amacıyla, KOP İdaresi Başkanlığı 
olarak kırsal dezavantajlı alanlar-
da kalkınma adına yaptığımız ilk 
hamlemiz kısa adı KOP KÖSİP olan 
KOP Bölgesi Küçük Ölçekli Sulama 
İşleri olmuştur. Geldiğimiz aşamada ise 
diğer kalkınma idarelerine de örnek olan 
bu hamlemizin olumlu sonuçlarını gururla 
görmekteyiz. Ülkemizde; GAP Bölgesinden 
sonra, devlet tarafından kalkınması bölge 
bazlı ele alınan ve Aksaray, Karaman, 
Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde 
ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde, KOP 
KÖSİP ile ilk olarak 2011 yılında 50 milyon 
TL ödenekle yatırıma programına başlan-
mış olup 2021 yılı sonu itibariyle 888 mil-
yon TL’lik devasa bir bütçeyle 894 ayrı ya-
tırım hayata geçirildi ve ilerleyen yıllarda 
aynı hızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
Dış havzadan su getirmek bölge insanımı-
zın en büyük hayali yani kızıl elmasıdır. 
KOP İdaresi, kendi havzasının içindeki akıp 
giden sulara bakmıyor; önüne set çekip 
tarıma yeni sulu alanlar kazandırıyor. 
KOP KÖSİP kapsamında paydaşlarımızla 
birlikte 11 yılda havza içindeki akarsu ve 
pınarlardan tarımda kullanılamayan yılda 
yaklaşık 273 milyon ton su, kapalı sisteme, 
boru içine alınarak tarlalara yönlendirildi 

ve böylece 552 bin 420 dekar alan sulu 
tarıma kazandırılmış oldu.

SU İSRAF EDİLMEMELİ 

Burada dikkatinizi çekmek istediği-
miz husus ise tarıma kazandırılan bu yeni 
alanlar küçük ölçekli olduğu için bir nok-
tada yığılmamış, 894 küçük parça halinde 
kırsal dezavantajlı birçok köy, kasaba ve 
mahallede uygulanmıştır. Böylece KOP 
Bölgesi’nin geneline yayılan hizmet çeşit-
liliği ile birlikte bölgeler arası gelişmişlik 
farklarının en aza indirilmesine destek 
verilmektedir. 

Su kullanımında başından beri gözet-
tiğimiz bir konuda hali hazırda ki mevcut 
su kaynaklarının israf edilmeden kulla-
nılmasıdır. Sadece bu konuda uygulaya-
cağımız dikkat ve tasarruf bile bölgemize 
dış havzadan su getirmek kadar önemli 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 
KOP KÖSİP kapsamında paydaşlarımızla birlikte 11 
yılda havza içindeki akarsu ve pınarlardan tarımda 
kullanılamayan yılda yaklaşık 273 milyon ton suyun, 
boru içine alınarak tarlalara yönlendirildiğini 
ve böylece 552 bin 420 dekar alan sulu tarıma 
kazandırıldığını söyledi

KÖSİP İLE SU OVA’YA AKIYOR

amacıyla, KOP İdaresi Başkanlığı 
olarak kırsal dezavantajlı alanlar-
da kalkınma adına yaptığımız ilk 
hamlemiz kısa adı KOP KÖSİP olan 
KOP Bölgesi Küçük Ölçekli Sulama 
İşleri olmuştur. Geldiğimiz aşamada ise 
diğer kalkınma idarelerine de örnek olan 
bu hamlemizin olumlu sonuçlarını gururla 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 

bir husustur. Bu sebeple KOP KÖSİP ile 
yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızdan 
açık kanal şebekelerle suyu israf ederek 
kullandığımız 95 bin hektar sulama tesisini 
kapalı borulu sisteme çevirerek su israfının 
önüne geçiyoruz. Toplamda 131 bin hektar 
alanı kapalı sisteme çevirerek yılda ortala-
ma 200 milyon metreküp sulama suyunda 
tasarruf elde ettik. KOP KÖSİP kapsamında 
önem verdiğimiz diğer husus ise özel-
likle su tüketimi daha az olan küçükbaş 
hayvancılığı desteklemektir. Bu doğrultuda 
bölge genelinde 63 adet hayvan içme suyu 
tesisini mera hayvancılığına kazandıra-
rak 357 bin küçük ve büyükbaş hayvanın 
içme suyu ihtiyacını karşıladık.  Tüm bu 
işlemleri yaparken aynı zamanda suyun 
yönetilmesini sağlamak amacıyla işlet-
meciliği kolaylaştıracak, üzerinde ölçüm 
ve kartlı sistemlerin olduğu otomasyon 
hizmetleri ile birlikte sulama tesislerimizi 
donatıyoruz. Son damla suyu ülke tarımına 
kazandırana kadar çalışmalarımızı sürdür-
meye de devam edeceğiz. 

Kırsal dezavantajlı alanlarda diğer 
bölgelere göre gelişmişlik farkını azaltmak 
için KOP Bölgesi Küçük Ölçekli Sulama 
İşleri birinci adım demiştik, KOP KÖ-

SİP’in üzerine ülkenin diğer illerine model 
olmaya aday yine İdaremizin öncülüğünde 
ve tüm yerel paydaşlarımızın katılımı ile 
“KOP Kırsal Kalkınma Programı” ortaya 
konularak hangi ilçede hangi sektörlerde 
nasıl ve kimlere destek verileceği orta-
ya konulmuş olup tıpkı KÖSİP gibi alt 
yapı projelerinden beklenen katma değer 
sağlanarak, sonu hüsranla biten projelerin 
önüne geçilmiş oldu. Bu kapsamda sadece 
talep olan konular değil talep oluşturması 
öngörülen konularda ön plana çıkarılmış 
oldu. Birkaç örnek verilecek olursa; kırsal-
da kalkınmayı sadece alt yapıyı geliştirme 
olarak görmeyip, üreticilerin ürünlerinin 
değerinde pazarlanması amacıyla Hadim 
Aladağ bölgesindeki üreticilerimizin koo-
peratif kurmaları teşvik edilerek daha önce 
iptidai şartlarda ürettikleri meşhur keci-
men ve göğ üzümlerinden yapılan, markası 
etiketi olmayan, marketlerde satılamayan 
pekmezlerini, “Aladağ Üzüm Pekmezi” 
marka adı altında 2020 yılından bu yana 
üretmelerini sağladık. Diğer taraftan KÖ-
SİP sahalarındaki müteşebbisler harekete 
geçerek sulu tarım alanlarında istihdama 
önemli katkılar sağlamaktadır. Örneğin 
Beyşehir ilçesi Karadiken mahallesinde yaz 

sezonu boyunca 80 kişiye varan geçici işçi 
çalıştıran çiftçilerimiz bulunmaktadır. 

KIRSALA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

KOP Bölgesinde bundan sonra uygula-
nacak sulama projelerinin geliştirilmesine 
yönelik önerilerin ortaya konulması amacı 
ile “KOP Bölgesindeki Bitkisel Üretime 
Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik ve 
Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalış-
ması” hayata geçildi. Bu çalışma ile yürü-
tülen sulama projelerinde, kırsal nüfusun 
yerinde tutulabilmesi konusunda, olumlu 
gelişmeler yaşandığı tespit edilmektedir. 
Türkiye genelinde köy nüfusları azalırken, 
KOP Bölgesinde sulama projelerinin uy-
gulandığı köylerin yüzde 13,2’lik kısmının 
nüfusunda artış olduğu gözlemlenmiştir.

SULAMAYA BÜYÜK YATIRIM 

Konya özelinden söz etmemiz gerekirse 
KOP KÖSİP kapsamında Konya’ya 2011-
2021 yılları arasında 317 proje için 328 
milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu ödenek-
lerle yüzde 40 oranında dağlık dezavantajlı 
alanlarda yer alan ve akıp giden akarsu-
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larımız gölet, bent ve havuzlarda depola-
narak 17 bin 100 hektar alan sulu tarıma 
kazandırıldı. Böylece hem gıda güvencesi-
ne hem de istihdama yönelik yeni kapılar 
açılmış oldu. Yüzde 60’lık kısmında ise ova 
ilçelerinde yeraltı suyu kooperatiflerine ait 
12 bin 187 hektar alan modern akıllı su-
lama sistemleri ile yenilenerek su israfına 
sebep olan açık kanal şebekelerden kurta-
rılmış oldu. Diğer taraftan özellikle dağlık 
dezavantajlı alanlarda su israfına sebep 
olan mevcut açık kanal sulama şebekele-
rinin de yaklaşık 12 bin hektarı modern 
kapalı sulama alt yapısına kavuşturulmuş 
oldu. 

Özetle açık kanal sulama şebekeleri 
kapalı sisteme çevrilirken sadece boru dö-
şemesi ile sınırlı kalınmamış suyun hacim 
esasına göre verilmesini sağlayacak su 
sayaçları ve işletme ekonomisini rahatlata-
cak ön ödemeli kartlı otomasyon sistemleri 
de bahse konu yatırımlarda hayata geçiril-
mektedir. Konya ilimizde tarım alanlarının 
yaklaşık yüzde 70’i halen sulanamamakta-
dır. Bu sebeple kuru tarıma toleranslı ağır-
lıklı küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi 
amacıyla KOP KÖSİP kapsamında 2011-
2021 döneminde 5 milyon 400 bin TL 
ödenekle 12 adet hayvan içme suyu projesi 
hayata geçirilerek, küçükbaş hayvancılığın 
sürdürülebilirliğine önemli bir katkı sağ-
lanmıştır.  Bunların yanında KOP İdaresi 
tarafından 2018 yıllından beri yürütülen 
‘YAS Sahalarında Su ve Enerji Revizyonu 
Projesi kapsamında Sulama Kooperatif-
leri sahalarında halen kullanılmakta olan 
düşük verimli pompa-motor aksamları, ye-
raltı suyu başta olmak üzere elektrik akımı 
ve sulama sistemindeki değişimlere göre 
motor devrini özerk şekilde kendi kendine 
ayarlayarak elektrik tüketimini en aza in-
diren, sistemin reaktif konuma geçmesini 
engelleyerek zorunlu personel istihdamını 
ortadan kaldıran ayrıca kuyulara uzaktan 
erişim imkanı sunan sistemlerin yaygın-
laşması içinde çalışmalarımız tüm hızıyla 
devam etmektedir.”

ANTIISRAF BIR DIN: ISLAM

Bir de şunu sor: “Suyunuz çekiliverse size 
yerden kaynayan suyu kim getirebilir?” 
(Mülk Süresi:30)

İsraf, imkanların yersiz ve gereksiz kullanımıdır.

İsraf, yersiz tüketimdir.

İsraf, Allah’ın emanet olarak verdiği nimetleri 
O’nun isteği dışında kullanmaktır.

İsraf, hayatı çarçur etmemektir.

İsrafın en büyüğü hayat israfıdır.

İsrafın en büyüklerinden biri de zaman israfıdır.

Heyecan israfı da israf çeşitlerindendir.

Müslüman ve israf kelimeleri yan yana 
gelemeyecek iki kelime.

Bu konuda Allah’ın tavrı çok net: “Yiyiniz, içiniz 
fakat israf etmeyiniz.”

Veren böyle buyuruyor. Veren böyle 
kullanılmasını istiyor.

Veren, verdiğinin nasıl kullanılacağını belirleme 
hakkına sahiptir. Alan da verenin istediği 
talimata göre

kullanmalıdır.

Veren, devamında daha büyük bir hususu 
belirtiyor: “Allah israf edenleri sevmez.” Eğer 
Allah’ı

seviyorsanız ve O’nun da sizi sevmesini 
istiyorsanız israf etmeyeceksiniz.

En ucuz su, tasarruf edilen sudur.

 Yıl 2022 ve insanlık bu teknolojik ilerlemeye 
rağmen henüz suyu üretemedi. O zaman 
üretemediğiniz ve sizin için hayati derecede 

önemli bir nimeti kullanmada da azami 
derecede dikkatli olmalısınız.

Su,canlıların en fazla muhtaç olduğu nimettir. 

Peygamber Efendimiz bir gün Sa‘d bin Ebî 
Vakkâs’a uğramıştı. Hz. Sa‘d, abdest alıyordu. 
Sevgili Peygamberimiz Hz. Sa‘d’ın abdest alırken 
suyu fazla kullandığını fark edince;

- “–Bu ne israf?” buyurdu.

- Hz. Sa‘d;

- “–Abdestte de mi israf olur?” diye sorunca, 
Peygamberimiz şu sözleri söyledi:

- “–Evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor 
olsan israf olur.” (İbn-i Mâce, Tahâret, 48)

Su konusunda muhteşem bir bakış açısı 
yüzyıllar önce Sevgili Peygamberimizden.

Ufuk Peygamberi. Enteresan bir israf eğitimi. 
Akıp giden siz kullanmasanız da akan suyu 
kullanırken bile israf etmemek. Şahıslara israf 
bilincini her boyutuyla kazandırmak.

Su, toplumun tüm bireylerine verilmiş bir 
emanettir. Her insan yer altı ve yerüstü suyunu 
kullanmada maksimum derecede dikkatli 
olmalıdır. Su hayattır. Geleceğimiz ve gelecek 
nesillerimiz için en fazla özen göstereceğimiz 
israf konusu su olmalıdır. İhtiyaç dışı bir damla 
su bile kullanılmamalıdır. Gelecek nesillerin 
kullanacağı yeraltı ve yerüstü sularını hoyratça 
kullanmaktan vazgeçmeliyiz.

Son söz her şeyi ve suyu Yaratanın:”Yiyiniz, 
içiniz fakat israf etmeyiniz.Çünkü Allah israf 
etmeyenleri sevmez.” (A’raf 31)
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yerden kaynayan suyu kim getirebilir?” 
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İsraf, imkanların yersiz ve gereksiz kullanımıdır.

İsraf, yersiz tüketimdir.
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O’nun isteği dışında kullanmaktır.

İsraf, hayatı çarçur etmemektir.

İsrafın en büyüğü hayat israfıdır.

İsrafın en büyüklerinden biri de zaman israfıdır.

Heyecan israfı da israf çeşitlerindendir.

Müslüman ve israf kelimeleri yan yana 
gelemeyecek iki kelime.

Bu konuda Allah’ın tavrı çok net: “Yiyiniz, içiniz 
fakat israf etmeyiniz.”

Veren böyle buyuruyor. Veren böyle 
kullanılmasını istiyor.

Veren, verdiğinin nasıl kullanılacağını belirleme 
hakkına sahiptir. Alan da verenin istediği 
talimata göre

kullanmalıdır.

Veren, devamında daha büyük bir hususu 
belirtiyor: “Allah israf edenleri sevmez.” Eğer 
Allah’ı

seviyorsanız ve O’nun da sizi sevmesini 
istiyorsanız israf etmeyeceksiniz.

En ucuz su, tasarruf edilen sudur.

 Yıl 2022 ve insanlık bu teknolojik ilerlemeye 
rağmen henüz suyu üretemedi. O zaman 
üretemediğiniz ve sizin için hayati derecede 

önemli bir nimeti kullanmada da azami 
derecede dikkatli olmalısınız.

Su,canlıların en fazla muhtaç olduğu nimettir. 

Peygamber Efendimiz bir gün Sa‘d bin Ebî 
Vakkâs’a uğramıştı. Hz. Sa‘d, abdest alıyordu. 
Sevgili Peygamberimiz Hz. Sa‘d’ın abdest alırken 
suyu fazla kullandığını fark edince;

- “–Bu ne israf?” buyurdu.

- Hz. Sa‘d;

- “–Abdestte de mi israf olur?” diye sorunca, 
Peygamberimiz şu sözleri söyledi:

- “–Evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor 
olsan israf olur.” (İbn-i Mâce, Tahâret, 48)

Su konusunda muhteşem bir bakış açısı 
yüzyıllar önce Sevgili Peygamberimizden.

Ufuk Peygamberi. Enteresan bir israf eğitimi. 
Akıp giden siz kullanmasanız da akan suyu 
kullanırken bile israf etmemek. Şahıslara israf 
bilincini her boyutuyla kazandırmak.

Su, toplumun tüm bireylerine verilmiş bir 
emanettir. Her insan yer altı ve yerüstü suyunu 
kullanmada maksimum derecede dikkatli 
olmalıdır. Su hayattır. Geleceğimiz ve gelecek 
nesillerimiz için en fazla özen göstereceğimiz 
israf konusu su olmalıdır. İhtiyaç dışı bir damla 
su bile kullanılmamalıdır. Gelecek nesillerin 
kullanacağı yeraltı ve yerüstü sularını hoyratça 
kullanmaktan vazgeçmeliyiz.

Son söz her şeyi ve suyu Yaratanın:”Yiyiniz, 
içiniz fakat israf etmeyiniz.Çünkü Allah israf 
etmeyenleri sevmez.” (A’raf 31)
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Sektörünün önde gelen firmaları 
arasında yer alan RMR Enerji 
Sistemleri, 2013 yılından bu yana 

Yenilenebilir Enerji alanında var olmanın 
haklı gururunu taşıyor. Yapmış olduğu 
çalışmalar ile Türkiye’nin enerji ihtiyacı-
nın karşılanmasında bölgesindeki çalışma 
kapasitesiyle önemli faydalar sağlayan 
RMR Enerji, Türkiye’nin yanı sıra Afrika 
ve Uzak Doğu’da da 2015 yılından bu 
yana güneş panelleri kurulumları gerçek-
leştiriyor. Ayrıca, RMR Enerji Sistemleri 
Genel Müdürü Recep Emre, sektörle ilgili 
teknolojiyi yakından takiple sürekli ken-
dilerini yenilediklerini, geliştirdiklerini ve 
ARGE’ye önem verdiklerini ifade ederek, 
“Güneş Enerji Sistemleri kurulum ve mon-
taj kapasitesi ile kaliteden ödün vermeyen 
ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan 
bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyor, 
Türkiye’nin her bölgesinde kesintisiz hiz-
metler ile yatırımcılarımıza en iyi desteği 
vermeye devam ediyor ve memnuniyetle-
rini daim kılmak adına hizmet sağlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘YATIRIMCILARIMIZA EN İYİ DESTEĞİ 
VERMEYE GAYRET EDİYORUZ’

RMR Enerji Sistemleri Genel Müdürü 
Recep Emre, firma olarak 2013 yılından 
bu yana Yenilenebilir Enerji sektöründe 
faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, “RMR 
Enerji, 2013 yılında kurulan Yenilenebilir 
Enerji üretim sektöründe faaliyet göste-
ren üretim ve hizmet firmasıdır. Yapmış 
olduğumuz çalışmalar ile Türkiye’nin 
enerji ihtiyacının karşılanmasına bölgesin-
deki çalışma kapasitesiyle önemli faydalar 
sağlayan bir enerji üretim firmasıdır. Tür-
kiye’nin yanı sıra Afrika ve Uzak Doğu’da 

da 2015 yılından bu yana güneş panelleri 
kurulumları gerçekleştirmektedir. Yapmış 
olduğumuz işler Yenilenebilir ve Güneş 
Enerji Santrallerinin (GES); Yatırım ve 
teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem 
tasarımı, santral kurulumları, lisans alımı 
ve işletme olup, ayrıca lisansız üretim yö-
netmenliğine uygun olarak projeler plan-
lama, projelendirme, finans ve uygulama 
ile kurulum sonrası teknik bakım, onarım 
konuları, yapmakta olduğumuz işlerin 
başında gelmektedir. Endüstriyel kurum-
ların yanı sıra tarımsal sulamalarda ve çatı 
kurulumlarında da hizmetler vermekteyiz. 
(On-Grid) şebeke bağlantılı sistemler ve 
(off-grid) şebekeden bağımsız akü destekli 
sistemler, Güneş enerjili tarımsal sulama 
sistemleri, LED aydınlatma sistemleri, 
güneş enerjili kamera sistemleri gibi alan-
larda da hizmet vermekteyiz.  RMR Enerji 
Yenilebilir Enerji sistem kurulum ve mon-
taj kapasitesi ile kaliteden ödün vermeyen 
ve müşteri memnuniyetini birinci derecede 
tutan, enerji sektörüne katkılar sağlayan 
bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmeye de-
vam etmektedir. Türkiye’nin her yanında 
verdiğimiz hizmetler ile yatırımcılarımıza 
en iyi desteği vermeye devam ediyor ve 
memnuniyetlerini daim kılmak adına hiz-
met sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ANAHTAR TESLİMİ PROJELER 
YAPIYORUZ’

RMR ENERJI, 
KALITEDEN ÖDÜN VERMIYOR 

Sektörün öncüleri arasında yer alan RMR Enerji Sistemleri, 2013 yılından bugüne Yenilenebilir 
Enerji sektöründe, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek faaliyetlerine devam ediyor

RMR Enerji olarak anahtar tesli-
mi projeleri hayata geçirdiklerini ifade 
eden Emre, “Kurulduğumuz günde bu 
yana RMR Enerji olarak, güneş enerjisi 
sistemleri ve Rüzgar Türbini sistemle-
rinde tecrübeli bir firmayız. RMR Enerji 
olarak Türkiye’de ilk defa lisansız olarak 
Rüzgar Türbini kurma özelliğini taşıyan 
ilk firmayız. Güneş enerjisi sistemlerinde 
çatı üzerine kurulumlarda ilk kurumları 
gerçekleştiren firmayız.  Sektörde göster-
diğimiz başarı ile adımızdan söz ettirerek, 
sektörümüzde yerimizi daha da yukarıya 
çıkarmak adına çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Alanında uzman ekibimiz 
ile sektörümüzde müşterilerimize en iyi 
hizmeti sunuyoruz.  IPS firması olarak 
yatırımcı ve üretici arasında bulunan üre-
ticinin ürettiği ürünü yatırımcıya kazan-
dırıp anahtar teslimi yatırımcının enerji 
ihtiyacını karşılayacak konuma getiren 
firmayız” dedi.

‘MİLLİ KAYIPLARIN  ÖNÜNE 
GEÇİLMELİ’

Tarım alanlarında sulama sistemi 
için kurulan GES santrallerinde mahsup-
laşmanın sağlanması gerektiğine dikkat 
çeken Emre, “Son yıllarda sanayicilerimiz 
yeni fabrika yatırımlarının çatılarında Gü-
neş Enerji Santralleri (GES) yatırımlarına 
ağırlık veriyor. Artan enerji maliyetleri 
sebebi ile sanayiciler kurdurdukları GES 
ile hem kendi elektrik ihtiyacını hem de 
üretilen fazla enerjiyi satarak ettikleri 
gelirler ile GES kurulumu için harcadık-
ları maliyetleri karşılıyorlar.  Öte yandan 
tarımda sürdürebilirliği sağlamak isteyen 
çiftçiler de kurdukları GES santralleri ile 
enerji giderlerini sıfıra ya da minimuma 
indiriyorlar. Artan enerji maliyetlerine 
karşı güneş enerjisi de olmazsa olmaz 
haline gelmiştir. Tarımsal sulamada 
üretilen fazla enerjinin henüz satış izni 
yoktur. Yönetmelikle tarımsal sulamada, 
tarım alanlarına kurulan GES santralle-
rinde de mahsuplaşma sağlamanın önü-
nün açılması ülkemizin enerji piyasasına 
katma değer sağlayacaktır. Ülkemizde 
yaşanan elektrik kesintileri ile üretim 
yapan firmalar elektrik kesintisi sebebiyle 
kapalı kaldı. Tarımsal sulama için kurulan 
GES santrallerinin binlercesi de mahsup-
laşma yapamadığı için kapalı vaziyette 
bekletildi. Bu çok büyük bir milli kayıp-
tır, bunun önüne geçmek için çalışmalar 
yapılmalı.  Önümüzdeki süreçlerde ev tipi 
kurulumların da yaygınlaşacağını düşü-
nüyorum.  Her yapılan projelerde artık 
güneş panelleri ihtimalleri düşünülüyor 
ve projeler ona göre hazırlanıyor. Firma 
olarak hedefimiz enerjide dışa bağımlığı 
azaltmak adına GES’lerin daha da artırıl-
ması konusunda çalışmalar yapmaktır.” 
şeklinde konuştu.
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Sektörünün önde gelen firmaları 
arasında yer alan RMR Enerji 
Sistemleri, 2013 yılından bu yana 
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çalışmalar ile Türkiye’nin enerji ihtiyacı-
nın karşılanmasında bölgesindeki çalışma 
kapasitesiyle önemli faydalar sağlayan 
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dilerini yenilediklerini, geliştirdiklerini ve 
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bu yana Yenilenebilir Enerji sektöründe 
faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, “RMR 
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ren üretim ve hizmet firmasıdır. Yapmış 
olduğumuz çalışmalar ile Türkiye’nin 
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deki çalışma kapasitesiyle önemli faydalar 
sağlayan bir enerji üretim firmasıdır. Tür-
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da 2015 yılından bu yana güneş panelleri 
kurulumları gerçekleştirmektedir. Yapmış 
olduğumuz işler Yenilenebilir ve Güneş 
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başında gelmektedir. Endüstriyel kurum-
ların yanı sıra tarımsal sulamalarda ve çatı 
kurulumlarında da hizmetler vermekteyiz. 
(On-Grid) şebeke bağlantılı sistemler ve 
(off-grid) şebekeden bağımsız akü destekli 
sistemler, Güneş enerjili tarımsal sulama 
sistemleri, LED aydınlatma sistemleri, 
güneş enerjili kamera sistemleri gibi alan-
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Yenilebilir Enerji sistem kurulum ve mon-
taj kapasitesi ile kaliteden ödün vermeyen 
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verdiğimiz hizmetler ile yatırımcılarımıza 
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memnuniyetlerini daim kılmak adına hiz-
met sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ANAHTAR TESLİMİ PROJELER 
YAPIYORUZ’
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KALITEDEN ÖDÜN VERMIYOR 
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Enerji sektöründe, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek faaliyetlerine devam ediyor

RMR Enerji olarak anahtar tesli-
mi projeleri hayata geçirdiklerini ifade 
eden Emre, “Kurulduğumuz günde bu 
yana RMR Enerji olarak, güneş enerjisi 
sistemleri ve Rüzgar Türbini sistemle-
rinde tecrübeli bir firmayız. RMR Enerji 
olarak Türkiye’de ilk defa lisansız olarak 
Rüzgar Türbini kurma özelliğini taşıyan 
ilk firmayız. Güneş enerjisi sistemlerinde 
çatı üzerine kurulumlarda ilk kurumları 
gerçekleştiren firmayız.  Sektörde göster-
diğimiz başarı ile adımızdan söz ettirerek, 
sektörümüzde yerimizi daha da yukarıya 
çıkarmak adına çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Alanında uzman ekibimiz 
ile sektörümüzde müşterilerimize en iyi 
hizmeti sunuyoruz.  IPS firması olarak 
yatırımcı ve üretici arasında bulunan üre-
ticinin ürettiği ürünü yatırımcıya kazan-
dırıp anahtar teslimi yatırımcının enerji 
ihtiyacını karşılayacak konuma getiren 
firmayız” dedi.

‘MİLLİ KAYIPLARIN  ÖNÜNE 
GEÇİLMELİ’

Tarım alanlarında sulama sistemi 
için kurulan GES santrallerinde mahsup-
laşmanın sağlanması gerektiğine dikkat 
çeken Emre, “Son yıllarda sanayicilerimiz 
yeni fabrika yatırımlarının çatılarında Gü-
neş Enerji Santralleri (GES) yatırımlarına 
ağırlık veriyor. Artan enerji maliyetleri 
sebebi ile sanayiciler kurdurdukları GES 
ile hem kendi elektrik ihtiyacını hem de 
üretilen fazla enerjiyi satarak ettikleri 
gelirler ile GES kurulumu için harcadık-
ları maliyetleri karşılıyorlar.  Öte yandan 
tarımda sürdürebilirliği sağlamak isteyen 
çiftçiler de kurdukları GES santralleri ile 
enerji giderlerini sıfıra ya da minimuma 
indiriyorlar. Artan enerji maliyetlerine 
karşı güneş enerjisi de olmazsa olmaz 
haline gelmiştir. Tarımsal sulamada 
üretilen fazla enerjinin henüz satış izni 
yoktur. Yönetmelikle tarımsal sulamada, 
tarım alanlarına kurulan GES santralle-
rinde de mahsuplaşma sağlamanın önü-
nün açılması ülkemizin enerji piyasasına 
katma değer sağlayacaktır. Ülkemizde 
yaşanan elektrik kesintileri ile üretim 
yapan firmalar elektrik kesintisi sebebiyle 
kapalı kaldı. Tarımsal sulama için kurulan 
GES santrallerinin binlercesi de mahsup-
laşma yapamadığı için kapalı vaziyette 
bekletildi. Bu çok büyük bir milli kayıp-
tır, bunun önüne geçmek için çalışmalar 
yapılmalı.  Önümüzdeki süreçlerde ev tipi 
kurulumların da yaygınlaşacağını düşü-
nüyorum.  Her yapılan projelerde artık 
güneş panelleri ihtimalleri düşünülüyor 
ve projeler ona göre hazırlanıyor. Firma 
olarak hedefimiz enerjide dışa bağımlığı 
azaltmak adına GES’lerin daha da artırıl-
ması konusunda çalışmalar yapmaktır.” 
şeklinde konuştu.
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GELECEĞİN ANAHTARI: İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM

İklim değişikliği günümüzde en çok 
konuşulan ve etkileri fazlasıyla hissedilen bir 
çevre sorunu olarak gözlemlenmektedir. Son 

zamanlarda hayatı olumsuz yönde etkileyen 
hangi çevre sorunu ya da meteorolojik afet 
yaşansa konu hakkında konuşan hemen herkes 
söze iklim değişikliğini günah keçisi olarak ilan 
ederek başlayıp, gelecek on yıllarda bizleri ne 
gibi tehlikelerin beklediğine ilişkin senaryolar 
anlatmaktadır. 

Tüm dünya üzerinde küresel düzeyde etkili olan 
iklim, iklim değişikliği (iklim krizi) ve bunların 
çevresel etkilerine geçmeden bazı tanımları 
vermek istiyorum.

İklim: Bir bölgede uzun yıllar veya belli bir 
zaman aralığı itibarı ile meydana gelen hava 
olaylarının ortalamasıdır. 

İklim değişikliği (İklim değişimi): Bir bölgede 
karşılaştırabilir zaman dilimlerinde (uzun 
süreli en az otuz yıl) gözlenen doğal iklim 
değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı 
olarak küresel atmosferin bileşimini bozan 
insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan 
değişiklikleridir.

Hava durumu ile iklim şartları aynı şeyler 
değildir. Hava şartları günlük, haftalık hatta 
mevsimlik olarak yaşanan hadiselerdir. Hava 
şartları mevsimlere uymak zorunda değildir. 
Bu nedenle her yıl farklılık gösterebilir. “Normal 
hava” diye bir şey yoktur, ancak belli bir iklim 
koşulu vardır ki Akdeniz iklimi, karasal iklim gibi 
adlandırılabilir.

İklim değişimi yerkürenin bir gerçeği olup, 
küresel etkilerin lokal bölgeler üzerindeki 
etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, 
küresel ilkim değişiminin etkilerinden ayrı 
olarak lokal bölgelerin iklim değişimlerinin 
de ele alınması gerekir. Bölgesel etkilerin 
oluşturduğu olumsuzlukların, küresel etkilerden 
daha fazla olduğuna ilişkin gözlemlerin varlığı 
yok sayılmamalıdır. 

Küresel Yansımaları:

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı NASA 
ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) 
tarafından yapılan bağımsız analizlere göre, 
Dünya’nın 2021’deki küresel ortalama yüzey 
sıcaklığı, 2018 yılı ile birlikte en sıcak altıncı yıl 
olarak belirlendi.

Toplu olarak bakıldığı zaman; dünyamızın 
son sekiz yılı ,1880 yılında başlayan modern 
anlamda gözlem kayıtlarının tutulmasından 
bugüne kadar gözlemlenen en sıcak sekiz 
yıl oldu. Yıllık sıcaklık gözlem verileri, bilim 
insanlarına gezegenimizin ısındığını ortaya 
koyan küresel sıcaklık kayıtlarını oluşturuyor.

NASA’nın sıcaklık gözlem kayıtlarına göre, 
2021’de Dünya, sanayi devriminin başlangıcı 
olan 19. yüzyılın sonlarındaki sıcaklık 
ortalamalarından yaklaşık 1,1 santigrat derece 
daha sıcak oldu.

Dünyadaki bu ısınmanın temel nedeni, 
atmosfere karbondioksit ve diğer sera 
gazlarının emisyonunu artıran insan 
faaliyetleridir. Gezegenimiz küresel ısınmanın 
etkilerini ciddi olarak yaşıyor Dünya üzerinde 
hissedilen ve etkili olan buzulların erimesi, 
deniz su seviyelerinin yükselmesi, hayvan 
göçlerinin bilinen kalıpları ve rotalarının 
değişiyor olması, biyolojik çeşitliliğin azalması, 
narin kuş türlerindeki azalmalar, orman 
yangınları daha şiddetli hale gelmesi, son 1400 
yılı en sıcak yazları.   Küresel iklim değişimin 
belli başlı işaretleridir ve gelecek yıllarda 
insanlığın daha sıcak bir dünyaya hazırlanması 
ve uyum sağlaması için çok önemlidir.

Sera Etkisi ve Sera Gazları:

Sera Etkisi: Dünyamıza Güneş’ten gelen 
radyoaktif ışınların yerküreden yansıması 
sonucu bu ışınların bir yandan uzaya 
geri dönmesini önleyen bir yandan da bu 
radyasyondaki ısıyı tutan karbondioksit, metan 
ve su buharı gibi sera gazlarının atmosferde 
oluşturduğu gaz tabakası sayesinde dünyanın 
sıcaklığının sabit kalması sağlanmaktadır. Son 
elli yılda bu gaz tabakasının yoğunluğu artması 
sonucu dünyanın sıcaklığının artması olayına 
sera etkisi denir.

NAMIK 
CEYHAN

Meteoroloji Mühendisi

Konya Eski Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürü

Sera Gazları nelerdir, nerelerden kaynaklanır?

Sera gazlarının en fazla enerji sektöründen daha 
sonra sırasıyla sanayi, atıklar, tarımsal faaliyetler 
sektörlerinden kaynaklandığı belirtilmektedir.

İklim Değişikliğinin Çevresel Etkileri:

• Kutuplardaki buzulların erimesi, Deniz ve okyanus 
seviyelerindeki yükselmeler, Dev dalgaların (TSUNAMİ) 
oluşması,  

• Meteorolojik afetlerin artması, aşırı yağışlar, sel 
baskınları, fırtınalar ve kıyı şehirlerinin adaların su 
altında kalması,

• Yeryüzünün aşırı derecede ısınması, Kuraklık, Erozyon 
ve Tarımsal üretimdeki hızlı düşüş netice oluşan 
çölleşme, orman yangınlarındaki artış,

Çiftçiler arasında yaygın olan bir söz vardır: “Tarımda bir 
tek diktatör vardır, o da iklimdir.”

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki ortalama sıcaklıktaki 
1 derecelik artış, insanları besleyen besin maddelerinin 
başında gelen buğday, pirinç ve mısır veriminde 
yaklaşık %10’luk azalmaya yol açıyor. 

İklim Değişikliğinin Sağlığa Etkileri:

• Kıtlık ve kıtlık nedenli sağlıklı gıdaya ulaşamama 
kaynaklı sağlık sorunları Bağışıklık sisteminin bozulması 
sonucu ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar, 

• Cilt kanserinde ve vektörel hastalıklarda artış

• Göz hastalıkları (Katarakt vb.)

• Kalp ve Solunum yolları hastalıkları

• Ruhi depresyonlar

• Kısırlık

Uluslararası Antlaşmalar ve Türkiye:

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişimi 
Paneli (IPCC) tarafından küresel ısınmayı durdurmak 

ve iklim değişiminin etkilerini en aza indirmek üzere 
doksanlı yılların başında başlayan uluslararası çalışmalar 
ve yapılan antlaşmaların belli başlılarının ülkemize 
yansıması şunlardır:

• 1991 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (IDÇS)

• 1992 Rio Janeiro Biyoçeşitlilik Sözleşmesi

• 1994 IDÇS’nin Yürürlüğe Girmesi

• 1997 Kyoto’da IDÇS III. Taraflar Konferansı

• 1999 Kyoto Konferansının devamı

• 2000 Lahey Konferansı

• 2001   İDÇS 7.Taraflar Konferansı -Marakeş

• 2004 Türkiye’nin IDÇS’ye taraf olması

• 2005 Kyoto Protokolu’nün yürürlüğe girmesi

• 2007 Bali Eylem Planı (BM Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi-COP-13)

• 2009 Kopenhag Mutabakatı (COP-15)

• 2010 Cancun (Meksika) Anlaşması (COP-16)

• 2011 Güney Afrika- Durban (COP 17) 

• 2012 Rio+20 Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil 
Büyüme  

• 2015 Paris İklim Antlaşması (COP 21)

Paris İklim Antlaşması ve Türkiye:

İklim krizinin önüne geçmek için küresel ortalama 
yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmak, 
mümkünse 1,5 derecede tutmak amacıyla 197 ülkenin 
taraf olduğu Paris İklim Antlaşmasının ana hatlarına 
göre:

Ortalama sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmak 
(mümkünse 1,5 derece) için ülkelerin harekete 
geçmesi ve taraf ülkelerin sera gazı emisyonu azaltma 
taahhüdünde bulunması istendi. 

Avrupa Birliği 2030 yılına kadar emisyonlarını %55 
oranın da azaltmayı ve 2050’de ise karbon nötr olmayı 
hedefliyor. ABD’de yeni yönetim yine 2050 de karbon 
sıfır hedefini ortaya koydu. 

Taraf ülkelerin taahhütlerini yerine getirebilmesi için 
piyasa mekanizması (Emisyon ticareti) devreye girmesi 
bekleniyor.

Uzmanlara göre verilen taahhütlere göre tamamı 
yerine getirilse dahi artış ancak 2,6 derecede 
sınırlandırılabiliyor. Bunun için daha fazla önlem 
alınması gerekiyor.

Türkiye sera gazı azaltma taahhüdü vermedi, sadece 
2030 yıla kadar öngörülen artış hızının %21 oranında 
azaltılacağını beyan etti. (2012’de 430 milyon ton, 
2019’da 506,1 milyon ton ve 2030 1 milyar 175 milyon 
ton öngörüsünü 929 milyon tona çekti.

Türkiye’nin 2016 yılında imzaladığı Paris İklim 
Antlaşması, ancak 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM’de 

Sera Gazı Bulunduğu yerler

Karbondioksit CO2    Fosil yakıtların kullanımı, orman tahribi ve arazi 
bozunumu, toprak kullanımındaki değişiklikler, 
çimento üretimi

Metan CH4 Çeltik tarlalarından, biomass (ağaç, atık) yakma 
ve çürüme, hayvansal evsel atık depolarından 
doğal gaz salınımları, geviş getiren hayvanların 
midelerinde oluşan fermantasyon 

Klora Flora karbon 
(CFC)

Soğutucular, çözücüler, aerosol sipreyler, köpük 
paketleme ve benzeri alanlar.

Ozon 03 Sanayi tesisleri, petrol rafinerileri, termik santral-
ler ve motorlu taşıtlar

Azot oksit NO2   Tarımsal gübreler, naylon üretimi, fosil yakıtlar, 
Otomobillerdeki üç yollu katalitik dönüştürü-
cüler

Su buharı Denizler ve Sulak alanlar
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GELECEĞİN ANAHTARI: İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM

İklim değişikliği günümüzde en çok 
konuşulan ve etkileri fazlasıyla hissedilen bir 
çevre sorunu olarak gözlemlenmektedir. Son 

zamanlarda hayatı olumsuz yönde etkileyen 
hangi çevre sorunu ya da meteorolojik afet 
yaşansa konu hakkında konuşan hemen herkes 
söze iklim değişikliğini günah keçisi olarak ilan 
ederek başlayıp, gelecek on yıllarda bizleri ne 
gibi tehlikelerin beklediğine ilişkin senaryolar 
anlatmaktadır. 

Tüm dünya üzerinde küresel düzeyde etkili olan 
iklim, iklim değişikliği (iklim krizi) ve bunların 
çevresel etkilerine geçmeden bazı tanımları 
vermek istiyorum.

İklim: Bir bölgede uzun yıllar veya belli bir 
zaman aralığı itibarı ile meydana gelen hava 
olaylarının ortalamasıdır. 

İklim değişikliği (İklim değişimi): Bir bölgede 
karşılaştırabilir zaman dilimlerinde (uzun 
süreli en az otuz yıl) gözlenen doğal iklim 
değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı 
olarak küresel atmosferin bileşimini bozan 
insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan 
değişiklikleridir.

Hava durumu ile iklim şartları aynı şeyler 
değildir. Hava şartları günlük, haftalık hatta 
mevsimlik olarak yaşanan hadiselerdir. Hava 
şartları mevsimlere uymak zorunda değildir. 
Bu nedenle her yıl farklılık gösterebilir. “Normal 
hava” diye bir şey yoktur, ancak belli bir iklim 
koşulu vardır ki Akdeniz iklimi, karasal iklim gibi 
adlandırılabilir.

İklim değişimi yerkürenin bir gerçeği olup, 
küresel etkilerin lokal bölgeler üzerindeki 
etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, 
küresel ilkim değişiminin etkilerinden ayrı 
olarak lokal bölgelerin iklim değişimlerinin 
de ele alınması gerekir. Bölgesel etkilerin 
oluşturduğu olumsuzlukların, küresel etkilerden 
daha fazla olduğuna ilişkin gözlemlerin varlığı 
yok sayılmamalıdır. 

Küresel Yansımaları:

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı NASA 
ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) 
tarafından yapılan bağımsız analizlere göre, 
Dünya’nın 2021’deki küresel ortalama yüzey 
sıcaklığı, 2018 yılı ile birlikte en sıcak altıncı yıl 
olarak belirlendi.

Toplu olarak bakıldığı zaman; dünyamızın 
son sekiz yılı ,1880 yılında başlayan modern 
anlamda gözlem kayıtlarının tutulmasından 
bugüne kadar gözlemlenen en sıcak sekiz 
yıl oldu. Yıllık sıcaklık gözlem verileri, bilim 
insanlarına gezegenimizin ısındığını ortaya 
koyan küresel sıcaklık kayıtlarını oluşturuyor.

NASA’nın sıcaklık gözlem kayıtlarına göre, 
2021’de Dünya, sanayi devriminin başlangıcı 
olan 19. yüzyılın sonlarındaki sıcaklık 
ortalamalarından yaklaşık 1,1 santigrat derece 
daha sıcak oldu.

Dünyadaki bu ısınmanın temel nedeni, 
atmosfere karbondioksit ve diğer sera 
gazlarının emisyonunu artıran insan 
faaliyetleridir. Gezegenimiz küresel ısınmanın 
etkilerini ciddi olarak yaşıyor Dünya üzerinde 
hissedilen ve etkili olan buzulların erimesi, 
deniz su seviyelerinin yükselmesi, hayvan 
göçlerinin bilinen kalıpları ve rotalarının 
değişiyor olması, biyolojik çeşitliliğin azalması, 
narin kuş türlerindeki azalmalar, orman 
yangınları daha şiddetli hale gelmesi, son 1400 
yılı en sıcak yazları.   Küresel iklim değişimin 
belli başlı işaretleridir ve gelecek yıllarda 
insanlığın daha sıcak bir dünyaya hazırlanması 
ve uyum sağlaması için çok önemlidir.

Sera Etkisi ve Sera Gazları:

Sera Etkisi: Dünyamıza Güneş’ten gelen 
radyoaktif ışınların yerküreden yansıması 
sonucu bu ışınların bir yandan uzaya 
geri dönmesini önleyen bir yandan da bu 
radyasyondaki ısıyı tutan karbondioksit, metan 
ve su buharı gibi sera gazlarının atmosferde 
oluşturduğu gaz tabakası sayesinde dünyanın 
sıcaklığının sabit kalması sağlanmaktadır. Son 
elli yılda bu gaz tabakasının yoğunluğu artması 
sonucu dünyanın sıcaklığının artması olayına 
sera etkisi denir.

NAMIK 
CEYHAN

Meteoroloji Mühendisi

Konya Eski Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürü

Sera Gazları nelerdir, nerelerden kaynaklanır?

Sera gazlarının en fazla enerji sektöründen daha 
sonra sırasıyla sanayi, atıklar, tarımsal faaliyetler 
sektörlerinden kaynaklandığı belirtilmektedir.

İklim Değişikliğinin Çevresel Etkileri:

• Kutuplardaki buzulların erimesi, Deniz ve okyanus 
seviyelerindeki yükselmeler, Dev dalgaların (TSUNAMİ) 
oluşması,  

• Meteorolojik afetlerin artması, aşırı yağışlar, sel 
baskınları, fırtınalar ve kıyı şehirlerinin adaların su 
altında kalması,

• Yeryüzünün aşırı derecede ısınması, Kuraklık, Erozyon 
ve Tarımsal üretimdeki hızlı düşüş netice oluşan 
çölleşme, orman yangınlarındaki artış,

Çiftçiler arasında yaygın olan bir söz vardır: “Tarımda bir 
tek diktatör vardır, o da iklimdir.”

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki ortalama sıcaklıktaki 
1 derecelik artış, insanları besleyen besin maddelerinin 
başında gelen buğday, pirinç ve mısır veriminde 
yaklaşık %10’luk azalmaya yol açıyor. 

İklim Değişikliğinin Sağlığa Etkileri:

• Kıtlık ve kıtlık nedenli sağlıklı gıdaya ulaşamama 
kaynaklı sağlık sorunları Bağışıklık sisteminin bozulması 
sonucu ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar, 

• Cilt kanserinde ve vektörel hastalıklarda artış

• Göz hastalıkları (Katarakt vb.)

• Kalp ve Solunum yolları hastalıkları

• Ruhi depresyonlar

• Kısırlık

Uluslararası Antlaşmalar ve Türkiye:

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişimi 
Paneli (IPCC) tarafından küresel ısınmayı durdurmak 

ve iklim değişiminin etkilerini en aza indirmek üzere 
doksanlı yılların başında başlayan uluslararası çalışmalar 
ve yapılan antlaşmaların belli başlılarının ülkemize 
yansıması şunlardır:

• 1991 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (IDÇS)

• 1992 Rio Janeiro Biyoçeşitlilik Sözleşmesi

• 1994 IDÇS’nin Yürürlüğe Girmesi

• 1997 Kyoto’da IDÇS III. Taraflar Konferansı

• 1999 Kyoto Konferansının devamı

• 2000 Lahey Konferansı

• 2001   İDÇS 7.Taraflar Konferansı -Marakeş

• 2004 Türkiye’nin IDÇS’ye taraf olması

• 2005 Kyoto Protokolu’nün yürürlüğe girmesi

• 2007 Bali Eylem Planı (BM Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi-COP-13)

• 2009 Kopenhag Mutabakatı (COP-15)

• 2010 Cancun (Meksika) Anlaşması (COP-16)

• 2011 Güney Afrika- Durban (COP 17) 

• 2012 Rio+20 Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil 
Büyüme  

• 2015 Paris İklim Antlaşması (COP 21)

Paris İklim Antlaşması ve Türkiye:

İklim krizinin önüne geçmek için küresel ortalama 
yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmak, 
mümkünse 1,5 derecede tutmak amacıyla 197 ülkenin 
taraf olduğu Paris İklim Antlaşmasının ana hatlarına 
göre:

Ortalama sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmak 
(mümkünse 1,5 derece) için ülkelerin harekete 
geçmesi ve taraf ülkelerin sera gazı emisyonu azaltma 
taahhüdünde bulunması istendi. 

Avrupa Birliği 2030 yılına kadar emisyonlarını %55 
oranın da azaltmayı ve 2050’de ise karbon nötr olmayı 
hedefliyor. ABD’de yeni yönetim yine 2050 de karbon 
sıfır hedefini ortaya koydu. 

Taraf ülkelerin taahhütlerini yerine getirebilmesi için 
piyasa mekanizması (Emisyon ticareti) devreye girmesi 
bekleniyor.

Uzmanlara göre verilen taahhütlere göre tamamı 
yerine getirilse dahi artış ancak 2,6 derecede 
sınırlandırılabiliyor. Bunun için daha fazla önlem 
alınması gerekiyor.

Türkiye sera gazı azaltma taahhüdü vermedi, sadece 
2030 yıla kadar öngörülen artış hızının %21 oranında 
azaltılacağını beyan etti. (2012’de 430 milyon ton, 
2019’da 506,1 milyon ton ve 2030 1 milyar 175 milyon 
ton öngörüsünü 929 milyon tona çekti.

Türkiye’nin 2016 yılında imzaladığı Paris İklim 
Antlaşması, ancak 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM’de 

Sera Gazı Bulunduğu yerler

Karbondioksit CO2    Fosil yakıtların kullanımı, orman tahribi ve arazi 
bozunumu, toprak kullanımındaki değişiklikler, 
çimento üretimi

Metan CH4 Çeltik tarlalarından, biomass (ağaç, atık) yakma 
ve çürüme, hayvansal evsel atık depolarından 
doğal gaz salınımları, geviş getiren hayvanların 
midelerinde oluşan fermantasyon 

Klora Flora karbon 
(CFC)

Soğutucular, çözücüler, aerosol sipreyler, köpük 
paketleme ve benzeri alanlar.

Ozon 03 Sanayi tesisleri, petrol rafinerileri, termik santral-
ler ve motorlu taşıtlar

Azot oksit NO2   Tarımsal gübreler, naylon üretimi, fosil yakıtlar, 
Otomobillerdeki üç yollu katalitik dönüştürü-
cüler

Su buharı Denizler ve Sulak alanlar
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onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşma 
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adı Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmuş ve 
Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı 
kurulmuştur. 

Bu konuda Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yeşil 
Kalkınma Planı” açıklandı ve Türkiye sıfır atık projesi 
kapsamında 2053’te sıfır emisyon hedefini ortaya 
koydu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Kurum, belediye başkanlarına “İklim değişikliği 
ve yeşil kalkınma projelerinizi hazırlayın, var olan 
projelerinizi geliştirin ve Bakanlığımıza başvurun.” 
çağrısında bulundu.

Bakanlık bünyesindeki İklim Değişikliği Başkanlığı’nın 
anlaşmanın öneminin ilgili kurum ve kurumlara 
anlatmasını büyük önem taşımaktadır. Bakanlık ve ilgili 
başkanlıktan konunun muhatabı bilim adamları ve sivil 
toplum örgütleri ile iş birliği içinde çalışma yürütmesi 
beklenmektedir.

SONUÇ: 

Dünyada iklim krizini tek başına durdurabilecek bir 
ülke yoktur. Bu yüzden her ülkenin çözüme yönelik 
sorumluluğu oranında katkıda bulunması gerekiyor. 
Bu ülkelerin başında mevcut emisyonların %50’sni 
oluşturan Çin, ABD, AB ve Hindistan’ın konuya yönelik 
daha fazla adım atması bekleniyor. Bu arada Türkiye bu 
sıralamada ilk 20 ülke arasındadır.

Dünyanın hiçbir ülkesinin çevresel geleceği dünyanın 
diğer ülkelerinden ayrı düşünülemez, bu yüzden 
dünyanın hiçbir köşesi iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinden muaf olmadığına göre her ülke imkanları 
ölçüsünde sorumluluk üstenmeli ve harekete 
geçmelidir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 
2019’da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “iklim, acil 
durum olarak kaybetmekte olduğumuz bir yarış, ama 
kazanabileceğimiz de bir yarış” o nedenle umutsuzluğa 
kapılmadan önce bireyler olarak farkındalık sağlanmalı 
ve ülkelerini yönetenleri bu konuda yönlendirmeleri 
gerekir.

İşte esas mesele bu. Görev en başta vatandaşlara 
düşmektedir. Tüm bireylerin karar vericilere iklim 
değişimi problemine karşı duyarlı olduğunu göstermesi 

ve adım atmaları konusunda ısrarcı olmaları 
gerekmektedir. Peki ne yapmalıyız: 

10 basit kural:

1. Bilgilen 

2. Ağaç dik

3. Enerjiden tasarruf et

4. Elektrikli aletleri düğmesinden kapat

5. Alışverişini olduğun yerde yap

6. Daha az ve kısa mesafelere seyahat et

7. Güneş enerjisi kullan

8. Yemek pişirmeyi öğren ve evde ye

9. Az tüket, yeniden kullan, geri döndür

10. Karar vericilere iklim değişimi problemine karşı 
duyarlı olduğunu bildir.

Bu konuda adım atmamız için bireyler olarak 
hepimiz tüketim alışkanlıklarımızı değiştiren yeni 
bir çevre ahlakının egemen olması konusunda çaba 
göstermeliyiz. 

Unutmayalım ki bu dünya bize dedelerimizden miras 
kalmadı, torunlarımızın birer emaneti olarak aldık. O 
halde emaneti gerçek sahiplerine çok fazla değişime 
uğramadan teslim etmeli haklarını vermeliyiz. Kalın 
sağlıcakla. 

Konya’da sektörünün öncü fir-
malarından olan Saraylı Madeni 
Eşya, üretim alanının çatısına 

kurduğu Güneş Enerjisi Santrali ile kendi 
elektriğini üretiyor. 2020 yılından buyana 
faaliyette olan santralle firma, GES’ten 2020 
yılında toplamda 2127094kWh, 2021 yılında 
4245353,76 kWh, 2022 yılı bugüne kadar ise 
1300,25kWh üretim yaptı. 

Son dönemlerde artan elektrik maliyet-
leri, tüm tüketicileri olumsuz etkilerken, 
özellikle büyük ölçekli üretim alanlarında da 
büyük bir yara açtı. Pandemiyle birlikte küre-
sel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntılar, başta 
petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji sektö-
ründe ciddi sorunlara neden oldu. Bu durum, 
organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 
üreticilerin elektrik maliyetlerine doğrudan 
büyük oranlarda artış olmasını beraberinde 
getirdi. Ayrıca Türkiye’nin son dönemde 

yenilenebilir enerjiye ağırlık vermesiyle de 
birlikte üreticiler, üretim alanlarının çatıları-
na GES kurmaya ağırlık vermiş durumda. 

KONYA BU KONUDA ÖNCÜ OLUYOR

Organize Sanayi Bölgeleri konusunda 
Türkiye’de altyapı noktasında örnek bir yere 
sahip olan Konya’nın üretim alanları her 
geçen gün büyüyor. Ülkeye ciddi ekonomik 
katkı sağlayan Konyalı üreticiler, ihracatlarını 
artırırken, aynı zamanda üretim alanlarında 
da büyümeye gidiyor. Bu durum Konya-
lı firmaların yeni yatırım yapmalarının da 
önünü açıyor. Konyalı firmalar yeni yatırım 
yaparken, enerji maliyetlerini de düşürme-
ye dönük çalışmalar yürütüyor. Konya’nın 
coğrafi konumundan dolayı güneş enerjisinde 
öne çıkmasının da avantajını değerlendiren 
üreticiler, son dönemlerde üretim alanlarına 

dönük çatı GES kurma yolunda büyük yol 
katetmiş durumda. 

SARAYLI GÜZEL BİR ÖRNEK 

Konya’da çatılarına GES yapan firma-
lardan biri olan Saraylı Madeni Eşya, GES 
konusunda güzel bir örnek oluşturuyor. GES 
konusunda saha kabulü 08.07.2020 tarihinde 
yapan Saraylı Madeni Eşya’nın üretim alanı-
nın çatısına kurduğu sahada 380Watt- 8406 
adet panel bulunuyor. Firmanın kurduğu 
GES’in saha gücü 

3194,28kWp/ 2600kWe. Saraylı Ma-
deni Eşya, saha yönleri güneydoğu ve 
kuzaybatı şeklinde olan çatı panelleri 
ile kurulduğu günden beri 2020 yılın-
da toplamda 2127094kWh, 2021 yılında 
4245353,76 kWh, 2022 yılı bugüne kadar ise 
1300,25kWh üretim yaptı.

Konya’nın sektöründe öncü fi rmalarından olan Saraylı Madeni Eşya, çatısına 
kurduğu GES’le 2020 yılında 2127094kWh, 2021 yılında 4245353,76 kWh, 2022 yılı 

bugüne kadar ise 1300,25kWh elektrik üretimi yaptı

SARAYLI, ELEKTRİĞİNİ 
GES’TEN KARŞILIYOR
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onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşma 
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adı Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmuş ve 
Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı 
kurulmuştur. 

Bu konuda Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yeşil 
Kalkınma Planı” açıklandı ve Türkiye sıfır atık projesi 
kapsamında 2053’te sıfır emisyon hedefini ortaya 
koydu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Kurum, belediye başkanlarına “İklim değişikliği 
ve yeşil kalkınma projelerinizi hazırlayın, var olan 
projelerinizi geliştirin ve Bakanlığımıza başvurun.” 
çağrısında bulundu.

Bakanlık bünyesindeki İklim Değişikliği Başkanlığı’nın 
anlaşmanın öneminin ilgili kurum ve kurumlara 
anlatmasını büyük önem taşımaktadır. Bakanlık ve ilgili 
başkanlıktan konunun muhatabı bilim adamları ve sivil 
toplum örgütleri ile iş birliği içinde çalışma yürütmesi 
beklenmektedir.

SONUÇ: 

Dünyada iklim krizini tek başına durdurabilecek bir 
ülke yoktur. Bu yüzden her ülkenin çözüme yönelik 
sorumluluğu oranında katkıda bulunması gerekiyor. 
Bu ülkelerin başında mevcut emisyonların %50’sni 
oluşturan Çin, ABD, AB ve Hindistan’ın konuya yönelik 
daha fazla adım atması bekleniyor. Bu arada Türkiye bu 
sıralamada ilk 20 ülke arasındadır.

Dünyanın hiçbir ülkesinin çevresel geleceği dünyanın 
diğer ülkelerinden ayrı düşünülemez, bu yüzden 
dünyanın hiçbir köşesi iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinden muaf olmadığına göre her ülke imkanları 
ölçüsünde sorumluluk üstenmeli ve harekete 
geçmelidir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 
2019’da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “iklim, acil 
durum olarak kaybetmekte olduğumuz bir yarış, ama 
kazanabileceğimiz de bir yarış” o nedenle umutsuzluğa 
kapılmadan önce bireyler olarak farkındalık sağlanmalı 
ve ülkelerini yönetenleri bu konuda yönlendirmeleri 
gerekir.

İşte esas mesele bu. Görev en başta vatandaşlara 
düşmektedir. Tüm bireylerin karar vericilere iklim 
değişimi problemine karşı duyarlı olduğunu göstermesi 

ve adım atmaları konusunda ısrarcı olmaları 
gerekmektedir. Peki ne yapmalıyız: 

10 basit kural:

1. Bilgilen 

2. Ağaç dik

3. Enerjiden tasarruf et

4. Elektrikli aletleri düğmesinden kapat

5. Alışverişini olduğun yerde yap

6. Daha az ve kısa mesafelere seyahat et

7. Güneş enerjisi kullan

8. Yemek pişirmeyi öğren ve evde ye

9. Az tüket, yeniden kullan, geri döndür

10. Karar vericilere iklim değişimi problemine karşı 
duyarlı olduğunu bildir.

Bu konuda adım atmamız için bireyler olarak 
hepimiz tüketim alışkanlıklarımızı değiştiren yeni 
bir çevre ahlakının egemen olması konusunda çaba 
göstermeliyiz. 

Unutmayalım ki bu dünya bize dedelerimizden miras 
kalmadı, torunlarımızın birer emaneti olarak aldık. O 
halde emaneti gerçek sahiplerine çok fazla değişime 
uğramadan teslim etmeli haklarını vermeliyiz. Kalın 
sağlıcakla. 

Konya’da sektörünün öncü fir-
malarından olan Saraylı Madeni 
Eşya, üretim alanının çatısına 

kurduğu Güneş Enerjisi Santrali ile kendi 
elektriğini üretiyor. 2020 yılından buyana 
faaliyette olan santralle firma, GES’ten 2020 
yılında toplamda 2127094kWh, 2021 yılında 
4245353,76 kWh, 2022 yılı bugüne kadar ise 
1300,25kWh üretim yaptı. 

Son dönemlerde artan elektrik maliyet-
leri, tüm tüketicileri olumsuz etkilerken, 
özellikle büyük ölçekli üretim alanlarında da 
büyük bir yara açtı. Pandemiyle birlikte küre-
sel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntılar, başta 
petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji sektö-
ründe ciddi sorunlara neden oldu. Bu durum, 
organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 
üreticilerin elektrik maliyetlerine doğrudan 
büyük oranlarda artış olmasını beraberinde 
getirdi. Ayrıca Türkiye’nin son dönemde 

yenilenebilir enerjiye ağırlık vermesiyle de 
birlikte üreticiler, üretim alanlarının çatıları-
na GES kurmaya ağırlık vermiş durumda. 

KONYA BU KONUDA ÖNCÜ OLUYOR

Organize Sanayi Bölgeleri konusunda 
Türkiye’de altyapı noktasında örnek bir yere 
sahip olan Konya’nın üretim alanları her 
geçen gün büyüyor. Ülkeye ciddi ekonomik 
katkı sağlayan Konyalı üreticiler, ihracatlarını 
artırırken, aynı zamanda üretim alanlarında 
da büyümeye gidiyor. Bu durum Konya-
lı firmaların yeni yatırım yapmalarının da 
önünü açıyor. Konyalı firmalar yeni yatırım 
yaparken, enerji maliyetlerini de düşürme-
ye dönük çalışmalar yürütüyor. Konya’nın 
coğrafi konumundan dolayı güneş enerjisinde 
öne çıkmasının da avantajını değerlendiren 
üreticiler, son dönemlerde üretim alanlarına 

dönük çatı GES kurma yolunda büyük yol 
katetmiş durumda. 

SARAYLI GÜZEL BİR ÖRNEK 

Konya’da çatılarına GES yapan firma-
lardan biri olan Saraylı Madeni Eşya, GES 
konusunda güzel bir örnek oluşturuyor. GES 
konusunda saha kabulü 08.07.2020 tarihinde 
yapan Saraylı Madeni Eşya’nın üretim alanı-
nın çatısına kurduğu sahada 380Watt- 8406 
adet panel bulunuyor. Firmanın kurduğu 
GES’in saha gücü 

3194,28kWp/ 2600kWe. Saraylı Ma-
deni Eşya, saha yönleri güneydoğu ve 
kuzaybatı şeklinde olan çatı panelleri 
ile kurulduğu günden beri 2020 yılın-
da toplamda 2127094kWh, 2021 yılında 
4245353,76 kWh, 2022 yılı bugüne kadar ise 
1300,25kWh üretim yaptı.

Konya’nın sektöründe öncü fi rmalarından olan Saraylı Madeni Eşya, çatısına 
kurduğu GES’le 2020 yılında 2127094kWh, 2021 yılında 4245353,76 kWh, 2022 yılı 

bugüne kadar ise 1300,25kWh elektrik üretimi yaptı
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Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Tarım ve Orman Bakanlığı Su 
Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 

desteğiyle Selçuk Üniversitesi ve Ulusla-
rarası Tarım Şehirleri Birliği tarafından 
düzenlenen “İklim Değişikliğinin Tarımda 
Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi” konulu 
çalıştay yapıldı. Uluslararası Tarım Şehirleri 
Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu coğrafyada 
insanlığın ilk günlerinden itibaren tarımın 
yapıldığı aşikardır. Bugün de Türkiye’nin en 
önemli tarım merkezi Konya’dır. Bu şehir-
de tarımı sürekli kılmanın tek yolu suyun 
kontrollü kullanılmasıdır. Su kaynaklarımızı 
tasarruflu kullanmak için ciddi çaba sarf edi-
yoruz. İklim değişikliği konusu çocuklarımıza 
suyu emanet edeceğimiz bir konu olmaktan 
çıkıp, hepimizin yaşamına etki edecek bir 
konu olmaya başladı.” dedi.

Çalıştayda konuşan SÜ Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, 2021 
yılında özellikle Konya başta olmak üze-
re tüm Türkiye’de kuraklık, yangın ve sel 
gibi felaket senaryolarının gerçekleştiğinin 
yüksek derecede hissedildiğini ifade ederek, 
insan hayatının devamı için gerekli olan 
gıdanın temel ham maddesini üreten tarım 
sektörünün başkenti Konya’da bu çalıştayın 
yapılıyor olmasının son derece önemli oldu-
ğunu söyledi.

SON 50 YILDA SU KULLANIMI 
3 KAT ARTTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi 
Genel Müdürü Bilal Dikmen, suyun insan 
hayatı için önemini anlattığı konuşmasında, 
“Dünyadaki su miktarının aynı kalmasına 
rağmen geçtiğimiz 50 yılda su kullanımı 3 
kat artmıştır. Beşeri faaliyetlere bağlı olarak 
su kaynakları, ülkemizde kaliteli miktar 
açısından devamlı artan bir miktarda baskı 
altında. 2040 yılı itibariyle gıda ve enerji ih-
tiyaçlarının yaklaşık yüzde 50, su ihtiyacımı-
zın da yüzde 40 oranında artması bekleniyor. 
Ülkemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileri 
yönünden yüksek risk grubunda olan ülkeler 
arasında kabul edilmektedir. Düzenlediğimiz 
çalıştayda bu konular enine boyuna tartışı-
lacak ve çözüm önerileri getirilecektir.” diye 
konuştu.

ALACAĞIMIZ KURAKLIK TEDBİRLERİ 
TORUNLARIMIZI ETKİLEYECEK

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Metin Aksoy, “Son yıllarda ülkemizin aldığı 
yağışlarda azalma nedeniyle kurak dönemler 
başladı. Araştırmalara göre geçtiğimiz son 
10 yıllık dönem kuraklığın en şiddetli olduğu 
dönem olarak kayıtlara geçti. Aynı zaman-
da Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünün 
verilerine göre Konya genelinde su kaynak-
ları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. 
Havayı kontrol edemeyebiliriz belki ama 
iklim değişikliğine sebebiyet veren aktivite-
leri sınırlayabiliriz. Su israfının önüne geçip 
suyu daha verimli kullanabiliriz. Böylece bizi 

bekleyen kuraklık riskine karşı hazırlanabili-
riz.” dedi.

BU COĞRAFYADA İNSANLIĞIN İLK 
GÜNLERİNDEN İTİBAREN TARIM 

YAPILDIĞI AŞİKAR

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Baş-
kanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, geçmişten itibaren su 
ve tarım denince Türkiye’de ilk akla gelen 
şehrin Konya olduğunu dile getirerek; 9 bin 
yıl öncesinden insanların yerleşik hayata 
geçtiği yer olarak kabul edilen Çatalhö-
yük’teki buğday kalıntılarından o günden 
itibaren Konya’da tarımsal üretim yapıldığı-
na dikkat çekti. Başkan Altay, “Ayrıca yine 
İvriz’de bulunan tarım anıtı dünyanın ilk 
tarım anıtıdır. Bu coğrafyada insanlığın ilk 
günlerinden itibaren tarımın yapıldığı aşikar-
dır. Bugün de Türkiye’nin en önemli tarım 
merkezi Konya’dır. Büyükşehir Belediyesi 
olarak özellikle Yeni Büyükşehir Yasasından 
itibaren tarım da ilgi alanlarımızdan birisi 
haline gelmeye başladı. Bu vesileyle kırsalda 
yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak 
için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Eğitim 
desteklerimizden tarımsal desteklere kadar 
birçok konuda, birçok kurumla birlikte proje 
yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

SU KAYNAKLARIMIZI 
TASARRUFLU KULLANMAK İÇİN CİDDİ 

ÇABA SARF EDİYORUZ

TARIMI SÜREKLI KILMANIN TEK 
YOLU SUYU KONTROLLÜ KULLANMAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün de Türkiye’nin en önemli tarım 
merkezi Konya’dır. Bu şehirde tarımı sürekli kılmanın tek yolu suyun kontrollü kullanılmasıdır” dedi

Uğur İbrahim Altay Vahdettin Özkan Ahmet Sorgun Halil Etyemez

Başkan Altay, çalıştaydaki konuşmasını 
şu sözlerle sürdürdü: “Şunun farkındayız 
ki bu şehirde tarımı sürekli kılmanın tek 
yolu suyun kontrollü kullanılması. İçme ve 
kullanma suyunda kullanılan suyun miktarı, 
toplam tarımda kullanılan suyun yanında 
çok az bir miktarı oluşturuyor. Buna rağ-
men kayıp kaçakla ilgili ciddi bir mücadele 
yürütüyoruz. Su kaynaklarımızı tasarruflu 
kullanmak için ciddi çaba sarf ediyoruz. Ama 
iklim değişikliği konusu önceden konuştu-
ğumuz ve gelecekte olacağını var saydığımız 
bir konuyken özellikle bu yıl yaşadıklarımız-
dan sonra konunun ne kadar kritik olduğuna 
vakıf olduk. Bu konu çocuklarımıza suyu 
emanet edeceğimiz bir konu olmaktan çıkıp, 
hepimizin yaşamına etki edecek bir konu 
olmaya başladı. Onun için tarafların konuyu 
en iyi şekilde tartışıp bir rapor haline getir-
mesi ve hepimizin bu konuda üzerine düşeni 
yapması gerektiği çok elzem. Bu çalıştayın 
da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” 
diye konuştu.

BİRLİK OLARAK BU TÜR 
ORGANİZASYONLARA HER ZAMAN 

DESTEK OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla kurulmuş Türkiye’nin ikinci 
uluslararası birliği olan Uluslararası Tarım 
Şehirleri Birliği Başkanı olarak da özellikle 
bu konuda birliğin inisiyatif almasıyla ilgili 
çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan 
Altay, “Birlik olarak bu tür organizasyonlara 
her zaman destek olacağız. Büyükşehir Be-
lediyesi olarak su yönetimi, suyun tasarruflu 
kullanılması, tarım ve tarımın geliştirilmesi 
konusunda bugüne kadar çalıştığımız gibi 
bundan sonra da kurumlarımızla birlikte 
çalışacağız.” dedi.

TORUNLARIMIZA DEĞİL, 
ÇOCUKLARIMIZA SUYUN KALIP 

KALMAYACAĞINDAN ENDİŞE EDİYORUZ

AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sor-
gun, “Bundan 15-20 yıl önce vahşi sulama-
dan vazgeçilmesini konuşuyorduk. Şükürler 
olsun, Konya’nın neresine gidersem gideyim 
vahşi sulamayı görmüyoruz desem yeridir. 
Bu, yasaklamadan önce bir bilinçle oluşur. 
Bu konuda da büyük bir bilinç oluştu. Bizim 
bu konuda tedbir almamız gerekiyor. Gerek 
sanayide olsun, gerek tarımda olsun bir gram 
su bile israf edilmemesi gerekiyor. Önceden 
torunlarımıza su kalmayacak diye endişe 
ediliyordu. Şimdi torunlarımıza değil, çocuk-
larımıza suyun kalıp kalmayacağından endişe 
ediyoruz. Bu konuda hep beraber elimizi taşın 
altına koymamız gerekiyor. Nil Nehri’ni bu-
raya çevirme şansımız yok. Biz Konya kapalı 
havzasındayız. Türkiye’nin en az yağış alan 
bölgesindeyiz.” açıklamasını yaptı.

BİZ DEĞİŞİRSEK DÜNYA GÜZELLEŞECEK

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, “Bugün burada bulunanlar dünyamızın 
belki de çok uzak olmayan gelecekte başına 
gelmesi muhtemel bir macerayı konuşuyor-
lar. Burada bulunanların birbirlerini veya 
kurumları suçlamak yerine ne kadar zor 
olursa olsun sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı 
beni mutlu ediyor. Geleceğe dair ümitlerimiz 
sizler gibi beni de diri tutuyor. Merhametini 
yitirmiş bir dönemde bizler merhametin tem-
silcisi, vicdanların sesi oluyoruz. Çok değerli 
hocalarımız sunacakları uzmanlık raporlarıyla, 
verilerle biz değişirsek dünya güzelleşecek 
diyecekler. Tarım ve hayvancılığın başkenti 
olan Konya’mızda böyle bir çalışmanın yapıl-
ması memnuniyet vericidir.” dedi.

SU YATIRIMI BÜTÇEMİZ ESKİ 
YILLARA GÖRE ARTTI

AK Parti Kars Milletvekili, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, 
bilime yer açarak bilimi referans almanın 
önemini anlatarak şu ifadeleri kullandı: 

“Büyükşehir Belediye Başkanımız bulunduğu 
ve dünyada öne çıkardığı mecrayı bilimin 
hizmetine sunma örnekliliğini göstermiş aynı 
zamanda bu bizim yerel yönetimlerimizin 
de tarıma ve kendilerini ilgilendiren sektöre 
bakışını gösteriyor. O yüzden Başkanımıza 
çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın özellikle son yıllarda su stresi olan 
ülkelerden birisi olduğumuzu belirtiyor. Yine 
bilim insanlarımızın uyarmalarıyla Cumhur-
başkanımız buna ilk el atanlardan. Pandemi 
nedeniyle sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz 
ama artırdığı her kuruşu sulama yatırımlarına 
yönlendiriyor. Bu yıl belki de kısıt olmayan 
hatta eski yıllara göre artan bütçelerimizden 
bir tanesi su yatırımlarına yarılan bütçemiz-
dir. Dolayısıyla bu manada bu alan bilimin 
önceliği olduğu gibi bizim hükümetlerimizin 
de en öncelikli kalemleri içindedir. Suyla 
alakalı bilincimizin gelişmesine, toplumsal 
duyarlılığımızın artmasına ve bunlara uygun 
politikalar geliştirilmesine kaynak teşkil 
edecek bu çalıştayımızın başarılı olmasını 
diliyorum.”

ALACAĞIMIZ TEDBİRLER, 
ÇOCUKLARIMIZIN HAYATA TUTUNMASI 

İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Bütün 
insanlarımızın hayatlarına temel girdi sağla-
yacak unsur sudur. Su hayattır. Su kaynak-
larının azalması, kaliteli ve etkin bir şekilde 
insanlığın hizmetine sunulması ve sürdü-
rülebilirliği ile ilgili yüksek derecede büyük 
riskle karşı karşıyayız. Su ile ilgili alacağımız 
tedbirler çocuklarımızın hayata tutunması ve 
hayatını ikame ettirmesi bakımından hayati 
derecede önem taşıyor. Teorik çalışmalar 
önemlidir ancak pratikte eksikleri nasıl gide-
rebiliriz, bizlere ne düşüyor, bunları hayata 
geçirmeliyiz. En azından suyu hassasiyetle 
kullanmak, çok fazla suya ihtiyaç duyulan 
ürünlerin yetiştirilmemesi konusunda bilinçli 
olmak önemli.” diye konuştu.
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Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Tarım ve Orman Bakanlığı Su 
Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 

desteğiyle Selçuk Üniversitesi ve Ulusla-
rarası Tarım Şehirleri Birliği tarafından 
düzenlenen “İklim Değişikliğinin Tarımda 
Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi” konulu 
çalıştay yapıldı. Uluslararası Tarım Şehirleri 
Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu coğrafyada 
insanlığın ilk günlerinden itibaren tarımın 
yapıldığı aşikardır. Bugün de Türkiye’nin en 
önemli tarım merkezi Konya’dır. Bu şehir-
de tarımı sürekli kılmanın tek yolu suyun 
kontrollü kullanılmasıdır. Su kaynaklarımızı 
tasarruflu kullanmak için ciddi çaba sarf edi-
yoruz. İklim değişikliği konusu çocuklarımıza 
suyu emanet edeceğimiz bir konu olmaktan 
çıkıp, hepimizin yaşamına etki edecek bir 
konu olmaya başladı.” dedi.

Çalıştayda konuşan SÜ Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, 2021 
yılında özellikle Konya başta olmak üze-
re tüm Türkiye’de kuraklık, yangın ve sel 
gibi felaket senaryolarının gerçekleştiğinin 
yüksek derecede hissedildiğini ifade ederek, 
insan hayatının devamı için gerekli olan 
gıdanın temel ham maddesini üreten tarım 
sektörünün başkenti Konya’da bu çalıştayın 
yapılıyor olmasının son derece önemli oldu-
ğunu söyledi.

SON 50 YILDA SU KULLANIMI 
3 KAT ARTTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi 
Genel Müdürü Bilal Dikmen, suyun insan 
hayatı için önemini anlattığı konuşmasında, 
“Dünyadaki su miktarının aynı kalmasına 
rağmen geçtiğimiz 50 yılda su kullanımı 3 
kat artmıştır. Beşeri faaliyetlere bağlı olarak 
su kaynakları, ülkemizde kaliteli miktar 
açısından devamlı artan bir miktarda baskı 
altında. 2040 yılı itibariyle gıda ve enerji ih-
tiyaçlarının yaklaşık yüzde 50, su ihtiyacımı-
zın da yüzde 40 oranında artması bekleniyor. 
Ülkemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileri 
yönünden yüksek risk grubunda olan ülkeler 
arasında kabul edilmektedir. Düzenlediğimiz 
çalıştayda bu konular enine boyuna tartışı-
lacak ve çözüm önerileri getirilecektir.” diye 
konuştu.

ALACAĞIMIZ KURAKLIK TEDBİRLERİ 
TORUNLARIMIZI ETKİLEYECEK

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Metin Aksoy, “Son yıllarda ülkemizin aldığı 
yağışlarda azalma nedeniyle kurak dönemler 
başladı. Araştırmalara göre geçtiğimiz son 
10 yıllık dönem kuraklığın en şiddetli olduğu 
dönem olarak kayıtlara geçti. Aynı zaman-
da Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünün 
verilerine göre Konya genelinde su kaynak-
ları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. 
Havayı kontrol edemeyebiliriz belki ama 
iklim değişikliğine sebebiyet veren aktivite-
leri sınırlayabiliriz. Su israfının önüne geçip 
suyu daha verimli kullanabiliriz. Böylece bizi 

bekleyen kuraklık riskine karşı hazırlanabili-
riz.” dedi.

BU COĞRAFYADA İNSANLIĞIN İLK 
GÜNLERİNDEN İTİBAREN TARIM 

YAPILDIĞI AŞİKAR

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Baş-
kanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, geçmişten itibaren su 
ve tarım denince Türkiye’de ilk akla gelen 
şehrin Konya olduğunu dile getirerek; 9 bin 
yıl öncesinden insanların yerleşik hayata 
geçtiği yer olarak kabul edilen Çatalhö-
yük’teki buğday kalıntılarından o günden 
itibaren Konya’da tarımsal üretim yapıldığı-
na dikkat çekti. Başkan Altay, “Ayrıca yine 
İvriz’de bulunan tarım anıtı dünyanın ilk 
tarım anıtıdır. Bu coğrafyada insanlığın ilk 
günlerinden itibaren tarımın yapıldığı aşikar-
dır. Bugün de Türkiye’nin en önemli tarım 
merkezi Konya’dır. Büyükşehir Belediyesi 
olarak özellikle Yeni Büyükşehir Yasasından 
itibaren tarım da ilgi alanlarımızdan birisi 
haline gelmeye başladı. Bu vesileyle kırsalda 
yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak 
için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Eğitim 
desteklerimizden tarımsal desteklere kadar 
birçok konuda, birçok kurumla birlikte proje 
yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

SU KAYNAKLARIMIZI 
TASARRUFLU KULLANMAK İÇİN CİDDİ 

ÇABA SARF EDİYORUZ

TARIMI SÜREKLI KILMANIN TEK 
YOLU SUYU KONTROLLÜ KULLANMAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün de Türkiye’nin en önemli tarım 
merkezi Konya’dır. Bu şehirde tarımı sürekli kılmanın tek yolu suyun kontrollü kullanılmasıdır” dedi

Uğur İbrahim Altay Vahdettin Özkan Ahmet Sorgun Halil Etyemez

Başkan Altay, çalıştaydaki konuşmasını 
şu sözlerle sürdürdü: “Şunun farkındayız 
ki bu şehirde tarımı sürekli kılmanın tek 
yolu suyun kontrollü kullanılması. İçme ve 
kullanma suyunda kullanılan suyun miktarı, 
toplam tarımda kullanılan suyun yanında 
çok az bir miktarı oluşturuyor. Buna rağ-
men kayıp kaçakla ilgili ciddi bir mücadele 
yürütüyoruz. Su kaynaklarımızı tasarruflu 
kullanmak için ciddi çaba sarf ediyoruz. Ama 
iklim değişikliği konusu önceden konuştu-
ğumuz ve gelecekte olacağını var saydığımız 
bir konuyken özellikle bu yıl yaşadıklarımız-
dan sonra konunun ne kadar kritik olduğuna 
vakıf olduk. Bu konu çocuklarımıza suyu 
emanet edeceğimiz bir konu olmaktan çıkıp, 
hepimizin yaşamına etki edecek bir konu 
olmaya başladı. Onun için tarafların konuyu 
en iyi şekilde tartışıp bir rapor haline getir-
mesi ve hepimizin bu konuda üzerine düşeni 
yapması gerektiği çok elzem. Bu çalıştayın 
da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” 
diye konuştu.

BİRLİK OLARAK BU TÜR 
ORGANİZASYONLARA HER ZAMAN 

DESTEK OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla kurulmuş Türkiye’nin ikinci 
uluslararası birliği olan Uluslararası Tarım 
Şehirleri Birliği Başkanı olarak da özellikle 
bu konuda birliğin inisiyatif almasıyla ilgili 
çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan 
Altay, “Birlik olarak bu tür organizasyonlara 
her zaman destek olacağız. Büyükşehir Be-
lediyesi olarak su yönetimi, suyun tasarruflu 
kullanılması, tarım ve tarımın geliştirilmesi 
konusunda bugüne kadar çalıştığımız gibi 
bundan sonra da kurumlarımızla birlikte 
çalışacağız.” dedi.

TORUNLARIMIZA DEĞİL, 
ÇOCUKLARIMIZA SUYUN KALIP 

KALMAYACAĞINDAN ENDİŞE EDİYORUZ

AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sor-
gun, “Bundan 15-20 yıl önce vahşi sulama-
dan vazgeçilmesini konuşuyorduk. Şükürler 
olsun, Konya’nın neresine gidersem gideyim 
vahşi sulamayı görmüyoruz desem yeridir. 
Bu, yasaklamadan önce bir bilinçle oluşur. 
Bu konuda da büyük bir bilinç oluştu. Bizim 
bu konuda tedbir almamız gerekiyor. Gerek 
sanayide olsun, gerek tarımda olsun bir gram 
su bile israf edilmemesi gerekiyor. Önceden 
torunlarımıza su kalmayacak diye endişe 
ediliyordu. Şimdi torunlarımıza değil, çocuk-
larımıza suyun kalıp kalmayacağından endişe 
ediyoruz. Bu konuda hep beraber elimizi taşın 
altına koymamız gerekiyor. Nil Nehri’ni bu-
raya çevirme şansımız yok. Biz Konya kapalı 
havzasındayız. Türkiye’nin en az yağış alan 
bölgesindeyiz.” açıklamasını yaptı.

BİZ DEĞİŞİRSEK DÜNYA GÜZELLEŞECEK

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, “Bugün burada bulunanlar dünyamızın 
belki de çok uzak olmayan gelecekte başına 
gelmesi muhtemel bir macerayı konuşuyor-
lar. Burada bulunanların birbirlerini veya 
kurumları suçlamak yerine ne kadar zor 
olursa olsun sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı 
beni mutlu ediyor. Geleceğe dair ümitlerimiz 
sizler gibi beni de diri tutuyor. Merhametini 
yitirmiş bir dönemde bizler merhametin tem-
silcisi, vicdanların sesi oluyoruz. Çok değerli 
hocalarımız sunacakları uzmanlık raporlarıyla, 
verilerle biz değişirsek dünya güzelleşecek 
diyecekler. Tarım ve hayvancılığın başkenti 
olan Konya’mızda böyle bir çalışmanın yapıl-
ması memnuniyet vericidir.” dedi.

SU YATIRIMI BÜTÇEMİZ ESKİ 
YILLARA GÖRE ARTTI

AK Parti Kars Milletvekili, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, 
bilime yer açarak bilimi referans almanın 
önemini anlatarak şu ifadeleri kullandı: 

“Büyükşehir Belediye Başkanımız bulunduğu 
ve dünyada öne çıkardığı mecrayı bilimin 
hizmetine sunma örnekliliğini göstermiş aynı 
zamanda bu bizim yerel yönetimlerimizin 
de tarıma ve kendilerini ilgilendiren sektöre 
bakışını gösteriyor. O yüzden Başkanımıza 
çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın özellikle son yıllarda su stresi olan 
ülkelerden birisi olduğumuzu belirtiyor. Yine 
bilim insanlarımızın uyarmalarıyla Cumhur-
başkanımız buna ilk el atanlardan. Pandemi 
nedeniyle sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz 
ama artırdığı her kuruşu sulama yatırımlarına 
yönlendiriyor. Bu yıl belki de kısıt olmayan 
hatta eski yıllara göre artan bütçelerimizden 
bir tanesi su yatırımlarına yarılan bütçemiz-
dir. Dolayısıyla bu manada bu alan bilimin 
önceliği olduğu gibi bizim hükümetlerimizin 
de en öncelikli kalemleri içindedir. Suyla 
alakalı bilincimizin gelişmesine, toplumsal 
duyarlılığımızın artmasına ve bunlara uygun 
politikalar geliştirilmesine kaynak teşkil 
edecek bu çalıştayımızın başarılı olmasını 
diliyorum.”

ALACAĞIMIZ TEDBİRLER, 
ÇOCUKLARIMIZIN HAYATA TUTUNMASI 

İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Bütün 
insanlarımızın hayatlarına temel girdi sağla-
yacak unsur sudur. Su hayattır. Su kaynak-
larının azalması, kaliteli ve etkin bir şekilde 
insanlığın hizmetine sunulması ve sürdü-
rülebilirliği ile ilgili yüksek derecede büyük 
riskle karşı karşıyayız. Su ile ilgili alacağımız 
tedbirler çocuklarımızın hayata tutunması ve 
hayatını ikame ettirmesi bakımından hayati 
derecede önem taşıyor. Teorik çalışmalar 
önemlidir ancak pratikte eksikleri nasıl gide-
rebiliriz, bizlere ne düşüyor, bunları hayata 
geçirmeliyiz. En azından suyu hassasiyetle 
kullanmak, çok fazla suya ihtiyaç duyulan 
ürünlerin yetiştirilmemesi konusunda bilinçli 
olmak önemli.” diye konuştu.
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Dünya küresel iklim İklim kriziyle boğuşurken, alınmayacak 
her önlem dünyayı daha kötü sonuçlara götürüyor. 
Uzmanlar, yüzey sıcaklığındaki artışın 1,5°C altında 

kalmasının sağlanması konusunda uyarılarda bulunuyor

SON MU YENI BIR 
BAŞLANGIÇ MI?

İklim değişikliğinin insanlar ve diğer 
canlılar için geri dönülemez sonuç-
lara yol açmaması, ortalama yüzey 

sıcaklığındaki artışın 1,5°C’nin altında 
kalmasına bağlı.

Dünyadaki birincil enerji üretiminin 
yaklaşık yüzde 80’i, fosil yakıt diye ad-
landırdığımız petrol, kömür ve gazdan 
karşılanıyor. Fosil yakıtların kullanılmasıyla 
ortaya çıkan seragazları, iklim değişikliğine 
neden oluyor.

KARBON EMİSYONU AZALTILMALI

Bilim insanları, iklim değişikliğinin 
yıkıcı etkilerinden korunmak için sıcaklık 
artışının 1,5°C sınırında tutulması gerek-
tiğini belirtiyor. Bunun için karbon emis-
yonlarının derhal azaltılmaya başlanması 
gerekiyor.

KÖTÜ SENARYO!

Sera gazı emisyonlarımızı azaltmazsak, 
2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey 
sıcaklıklarında yaklaşık 3°C’lik artış olacağı 
öngörülüyor. Bu durumda:

-Biyolojik çeşitlilik yok olacak,
-Suya ve gıdaya erişimde büyük sıkıntı-

lar yaşanacak ve buna bağlı salgın hastalık 
ve ölümde artış olacak,

-Aşırı hava olayları nedeniyle afetler ve 
dolayısıyla can ve mal kayıpları artacak,

-Kuraklık nedeniyle tarımsal üretim 
yapılamaz hale gelecek; su ve gıda kıtlığı 
yayılacak ve artış gösterecek,

-Dünyadaki 410 milyon insan şiddetli 
kuraklığa maruz kalacak, 49 milyon insanın 
ise yaşam alanları deniz seviyesi artışından 
etkilenerek sular altında kalacak,

-Sıcak hava dalgaları sebebiyle hassas 

gruplar hayatta kalma mücadelesi verir-
ken buna bağlı salgın hastalık ve ölümler 
artacak,

-Günümüzde 500 milyon insanın yiye-
cek, koruma ve gelir ihtiyacını karşılayan 
mercan resiflerinin tamamı yok olacak.

TÜRKİYE’DE NELER YAŞANACAK?

-2100 yılına kadar küresel ısınmaya 
bağlı olarak deniz seviyesi 74 cm artacak. 
İstanbul ve İzmir’de 50 cm yükselmesi 
durumunda 252.000 kişi taşkınlara maruz 
kalacak

-Kıyı bölgeleri; kalıcı toprak kaybı, taş-
kın ve erozyonlara maruz kalacak

-Kıyı ekosistemlerinde bozulum, topra-
ğın, suyun tuzlanması ve doğal drenaj kaybı 
görülecek

-Deniz canlıları %17 azalacak
-Sıcaklık ve asitlenmenin artmasıyla, 

oksijen miktarı ve gıda arzı azalacak, Kuzey 
Ege Denizi’ndeki balık stokları %18 oranın-
da azalacak.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

İklim kriziyle mücadelede başarıya 
ulaşılamaması halinde Türkiye’de yüzde 
50’lere ulaşacak milli gelir kaybı yaşanabi-
lir. Türkiye’nin elektrik üretiminde bugün 
yaklaşık yüzde 30’larda olan yenilenebilir 
enerjinin payını 2030’a kadar yüzde 50’ye 
yükseltmesinin maliyeti kömür odaklı politi-
kalardan daha fazla değil. Ataletin Bedeli 
Raporu, küresel ısınmayı bilim insanlarının 
önerdiği 1,5 - 2°C bandında dizginleyeme-
diğimiz takdirde, Türkiye’de üretim, milli 
gelir ve istihdamda referans senaryolara 
göre düşüş, gıda fiyatlarında ise artış yaşa-
nacağını ortaya koyuyor.
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Ilgın, tarih öncesi çağlardan günümüze, birçok medeniyet 
öyküsünün kaydını tutmuş bir yerdir. Burası farklı renk ve seslerin birlikte 
yoğrulduğu bir kültür mozaiğidir. Antik dönemde “Tyriaeum” diye anılmış, 
Selçuklular ise yerin altından gelen sıcak suya gönderme yaparak Ab-ı 
Germ demişlerdir. Tarih öncesi zamanlara uzanan, görkemli bir geçmişe 
sahip olan Ilgın’a Hitit Kralı Tuthalia’nın, Arza Seferi sırasında yaptırdığı 
Yalburt Su Anıtı, günümüzde bu görkemli geçmişin en önemli yansıma-
larından sadece biridir. Hititlerden sonra; Friglerden Likyalılara, Perslerden, 
Roma’ya, Bizanslardan, Selçuklu ve Osmanlı’ya birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan Ilgın’ı önemli yapan unsurlardan biri de jeopolitik 
konumudur. 

Ilgın’ın konum olarak önemli olmasının en büyük göstergesi ise; 
Antik dönemde Kral Yolu, Selçuklular döneminde Tarihi İpek Yolu ve 
Osmanlı Dönemi’nde ise İstanbul ve taşrayı birbirine bağlayan ana yol 
üzerindeki sağ kol olarak adlandırılan İstanbul-Mekke güzergâhı üzerinde 
olmasıdır. Bu anlamda Ilgın tarihin her döneminde ismini ön plana 
çıkarmıştır. İstanbul – Mekke güzergâhı aynı zamanda ticari ve askeri 
amaçla da kullanılıyordu. Ilgın o dönem birçok kervan ve tüccarın uğrak 
noktası olmuştu. Zamanın ticaret erbapları, gezginler, yolda kalanlar rahat 
etsin diye Sultan Murad devrinde bölgenin en büyük menzil külliyesi, bir 
Mimar Sinan şaheseri olan “Lala Mustafa Paşa Menzil Külliyesi” inşa 
edilmiştir. Bu külliye hacıların ve muhafızların emniyetini, kafilelerin 
dinlenmesini sağlıyordu. Bu tarihi külliye yapılan yenileme çalışmaları 
sonrası bugün ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırmayı sürdürüyor.

Su insanoğlunun en temel ihtiyacıdır ve beşeriyetin var 
oluşundan beri hep kutsanmıştır. Suyun yeraltındaki gizemli 
yolculuğunun son duraklarından biri de Ilgın merkezden 2,5 km batıda, 
Hamam Dağı eteklerinde alüvyon tabakasıyla örtülü bir kırıktır. Ilgın’ın 
alâmetifarikası hiç kuşku yok ki buraya kurulmuş kaplıcalarıdır. Ilgın 
Kaplıcaları Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat döneminde önemli 
devlet adamlarından olan Sahib Ata Fahrettin Ali tarafından 1236 
yılında Türk Hamam’ı olarak inşa ettirilmiştir. O tarihte atılan temeller 
şuan hala varlığını sürdürmektedir. 800 yıllık tarihi ile Ilgın kaplıcaları 
asırlardır şifa kaynağı olmaya devam etmektedir. Kaplıca suyu; 
karıştırılmadan, bekletilmeden, ısıtılmadan, yer altından çıktığı gibi 
direk havuzlara verilmektedir. 42Co sıcaklıkta olan kaplıca suyunun 
dünyanın en önemli üç kaplıca suları arasında olduğu bilinmektedir. 
Ortopedik, nörolojik, romatizmal, deri ve cilt, kadın hastalıkları, böbrek 
ve idrar yolları hastalıklarına iyi gelmektedir. Bu kaplıcalarda Hz. 
Mevlana’nın yanı sıra; Alaeddin Keykubat, IV. Murat, Evliya Çelebi, Kâtip 
Çelebi, Lala Mustafa Paşa ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk şifa aramıştır.

İşte böylesine sanatın, tarihin, şifalı kaplıcaların, kültür ve 
doğanın harmanlandığı efsunlu bir güzelliğe sahip Ilgın ziyaretçilerine 
kapılarını açıyor.



Dünya küresel iklim İklim kriziyle boğuşurken, alınmayacak 
her önlem dünyayı daha kötü sonuçlara götürüyor. 
Uzmanlar, yüzey sıcaklığındaki artışın 1,5°C altında 

kalmasının sağlanması konusunda uyarılarda bulunuyor

SON MU YENI BIR 
BAŞLANGIÇ MI?

İklim değişikliğinin insanlar ve diğer 
canlılar için geri dönülemez sonuç-
lara yol açmaması, ortalama yüzey 

sıcaklığındaki artışın 1,5°C’nin altında 
kalmasına bağlı.

Dünyadaki birincil enerji üretiminin 
yaklaşık yüzde 80’i, fosil yakıt diye ad-
landırdığımız petrol, kömür ve gazdan 
karşılanıyor. Fosil yakıtların kullanılmasıyla 
ortaya çıkan seragazları, iklim değişikliğine 
neden oluyor.

KARBON EMİSYONU AZALTILMALI

Bilim insanları, iklim değişikliğinin 
yıkıcı etkilerinden korunmak için sıcaklık 
artışının 1,5°C sınırında tutulması gerek-
tiğini belirtiyor. Bunun için karbon emis-
yonlarının derhal azaltılmaya başlanması 
gerekiyor.

KÖTÜ SENARYO!

Sera gazı emisyonlarımızı azaltmazsak, 
2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey 
sıcaklıklarında yaklaşık 3°C’lik artış olacağı 
öngörülüyor. Bu durumda:

-Biyolojik çeşitlilik yok olacak,
-Suya ve gıdaya erişimde büyük sıkıntı-

lar yaşanacak ve buna bağlı salgın hastalık 
ve ölümde artış olacak,

-Aşırı hava olayları nedeniyle afetler ve 
dolayısıyla can ve mal kayıpları artacak,

-Kuraklık nedeniyle tarımsal üretim 
yapılamaz hale gelecek; su ve gıda kıtlığı 
yayılacak ve artış gösterecek,

-Dünyadaki 410 milyon insan şiddetli 
kuraklığa maruz kalacak, 49 milyon insanın 
ise yaşam alanları deniz seviyesi artışından 
etkilenerek sular altında kalacak,

-Sıcak hava dalgaları sebebiyle hassas 

gruplar hayatta kalma mücadelesi verir-
ken buna bağlı salgın hastalık ve ölümler 
artacak,

-Günümüzde 500 milyon insanın yiye-
cek, koruma ve gelir ihtiyacını karşılayan 
mercan resiflerinin tamamı yok olacak.

TÜRKİYE’DE NELER YAŞANACAK?

-2100 yılına kadar küresel ısınmaya 
bağlı olarak deniz seviyesi 74 cm artacak. 
İstanbul ve İzmir’de 50 cm yükselmesi 
durumunda 252.000 kişi taşkınlara maruz 
kalacak

-Kıyı bölgeleri; kalıcı toprak kaybı, taş-
kın ve erozyonlara maruz kalacak

-Kıyı ekosistemlerinde bozulum, topra-
ğın, suyun tuzlanması ve doğal drenaj kaybı 
görülecek

-Deniz canlıları %17 azalacak
-Sıcaklık ve asitlenmenin artmasıyla, 

oksijen miktarı ve gıda arzı azalacak, Kuzey 
Ege Denizi’ndeki balık stokları %18 oranın-
da azalacak.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

İklim kriziyle mücadelede başarıya 
ulaşılamaması halinde Türkiye’de yüzde 
50’lere ulaşacak milli gelir kaybı yaşanabi-
lir. Türkiye’nin elektrik üretiminde bugün 
yaklaşık yüzde 30’larda olan yenilenebilir 
enerjinin payını 2030’a kadar yüzde 50’ye 
yükseltmesinin maliyeti kömür odaklı politi-
kalardan daha fazla değil. Ataletin Bedeli 
Raporu, küresel ısınmayı bilim insanlarının 
önerdiği 1,5 - 2°C bandında dizginleyeme-
diğimiz takdirde, Türkiye’de üretim, milli 
gelir ve istihdamda referans senaryolara 
göre düşüş, gıda fiyatlarında ise artış yaşa-
nacağını ortaya koyuyor.
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Ilgın, tarih öncesi çağlardan günümüze, birçok medeniyet 
öyküsünün kaydını tutmuş bir yerdir. Burası farklı renk ve seslerin birlikte 
yoğrulduğu bir kültür mozaiğidir. Antik dönemde “Tyriaeum” diye anılmış, 
Selçuklular ise yerin altından gelen sıcak suya gönderme yaparak Ab-ı 
Germ demişlerdir. Tarih öncesi zamanlara uzanan, görkemli bir geçmişe 
sahip olan Ilgın’a Hitit Kralı Tuthalia’nın, Arza Seferi sırasında yaptırdığı 
Yalburt Su Anıtı, günümüzde bu görkemli geçmişin en önemli yansıma-
larından sadece biridir. Hititlerden sonra; Friglerden Likyalılara, Perslerden, 
Roma’ya, Bizanslardan, Selçuklu ve Osmanlı’ya birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan Ilgın’ı önemli yapan unsurlardan biri de jeopolitik 
konumudur. 

Ilgın’ın konum olarak önemli olmasının en büyük göstergesi ise; 
Antik dönemde Kral Yolu, Selçuklular döneminde Tarihi İpek Yolu ve 
Osmanlı Dönemi’nde ise İstanbul ve taşrayı birbirine bağlayan ana yol 
üzerindeki sağ kol olarak adlandırılan İstanbul-Mekke güzergâhı üzerinde 
olmasıdır. Bu anlamda Ilgın tarihin her döneminde ismini ön plana 
çıkarmıştır. İstanbul – Mekke güzergâhı aynı zamanda ticari ve askeri 
amaçla da kullanılıyordu. Ilgın o dönem birçok kervan ve tüccarın uğrak 
noktası olmuştu. Zamanın ticaret erbapları, gezginler, yolda kalanlar rahat 
etsin diye Sultan Murad devrinde bölgenin en büyük menzil külliyesi, bir 
Mimar Sinan şaheseri olan “Lala Mustafa Paşa Menzil Külliyesi” inşa 
edilmiştir. Bu külliye hacıların ve muhafızların emniyetini, kafilelerin 
dinlenmesini sağlıyordu. Bu tarihi külliye yapılan yenileme çalışmaları 
sonrası bugün ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırmayı sürdürüyor.

Su insanoğlunun en temel ihtiyacıdır ve beşeriyetin var 
oluşundan beri hep kutsanmıştır. Suyun yeraltındaki gizemli 
yolculuğunun son duraklarından biri de Ilgın merkezden 2,5 km batıda, 
Hamam Dağı eteklerinde alüvyon tabakasıyla örtülü bir kırıktır. Ilgın’ın 
alâmetifarikası hiç kuşku yok ki buraya kurulmuş kaplıcalarıdır. Ilgın 
Kaplıcaları Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat döneminde önemli 
devlet adamlarından olan Sahib Ata Fahrettin Ali tarafından 1236 
yılında Türk Hamam’ı olarak inşa ettirilmiştir. O tarihte atılan temeller 
şuan hala varlığını sürdürmektedir. 800 yıllık tarihi ile Ilgın kaplıcaları 
asırlardır şifa kaynağı olmaya devam etmektedir. Kaplıca suyu; 
karıştırılmadan, bekletilmeden, ısıtılmadan, yer altından çıktığı gibi 
direk havuzlara verilmektedir. 42Co sıcaklıkta olan kaplıca suyunun 
dünyanın en önemli üç kaplıca suları arasında olduğu bilinmektedir. 
Ortopedik, nörolojik, romatizmal, deri ve cilt, kadın hastalıkları, böbrek 
ve idrar yolları hastalıklarına iyi gelmektedir. Bu kaplıcalarda Hz. 
Mevlana’nın yanı sıra; Alaeddin Keykubat, IV. Murat, Evliya Çelebi, Kâtip 
Çelebi, Lala Mustafa Paşa ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk şifa aramıştır.

İşte böylesine sanatın, tarihin, şifalı kaplıcaların, kültür ve 
doğanın harmanlandığı efsunlu bir güzelliğe sahip Ilgın ziyaretçilerine 
kapılarını açıyor.



Türkiye’nin çevre ve yenilenebilir 
enerji çalışmaları tüm ülkeye 
yayılmış durumda. Bu kapsam-

da yerel yönetimler de çeşitli çalışmalar 
ortaya koyuyor. Özellikle Konya bu konuda 
örnek şehirlerden biri oluyor. Bu kapsamda 
önemli çalışmalar yürüten Ilgın Belediye-
si de, ilçenin daha modern hale gelmesi 
önemli projeler yürütürken, bu çalışmaları 
çevreci yaklaşımlarla da pekiştiriyor. Bu 
doğrultuda Ilgın Belediyesi, daha yeşil ve 
yaşanabilir bir Ilgın için Millet Bahçesi pro-
jesi yürütürken, diğer yandan ilçeye kazan-
dırdığı Güneş Enerjisi Santrali projeleri ile 
de yenilenebilir enerji konusunda önemli 
adımlar atıyor. 

ILGIN’IN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Ilgın’ın 
çehresini değiştirecek projelere imza 
attıklarını söyledi. Bu çalışmaların Ilgın’ın 
geleceği adına büyük önem taşıdığını ifade 
eden Başkan Ertaş, “Lala Mustafa Paşa 
Külliyesi ile Pir Hüseyin Bey (Çukur) Camii 
çevresinde kalan bölgeyi kamulaştırıp, 
gerekli çevre düzenlemelerini yaparak 
şehrimize değer katacak bir Kent Meydanı 
oluşturmak için Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığına yaptığımız baş-
vurular neticesinde Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile 

25.12.2019 tarih ve 30989 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Osmanlı Kent Mey-
danı’nın yapılacağı alanda hak sahipleri ile 
ön görüşmeler tamamlanmış olup uzlaşma 
görüşmeleri son hızla devam etmektedir. 
Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ait 
bu iki eserimizin çevresinde oluşturulacak 
bu meydan ile medeniyetler arasında bir 
köprü kurmuş olacağız” dedi. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Ilgın’da topyekun bir kalkınma hareketi 
başlattıklarını bunu sürdürmek için de 
ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini be-
lirten Başkan Ertaş, “Müteşebbis heyetinin 

DAHA TEMIZ VE YAŞANABILIR DAHA TEMIZ VE YAŞANABILIR 
BIR ILGIN IÇIN ÇALIŞIYORBIR ILGIN IÇIN ÇALIŞIYOR

Ilgın Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir Ilgın için Millet Bahçesi projesi Ilgın Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir Ilgın için Millet Bahçesi projesi 
yürütürken, diğer yandan ilçeye kazandırdığı Güneş Enerjisi Santrali projeleri ile de yürütürken, diğer yandan ilçeye kazandırdığı Güneş Enerjisi Santrali projeleri ile de 

yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atıyoryenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atıyor

oluşturulması ve yapılan yo-
ğun çalışmalar neticesinde 
elhamdülillah Ilgın Orga-
nize Sanayi Bölgemizin ilk 
tapusunu teslim aldık. Ilgın 
Organize Sanayi Bölgemizin 
15 hissenin 9’u belediyemiz 
tarafından alındı. İnşal-
lah kurulumu bitip sanayi 
kuruluşları bir bir faaliyete 
geçmeye başladığında, Ilgın 
sadece bölgemizin değil 
ülkemizin de önemli sanayi 
ve ticaret merkezlerinden 
birisi olacak, bölgemizin de 
istihdamına önemli katkılar 
sunacak” diye konuştu. 

MİLLET BAHÇESİ 

İlçelerinin daha yeşil ve 
yaşanabilir olması için ilçe halkının nefes 
alabileceği alanlar oluşturma gayretinde 
olduklarının altını çizen Başkan Ertaş, 
şunları kaydetti, “Ilgın ilçesi Ilıca Mahalle-
si Esentepe Mevkiinde hayata geçecek olan 
111.182m2 lik alanda, Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 

Millet Bahçesi Proje alanı onaylanmış olup 
topografik haritası ve projesi Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlandı. 24 
Mart 2022 Perşembe günü TOKİ tarafın-
dan ihalesi yapılacak.”

PAZAR YERİ GÜNEŞ ENERJİ 
SANTRALİ PROJESİ

İlçede temiz enerji üreti-
mi adına da önemli faaliyet-
ler sürdürdüklerini vurgu-
layan Başkan Ertaş, konuya 
şöyle açıklık getirdi, “Ilgın 
Belediyesi’nin Mevlana Kal-
kınma Ajansı’na (MEVKA) 
sunduğu; ekonomik gücünü 
arttırmak ve tasarruf edici 
çözümler bulmak için 
başlattığı çalışmalardan 
olan 150kW Kapalı Pazar 
Yeri Güneş Enerjisi Santrali 
(GES) Projesi tamamlandı. 
Ülkemizin gelişmekte olan 
sektörlerinden biri olan GES 
Projeleri kapsamında Ilgın 
Kapalı Sebze Pazarı GES 
Projemizi faaliyete geçirerek 
hem temiz enerji üretmiş 
hem de Ilgın Belediyesi 

olarak tasarruf sağlamış olacağız. Ilgın 
Belediyesi olarak hedefimiz tüm hizmet 
alanlarımızın elektriğini kendimizin üre-
tebileceği bir sistemi faaliyete geçirmek. 
İnşallah hazırladığımız projelerle bunu 
başarmayı amaçlıyoruz.”
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Türkiye’nin çevre ve yenilenebilir 
enerji çalışmaları tüm ülkeye 
yayılmış durumda. Bu kapsam-

da yerel yönetimler de çeşitli çalışmalar 
ortaya koyuyor. Özellikle Konya bu konuda 
örnek şehirlerden biri oluyor. Bu kapsamda 
önemli çalışmalar yürüten Ilgın Belediye-
si de, ilçenin daha modern hale gelmesi 
önemli projeler yürütürken, bu çalışmaları 
çevreci yaklaşımlarla da pekiştiriyor. Bu 
doğrultuda Ilgın Belediyesi, daha yeşil ve 
yaşanabilir bir Ilgın için Millet Bahçesi pro-
jesi yürütürken, diğer yandan ilçeye kazan-
dırdığı Güneş Enerjisi Santrali projeleri ile 
de yenilenebilir enerji konusunda önemli 
adımlar atıyor. 

ILGIN’IN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Ilgın’ın 
çehresini değiştirecek projelere imza 
attıklarını söyledi. Bu çalışmaların Ilgın’ın 
geleceği adına büyük önem taşıdığını ifade 
eden Başkan Ertaş, “Lala Mustafa Paşa 
Külliyesi ile Pir Hüseyin Bey (Çukur) Camii 
çevresinde kalan bölgeyi kamulaştırıp, 
gerekli çevre düzenlemelerini yaparak 
şehrimize değer katacak bir Kent Meydanı 
oluşturmak için Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığına yaptığımız baş-
vurular neticesinde Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile 

25.12.2019 tarih ve 30989 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Osmanlı Kent Mey-
danı’nın yapılacağı alanda hak sahipleri ile 
ön görüşmeler tamamlanmış olup uzlaşma 
görüşmeleri son hızla devam etmektedir. 
Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ait 
bu iki eserimizin çevresinde oluşturulacak 
bu meydan ile medeniyetler arasında bir 
köprü kurmuş olacağız” dedi. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Ilgın’da topyekun bir kalkınma hareketi 
başlattıklarını bunu sürdürmek için de 
ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini be-
lirten Başkan Ertaş, “Müteşebbis heyetinin 

DAHA TEMIZ VE YAŞANABILIR DAHA TEMIZ VE YAŞANABILIR 
BIR ILGIN IÇIN ÇALIŞIYORBIR ILGIN IÇIN ÇALIŞIYOR

Ilgın Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir Ilgın için Millet Bahçesi projesi Ilgın Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir Ilgın için Millet Bahçesi projesi 
yürütürken, diğer yandan ilçeye kazandırdığı Güneş Enerjisi Santrali projeleri ile de yürütürken, diğer yandan ilçeye kazandırdığı Güneş Enerjisi Santrali projeleri ile de 

yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atıyoryenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atıyor

oluşturulması ve yapılan yo-
ğun çalışmalar neticesinde 
elhamdülillah Ilgın Orga-
nize Sanayi Bölgemizin ilk 
tapusunu teslim aldık. Ilgın 
Organize Sanayi Bölgemizin 
15 hissenin 9’u belediyemiz 
tarafından alındı. İnşal-
lah kurulumu bitip sanayi 
kuruluşları bir bir faaliyete 
geçmeye başladığında, Ilgın 
sadece bölgemizin değil 
ülkemizin de önemli sanayi 
ve ticaret merkezlerinden 
birisi olacak, bölgemizin de 
istihdamına önemli katkılar 
sunacak” diye konuştu. 

MİLLET BAHÇESİ 

İlçelerinin daha yeşil ve 
yaşanabilir olması için ilçe halkının nefes 
alabileceği alanlar oluşturma gayretinde 
olduklarının altını çizen Başkan Ertaş, 
şunları kaydetti, “Ilgın ilçesi Ilıca Mahalle-
si Esentepe Mevkiinde hayata geçecek olan 
111.182m2 lik alanda, Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 

Millet Bahçesi Proje alanı onaylanmış olup 
topografik haritası ve projesi Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlandı. 24 
Mart 2022 Perşembe günü TOKİ tarafın-
dan ihalesi yapılacak.”

PAZAR YERİ GÜNEŞ ENERJİ 
SANTRALİ PROJESİ

İlçede temiz enerji üreti-
mi adına da önemli faaliyet-
ler sürdürdüklerini vurgu-
layan Başkan Ertaş, konuya 
şöyle açıklık getirdi, “Ilgın 
Belediyesi’nin Mevlana Kal-
kınma Ajansı’na (MEVKA) 
sunduğu; ekonomik gücünü 
arttırmak ve tasarruf edici 
çözümler bulmak için 
başlattığı çalışmalardan 
olan 150kW Kapalı Pazar 
Yeri Güneş Enerjisi Santrali 
(GES) Projesi tamamlandı. 
Ülkemizin gelişmekte olan 
sektörlerinden biri olan GES 
Projeleri kapsamında Ilgın 
Kapalı Sebze Pazarı GES 
Projemizi faaliyete geçirerek 
hem temiz enerji üretmiş 
hem de Ilgın Belediyesi 

olarak tasarruf sağlamış olacağız. Ilgın 
Belediyesi olarak hedefimiz tüm hizmet 
alanlarımızın elektriğini kendimizin üre-
tebileceği bir sistemi faaliyete geçirmek. 
İnşallah hazırladığımız projelerle bunu 
başarmayı amaçlıyoruz.”
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ENERJİ GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE

1970’li yıllardan beri sürdürülebilir kalkınma 
düşüncesi ile özdeşleşen enerji güvenliği 
kavramı, günümüzde neredeyse her 

ülkenin gündeminde en üst sıralarda yer 
almaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden 
biri, dünyada birincil kaynaklar bazında en 
çok tüketilen enerji kaynakları olan fosil 
yakıtların (kömür, petrol, doğalgaz vb. karbon 
kökenli yakıtlar) mevcut üretim ve tüketim 
rakamlarıyla er ya da geç sonunun geleceğinin 
anlaşılmış olmasıdır. Diğer önemli neden ise 
halihazırda sonlu olan bu kaynakların dünyada 
bölgesel olarak eşit dağılmamış olmasıdır. Bu 
anlamda petrol ve doğalgaz daha fazla öne 
çıkarken, kömürün ise dünyadaki dağılımının 
nispeten daha dengeli olduğunu ifade etmek 
yanlış olmayacaktır. Buradan hareketle enerji 
güvenliği konusunun yalnızca fosil yakıtlarla 
sınırlı olduğunu düşünmek de çok doğru 
değildir. Nitekim, kömür, petrol ve doğalgazın 
homojen dağılımına dair yapılan değerlendirme 
diğer birincil enerji kaynakları olan yenilenebilir 
enerji kaynakları için de geçerlidir. Ne rüzgârın 
ne güneşin ne de hidroelektrik, biyokütle, 
jeotermal ve dalga enerjisi potansiyellerinin 
dünyadaki dağılımı eşit değildir. Bu sebeple 
kalkınma ölçeğinin ve sosyal refahın çok 
büyük ölçekte sanayileşmeye endekslendiği 
günümüzde, bahsedilen nedenlerden dolayı 
tüketilen enerjinin hangi kaynaklardan elde 
edildiği ile bir ülkenin o kaynaklara sahip olma 
potansiyeli neredeyse eşit öneme sahiptir.

Yukarıda bahsedilen perspektiften enerji 
güvenliği kavramı OPEC krizinden beri (1973) 
neredeyse 50 yıldır tartışılan ancak temelde 
benzer noktalardan hareket edilse bile 
üzerinde fi kir birliği oluşmamış bir mesele 
olarak uluslararası, ulusal ve bireysel anlamda, 
makrodan mikroya uzanan bir çizgide 
insanoğlunun gündemindedir. Alanın önemli 
uzmanlarına göre enerji güvenliği, enerjiyle 
ilgili politika üretmenin ana sebebidir. Yani 
enerji politikalarının hedefi  enerji güvenliğinin 
sağlanmasıdır çünkü enerji güvenliği, bir 
ülkede ekonomi, çevre, alt yapı, toplumsal 
refah, askeri güvenlik, siyasi güç vb. birçok alt 

başlıkla ilintilidir. Her ne kadar en basit ve kabul 
edilen haliyle, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) 
tarafından enerji güvenliği; enerji kaynaklarına 
ödenebilir fi yatlara kesintisiz olarak erişmek 
olarak tanımlansa da devletin enerji güvenliğini 
tanımlamakla, son tüketicinin enerji güvenliğini 
tanımlamak arasında pek çok boyut olduğu da 
bir gerçektir.

Dünya genelinde fosil yakıt rezervlerinin 
gittikçe riskli limitlere yaklaşması ve küresel 
enerji tüketiminin 2040 yılına kadar %28 
artacağının öngörülmesi (KPMG, 2018), Türkiye 
gibi fosil yakıtlarda neredeyse %96 oranında 
ithalata bağımlı, E7 (Emergening 7) ülkelerinde 
sürdürülebilir ekonomik kalkınma anlamında 
da ciddi riskler barındırmaktadır. Türkiye, 
tükettiği birincil enerjinin %70’ini ithalat 
ile sağlayan bir ülke olarak güvenilir enerji 
kullanmayan ülkeler içerisinde üst sıralarda yer 
almaktadır. Bunun tersi, yerli ve yenilenebilir 
kaynakların enerji tüketim karmasında 
ithalatı dengeleyebilecek ölçekte yer aldığı bir 
profi l olabilir. Bu durumda, Türkiye ve enerji 
güvenliği dendiğinde altı çizilmesi gereken ilk 
önemli nokta da ithalat bağımlılığıdır. İthalat 
bağımlılığı bir taraftan Türkiye’yi her türlü şok 
kesintiye karşı hassas bir hâle getirirken diğer 
taraftan da cari açık üzerinde marjinal bir etki 
oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bir 
tür dolaylı ancak oldukça önemli parametre 
olarak enerji güvenliği ekonomi etkileşimine 
dikkat çekmek de zorunlu hale gelmektedir. 

Türkiye’nin genel ithalatında enerji ürünleri 
ithalatı görünüşte düşük bir paya sahip olsa da 
ithalat/ihracat dengesini baz alan cari denge 
açısından enerji kalemi oldukça önemlidir. 
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılında 
55.079 milyar dolar olduğu ifade edilen cari 
açığın, yaklaşık 43 milyar doları mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ve bunların damıtılmasından 
elde edilen ürünlerden kaynaklanmaktadır, bu 
da neredeyse %78’e karşılık gelmektedir. (TC 
Ticaret Bakanlığı - Risk Yönetimi ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü, 2019)

Enerjide dışa bağımlılığın ortaya çıkardığı 
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Öğretim Üyesi

diğer bir açık 
risk de ithalatın 
gerçekleştiği ülke ve 
bölgelerle alakalıdır. 
Rusya ve İran başta 
olmak üzere eski 
Sovyet coğrafyası, 
Ortadoğu, 
Kuzey Afrika 
gibi Türkiye’nin 
ilişkilerinin 
değişken olduğu, 
aynı zamanda 
bölgesel krizler 
açısından sorunlu 
coğrafyalara olan 
bağımlılık da enerji 
tedarikinde ayrı bir 
risk unsurudur. Bu 
üç ana başlık altında 
pek çok farklı boyutlandırma yapmak mümkündür. 
Nitekim 2017 yılında “Milli Enerji ve Maden Politikası” 
başlığı altında revize edilen “Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı”nda bu boyutlar 
açıkça belirtilmiştir. Ana hedefler enerji arz güvenliği, 
enerji ve doğal kaynaklarda öngörülebilir piyasalar 
ve yerlileştirme ekseninde ortaya konulmuştur. Genel 
çerçeve dahilinde dışa bağımlılığın azaltılması, sahip 
olduğumuz kaynakların rasyonel şekilde kullanılması, 
optimum kaynak çeşitliliği ve enerji verimliliği, risk 
yönetiminde temel parametreler olarak belirlenmiştir. 
Ana hedefler konusunda başarı sağlanması ve risk 
yönetimi anlamında belirlenen temel parametrelerin 
enerji güvenliğinde etkin bir şekilde kullanılabilmesi 
için güçlü ve güvenilir enerji alt yapısı, yerli kömürden 
elektrik üretimi için fırsat yaratılması, yenilenebilir 
enerji yatırımlarının arttırılması böylece ithal kömür ve 
doğalgazın elektrik üretimindeki payının azaltılması, 
nükleer enerjinin elektrik üretimi portföyüne dahil 
edilmesi, yurt içi ve yurt dışında ham petrol üretiminin 
arttırılması, konvansiyonel olmayan fosil kaynaklarla 
ilgili arama ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması, 
doğalgaz ithalatında tedarikçi sayısının arttırılması, 
etkin talep yönetimi vb. alt başlıkların altı çizilmiştir. 
Bu amaçlar kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın süreç içerisinde etkin bir şekilde yer 
almasını sağlayacak amaçlara da dikkat çekilmiştir. 
(TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017)  Şu 
anda bu hedeflere ulaşılmasını geciktirebilecek en 
büyük tehditlerden bir tanesi Türkiye’nin içinde 
bulunduğu ekonomik durum ve enerji fiyatlarındaki 

dalgalanmalardır. Bu 
noktada Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın 
uzun ve kısa vadeli 
enerji güvenliği 
tanımını hatırlamak 
yerinde olacaktır. 
Türkiye’nin de üye 
olduğu ajansın 
tanımına göre 
genel anlamda 
enerji güvenliği, 
enerji kaynaklarına 
ödenebilir fiyata 
ve sürdürülebilir 
(kesintisiz) şekilde 
ulaşmaktır. Bu 
tanımın içinde 
yer alan uzun 
vadeli enerji 

güvenliği, ekonomik gelişmelere ve çevresel ihtiyaçlara 
paralel olarak enerji tedarik etmek için zamanında 
yapılan yatırımlara odaklanırken, kısa vadeli enerji 
güvenliği, enerji sisteminin arz-talep dengesindeki ani 
değişikliklere derhal tepki verebilme yeteneğini merkeze 
almaktadır. Görüldüğü üzere, enerji güvenliğinde 
temel iki alan yani tedarike ilişkin riskler ve ekonomik 
olarak ödenebilirlik noktasında günümüzde olduğu gibi 
küresel sorunların beslediği enerjide birim fiyat artışları 
Türkiye’nin güvenli değil tam tersine güvenilir olmayan 
bir enerji profiline sahip olduğu göstermektedir.

Türkiye, Gayrisafi Millî Hasıla (GSMH) sıralamasında 
dünyada, 2013 yılında 16. sıradayken, 2018 yılında 
19.’luğa gerilemiştir. IMF 2021 verilerine göre is şu 
anda 21. sırada yer aldığı düşünülmektedir. Her ne 
kadar, CEO World Magazininin önümüzdeki 15 yıllık 
dönem için gerçekleştirdiği projeksiyonlarda yeniden 
17. sıraya yükseldiği öngörülüyorsa da IMF’ye göre 
Türkiye ekonomisinde şu an yaşanmakta olan en 
büyük sorun belirsizliktir. Bu anlamda, Türkiye’nin 
enerji ithalatında sorunlara neden olabilecek alt yapı 
yatırımları, arama geliştirme faaliyetleri, iletim ve 
dağıtım sistemi iyileştirmeleri, yenilenebilir enerji 
yatırımlarının arttırılması gibi konularda da hedeflerine 
ulaşmasını engelleyebilecek, son kullanıcıyı hem fiyatlar 
hem de erişim gibi konularda mağdur edebilecek en 
önemli tehdit şu an ekonomik anlamda yeterlilik ile 
ilintili görünmektedir. Türkiye’nin enerji güvenliğinde 
bu noktayı merkeze alarak konuya odaklanması, 
önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
ulaşabilmesi anlamında da fayda sağlayacaktır. 
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ENERJİ GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE

1970’li yıllardan beri sürdürülebilir kalkınma 
düşüncesi ile özdeşleşen enerji güvenliği 
kavramı, günümüzde neredeyse her 

ülkenin gündeminde en üst sıralarda yer 
almaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden 
biri, dünyada birincil kaynaklar bazında en 
çok tüketilen enerji kaynakları olan fosil 
yakıtların (kömür, petrol, doğalgaz vb. karbon 
kökenli yakıtlar) mevcut üretim ve tüketim 
rakamlarıyla er ya da geç sonunun geleceğinin 
anlaşılmış olmasıdır. Diğer önemli neden ise 
halihazırda sonlu olan bu kaynakların dünyada 
bölgesel olarak eşit dağılmamış olmasıdır. Bu 
anlamda petrol ve doğalgaz daha fazla öne 
çıkarken, kömürün ise dünyadaki dağılımının 
nispeten daha dengeli olduğunu ifade etmek 
yanlış olmayacaktır. Buradan hareketle enerji 
güvenliği konusunun yalnızca fosil yakıtlarla 
sınırlı olduğunu düşünmek de çok doğru 
değildir. Nitekim, kömür, petrol ve doğalgazın 
homojen dağılımına dair yapılan değerlendirme 
diğer birincil enerji kaynakları olan yenilenebilir 
enerji kaynakları için de geçerlidir. Ne rüzgârın 
ne güneşin ne de hidroelektrik, biyokütle, 
jeotermal ve dalga enerjisi potansiyellerinin 
dünyadaki dağılımı eşit değildir. Bu sebeple 
kalkınma ölçeğinin ve sosyal refahın çok 
büyük ölçekte sanayileşmeye endekslendiği 
günümüzde, bahsedilen nedenlerden dolayı 
tüketilen enerjinin hangi kaynaklardan elde 
edildiği ile bir ülkenin o kaynaklara sahip olma 
potansiyeli neredeyse eşit öneme sahiptir.

Yukarıda bahsedilen perspektiften enerji 
güvenliği kavramı OPEC krizinden beri (1973) 
neredeyse 50 yıldır tartışılan ancak temelde 
benzer noktalardan hareket edilse bile 
üzerinde fi kir birliği oluşmamış bir mesele 
olarak uluslararası, ulusal ve bireysel anlamda, 
makrodan mikroya uzanan bir çizgide 
insanoğlunun gündemindedir. Alanın önemli 
uzmanlarına göre enerji güvenliği, enerjiyle 
ilgili politika üretmenin ana sebebidir. Yani 
enerji politikalarının hedefi  enerji güvenliğinin 
sağlanmasıdır çünkü enerji güvenliği, bir 
ülkede ekonomi, çevre, alt yapı, toplumsal 
refah, askeri güvenlik, siyasi güç vb. birçok alt 

başlıkla ilintilidir. Her ne kadar en basit ve kabul 
edilen haliyle, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) 
tarafından enerji güvenliği; enerji kaynaklarına 
ödenebilir fi yatlara kesintisiz olarak erişmek 
olarak tanımlansa da devletin enerji güvenliğini 
tanımlamakla, son tüketicinin enerji güvenliğini 
tanımlamak arasında pek çok boyut olduğu da 
bir gerçektir.

Dünya genelinde fosil yakıt rezervlerinin 
gittikçe riskli limitlere yaklaşması ve küresel 
enerji tüketiminin 2040 yılına kadar %28 
artacağının öngörülmesi (KPMG, 2018), Türkiye 
gibi fosil yakıtlarda neredeyse %96 oranında 
ithalata bağımlı, E7 (Emergening 7) ülkelerinde 
sürdürülebilir ekonomik kalkınma anlamında 
da ciddi riskler barındırmaktadır. Türkiye, 
tükettiği birincil enerjinin %70’ini ithalat 
ile sağlayan bir ülke olarak güvenilir enerji 
kullanmayan ülkeler içerisinde üst sıralarda yer 
almaktadır. Bunun tersi, yerli ve yenilenebilir 
kaynakların enerji tüketim karmasında 
ithalatı dengeleyebilecek ölçekte yer aldığı bir 
profi l olabilir. Bu durumda, Türkiye ve enerji 
güvenliği dendiğinde altı çizilmesi gereken ilk 
önemli nokta da ithalat bağımlılığıdır. İthalat 
bağımlılığı bir taraftan Türkiye’yi her türlü şok 
kesintiye karşı hassas bir hâle getirirken diğer 
taraftan da cari açık üzerinde marjinal bir etki 
oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bir 
tür dolaylı ancak oldukça önemli parametre 
olarak enerji güvenliği ekonomi etkileşimine 
dikkat çekmek de zorunlu hale gelmektedir. 

Türkiye’nin genel ithalatında enerji ürünleri 
ithalatı görünüşte düşük bir paya sahip olsa da 
ithalat/ihracat dengesini baz alan cari denge 
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diğer bir açık 
risk de ithalatın 
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Yenilenebilir enerji Türkiye’de 
artık bir devlet politikası haline 
geldi. Ülkenin cari açığını oluştu-

ran ana kalem olan enerji konusunda atılan 
adımlar, hem sürdürülebilirliği sağlamak 
hem de enerji maliyetlerini düşürmek adına 
büyük önem taşıyor. Bu konuda devlet 
ciddi yatırımlar yaparken, üreticiler de aynı 
mantık çerçevesinde yenilenebilir enerjiye 
yönelmeye başladı. Konya’da bunun ör-
neklerinden birini sergileyen Sumak Metal, 
üretim alanının çatısını güneş enerjisi siste-
miyle kapladı. Bu sayede elektrik maliyetle-

rini düşürmeyi başaran Sumak Metal, 
sektöründeki rekabet gücünü 

artırmış oldu.

ELEKTRİK MALİYETİNİ 
DÜŞÜRMEK ÖNEMLİ 

Konuyla ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Sumak Metal Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdullah Sumak, 
üreticilerin en büyük giderinin 
elektrik maliyetleri olduğuna 
dikkat çekti. Bu anlamda, 
elektrik maliyetlerini düşür-
menin bir üretici firmaya 
büyük avantajlar sağladı-
ğını dile getiren Sumak, 
“Bizim aylık olarak 
50-60 bin olmak üzere 
yılda 600-700 bin TL 
elektrik maliyetimiz 

GES’LE ENERJİ 
MALİYETİNİ DÜŞÜRDÜ

4 bin metrekarelik üretim alanının çatısını güneş enerjisi sistemiyle kaplayan 
Sumak Metal, bu sayede elektrik maliyetlerini düşürmeyi başardı. Sumak Metal böylece 

sektöründeki rekabet gücünü artırmış oldu
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Konuyla ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Sumak Metal Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdullah Sumak, 
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elektrik maliyetlerini düşür-
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sektöründeki rekabet gücünü artırmış oldu

oluyor. Bu da ciddi bir rakam. Bu anlamda 
biz güneş enerjisi sistemi kurmaya karar 
verdik. Kapalı olan üretim alanımızın çatı-
sına güneş enerjisi panellerini kurdurduk. 2 
etaplı bir proje yaptık. 2. Etapla birlikte 400 
kilovatlık bir proje yapmış olduk. Projemizin 
maliyetini, elektrik maliyetlerimizi düşünü-
lerek, 3-4 senede amorti ediyoruz. Projeyi 
biz tamamen desteksiz bir şekilde kendi öz 
kaynaklarımızla gerçekleştirdik” dedi.

2 MİLYONLUK BİR YATIRIM

“Çatımızda komple paneller kaplı” diyen 
Sumak, projenin detaylarını şöyle paylaştı, 
“Yaklaşık 1500 panelden oluşuyor güneş 
enerji projemiz. Yani kapalı alanımız 4 bin 
metrekare. Bu alanın tamamında paneller 
bulunuyor. Şuan ki mevcut elektrik üreti-
mimiz bizim tüketimimizi tam anlamıyla 
karşılamıyor. Bize bu projenin maliyeti 2 
milyon TL civarında oldu.”

ÖRNEK ALANLAR OLDU

Çatı güneş enerjisi sistemini kurduktan 
sonra bu konuda bazı firmalara da örnek 
olduklarını söyleyen Sumak, “Biz bu sistemi 
kurduktan sonra farklı üreticiler de kurmaya 
başladı. Kurulum nasıl olduğu hangi yollar 
izlendiği konusunda bize soranlar oldu. Biz-
ler de elimizden geldiğince bu konuda dost-
larımıza yardımcı oluyoruz” diye konuştu. 

GÜNÜMÜZDE BU TEKNOLOJİ 
KULLANILMALI 

Bu tür yeniliklere açık olmak gerektiği-
nin altını çizen Sumak, şu değerlendirme-
lerde bulundu, “Elektrik maliyetleri yüksek 
olduğu için, bu tür yeniliklere açık olmak 
gerekiyor. Çünkü bizim üretmemiz gere-

kiyor. Mevcut dünya şartlarında üretim 
yapmak ve üretimi sürekli artırmak için de 
farklı metotları değerlendirmek lazım. Bun-
lardan biri de bana göre yenilenebilir enerji. 
Dünya standartlarında üretim yapsanız da, 
dünya pazarında yer almak için fiyatlarınızı 
da ona göre belirlemeniz lazım. Bunun için 
de maliyetleri ne kadar düşürürseniz, dünya 
pazarındaki yeriniz de o kadar sağlam ola-
caktır. Maliyetleri düşürecek olan argüman-
ları bu yüzden değerlendirmek çok önemli. 
Bunun için güneş enerjisi sistemi bulunmaz 
bir nimet. Çünkü Allah’ın verdiği bir güneş 
ışığı var, bu ışık yerküreye Allah izin verdiği 
müddetçe düşecek. Ve bu ışığı almak için 
sizin herhangi bir çabanız harcamanız yok. 
Böylesi sürdürülebilir ve akılcı bir argümanı 
kullanmamak da yeni yüzyılın üreticileri 
olarak bizlere yakışmaz diye düşünüyo-
rum.”

SANAYİ GAZINI DA HAVADAN 
ÜRETİYORLAR

Sadece elektrik üretim sistemi değil 
sanayi gazını da üretecek sistem kurduk-
larını belirten Sumak, “Biz havadan kendi 
gazımızı üretiyoruz. Üretim yaparken kul-
landığımız gaz bu. Sanayi gazı diye de tabir 
edebiliriz. Hava jeneratöründen geçen gazı 
balyalara basıyoruz. Buradan da atölye-
mize, tezgahlarımıza veriyoruz. Bu olması 
gereken bir şeydi. Bu kendi ürettiğimiz gaz, 
hem daha kaliteli hem de sürdürülebilir. 
Daha temiz ürün çıkarmamıza katkı sağlı-
yor. Maliyet açısından da avantajı var. Bir 
de biz gece-gündüz çalışıyoruz, üretiyoruz. 
Gazı satın alma yoluyla elde ettiğimizde, 
tedarikin zamanlamasında sorunlar yaşana-
biliyordu. Ama şuan kendimiz ürettiğimiz 
için böyle bir sorunda da kalmamış oldu” 
şeklinde görüş bildirdi. 
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Dünya genelinde artan karbon 
salınımı sonrası küresel 
ölçekte yeni çalışmalar baş-

latılıyor. Bu kapsamda Türkiye de, iklim 
değişikliğine dönük yeni projeler geliştiri-
yor. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na 
dahil olmasıyla bu konudaki çalışmaları da 
hızlanmış durumda. Türkiye bu konuda 
karbon nötr hedefleri konusunda çalış-
malar yürütürken, bisiklet kullanımında 
Türkiye’de ilk sırada yer alan Konya ise 
temiz ve çevreci ulaşım aracıyla örnek 
oluyor. Bisiklet kullanımını her yıl daha da 
artırmak için başta Büyükşehir Belediyesi 
olmak üzere yerel yönetimler çeşitli pro-
jeler geliştirirken, şehirdeki bisiklet yolu 
ağında da hedefler büyüyor.

KONYA TÜRKİYE’DE İLK SIRADA 

Konya, çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı 
olan bisiklet kullanımında Türkiye’de öncü 

olmasıyla dikkat çekiyor. Bu nokta-
da Türkiye’de Bisiklet Master Planı 
yapan ve bu planı Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na onaylatan ilk şehir de 
Konya. Konya uzun yıllardır bisiklet 
kullanımında ön plana çıksa da, özel-
likle pandemi döneminin başlamasıyla 
ve çevreci yaklaşımların artmasıyla 
bisiklete olan duyarlı projeler de arttı. 
Hali hazırda 550 kilometrelik bisiklet 
yoluyla Türkiye’de ilk sırada, Avrupa’da 
ise sayılı şehirler arasında yer alan Kon-
ya’da bisiklet kullanımını yaygınlaştır-
ma projeleri de artarak devam ediyor. 

SOSYAL MESAFEDE BİSİKLET 
ÖNE ÇIKTI 

Özellikle koronavirüs pandemisiyle 
birlikte ortaya çıkan sosyal mesafe kav-
ramı, bisikleti daha önemli hale getirdi. 
Toplu ulaşım araçlarının, klimaların 

ÇEVRECI ULAŞIM 
ARACI; BISIKLET 

Türkiye karbon nötr hedefleri konusunda 
çalışmalar yürütürken, bisiklet kullanımında 

Türkiye’de ilk sırada yer alan Konya ise temiz ve 
çevreci ulaşım aracıyla örnek oluyor

güvenliğiyle ve yoğunlukla ilgili önemli 
sorunların konuşulmaya başlandığı bu 
dönemde Konya ise bisiklete olan ilgiyle 
ön plana çıktı. Bu anlamda bisikletin 
aslında ne kadar önemli bir ulaşım 
aracı olduğu da salgın sürecinde bir kez 
daha açığa çıkmış oldu. Ayrıca diğer 
yandan bisiklet, sağlıklı yaşamın devam 
ettirilebilmesi, insanların spor yapabil-
meleri ve sosyal mesafenin korunması 
açısından da insanların önceliği haline 
gelmeye başladı. 

BİSİKLET MASTER PLANI
 BİR İLK OLDU

 
Bisiklet şehri olan Konya’nın 

gelecekte de Türkiye’nin bisiklet 
şehri olmaya devam etmesi için yerel 
yönetimler bazında önemli projeler 
yürütülüyor. Bu kapsamda Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk kez 
Bisiklet Master Planı’nı yaparak, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığına onaylatarak önemli bir gelişme 
sağladı. Bisiklet Master Planı ile birlikte 
Konya, konuya ilişkili olaran kısa, orta 
ve uzun vadede yapılacak projeleri de 
belirlemiş oldu. 

BİSİKLET VE TURİZM 

Turizmde de önemli bir konuma 
sahip olan Konya, bu potansiyelini 
bisikletle bütünleştirmeyi hedefliyor. 
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 

önemli projeler üzerinde çalışıyor. 3 mil-
yona yakın ziyaretçi ağırlayan Konya’da 
turistlerin bisikletle gezebilmelerini sağla-
yacak projeler planlanıyor. Bu kapsamda 
şehir merkezinde eksik kalan bölgelerde 
bisiklet yolları tamamlanacak. Bunun 
yanında Beyşehir ve Çatalhöyük gibi yeni 
turizm destinasyonlarının da oluşturulma-
sı hedefleniyor.

ATUS’TAN SONRA ABUS

Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi olan 
ATUS’tan sonra Konya Büyükşehir 
Belediyesi Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi 
(ABUS)’u da devreye soktu. Mobil ABUS 
uygulamasında bisiklet yolları, bisiklet 
tamir istasyonlarının konumları, kiralık 
bisiklet istasyonlarının konumları, bisiklet 
parklarının konumları ile araç otopark-
larındaki bisiklet parklarının konumları 
yer alıyor. Uygulamada ayrıca bisikletliler 
için rota planlama seçeneği de yer alıyor. 
Bisiklet kullanıcısı bulunduğu konumu 
seçtikten sonra gitmek istediği konumu 
da harita üzerinde işaretleyebiliyor. İki 
nokta arasında bisikletle en uygun rota 
oluşturuluyor. Programda ayrıca turizme 
yönelik rota önerileri de yer alıyor. Bu 
öneriler içerisinde günübirlik kısa turlar, 
rekreatif gezinti rotaları ile dönemsel rota 
önerileri yer alıyor. Bisikletli turistler için 
uygulamada Konya’da bulunan bütün 
müzeler, tarihi eserler, antik yerleşim ve 
ören yerleri ile doğal güzellikler ve yeşil 
alanlar işaretlenmiş durumda. 
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Dünya genelinde artan karbon 
salınımı sonrası küresel 
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ENERJI YÖNETIMININ ÖNEMI

İnsanoğlu varoluşundan itibaren enerji 
kaynaklarını; ısınma, metalin işlenerek silah 
ve araç gereç yapımı ya da kap kacak için 

toprağın pişirilmesi işlemlerinde kullanmıştır. 
Buharlı makinenin icadıyla başlayan Sanayi 
Devrimi ile birlikte enerji kullanımı artmış, 
üretimin makineleşmesi insanlığa refah ve 
bolluk getirmiştir. Günümüzde neredeyse 
her türlü üretim, ulaşım, inşa vb. faaliyetler 
artık makine ve araçlar ile yapılmaktadır. 
Endüstrileşme ve enformasyon ile birlikte 
her alanda ilerleme olmuş bu durum ise 
dünyada nüfusun artmasını sağlamıştır. On 
sekizinci yüzyılda tüm dünyada 1 milyarı 
bulmayan insan nüfusu hızlı bir artış göstererek 
günümüzde 8 milyar civarına ulaşmıştır. Yapılan 
projeksiyonlara göre 2050’li yıllarda nüfusun 10 
milyarın üstüne çıkması beklenmektedir.

Sanayi Devrimi ile birlikte sanayinin 
makineleşmesi, nüfus artışına paralel olarak 
üretimin artması, refah düzeyinin yükselmesi, 
elektrikli aletlerin çoğalması enerji tüketimini 
her geçen gün artırmaktadır. Dünyada 1965 
yılında 155,22 exajoule (EJ) olan birincil 
enerji tüketimi yaklaşık %360 artarak, 2020 
yılında 557,10 EJ olmuştur. Ülkemizde ise 
1965 yılında birincil enerji tüketimi 0,33 EJ 
iken, 2020 yılında % 1.906 artarak 6,29 EJ 
olmuştur. Enerji, üretimde zorunlu bir üretim 
faktörü olarak, bir ülkenin ekonomik ve sosyal 
kalkınma potansiyelini yansıtmakta olan 
temel göstergelerden biridir. Enerji tüketimiyle 
sosyal kalkınma arasında doğrusal bir ilişki 
olup ekonomik gelişme ve refah artışıyla enerji 
tüketiminin de arttığı görülmektedir.  

Yapılan projeksiyonlara göre dünyada enerji 
ihtiyacındaki artışın büyük bölümü gelişmekte 
olan ülkelerden kaynaklanacaktır. Türkiye 
de gelişmekte olan ülkelerin başında yer 

almaktadır. Ülkemizin büyüme ve kalkınma 
hedefl eri, enerji ihtiyacının da büyümeye 
orantılı olarak hızlı bir şekilde artacağı 
anlamına gelmektedir. Türkiye’nin geçen on 
yıllık dönemde OECD ülkeleri arasında, enerji 
talebinde en hızlı artışın gerçekleştiği ülke 
olduğu ifade edilmektedir. Dünya geneline 
bakıldığında ise Çin’den sonra elektrik ve 
doğalgaz talebinin en hızlı arttığı ikinci ülke 
Türkiye’dir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından yapılan açıklamalarda, bu eğilimin 
gelecek dönemde de korunmasının beklendiği 
kaydedilmektedir.

Günümüzde dünyada birincil enerji tüketiminin 
yaklaşık %83’ü fosil yakıtlardan karşılanmakta 
iken, ülkemiz de ise bu oran %82’dir.  Bir ülkenin 
kalkınması için daha fazla üretim yapması, 
dolayısıyla daha fazla enerji kullanması 
gerekmektedir.  Oysa fosil yakıtlar kısıtlı kaynak 
olup gün geçtikçe azalmaktadır. Diğer yandan 
enerjiye olan küresel talep, maliyetleri ile 
beraber artmaktadır. Kısıtlı kaynak olan fosil 
yakıtların bir gün tükenecek olması endüstriyel 
üretimin önünde çözüm bekleyen en büyük 
tehditlerden biridir.

Bir diğer tehdit ise fosil yakıtlardan kaynaklanan 
sera gazlarıdır. Fosil yakıtların enerji için 
kullanılması nedeniyle atmosferdeki sera gazı 
konsantrasyonu her geçen gün artmaktadır. 
Atmosfere bırakılan antropojenik kaynaklı 
karbondioksit miktarı 1750’li yıllarda 1 
gigaton civarında iken, 2020 yılında 350 
gigaton civarında olmuştur. Buna bağlı olarak 
atmosferik karbondioksit miktarı 1750’li yıllarda 
280 ppm civarında iken, 2020 yılında 420 
ppm’e kadar yükselmiştir. Bu durumun ise iklim 
değişikliğine neden olduğu kabul edilmektedir. 
Sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir çevre 
için enerji üretiminin sera gazı oluşturmayan 
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yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması 
gerektiği artık bilinmektedir. Türkiye’nin de taraf olduğu 
Paris İklim Anlaşması ile sözleşmeyi imzalayan ülkeler 
sera gazlarını azaltma taahhüdü altına girmişlerdir.

Fosil yakıtların zamanla tamamen tükenecek olmasının 
yanı sıra küresel ısınma gibi önemli çevresel etkilerinin 
olması insanlığı geleneksel olmayan yeni kaynaklar 
bulmaya zorlamaktadır. Artan bu enerji ihtiyacının 
karşılanabilmesi için dünyada ve ülkemizde yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynakları arayışı, son yıllarda 
önemli ölçüde artmıştır. İklim değişikliği sorununda 
çözümün parçası olarak görülen karbon-sıfır 
yenilenebilir (rüzgâr, güneş, hidroelektrik, jeotermal, 
biyokütle) enerji kaynaklarına yatırım yapılmalı ve 
potansiyellerin tamamı kullanılmalıdır. Ülkemizde 
biyokütle potansiyelinin kullanma oranı hidroelektrik, 
güneş ve rüzgâr yatırımlarının gerisindedir.  Yeni 
yatırımlar aracılığıyla özellikle hayvancılık ve tarım 
olan kentlerde biyogaz tesisler ile ülkenin potansiyeli, 
tam değerlendirilmelidir. Enerjide dışa bağımlığın 
azaltılmasında önemli bir kalem olan ve sera gazı 
kaynağı fosil yakıtlara alternatif olarak görülen nükleer 
enerji santrali bir an önce faaliyete geçirilmelidir.

Enerji tüketiminin yüksek olması, gelişmişlik ve refah 
düzeyinin yüksek olması anlamına gelmektedir. 
Sanayileşmenin temel dinamiğini oluşturan enerji 
kaynakları, günümüzde daha da önemli bir hâle 
gelmiş, modern dünya sisteminde belirleyici bir yere 
sahip olmuştur.  Modern dünya sisteminde yer alan 
ülkelerin; ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve askerî 
açıdan güçlü toplumlar oluşturmak ve kalkınmalarını 
sürdürmek istiyorlarsa, dünyada enerji kaynakları 
üzerinde söz sahibi olmaları gerektiği aşikârdır. Bu 
bağlamda ülkemizin önemli bir problemi de enerjide 
dışa bağımlılıktır. Enerji ihtiyacımızın yaklaşık 3/4’ü 
ithal edilmekte ve bu oran gün geçtikçe artmaktadır. 
Bu durum ise Türkiye’nin stratejik pozisyonunu 
zayıflatmaktadır. Bütün gelişmekte olan ülkelerde 
olduğu gibi ülkemizin de gelişmiş ülkelerin seviyesine 
ulaşabilmesi için yeterli enerjiye sahip olması 
gerekmektedir.

Türkiye’nin büyüme ve kalkınma hedefleri, enerji 
ihtiyacının da büyümeye orantılı olarak hızlı bir şekilde 
artacağı anlamına gelmektedir. Enerji ihtiyacındaki 
artışın giderek daha fazla ithal kaynaklarla karşılanması 
ise bu hedeflere ulaşmanın önünde bir engel 
oluşturmaktadır. Bu problemin çözümü, enerji arzını 
yenilenebilir enerji kaynakları ile çeşitlendirmenin 
yanı sıra, enerji verimliği çalışmaları ve doğru enerji 

yönetimi yapmaktan geçmektedir. 

Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasında; 
sürdürülebilir kalkınma hedefinde dışa bağımlılığın 
azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele, kaynak 
çeşitlendirilmesi kadar önemli olan diğer bir faktör de 
kullanıma hazır olan enerjinin verimli kullanılmasıdır. 
Enerji, üretim kalitesi ve miktarından ödün verilmeden 
tasarruflu ve verimli kullanılmalıdır. İhtiyaç duyulan 
enerjinin ucuz, sürekli, kaliteli, güvenli ve “temiz” olarak 
sağlanması enerji yönetiminin ana dayanaklarındandır.

Enerji yönetiminin amacı; enerjinin etkin kullanılarak 
tüketiminin, diğer bir deyişle enerji giderlerinin 
azaltılması, enerji konuları arasında iyi bir iletişimin 
sağlanması, enerji kullanım yöntemleri için etkin izleme, 
raporlama ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesi 
ve uygulanması, AR-GE çalışmaları ile enerji 
yatırımlarından geri dönüşümleri arttırmaya ilişkin yeni 
ve daha iyi yöntemler aranması, enerji teminindeki 
kısıtlayıcı etkilerin veya kesintilerin azaltılmasıdır.

Günümüzde enerjisiz bir hayat düşünülmediğinden 
enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı kapsamında enerjinin 
doğru yönetilmesi en önemli konudur. Enerjinin 
doğru yönetilmesi; ihtiyacın ne olduğunu, tüketilen 
ve üretilenin ne kadar olduğunun bilinmesiyle başlar, 
bir sonraki ihtiyacının günlük / aylık / yıllık olarak ne 
olacağının doğru tahmin edilmesi ile devam eder, enerji 
temininin en ucuz ve sürekli olarak elde edilmesi ile 
amacına ulaşır.
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yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması 
gerektiği artık bilinmektedir. Türkiye’nin de taraf olduğu 
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sera gazlarını azaltma taahhüdü altına girmişlerdir.
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önemli ölçüde artmıştır. İklim değişikliği sorununda 
çözümün parçası olarak görülen karbon-sıfır 
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enerji santrali bir an önce faaliyete geçirilmelidir.
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düzeyinin yüksek olması anlamına gelmektedir. 
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ülkelerin; ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve askerî 
açıdan güçlü toplumlar oluşturmak ve kalkınmalarını 
sürdürmek istiyorlarsa, dünyada enerji kaynakları 
üzerinde söz sahibi olmaları gerektiği aşikârdır. Bu 
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dışa bağımlılıktır. Enerji ihtiyacımızın yaklaşık 3/4’ü 
ithal edilmekte ve bu oran gün geçtikçe artmaktadır. 
Bu durum ise Türkiye’nin stratejik pozisyonunu 
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olduğu gibi ülkemizin de gelişmiş ülkelerin seviyesine 
ulaşabilmesi için yeterli enerjiye sahip olması 
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Türkiye’nin büyüme ve kalkınma hedefleri, enerji 
ihtiyacının da büyümeye orantılı olarak hızlı bir şekilde 
artacağı anlamına gelmektedir. Enerji ihtiyacındaki 
artışın giderek daha fazla ithal kaynaklarla karşılanması 
ise bu hedeflere ulaşmanın önünde bir engel 
oluşturmaktadır. Bu problemin çözümü, enerji arzını 
yenilenebilir enerji kaynakları ile çeşitlendirmenin 
yanı sıra, enerji verimliği çalışmaları ve doğru enerji 

yönetimi yapmaktan geçmektedir. 

Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasında; 
sürdürülebilir kalkınma hedefinde dışa bağımlılığın 
azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele, kaynak 
çeşitlendirilmesi kadar önemli olan diğer bir faktör de 
kullanıma hazır olan enerjinin verimli kullanılmasıdır. 
Enerji, üretim kalitesi ve miktarından ödün verilmeden 
tasarruflu ve verimli kullanılmalıdır. İhtiyaç duyulan 
enerjinin ucuz, sürekli, kaliteli, güvenli ve “temiz” olarak 
sağlanması enerji yönetiminin ana dayanaklarındandır.

Enerji yönetiminin amacı; enerjinin etkin kullanılarak 
tüketiminin, diğer bir deyişle enerji giderlerinin 
azaltılması, enerji konuları arasında iyi bir iletişimin 
sağlanması, enerji kullanım yöntemleri için etkin izleme, 
raporlama ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesi 
ve uygulanması, AR-GE çalışmaları ile enerji 
yatırımlarından geri dönüşümleri arttırmaya ilişkin yeni 
ve daha iyi yöntemler aranması, enerji teminindeki 
kısıtlayıcı etkilerin veya kesintilerin azaltılmasıdır.

Günümüzde enerjisiz bir hayat düşünülmediğinden 
enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı kapsamında enerjinin 
doğru yönetilmesi en önemli konudur. Enerjinin 
doğru yönetilmesi; ihtiyacın ne olduğunu, tüketilen 
ve üretilenin ne kadar olduğunun bilinmesiyle başlar, 
bir sonraki ihtiyacının günlük / aylık / yıllık olarak ne 
olacağının doğru tahmin edilmesi ile devam eder, enerji 
temininin en ucuz ve sürekli olarak elde edilmesi ile 
amacına ulaşır.

207



Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlar 
doğrultusunda, sektörün taleplerini 
dinleyerek yeni bölüm ve program-

lar açma gayretiyle eğitim-öğretim hayatını sür-
düren Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üni-
versitesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak Enerji 
Yönetimi Bölümüne 2014 yılında ilk öğrenci-
lerini kabul etti. O yıldan buyana stratejik bir 
öneme sahip olan bu bölümde eğitim vermeyi 
sürdüren Üniversite, ülkemizin bu alanda ihtiyaç 
duyduğu insan kaynağı açığını gidermeyi amaç-
lıyor. KTO Karatay Üniversitesi bunun bununla 
birlikte, enerji üretimi ve kullanımı sürecinde 
ortaya çıkan çok boyutlu yönetsel problemlere 
disiplinlerarası bir bakış açısı ile çözümler üre-
tecek mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor. Konuya 
ilişkin KTO Karatay Üniversitesi’nden yapılan 
açıklamada, “Aynı zamanda enerji üretimi ve 
kullanımında verimliliği artırmak, yeni yönet-
sel sistemler kurmak da programın içeriğinde 
yer almaktadır. Bu programda öğrenim gören 
öğrenciler; enerji düzenlemesi ve politikasına 
ilişkin stratejiler geliştirebilen ve uygulayabilen, 
enerji sektörünün temel finansal ve teknik kav-
ramlarını bilen, sektörle yakın ilişki ve iş birliği 
içerisinde olan enerji yöneticileri olarak mezun 
olmaktadır” denildi. 

UGYULAMALI EĞİTİM

Eğitim faaliyetlerinde uygulamalı dersler 
de verildiğinin bildirildiği açıklamada, şunlar 
kaydedildi, “Enerji Yönetimi Bölümü ders 
içeriklerinde; enerji alanında yürürlükte olan 
mevzuatlar, enerji çalışmaları konusunda teorik 
ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı 
yeterlilikler, enerji bilimi ile ilgili temel konu-
lar, enerji politikaları ve uygulamaları, enerji 
yapıları, enerji piyasaları, enerji kurumları, iklim 
değişikliği, enerji ve çevre, yenilenebilir enerji 
kaynakları, enerji projeleri ve yatırım alternatif-
leri yer almaktadır. Teorik ve uygulamalı eğitim-
ler neticesinde öğrenciler; enerji piyasalarının 
işleyişi, lisans ve lisanslama süreci, gün öncesi 
piyasası ve gün içi piyasası işleyişi, sürdürü-
lebilir enerji yönetimi, enerji jeopolitiği ve arz 
güvenliği, EPDK tarifeleri ve benzeri konulara 

vakıf olmaktadır.
KTO Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi 

Bölümü öğrencileri, ayrıca Çift Anadal Programı 
(ÇAP) ile İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, İslam İktisadı ve 
Finans, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Tarih, 
İletişim ve Tasarımı Bölümlerinde öğrenim 
görebilme ve dört yıllık lisans eğitimlerinin 
sonunda iki diploma ile mezun olabilme fırsatına 
sahiptir. Dört yıllık lisans eğitimini başarıyla 
tamamlayan mezunlar güneş enerjisi, rüzgâr 
enerjisi gibi yenilenebilir enerji santralleri başta 
olmak üzere kamu kurumlarında ve özel işlet-

melerde enerji yöneticisi, enerji uzmanı, enerji 
uygulama uzmanı, enerji tasarruf uzmanı, de-
netçi ve enerji satış uzmanı gibi çeşitli pozisyon-
larda çalışmaktadır. Ülkemizin enerji alanında 
amiral gemileri statüsünde bulunan Boru Hat-
ları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye 
Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK), Meram Elektrik Perakende 
Satış A.Ş (MEPAŞ), Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) KTO Karatay Üniversitesi mezunları-
nın çalıştığı bazı kuruluşlardır.”

KTO KARATAY’DAN 
STRATEJIK HAMLE

Ülkemizin son yıllarda yenilenebilir enerji konusunda attığı adımlara katkı sağlamak 
adına stratejik bir hamle yaparak 2014 yılında Enerji Yönetimi Bölümü açan KTO Karatay 

Üniversitesi, sektöre donanımlı bireyler yetiştiriyor 
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ALTERNATİF ÇÖZÜMLER, GIDA 
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE 

ACİL YAPILMASI GEREKENLER
ÖZET
Küresel bir sorun olan iklim değişikliği Türkiye’de 
nehir akımlarında %30’a varan azalmalara yol 
açmıştır. Artan nüfus ve azalan su kaynakları 
suyun yaklaşık 2/3’ünü kullanan tarım sektöründe 
büyük sorunlara yol açmaktadır. Konya Kapalı 
Havzasında 3 milyon hektar, GAP Bölgesinde 1,7 
milyon hektar ve Küçük Menderes Havzasında 
ise yaklaşık 120 bin hektar arazi bulunmaktadır. 
Bu üç havza Türkiye’nin toplam tarım arazilerinin 
yaklaşık 2/3’ünü oluşturmaktadır. Bu üç 
havzada da su sıkıntıları yaşanmakta, yer altı su 
seviyelerinde büyük düşüşler gözlemlenmekte, 
özellikle Konya Kapalı havzasında ise yer altı 
suyu çekimine bağlı obruklar oluşmaktadır. Diğer 
yandan GAP’ta çok büyük bedeller ödenerek 
hayata geçirilen Mardin Ceylanpınar Ovaları 
Projesi’nde ise su sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu 
makalede her üç havzaya ait projelerde su 
sıkıntılarının nasıl giderileceğine dair alternatifl er 
sunulmakta, suyun ve enerjinin verimli 
kullanılması için öneriler yer almaktadır. Diğer 
taraftan dünyada yaşanan gıda arzı sorununa hızlı 
çözüm üretebilmek için DSİ Genel Müdürlüğünün 
Cumhurbaşkanlığına bağlanarak hızlı karar alma 
mekanizmasının geliştirilmesi tavsiye edilmektedir.

GİRİŞ
Türkiye, son 20 yılda sulama kaynakları 
konusunda büyük yatırımlar yapmış olmasına 
rağmen Konya Ovası, GAP Mardin Ovası, Küçük 
Menderes Havzası gibi büyük tarım potansiyeli 
olan yerlerde su sorununu çözememiştir. Bu 
bölgelerin her birinin alternatif kaynaklar ve 
politikalar ile çözümü bulunmaktadır. Sorunların 
çözümü ile gıda güvenliğini sağlama almak 

mümkündür.

Bu politikaların uygulanmasında ana ilke suyun 
verimli kullanılması olmalıdır. Tarım arazisi 
verimine, su potansiyeline ve iklim şartlarına bağlı 
olarak su kotası uygulamasına geçilmelidir. Suya 
göre tarım politikası desteklenmeli, çok su tüketen 
şeker pancarı, mısır gibi ürünler suyun bol olduğu 
bölgelere kaydırılmalıdır. Mevcut tesislerin bu 
kaydırma durumundan olumsuz etkilenmesini 
önlemek amacıyla nakliye desteği benzeri 
uygulamalar hayata geçirilebilir.

Hangi maliyet ile olursa olsun havzalar arası su 
transferi yapılmamalıdır. Bu doğrultuda havzalar 
arası su transferi fayda/maliyet analizi yapılarak 
belirlenmeli ve mansap şartları gözetilmelidir. 
Bunun yanında sulama projesi için ekonomik 
çıkmayan havzalar arası su transferi projeleri, içme 
suyu projeleri adı altında projelendirilmemeli ve 
havzalar arası su transferi yapacak projeler teşvik 
edilmemelidir.

GAP SULAMALARI SU EKSİKLİĞİ 
PROBLEMLERİ VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

GAP Mardin Ceylanpınar Ovası’na iletilmek 
üzere Atatürk Barajı’ndan Şanlıurfa tünellerine 
verilen su, oradan 221 km’lik ana kanallarla 
Mardin Depolamasına ve sulama alanlarına 
ulaştırılmaktadır. Ancak Atatürk Barajı’nda su kotu 
barajdaki çok teknik ve ciddi sorunlar sebebiyle 
yükseltilememektedir. Bu durum kanallara %10 
civarında daha az suyun verilmesine neden 
olmaktadır. Diğer taraftan, Şanlıurfa tünelleri 
çıkışından planlamasında olmayan Kabahaydar-
Keremli sulamalarına 35-37 metreküp/sn su 
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verilmiştir. Bu iki olumsuz unsur, Harran Ovası aşırı su 
tüketimi ile birleşince Mardin Ovasına yapılan kanalların 
en iyi ihtimal %60 kapasite ile çalışması mümkündür. 
Mardin Ovası Depolamasının kapasitesi ve planlama 
amacı dikkate alındığında eksilen yaklaşık %40 suyun 
telafi edilmesi mümkün değildir. Su eksikliği problemi, 
Atatürk Barajı’nın teknik probleminin giderilmesi ve 
ilave su kaynağının Mardin Depolamasına ulaştırılması 
ile çözülebilir. Bu meselenin çözülmesi ile ilgili 3 
alternatif vardır ve hepsi kısa zamanda uygulamaya 
geçirilebilir. Böylelikle ilave yaklaşık 100 bin hektara 
sulama suyu sağlamak mümkündür.

I) Türkiye’nin sınır aşan sular olan Fırat ve Dicle 
nehirlerinin sularının paylaşımları ile ilgili resmi görüşü, 
bu iki nehir havzasının ayrı olmadığı ve bir bütün 
olduğudur (Bilen, 2008, s. 217). Bu durumda havza içi su 
transferi yapılabilir ve Ilısu Baraj Gölü’nden yaklaşık 80 
km’lik bir hatla su Mardin Ceylanpınar Ovalarına yani 
Mardin Depolamasına aktarılabilir.

II) Atatürk Barajı’ndaki teknik sorun çözülerek Mardin 
Ceylanpınar Kanallarına yaklaşık %10 daha fazla su 
verilebilir (Resim 1). Atatürk Barajı’nın sorununun 
ne olduğu ve nasıl çözülebileceğine yönelik çalışma 
2020 yılında ilgili ve sorumlu devlet kurumlarıyla 
paylaşılmıştır (Yılmaz, 2020). Su sorunu olmazsa bile 
Atatürk Barajı’nın sorunu çözülmelidir çünkü bir 
deprem vuku bulması halinde Atatürk Barajı’nda ciddi 
sorunlar çıkması ihtimali yüksektir.

III) Atatürk Barajı’ndan sulamalara verilen her bir 
metreküp su için 0,6 kWh enerji kaybı oluşmaktadır. 
Bu enerji kaybı oranında, yer altı suyundan pompajla 
sulama yapan çiftçilere elektrik sübvansiyonu yapılarak 
özellikle Suriye sınırına yakın bölgelerde yer altı 
suyundan daha fazla alanının sulanması ve barajdan 
gelen suya olan talebin azaltılması gerekmektedir.

KONYA KAPALI HAVZASI SU BÜTÇESİNİN 
DENKLEŞTİRİLMESİ VE VERİMLİ SU KULLANIMI

Konya Ovasında yaklaşık 117.000 sulama kuyusu ile 
yer altı suyundan (YAS) her yıl beslenmenin yaklaşık 2 
milyar metreküp fazlası su çekilmektedir. Çekilen bu 
fazla su nedeniyle YAS düşmekte ve sayıları yüzlere 
varan obruklar oluşmaktadır. Türkiye’nin tahıl ambarı 
olan Konya’ya Bağbaşı Barajı Mavi Tünel sistemiyle 
ancak 414 milyon metreküp su sağlanabilmektedir 
(Yılmaz ve Pınarkara, 2021). Yeraltı suyu seviyesindeki 

düşmeyi önlemek için ovaya yeni su kaynakları 
sağlamak ve çok su tüketen şeker pancarı ve mısır gibi 
ürünlerinin ekimini azaltmak gerekmektedir. Şeker 
pancarının toplam getirisi suyun alternatif maliyetini 
dahi karşılamamaktadır. İlave su kaynağı için de birçok 
alternatif bulunmakta olup bunlar makul bütçeler ile 
hayata hızla geçirilebilecek projelerdir. Konya Ovasının 
tahıl odaklı işletilmesi ile tahıl üretimi önemli ölçüde 
artırılabilir, YAS’taki düşme tersine çevrilebilir ve Tuz 
Gölü başta olmak üzere çevresel sorunların önüne 
geçilebilir.

I) Ermenek Barajı üst havzasından suyu ovaya cazibe 
ile iletecek su aktarma projesi hayata geçirilebilir. 
Böylece Konya’ya yaklaşık 200 milyon metreküp ilave 
su sağlanabilir (Pınarkara, 2021).

II) Sulama projelerinin yağmurlama sulamaya 
çevrilmesi ile 1 milyar metreküp su tasarrufu 
sağlanabilir.

III) Ermenek Barajı Konya Ovası’na tahsis edilebilir. 
Ürettiği kadar enerjinin pompalayacağı kadar suyu 
Konya Ovası’na pompalaması, kalan suyu ise mansaba 
bırakması sağlanabilir. Böylece hem Konya’ya 500 
milyon metreküp ilave su sağlanabilir hem de Silifke’nin 
taşkın problemi tarihe karışır, böylece Kayraktepe 
Barajı’nın yapımına gerek kalmaz ve Kayraktepe 
Barajı’nın yapımı nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar 
değerindeki çok kıymetli tarım arazisinin su altında 
kalması önlenir. Böylece hem tasarruf sağlanır hem 
kıymetli tarım arazileri su altında kalmaktan kurtulur 
hem de Konya Ovası’na ilave sağlanmış olur.

IV) Konya Ovası’ndan karstik yapılar nedeniyle kaçan 
suyun, Muratlı Barajı’nda yapıldığı gibi büyük beton 
perdeler ile önü kesilerek suyun havzada kalması 
sağlanabilir. Buradan Konya’ya ne kadar ilave su 
sağlanacağı detaylı çalışmalarla belirlenebilecektir.

V) Oymapınar Barajı’nı besleyen kollardan biri üzerinde 
Gümüşdamla Köyü yakınlarında 850 kotları civarında 
depolaması çok büyük olmayan bir baraj inşa edilerek 
su Konya Ovası’na pompalanabilir. Buradan da yaklaşık 
150 milyon metreküp alınabilir. Hatırlatmak gerekir ki 
en iyi su aktarma noktaları, mansap aşağıda sulamaları 
etkilemeyecek ve en az enerji kaybına yol açacak 
denize boşalımların olduğu yerlerdir.

VI) Mut Barajı inşa edilerek ürettiği enerji kadar suyun 
Ermenek Barajı’ndan Konya Ovası’na pompalanması 
sağlanabilir. Böylece yaklaşık 150 milyon metreküp 
daha su Konya Ovası’na aktarılabilir. Mut Barajı ile 
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ALTERNATİF ÇÖZÜMLER, GIDA 
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE 

ACİL YAPILMASI GEREKENLER
ÖZET
Küresel bir sorun olan iklim değişikliği Türkiye’de 
nehir akımlarında %30’a varan azalmalara yol 
açmıştır. Artan nüfus ve azalan su kaynakları 
suyun yaklaşık 2/3’ünü kullanan tarım sektöründe 
büyük sorunlara yol açmaktadır. Konya Kapalı 
Havzasında 3 milyon hektar, GAP Bölgesinde 1,7 
milyon hektar ve Küçük Menderes Havzasında 
ise yaklaşık 120 bin hektar arazi bulunmaktadır. 
Bu üç havza Türkiye’nin toplam tarım arazilerinin 
yaklaşık 2/3’ünü oluşturmaktadır. Bu üç 
havzada da su sıkıntıları yaşanmakta, yer altı su 
seviyelerinde büyük düşüşler gözlemlenmekte, 
özellikle Konya Kapalı havzasında ise yer altı 
suyu çekimine bağlı obruklar oluşmaktadır. Diğer 
yandan GAP’ta çok büyük bedeller ödenerek 
hayata geçirilen Mardin Ceylanpınar Ovaları 
Projesi’nde ise su sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu 
makalede her üç havzaya ait projelerde su 
sıkıntılarının nasıl giderileceğine dair alternatifl er 
sunulmakta, suyun ve enerjinin verimli 
kullanılması için öneriler yer almaktadır. Diğer 
taraftan dünyada yaşanan gıda arzı sorununa hızlı 
çözüm üretebilmek için DSİ Genel Müdürlüğünün 
Cumhurbaşkanlığına bağlanarak hızlı karar alma 
mekanizmasının geliştirilmesi tavsiye edilmektedir.

GİRİŞ
Türkiye, son 20 yılda sulama kaynakları 
konusunda büyük yatırımlar yapmış olmasına 
rağmen Konya Ovası, GAP Mardin Ovası, Küçük 
Menderes Havzası gibi büyük tarım potansiyeli 
olan yerlerde su sorununu çözememiştir. Bu 
bölgelerin her birinin alternatif kaynaklar ve 
politikalar ile çözümü bulunmaktadır. Sorunların 
çözümü ile gıda güvenliğini sağlama almak 

mümkündür.

Bu politikaların uygulanmasında ana ilke suyun 
verimli kullanılması olmalıdır. Tarım arazisi 
verimine, su potansiyeline ve iklim şartlarına bağlı 
olarak su kotası uygulamasına geçilmelidir. Suya 
göre tarım politikası desteklenmeli, çok su tüketen 
şeker pancarı, mısır gibi ürünler suyun bol olduğu 
bölgelere kaydırılmalıdır. Mevcut tesislerin bu 
kaydırma durumundan olumsuz etkilenmesini 
önlemek amacıyla nakliye desteği benzeri 
uygulamalar hayata geçirilebilir.

Hangi maliyet ile olursa olsun havzalar arası su 
transferi yapılmamalıdır. Bu doğrultuda havzalar 
arası su transferi fayda/maliyet analizi yapılarak 
belirlenmeli ve mansap şartları gözetilmelidir. 
Bunun yanında sulama projesi için ekonomik 
çıkmayan havzalar arası su transferi projeleri, içme 
suyu projeleri adı altında projelendirilmemeli ve 
havzalar arası su transferi yapacak projeler teşvik 
edilmemelidir.

GAP SULAMALARI SU EKSİKLİĞİ 
PROBLEMLERİ VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

GAP Mardin Ceylanpınar Ovası’na iletilmek 
üzere Atatürk Barajı’ndan Şanlıurfa tünellerine 
verilen su, oradan 221 km’lik ana kanallarla 
Mardin Depolamasına ve sulama alanlarına 
ulaştırılmaktadır. Ancak Atatürk Barajı’nda su kotu 
barajdaki çok teknik ve ciddi sorunlar sebebiyle 
yükseltilememektedir. Bu durum kanallara %10 
civarında daha az suyun verilmesine neden 
olmaktadır. Diğer taraftan, Şanlıurfa tünelleri 
çıkışından planlamasında olmayan Kabahaydar-
Keremli sulamalarına 35-37 metreküp/sn su 
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verilmiştir. Bu iki olumsuz unsur, Harran Ovası aşırı su 
tüketimi ile birleşince Mardin Ovasına yapılan kanalların 
en iyi ihtimal %60 kapasite ile çalışması mümkündür. 
Mardin Ovası Depolamasının kapasitesi ve planlama 
amacı dikkate alındığında eksilen yaklaşık %40 suyun 
telafi edilmesi mümkün değildir. Su eksikliği problemi, 
Atatürk Barajı’nın teknik probleminin giderilmesi ve 
ilave su kaynağının Mardin Depolamasına ulaştırılması 
ile çözülebilir. Bu meselenin çözülmesi ile ilgili 3 
alternatif vardır ve hepsi kısa zamanda uygulamaya 
geçirilebilir. Böylelikle ilave yaklaşık 100 bin hektara 
sulama suyu sağlamak mümkündür.

I) Türkiye’nin sınır aşan sular olan Fırat ve Dicle 
nehirlerinin sularının paylaşımları ile ilgili resmi görüşü, 
bu iki nehir havzasının ayrı olmadığı ve bir bütün 
olduğudur (Bilen, 2008, s. 217). Bu durumda havza içi su 
transferi yapılabilir ve Ilısu Baraj Gölü’nden yaklaşık 80 
km’lik bir hatla su Mardin Ceylanpınar Ovalarına yani 
Mardin Depolamasına aktarılabilir.

II) Atatürk Barajı’ndaki teknik sorun çözülerek Mardin 
Ceylanpınar Kanallarına yaklaşık %10 daha fazla su 
verilebilir (Resim 1). Atatürk Barajı’nın sorununun 
ne olduğu ve nasıl çözülebileceğine yönelik çalışma 
2020 yılında ilgili ve sorumlu devlet kurumlarıyla 
paylaşılmıştır (Yılmaz, 2020). Su sorunu olmazsa bile 
Atatürk Barajı’nın sorunu çözülmelidir çünkü bir 
deprem vuku bulması halinde Atatürk Barajı’nda ciddi 
sorunlar çıkması ihtimali yüksektir.

III) Atatürk Barajı’ndan sulamalara verilen her bir 
metreküp su için 0,6 kWh enerji kaybı oluşmaktadır. 
Bu enerji kaybı oranında, yer altı suyundan pompajla 
sulama yapan çiftçilere elektrik sübvansiyonu yapılarak 
özellikle Suriye sınırına yakın bölgelerde yer altı 
suyundan daha fazla alanının sulanması ve barajdan 
gelen suya olan talebin azaltılması gerekmektedir.

KONYA KAPALI HAVZASI SU BÜTÇESİNİN 
DENKLEŞTİRİLMESİ VE VERİMLİ SU KULLANIMI

Konya Ovasında yaklaşık 117.000 sulama kuyusu ile 
yer altı suyundan (YAS) her yıl beslenmenin yaklaşık 2 
milyar metreküp fazlası su çekilmektedir. Çekilen bu 
fazla su nedeniyle YAS düşmekte ve sayıları yüzlere 
varan obruklar oluşmaktadır. Türkiye’nin tahıl ambarı 
olan Konya’ya Bağbaşı Barajı Mavi Tünel sistemiyle 
ancak 414 milyon metreküp su sağlanabilmektedir 
(Yılmaz ve Pınarkara, 2021). Yeraltı suyu seviyesindeki 

düşmeyi önlemek için ovaya yeni su kaynakları 
sağlamak ve çok su tüketen şeker pancarı ve mısır gibi 
ürünlerinin ekimini azaltmak gerekmektedir. Şeker 
pancarının toplam getirisi suyun alternatif maliyetini 
dahi karşılamamaktadır. İlave su kaynağı için de birçok 
alternatif bulunmakta olup bunlar makul bütçeler ile 
hayata hızla geçirilebilecek projelerdir. Konya Ovasının 
tahıl odaklı işletilmesi ile tahıl üretimi önemli ölçüde 
artırılabilir, YAS’taki düşme tersine çevrilebilir ve Tuz 
Gölü başta olmak üzere çevresel sorunların önüne 
geçilebilir.

I) Ermenek Barajı üst havzasından suyu ovaya cazibe 
ile iletecek su aktarma projesi hayata geçirilebilir. 
Böylece Konya’ya yaklaşık 200 milyon metreküp ilave 
su sağlanabilir (Pınarkara, 2021).

II) Sulama projelerinin yağmurlama sulamaya 
çevrilmesi ile 1 milyar metreküp su tasarrufu 
sağlanabilir.

III) Ermenek Barajı Konya Ovası’na tahsis edilebilir. 
Ürettiği kadar enerjinin pompalayacağı kadar suyu 
Konya Ovası’na pompalaması, kalan suyu ise mansaba 
bırakması sağlanabilir. Böylece hem Konya’ya 500 
milyon metreküp ilave su sağlanabilir hem de Silifke’nin 
taşkın problemi tarihe karışır, böylece Kayraktepe 
Barajı’nın yapımına gerek kalmaz ve Kayraktepe 
Barajı’nın yapımı nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar 
değerindeki çok kıymetli tarım arazisinin su altında 
kalması önlenir. Böylece hem tasarruf sağlanır hem 
kıymetli tarım arazileri su altında kalmaktan kurtulur 
hem de Konya Ovası’na ilave sağlanmış olur.

IV) Konya Ovası’ndan karstik yapılar nedeniyle kaçan 
suyun, Muratlı Barajı’nda yapıldığı gibi büyük beton 
perdeler ile önü kesilerek suyun havzada kalması 
sağlanabilir. Buradan Konya’ya ne kadar ilave su 
sağlanacağı detaylı çalışmalarla belirlenebilecektir.

V) Oymapınar Barajı’nı besleyen kollardan biri üzerinde 
Gümüşdamla Köyü yakınlarında 850 kotları civarında 
depolaması çok büyük olmayan bir baraj inşa edilerek 
su Konya Ovası’na pompalanabilir. Buradan da yaklaşık 
150 milyon metreküp alınabilir. Hatırlatmak gerekir ki 
en iyi su aktarma noktaları, mansap aşağıda sulamaları 
etkilemeyecek ve en az enerji kaybına yol açacak 
denize boşalımların olduğu yerlerdir.

VI) Mut Barajı inşa edilerek ürettiği enerji kadar suyun 
Ermenek Barajı’ndan Konya Ovası’na pompalanması 
sağlanabilir. Böylece yaklaşık 150 milyon metreküp 
daha su Konya Ovası’na aktarılabilir. Mut Barajı ile 
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yaklaşık 200 GWh/yıl enerji üretilebilir.

VII) Geçici bir süre için (Bu husus yani geçici olması 
çok önemli) Kızılırmak nehrinden su Konya Ovası’na 
pompalanabilir. Buradan da yaklaşık 150 milyon 
metreküp su alınabilir.

Tüm bu kaynaklardan Konya Kapalı Havzası’na yaklaşık 
1,15 milyar metreküp ilave su sağlanabilir. Sulama 
projelerinin kapalı sisteme döndürülmesi ile yaklaşık 
1 milyar metreküp su tasarrufu sağlanmasıyla birlikte 
su bütçesi artıya döndürülmüş, yer altı besleniminden 
daha fazla su tüketilmemiş olur. Havzadaki bütün 
kuyuların ruhsatlandırılmasıyla, su kotası uygulaması 
yapılması ve suyun ön yüklemeli kartlarla tüketiminin 
sağlanmasıyla, yer altı suyu seviyelerinin uydudan 
izlenmesiyle yer altı suyu seviyelerindeki değişimlere 
göre kota miktarları ayarlanabilir. Su kullanımının açık 
şeffaf olarak yönetilmesiyle, alana göre su tahsisinin 
yapılmasıyla, havzaya ilave su tedarik edilmesiyle, tarım 
teşviklerinin az su kullanan tahıllara yönlendirilmesiyle, 
çok su tüketen ürünlere dayalı sanayiinin havza 
dışından tedarikine yönelik sübvansiyonlar 
yapılmasıyla, suyu az kullanan sulama sistemlerinin 
hayata geçirilmesiyle ve verimli motorlar kullanarak 
daha fazla gelir elde etme zaruretinin azaltılmasıyla 
yaklaşık 3 milyon hektar alana sahip olan Konya Kapalı 
Havzası Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu tahılı fazlasıyla 
karşılayabilir.

Elektrik tüketiminin fazlalığı başa baş noktayı 
yakalamak için çiftçileri daha fazla su tüketen daha 
karlı ürünlerin ekimine zorlamaktadır. Verimli motorlar 
kullanılarak elektrik tüketimi yaklaşık %40 azaltılabilir. 
Böylece hem enerji tasarrufu ve hem de su tasarrufu 
sağlanabilir. Suya kota uygulamasına daha kolay 
geçilebilir. Bu fikir, bu makalenin yazarı tarafından 
GAP sulamalarından elde edilen verilere dayalı olarak 
geliştirilmiş ve Konya’da uygulanmıştır (Pınarkara, 
2021). Bu tedbirin uygulanmasında ilave bir kaynağa 
ihtiyaç yoktur çünkü elektrik tasarrufuyla verimli 
motorları finanse etmek mümkündür.

KÜÇÜK MENDERES HAVZASINDA YAŞANAN SU 
SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Küçük Menderes Havzası gibi yerlerde yer üstü 
depolamaları yapılarak suyun buharlaşması 
artırılmaktadır. Hem ilave yatırım yapılmakta hem 
de havzanın bütününe bakıldığında suyunu yer altı 
suyundan sağlayan binlerce hektar arazideki çiftçilerin 
kullanabileceği su kaynağı azaltılmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle yapılan barajlar ve barajlara su aktarmak 
için gerçekleştirilen su aktarma projeleri, suyunu 
yer altı suyundan sağlayan havzadaki tüm çiftçilerin 
çoğunluğunu olumsuz etkilemektedir. Bu sorunun 
çözümü, yer altı barajlarının da doğru yerlerde çok 
daha etkili olarak yapılması mümkündür (Yılmaz 
ve Kocabaş, 2021). Yapılan barajlarda su minimum 
su seviyesinde tutulmalı ve sadece taşkın sularını 
depolamasına müsaade edilmelidir. Beydağ Barajı 
membaında inşa edilen barajlarda ise su kullanımı çok 
azaltılmalıdır.

Türkiye’nin Hali Hazırda En Büyük Sulama Projesi Silvan 
Barajı ve Ara Depolamaları

2008 Yılında ilan edilen GAP Eylem Planı’nda yer alan 
Silvan Barajı ihalesi zamanlıca tamamlanmamıştır. 
İnşaatında meydana gelen sorunlar da zamanında 
çözüme kavuşturulamamıştır. Yaklaşık 250.000 hektar 
alanı sulayacak Silvan Barajı ve ara depolamaları 
aktarım tünelleriyle birlikte hızla tamamlanmalıdır. 
Bu bağlamda Tünel Açma Makinesi (TBM) ile 
tünellerin projelendirilmesine önem verilmeli, TBM ile 
projelendirilen tünellerin del-patlat tünele çevrilmesine 

müsaade edilmemeli, tünellerin işi geciktirmesinin 
önüne geçmek için tünel sözleşmeleri maliyet/
metretül olacak şekilde düzenlenmelidir. İşlerin 
durmasını engellemek için fiyat farkları, fiyat artışlarını 
karşılayacak şekilde hakkaniyetli hukuki düzenlemeler 
yapılmalıdır.

HAVZALARARASI SU TRANSFERİNE DAİR ÇARPICI 
BİR ÖRNEK DÜZBAĞ BARAJI

Düzbağ Barajı yapımından vaz geçilerek Adıyaman 
Göksu Araban Projesi kapsamında 70.000 hektarın 
cazibe ile sulanması sağlanmalıdır. Bu ve benzeri 
projelerin devreden çıkarılması ile hem maliyet hem 
de su tasarrufu sağlanabilir. Ne olursa olsun, neye 
mal olursa olsun içme suyunu cazibe ile şehirlere 
iletmeliyiz anlayışından vaz geçilmelidir. Bu suyun 
verimsiz kullanımına yol açtığı gibi çok pahalı baraj 
projelerinin de üretilmesine neden olmaktadır. Düzbağ 
Barajı Gövde Dolgu Hacmi Ilısu Barajı’nın başlangıçtaki 
gövde hacminden yaklaşık %25 daha büyüktür. Benzer 
büyüklükteki barajlar dikkate alındığında yatırım 
dönemi faizleri ile birlikte barajın 1 milyar ABD dolarına 
mal olması beklenmektedir. Cevabı aranan hayati soru 
şudur: Yılda sadece 140 milyon kWh enerji tasarrufu 
sağlamak için 1 milyar dolarlık baraj yapmak doğru 
mudur? Böyle büyük barajların yapılmasıyla havzadaki 
suyun tamamı Gaziantep’e çevrilebilir ve Adıyaman 
Göksu Araban Projesi kapsamında cazibe ile sulanması 
hedeflenen 70.000 hektar alanın önemli bir bölümü 
sulanamayabilir. Bu durum tarımı olumsuz etkileyeceği 
gibi Gaziantep’te suyun verimsiz kullanılmasına da yol 
açabilir. Olması gereken planlamasında öngörüldüğü 
biçimde suyun Gaziantep Şehri’ne inşaatı tamamlanan 
Çetintepe Barajı’ndan pompajla aktarılması veya 
suyu şehre cazibeyle iletecek diğer alternatiflerin 
değerlendirilmesidir.

YÜZEY DEPOLAMALARI BUHARLAŞMA 
KAYIPLARINI ARTIRMAKTA VE GÖLLERİN 

KURUMASINA NEDEN OLMAKTADIR

Suların küçük göletler vasıtasıyla yüzeyde depolanması, 
büyük buharlaşma kayıplarına yol açmakta olup 
bu durum nedeniyle suların beslediği göllerde su 
seviyelerinde önemli azalmalara yol açmaktadır. 
Bunun önüne geçmek için tarım ürünleriyle birlikte 
su kullanımı ortaya koyan ve çevresel etkileri gözeten 
yeniden planlama çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu 
amaçla, özellikle gölleri besleyen yan kollar üzerinde 
inşa edilen barajlar gözden geçirilmeli, sulama 
alanlarına su tahsisi yeniden değerlendirilmelidir. 
Kuruyan göller nedeniyle iklim değişiklikleri 
tetiklenmekte ve yer altı suyu kirliliği artmaktadır. 
Burdur, Eber, Tuz ve Barla gölleri incelenmesi gereken 
projelerin başında yer almaktadır.

Suya ihtiyaç olan yerlerde, su kıtlığı su olan yerlerde de 
tarım arazilerinin şehirleşmeye açılma sorunu vardır. 
Bu durum yapılan yatırımların atıl kalmasına yol açtığı 
gibi gıda güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Tarım 
destekleri su potansiyeli ve çevresel etkiler birlikte 
değerlendirilerek verilmelidir.

TEKNİK SORUNLARA TEKNİK ÇÖZÜMLER ANCAK 
EĞİTİMLİ PERSONELLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

DSİ çok yoğun bir eğitim programına alınmalı, 
projelerdeki teknik yanlışlar ve maliyet artışları 
masaya yatırılmalıdır. Aynı konuda, aynı tip projelerde 
birbirine zıt teknik uygulamaların nedenleri üzerinde 
durulmalıdır. Sonradan yapılan ve büyük maliyet 
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artışlarına yol açan proje değişiklikleri üzerinde 
araştırmalar yapılmalıdır. Teknik bilgisizlik nedeniyle 
meydana gelen sorunlar nedeniyle personelin 
cezalandırılmasından ziyade teknik eğitim verilerek 
sorunlar giderilmelidir. Bunun yanında, öncelikle 
ödüllendirme mekanizması işletilmeli, projelerin açık 
olarak tartışılması sağlanmalı, yapılan hatalardan ders 
çıkarılmalı ve eğitim programının bir parçası haline 
getirilmelidir. Diğer yandan, denetleme mekanizması 
tam manası ile çalıştırılarak muhtemel hataların önüne 
geçilmelidir. Bütçe imkanları sınırlı olduğu için projelerde 
maliyet artışı nedeniyle projelerin tamamlanma süresinin 
uzamasının önüne geçilmelidir.

DSİ CUMHURBAŞKANLIĞINA 
BAĞLANMALIDIR

Ülkemizde yaşanan kuraklık, sel felaketleri, su yetersizliği 
sorunları ve iki yıldır süren pandemi dönemi sonrasında 
meydana gelen gıda fi yatlarındaki hızlı artış, radikal 
kararların alınmasının gereğini ortaya koymaktadır. 
DSİ’nin hızlı karar alabilmesi ve uygulamaya koyabilmesi 
gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu 
konuda ülkemize bir fırsat sunmaktadır. Binaenaleyh, 

DSİ, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda olduğu gibi 
Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmalıdır. Sonrasında da DSİ 
üst yönetimi hızlı karar alabilecek işinin ehli insanlarla 
taze bir başlangıç yapmalıdır.

SONUÇ
Küçük Menderes Havzası ile ilgili çalışmada ortaya 
koyulduğu üzere (Yılmaz ve Kocabaş, 2021) iklim 
değişikliğine bağlı olarak sıcaklıklardaki artış ve 
yağışlardaki düşüşler, akışlarda %30’a yakın azalışlara yol 
açmıştır. Nüfusa bağlı olarak talep artmakta olduğundan 
suya olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu durum, suyun daha 
verimli olarak kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Bütün dünyada pandemi döneminde üretimler azalmış 
olmasına rağmen tüketimler artmıştır. Bu durum gıda 
güvenliğinin önemini artırmaktadır. Türkiye’nin en büyük 
tarım arazileri Konya Kapalı Havzası’nda, GAP’ta ve 
Küçük Menderes Havzası gibi bölgelerde yer almaktadır. 
Başta bu havzalar olmak üzere sulama suyuna olan 
ihtiyacın giderilmesi için bu makalede yer alan projelerin 
hızla hayata geçirilmesi Türkiye için büyük önem arz 
etmektedir. DSİ, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda 
olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı’na bağlanarak hızlı kararlar 
alınmalı ve projelerin gerçekleşme süreci kısaltılmalıdır.
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yaklaşık 200 GWh/yıl enerji üretilebilir.

VII) Geçici bir süre için (Bu husus yani geçici olması 
çok önemli) Kızılırmak nehrinden su Konya Ovası’na 
pompalanabilir. Buradan da yaklaşık 150 milyon 
metreküp su alınabilir.

Tüm bu kaynaklardan Konya Kapalı Havzası’na yaklaşık 
1,15 milyar metreküp ilave su sağlanabilir. Sulama 
projelerinin kapalı sisteme döndürülmesi ile yaklaşık 
1 milyar metreküp su tasarrufu sağlanmasıyla birlikte 
su bütçesi artıya döndürülmüş, yer altı besleniminden 
daha fazla su tüketilmemiş olur. Havzadaki bütün 
kuyuların ruhsatlandırılmasıyla, su kotası uygulaması 
yapılması ve suyun ön yüklemeli kartlarla tüketiminin 
sağlanmasıyla, yer altı suyu seviyelerinin uydudan 
izlenmesiyle yer altı suyu seviyelerindeki değişimlere 
göre kota miktarları ayarlanabilir. Su kullanımının açık 
şeffaf olarak yönetilmesiyle, alana göre su tahsisinin 
yapılmasıyla, havzaya ilave su tedarik edilmesiyle, tarım 
teşviklerinin az su kullanan tahıllara yönlendirilmesiyle, 
çok su tüketen ürünlere dayalı sanayiinin havza 
dışından tedarikine yönelik sübvansiyonlar 
yapılmasıyla, suyu az kullanan sulama sistemlerinin 
hayata geçirilmesiyle ve verimli motorlar kullanarak 
daha fazla gelir elde etme zaruretinin azaltılmasıyla 
yaklaşık 3 milyon hektar alana sahip olan Konya Kapalı 
Havzası Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu tahılı fazlasıyla 
karşılayabilir.

Elektrik tüketiminin fazlalığı başa baş noktayı 
yakalamak için çiftçileri daha fazla su tüketen daha 
karlı ürünlerin ekimine zorlamaktadır. Verimli motorlar 
kullanılarak elektrik tüketimi yaklaşık %40 azaltılabilir. 
Böylece hem enerji tasarrufu ve hem de su tasarrufu 
sağlanabilir. Suya kota uygulamasına daha kolay 
geçilebilir. Bu fikir, bu makalenin yazarı tarafından 
GAP sulamalarından elde edilen verilere dayalı olarak 
geliştirilmiş ve Konya’da uygulanmıştır (Pınarkara, 
2021). Bu tedbirin uygulanmasında ilave bir kaynağa 
ihtiyaç yoktur çünkü elektrik tasarrufuyla verimli 
motorları finanse etmek mümkündür.

KÜÇÜK MENDERES HAVZASINDA YAŞANAN SU 
SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Küçük Menderes Havzası gibi yerlerde yer üstü 
depolamaları yapılarak suyun buharlaşması 
artırılmaktadır. Hem ilave yatırım yapılmakta hem 
de havzanın bütününe bakıldığında suyunu yer altı 
suyundan sağlayan binlerce hektar arazideki çiftçilerin 
kullanabileceği su kaynağı azaltılmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle yapılan barajlar ve barajlara su aktarmak 
için gerçekleştirilen su aktarma projeleri, suyunu 
yer altı suyundan sağlayan havzadaki tüm çiftçilerin 
çoğunluğunu olumsuz etkilemektedir. Bu sorunun 
çözümü, yer altı barajlarının da doğru yerlerde çok 
daha etkili olarak yapılması mümkündür (Yılmaz 
ve Kocabaş, 2021). Yapılan barajlarda su minimum 
su seviyesinde tutulmalı ve sadece taşkın sularını 
depolamasına müsaade edilmelidir. Beydağ Barajı 
membaında inşa edilen barajlarda ise su kullanımı çok 
azaltılmalıdır.

Türkiye’nin Hali Hazırda En Büyük Sulama Projesi Silvan 
Barajı ve Ara Depolamaları

2008 Yılında ilan edilen GAP Eylem Planı’nda yer alan 
Silvan Barajı ihalesi zamanlıca tamamlanmamıştır. 
İnşaatında meydana gelen sorunlar da zamanında 
çözüme kavuşturulamamıştır. Yaklaşık 250.000 hektar 
alanı sulayacak Silvan Barajı ve ara depolamaları 
aktarım tünelleriyle birlikte hızla tamamlanmalıdır. 
Bu bağlamda Tünel Açma Makinesi (TBM) ile 
tünellerin projelendirilmesine önem verilmeli, TBM ile 
projelendirilen tünellerin del-patlat tünele çevrilmesine 

müsaade edilmemeli, tünellerin işi geciktirmesinin 
önüne geçmek için tünel sözleşmeleri maliyet/
metretül olacak şekilde düzenlenmelidir. İşlerin 
durmasını engellemek için fiyat farkları, fiyat artışlarını 
karşılayacak şekilde hakkaniyetli hukuki düzenlemeler 
yapılmalıdır.

HAVZALARARASI SU TRANSFERİNE DAİR ÇARPICI 
BİR ÖRNEK DÜZBAĞ BARAJI

Düzbağ Barajı yapımından vaz geçilerek Adıyaman 
Göksu Araban Projesi kapsamında 70.000 hektarın 
cazibe ile sulanması sağlanmalıdır. Bu ve benzeri 
projelerin devreden çıkarılması ile hem maliyet hem 
de su tasarrufu sağlanabilir. Ne olursa olsun, neye 
mal olursa olsun içme suyunu cazibe ile şehirlere 
iletmeliyiz anlayışından vaz geçilmelidir. Bu suyun 
verimsiz kullanımına yol açtığı gibi çok pahalı baraj 
projelerinin de üretilmesine neden olmaktadır. Düzbağ 
Barajı Gövde Dolgu Hacmi Ilısu Barajı’nın başlangıçtaki 
gövde hacminden yaklaşık %25 daha büyüktür. Benzer 
büyüklükteki barajlar dikkate alındığında yatırım 
dönemi faizleri ile birlikte barajın 1 milyar ABD dolarına 
mal olması beklenmektedir. Cevabı aranan hayati soru 
şudur: Yılda sadece 140 milyon kWh enerji tasarrufu 
sağlamak için 1 milyar dolarlık baraj yapmak doğru 
mudur? Böyle büyük barajların yapılmasıyla havzadaki 
suyun tamamı Gaziantep’e çevrilebilir ve Adıyaman 
Göksu Araban Projesi kapsamında cazibe ile sulanması 
hedeflenen 70.000 hektar alanın önemli bir bölümü 
sulanamayabilir. Bu durum tarımı olumsuz etkileyeceği 
gibi Gaziantep’te suyun verimsiz kullanılmasına da yol 
açabilir. Olması gereken planlamasında öngörüldüğü 
biçimde suyun Gaziantep Şehri’ne inşaatı tamamlanan 
Çetintepe Barajı’ndan pompajla aktarılması veya 
suyu şehre cazibeyle iletecek diğer alternatiflerin 
değerlendirilmesidir.

YÜZEY DEPOLAMALARI BUHARLAŞMA 
KAYIPLARINI ARTIRMAKTA VE GÖLLERİN 

KURUMASINA NEDEN OLMAKTADIR

Suların küçük göletler vasıtasıyla yüzeyde depolanması, 
büyük buharlaşma kayıplarına yol açmakta olup 
bu durum nedeniyle suların beslediği göllerde su 
seviyelerinde önemli azalmalara yol açmaktadır. 
Bunun önüne geçmek için tarım ürünleriyle birlikte 
su kullanımı ortaya koyan ve çevresel etkileri gözeten 
yeniden planlama çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu 
amaçla, özellikle gölleri besleyen yan kollar üzerinde 
inşa edilen barajlar gözden geçirilmeli, sulama 
alanlarına su tahsisi yeniden değerlendirilmelidir. 
Kuruyan göller nedeniyle iklim değişiklikleri 
tetiklenmekte ve yer altı suyu kirliliği artmaktadır. 
Burdur, Eber, Tuz ve Barla gölleri incelenmesi gereken 
projelerin başında yer almaktadır.

Suya ihtiyaç olan yerlerde, su kıtlığı su olan yerlerde de 
tarım arazilerinin şehirleşmeye açılma sorunu vardır. 
Bu durum yapılan yatırımların atıl kalmasına yol açtığı 
gibi gıda güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Tarım 
destekleri su potansiyeli ve çevresel etkiler birlikte 
değerlendirilerek verilmelidir.

TEKNİK SORUNLARA TEKNİK ÇÖZÜMLER ANCAK 
EĞİTİMLİ PERSONELLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

DSİ çok yoğun bir eğitim programına alınmalı, 
projelerdeki teknik yanlışlar ve maliyet artışları 
masaya yatırılmalıdır. Aynı konuda, aynı tip projelerde 
birbirine zıt teknik uygulamaların nedenleri üzerinde 
durulmalıdır. Sonradan yapılan ve büyük maliyet 
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artışlarına yol açan proje değişiklikleri üzerinde 
araştırmalar yapılmalıdır. Teknik bilgisizlik nedeniyle 
meydana gelen sorunlar nedeniyle personelin 
cezalandırılmasından ziyade teknik eğitim verilerek 
sorunlar giderilmelidir. Bunun yanında, öncelikle 
ödüllendirme mekanizması işletilmeli, projelerin açık 
olarak tartışılması sağlanmalı, yapılan hatalardan ders 
çıkarılmalı ve eğitim programının bir parçası haline 
getirilmelidir. Diğer yandan, denetleme mekanizması 
tam manası ile çalıştırılarak muhtemel hataların önüne 
geçilmelidir. Bütçe imkanları sınırlı olduğu için projelerde 
maliyet artışı nedeniyle projelerin tamamlanma süresinin 
uzamasının önüne geçilmelidir.

DSİ CUMHURBAŞKANLIĞINA 
BAĞLANMALIDIR

Ülkemizde yaşanan kuraklık, sel felaketleri, su yetersizliği 
sorunları ve iki yıldır süren pandemi dönemi sonrasında 
meydana gelen gıda fi yatlarındaki hızlı artış, radikal 
kararların alınmasının gereğini ortaya koymaktadır. 
DSİ’nin hızlı karar alabilmesi ve uygulamaya koyabilmesi 
gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu 
konuda ülkemize bir fırsat sunmaktadır. Binaenaleyh, 

DSİ, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda olduğu gibi 
Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmalıdır. Sonrasında da DSİ 
üst yönetimi hızlı karar alabilecek işinin ehli insanlarla 
taze bir başlangıç yapmalıdır.

SONUÇ
Küçük Menderes Havzası ile ilgili çalışmada ortaya 
koyulduğu üzere (Yılmaz ve Kocabaş, 2021) iklim 
değişikliğine bağlı olarak sıcaklıklardaki artış ve 
yağışlardaki düşüşler, akışlarda %30’a yakın azalışlara yol 
açmıştır. Nüfusa bağlı olarak talep artmakta olduğundan 
suya olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu durum, suyun daha 
verimli olarak kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Bütün dünyada pandemi döneminde üretimler azalmış 
olmasına rağmen tüketimler artmıştır. Bu durum gıda 
güvenliğinin önemini artırmaktadır. Türkiye’nin en büyük 
tarım arazileri Konya Kapalı Havzası’nda, GAP’ta ve 
Küçük Menderes Havzası gibi bölgelerde yer almaktadır. 
Başta bu havzalar olmak üzere sulama suyuna olan 
ihtiyacın giderilmesi için bu makalede yer alan projelerin 
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KAYNAKÇA

Bütün dünyada 
pandemi 
döneminde 
üretimler azalmış 
olmasına rağmen 
tüketimler artmıştır. 
Bu durum gıda 
güvenliğinin 
önemini 
artırmaktadır.
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HIJYENIK ÇÖZÜMLERE 
ÇIKAN YOLCULUK
Geniş üretim alanı, kaliteli ekipmanları, güvenilir 

içeriği, tedarik zinciri ve uzman kadrosu ile fark oluşturan 
İvekim, profesyonellerin tercih ettiği bir marka olmanın 

yanında son tüketiciye de hitap ediyor

ABK Şirketler Grubu bünyesinde 
faaliyet gösteren İvekim Kimya 
ve İlaç Sanayi, ABK Şirketler 

Grubu bünyesinde bulunan Özel İdeal 
Öğrenci yurtlarının temizlik malzemeleri 
ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılamak 
amacıyla kuruldu. Ancak, dış piyasadan 
gelen arz talep doğrultusunda Fix Clean ve 
Oxihand markalarını ortaya çıkaran şirket, 
Fix Clean markası ile profesyonel temizlik 
deterjanları alanında ön plana çıkarken, 
İvekim, Oxihand markası ile dezenfektan ve 
ıslak mendil gruplarında sektörün bilinen 
markası haline geldi. Profesyonellerin tercih 
ettiği marka olması yolunda önemli bir adım 
olan Sağlık Bakanlığı onaylı Biyosidal Ruh-
satlı ürünleri ile güvenilir markalar arasında 
yer alan firma, Biyosidal Ruhsatı’nın yanın-
da GMP Belgesi, CE Belgesi ve ISO Belgeleri 
ile güvenilirliğini ve kalitesini tescilledi. 

Geniş üretim alanı, kaliteli ekipmanları, 
güvenilir içeriği, tedarik zinciri ve uzman 
kadrosu ile fark oluşturan İvekim, profes-

yonellerin tercih ettiği bir marka olmanın 
yanında son tüketiciye de hitap ediyor. 
Kendisi ve sevdikleri için sağlıklı yaşam 
alanları oluşturmak isteyen son tüketici, 
güvenilir içeriği ve hijyenik çözümleri ile 
İvekim Kimya ve İlaç Sanayi’ye ait Fix Clean 
ve Oxihand markalarını tercih ediyor. 

SAĞLIK VE KALİTE HASSAS NOKTAMIZ

Firmadan yapılan açıklamada, insanlara 
hijyen ve kaliteyi sunmak için yola çıktık-
ları belirtildi. Ar-Ge ve üretim ekipleri ile 
önce insan sağlığını sonra ise ihtiyaçlarını 
önemsediklerini vurgulayan açıklamada 
şunlar kaydedildi, “Tüketici ihtiyaçlarını 
hassasiyetle tespit edip onlara en uygun 
ürünü sunmak için çalışan ekip tüketiciye 
geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ya-
şam alanlarınızın temizliğinden, araç bakım 
ve temizlik ürünlerine kadar her ihtiyaca 
uygun ürünü Fix Clean markasında bulabi-
lirsiniz.  Covid-19 tedbirleri doğrultusunda 

günlük yaşantınızda daha çok yer edinen 
kolonya ve dezenfektan grubu ürünler ile 
hem sağlığınızı hem de cildinizi korudu-
ğunuz Oxihand ürünleri otel, hastane gibi 
profesyonellerin tercihi olduğu gibi son 
tüketicinin de tercih ettiği markalar arasın-
dadır. Tekli ıslak mendil alanında elde ettiği 
kalite ile Almanya Hollanda gibi Avrupa 
ülkelerinin de tercihi Oxihand markasıdır. 
Türkiye’de ise İç Anadolu Bölgesi başta ol-
mak üzere tüm Türkiye’ye İvekim kalitesini 
taşıyan geniş bir tedarik ağına sahip İvekim 
ile siz hala tanışmadınız mı?

HIZLI ÇÖZÜMLER…

Tüketicinin ihtiyaçlarını tespit eden ve 
onlar için en uygun ürünleri üreten İvekim, 
ihtiyaçlarınızın hızlı karşılanması konu-
sunda da hassas davranmaktadır. Yakla-
şık 10000 ton üretim kapasitesine sahip 
fabrika ve uzman ekibi ile birlikte tüketici 
ihtiyacı karşılanıp hızlı çözümler elde edil-
mektedir. Üretimden ulaşıma kadar tüm 
sürecin hassasiyetle takipçisi olan İvekim 
Kimya ve İlaç Sanayi’de istekleriniz sonuç-
suz kalmayacaktır. 

HER ALANDA BAŞARIYI YAKALAMAK…

Temizlik malzemeleri ve dezenfektan 
grubu ürünlerde yakalanan başarı İvekim’i 
farklı alanlarda yatırım yapmaya yönlendir-
miştir. 2012 yılında USA kaynaklı kalitesi 
ve güvenilirliği ile yaşama katkıda buluna-
cak ürünler geliştirip bu ürünleri Türkiye 
pazarına kazandırmak maksadıyla kuru-
lan Mensis Pharma Türkiye bu hedefleri 

doğrultusunda İvekim Kimya ve İlaç Sanayi 
ile anlaşma yapmıştır.Yapılan anlaşma ile 
İvekim Kimya ve İlaç Sanayi faaliyet alan-
larına bir yenisini ekleyerek insan sağlığı 
ve kalitesini daha iyiye taşıma hedefiyle 
Mensis Pharma Türkiye ile 17 ili ve 3 
bölgeyi içerisine alan ve ihracat yetkilerini 
kapsayan distrübütörlüğe karar verilmiş-
tir. Her alanda insan sağlığını önemseyen 
İvekim Kimya ve İlaç Sanayi gıda takviye 
ürünlerinde de bilgi, beceri ve tecrübesini 
ön plana çıkarmıştır.

YEM KATKI MALZEMELERİNDE DE 
İVEKİM KALİTESİ…

İvekim Kimya ve İlaç Sanayi Yeme Katkı 
markası ile ağırlıklı olarak yem katkı mad-
deleri ve premiks ürünlerini ithal ederek, 
son kullanıcıyla buluşturmaktır. Dünya’nın 
birçok ülkesinden, Avrupa standartlarına 
uygun olarak ithal edilen ürünler, müş-
teriler ile buluşturuluyor ve yaygın servis 
ağıyla onlara en iyi çözümler sunmak 
amaçlanıyor.

TECRÜBE, BİLGİ, BAŞARI…

ABK Şirketler Grubu bünyesinde 
faaliyet gösteren İvekim Kimya ve İlaç 
Sanayi tecrübe ve bilgisini yaptığı yatırım-
larla başarıya ulaştırıyor. Farklı alanlarda 
yaptığı yatırımlar ve elde ettiği başarılarla 
Konya’nın ön plana çıkan firmaları arasın-
da yer alıyor. Kozmetik alanında yapılacak 
bir yatırımdan bahseden İvekim, kozmetik 
sektöründe de ön plana çıkan bir markalar 
arasında yer almayı hedefliyor.”
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uygun ürünü Fix Clean markasında bulabi-
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larına bir yenisini ekleyerek insan sağlığı 
ve kalitesini daha iyiye taşıma hedefiyle 
Mensis Pharma Türkiye ile 17 ili ve 3 
bölgeyi içerisine alan ve ihracat yetkilerini 
kapsayan distrübütörlüğe karar verilmiş-
tir. Her alanda insan sağlığını önemseyen 
İvekim Kimya ve İlaç Sanayi gıda takviye 
ürünlerinde de bilgi, beceri ve tecrübesini 
ön plana çıkarmıştır.

YEM KATKI MALZEMELERİNDE DE 
İVEKİM KALİTESİ…

İvekim Kimya ve İlaç Sanayi Yeme Katkı 
markası ile ağırlıklı olarak yem katkı mad-
deleri ve premiks ürünlerini ithal ederek, 
son kullanıcıyla buluşturmaktır. Dünya’nın 
birçok ülkesinden, Avrupa standartlarına 
uygun olarak ithal edilen ürünler, müş-
teriler ile buluşturuluyor ve yaygın servis 
ağıyla onlara en iyi çözümler sunmak 
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TECRÜBE, BİLGİ, BAŞARI…
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bir yatırımdan bahseden İvekim, kozmetik 
sektöründe de ön plana çıkan bir markalar 
arasında yer almayı hedefliyor.”
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Seydişehir Belediyesi tarafından 
2018 yılında temelleri atılan, 
Çevre, Şehircilik ve İklim De-

ğişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 
geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Seydi-
şehir’in ilk termal tesisi olma özelliğine 
sahip olan Seydi Şifa Termal Tesisleri 
büyük ilgi görüyor.

2 BİN YILIK TERMAL KÜLTÜRÜ GÜN 
YÜZÜNE ÇIKARILDI

Seydişehir’in Ilıca Tepesinden doğal 
olarak çıkan termal su, geçmişten günü-
müze kadar Seydişehir’de şifa kaynağı 
olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 2 bin yıldır 
şifa kaynağı olarak kullanılan termal 
su, Seydişehir’in Termal Kültürünün 
geçmişine ışık tutuyor. Geçmişten gelen 
tecrübeler ve termal kültürünün Seydi 
Şifa Termal Tesisleriyle birlikte bir ahenk 
haline geldi, bölgenin ilk modern termal 
tesisi olma özelliğini kazandı.  

Geçmişten gelen tecrübelerle Seydi-
şehir’in termal şehir olma yolunda büyük 
adımlar atıldığını ifade eden Seydişehir 

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişe-
hir’in 2 Bin yıllık termal kültürünü en iyi 
şekilde sürdürdüklerini ifade etti. 

Seydi Şifa Termal Tesislerinin hizmete 
açılmasıyla birlikte bu kültürün gün 
yüzüne çıktığını da sözlerine ekleyen 
Başkan Tutal, konuşmalarında şu ifade-
lere yer verdi, “Seydişehir, 2 bin yıllık 
termal kültürüne sahip termal şehridir. 
Bugün Ilıca tepesinden doğal olarak çıkan 
termal sular, yaklaşık 2 bin yıl önce hem 
sulama suyu, hem de şifa kaynağı olarak 
kullanılmıştır. Bizler de şehrimizin sahip 
olduğu böylesi bir kültürü yeniden gün 
yüzüne çıkararak, geçmişten gelen termal 
tecrübelerimizi ve kültürümüzü Seydi 
Şifa Termal Tesislerimizde buluşturduk. 
Seydişehir’imizin ve bölgemizin ilk termal 
tesisi olma özelliğine sahip olan tesisimiz 
bu anlamda Seydişehir’imize, bölgemize, 
Konya’mıza ve ülkemize önemli bir değer 
sağlamaktadır” dedi. 

SEYDİ ŞİFA TERMAL TESİSLERİNDE 
KULLANILAN SU ENDER ŞİFALI 
SULAR ARASINDA YER ALIYOR

SEYDI ŞIFA
TERMAL TESISLERI

BAKAN KURUM 
TARAFINDAN AÇILDI 

.....................

4500 mg mineral değeriyle Konya’nın 
ve Türkiye’nin ender şifalı suları arasında 
yer alan Seydi Şifa Termal Tesislerinde 
kullanılan sular, 43 derece sıcaklıkla 
kaynağından çıkarak hiçbir soğutma ve 
dinlendirme işlemleri uygulanmadan tüm 
mineralleriyle doğrudan tesise ulaşıyor. 
Bu özelliğiyle dikkat çeken Seydi Şifa Ter-
mal Tesisleri, termal suların sağlığı geliş-
tirici ve koruyucu özelliğinin en yoğun bir 
şekilde misafirlerine sunuyor. 

Seydişehir’in termal sularının balne-
olojik değerlendirme çalışmasının uzman 
kuruluşlar tarafından yapıldığını da 
belirten Başkan Tutal, “Seydi Şifa Termal 
tesislerimizde kullandığımız Seydişehir’i-
mizin bereketli ve şifalı suları mineral ba-
kımından oldukça değerli bir sudur. Fizik-
sel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri 
Konya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Konya 
Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılmış 
olup, radyoaktivite analizleri ise Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer 
Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından 
yapılmıştır. Testler sonucunda tesisleri-
mizde kullandığımız termal sularımızın 
kalitesi ön plana çıkmış, balneolojik sınıf-
lamada kalsiyum ve sodyum bikarbonatlı 
miks termomineral su ve özel olarak ise 
sodyum bikarbonatlı(sodalı) özel balneolo-
jik su niteliği tespit edilmiştir. Tesisimizde 
kullanılan sularımız mineralli sular için 
eşik değer olan 1000 mg’ın üzerinde yer 
alıp 4500 mg’lık değeriyle tüm misafir-
lerimize hizmet vermektedir. İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve 
Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. M. Zeki Karagülle tarafından 
kalitesi tescil edilen termal sularımız Tür-
kiye’nin ve dünyanın ender şifalı suları 
olarak kayıtlara geçmiştir” dedi. 

BİRÇOK HASTALIĞI TEDAVİ EDİCİ 
ÖZELLİĞE SAHİP

Mineral bakımından oldukça zengin 

olan Seydi Şifa Termal Tesislerinde kulla-
nılan termal sular, birçok hastalığa karşı 
tedavi edici özelliğe sahip olmakla birlikte 
romatizmal hastalıklar, eklem ağrıları, eg-
zama, depresyona bağlı psikolojik rahat-
sızlıklar, kronik tekrarlayan ülserler, mide 
ve ince bağırsakların fonksiyonel rahat-
sızlıkları, gut hastalığı, kronik idrar yolları 
iltihapları, cilt hastalıkları, sedef hastalığı, 
bel ve boyun ağrıları, saç dökülmesi, 
kireçlenme, astım, bronşit, uykusuzluk, 
unutkanlık, obezite gibi hastalıkları da 
tedavi edici özelliğe sahiptir. 

Seydişehir ilçe merkezine 5 km mesa-
fede Isparta yolu üzerinde yer alan ve çok 
amaçlı olarak hayata geçirilen Seydi Şifa 
Termal Tesisleri, 13 bin m² açık, 5 bin 
m² kapalı alanıyla, bay ve bayan termal 
havuzlarıyla, spor alanlarıyla, tuz ve bu-
har odalarıyla, Türk hamamıyla, modern 
vitamin kafeteryasıyla, Seydişehir’e ve 
bölgeye yakışır bir şekilde her gün 12.00-
23.00 saatleri arasında hizmet vermeye 
devam ediyor. Termal tesislerimiz ve şifalı 
sularımız hakkında bilgi almak isteyen 
misafirlerimiz, tesisimize ait 0332 582 47 
70 numaralı telefonla bilgi alabilmekte-
dirler. 

Seydi Şifa Termal Tesislerinin açılışını 
gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı hemşehrimiz Sayın 
Murat Kurum’a, Sayın Valimiz Vahdet-
tin Özkan’a, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Konya 
protokolüne ve bölge belediye başkanları-
na teşekkür eden Başkan Tutal, “Seydişe-
hir, temeli gönül birliğine dayanan büyük 
bir ailedir. Bu ailenin temel şiarı da birlik, 
beraberlik ve dayanışmadır. Tüm hizmet-
lerimizde olduğu gibi şehrimiz için büyük 
önem taşıyan Seydi Şifa Termal Tesisleri-
mizin açılışında bizleri yalnız bırakmaya-
rak birlik, beraberlik ve dayanışma örneği 
gösteren herkese teşekkür ediyorum. 
Tesisimizin hayırlı ve bereketli olmasını 
diliyorum” diye konuştu. Mineral bakımından oldukça zengin diliyorum” diye konuştu. 
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Seydişehir Belediyesi tarafından 
2018 yılında temelleri atılan, 
Çevre, Şehircilik ve İklim De-

ğişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 
geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Seydi-
şehir’in ilk termal tesisi olma özelliğine 
sahip olan Seydi Şifa Termal Tesisleri 
büyük ilgi görüyor.

2 BİN YILIK TERMAL KÜLTÜRÜ GÜN 
YÜZÜNE ÇIKARILDI

Seydişehir’in Ilıca Tepesinden doğal 
olarak çıkan termal su, geçmişten günü-
müze kadar Seydişehir’de şifa kaynağı 
olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 2 bin yıldır 
şifa kaynağı olarak kullanılan termal 
su, Seydişehir’in Termal Kültürünün 
geçmişine ışık tutuyor. Geçmişten gelen 
tecrübeler ve termal kültürünün Seydi 
Şifa Termal Tesisleriyle birlikte bir ahenk 
haline geldi, bölgenin ilk modern termal 
tesisi olma özelliğini kazandı.  

Geçmişten gelen tecrübelerle Seydi-
şehir’in termal şehir olma yolunda büyük 
adımlar atıldığını ifade eden Seydişehir 

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişe-
hir’in 2 Bin yıllık termal kültürünü en iyi 
şekilde sürdürdüklerini ifade etti. 

Seydi Şifa Termal Tesislerinin hizmete 
açılmasıyla birlikte bu kültürün gün 
yüzüne çıktığını da sözlerine ekleyen 
Başkan Tutal, konuşmalarında şu ifade-
lere yer verdi, “Seydişehir, 2 bin yıllık 
termal kültürüne sahip termal şehridir. 
Bugün Ilıca tepesinden doğal olarak çıkan 
termal sular, yaklaşık 2 bin yıl önce hem 
sulama suyu, hem de şifa kaynağı olarak 
kullanılmıştır. Bizler de şehrimizin sahip 
olduğu böylesi bir kültürü yeniden gün 
yüzüne çıkararak, geçmişten gelen termal 
tecrübelerimizi ve kültürümüzü Seydi 
Şifa Termal Tesislerimizde buluşturduk. 
Seydişehir’imizin ve bölgemizin ilk termal 
tesisi olma özelliğine sahip olan tesisimiz 
bu anlamda Seydişehir’imize, bölgemize, 
Konya’mıza ve ülkemize önemli bir değer 
sağlamaktadır” dedi. 

SEYDİ ŞİFA TERMAL TESİSLERİNDE 
KULLANILAN SU ENDER ŞİFALI 
SULAR ARASINDA YER ALIYOR

SEYDI ŞIFA
TERMAL TESISLERI

BAKAN KURUM 
TARAFINDAN AÇILDI 

.....................

4500 mg mineral değeriyle Konya’nın 
ve Türkiye’nin ender şifalı suları arasında 
yer alan Seydi Şifa Termal Tesislerinde 
kullanılan sular, 43 derece sıcaklıkla 
kaynağından çıkarak hiçbir soğutma ve 
dinlendirme işlemleri uygulanmadan tüm 
mineralleriyle doğrudan tesise ulaşıyor. 
Bu özelliğiyle dikkat çeken Seydi Şifa Ter-
mal Tesisleri, termal suların sağlığı geliş-
tirici ve koruyucu özelliğinin en yoğun bir 
şekilde misafirlerine sunuyor. 

Seydişehir’in termal sularının balne-
olojik değerlendirme çalışmasının uzman 
kuruluşlar tarafından yapıldığını da 
belirten Başkan Tutal, “Seydi Şifa Termal 
tesislerimizde kullandığımız Seydişehir’i-
mizin bereketli ve şifalı suları mineral ba-
kımından oldukça değerli bir sudur. Fizik-
sel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri 
Konya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Konya 
Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılmış 
olup, radyoaktivite analizleri ise Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer 
Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından 
yapılmıştır. Testler sonucunda tesisleri-
mizde kullandığımız termal sularımızın 
kalitesi ön plana çıkmış, balneolojik sınıf-
lamada kalsiyum ve sodyum bikarbonatlı 
miks termomineral su ve özel olarak ise 
sodyum bikarbonatlı(sodalı) özel balneolo-
jik su niteliği tespit edilmiştir. Tesisimizde 
kullanılan sularımız mineralli sular için 
eşik değer olan 1000 mg’ın üzerinde yer 
alıp 4500 mg’lık değeriyle tüm misafir-
lerimize hizmet vermektedir. İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve 
Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. M. Zeki Karagülle tarafından 
kalitesi tescil edilen termal sularımız Tür-
kiye’nin ve dünyanın ender şifalı suları 
olarak kayıtlara geçmiştir” dedi. 

BİRÇOK HASTALIĞI TEDAVİ EDİCİ 
ÖZELLİĞE SAHİP

Mineral bakımından oldukça zengin 

olan Seydi Şifa Termal Tesislerinde kulla-
nılan termal sular, birçok hastalığa karşı 
tedavi edici özelliğe sahip olmakla birlikte 
romatizmal hastalıklar, eklem ağrıları, eg-
zama, depresyona bağlı psikolojik rahat-
sızlıklar, kronik tekrarlayan ülserler, mide 
ve ince bağırsakların fonksiyonel rahat-
sızlıkları, gut hastalığı, kronik idrar yolları 
iltihapları, cilt hastalıkları, sedef hastalığı, 
bel ve boyun ağrıları, saç dökülmesi, 
kireçlenme, astım, bronşit, uykusuzluk, 
unutkanlık, obezite gibi hastalıkları da 
tedavi edici özelliğe sahiptir. 

Seydişehir ilçe merkezine 5 km mesa-
fede Isparta yolu üzerinde yer alan ve çok 
amaçlı olarak hayata geçirilen Seydi Şifa 
Termal Tesisleri, 13 bin m² açık, 5 bin 
m² kapalı alanıyla, bay ve bayan termal 
havuzlarıyla, spor alanlarıyla, tuz ve bu-
har odalarıyla, Türk hamamıyla, modern 
vitamin kafeteryasıyla, Seydişehir’e ve 
bölgeye yakışır bir şekilde her gün 12.00-
23.00 saatleri arasında hizmet vermeye 
devam ediyor. Termal tesislerimiz ve şifalı 
sularımız hakkında bilgi almak isteyen 
misafirlerimiz, tesisimize ait 0332 582 47 
70 numaralı telefonla bilgi alabilmekte-
dirler. 

Seydi Şifa Termal Tesislerinin açılışını 
gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı hemşehrimiz Sayın 
Murat Kurum’a, Sayın Valimiz Vahdet-
tin Özkan’a, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Konya 
protokolüne ve bölge belediye başkanları-
na teşekkür eden Başkan Tutal, “Seydişe-
hir, temeli gönül birliğine dayanan büyük 
bir ailedir. Bu ailenin temel şiarı da birlik, 
beraberlik ve dayanışmadır. Tüm hizmet-
lerimizde olduğu gibi şehrimiz için büyük 
önem taşıyan Seydi Şifa Termal Tesisleri-
mizin açılışında bizleri yalnız bırakmaya-
rak birlik, beraberlik ve dayanışma örneği 
gösteren herkese teşekkür ediyorum. 
Tesisimizin hayırlı ve bereketli olmasını 
diliyorum” diye konuştu. Mineral bakımından oldukça zengin diliyorum” diye konuştu. 
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ŞİMDİLİK HER ŞEY YOLUNDA, 
AMA ŞİMDİLİK…

1995 yılında okuduğum çevre ve ekoloji kitabını 
tekrar okudum. Çevre bilimi aslında hepimizin 
bilmesi ve bilinçlenmesi gereken önemli bir 

genel kültürdür. Çevre bilimciler ruha dokunup 
şöyle bir tarif yapıyor: “Her nerede çevre kirliliği 
varsa, orda insanların ruhsal kirliliği de vardır. 
Çevrenin güzelliği de çirkinliği de o çevrede 
yaşayan insanların ruhuna yansır.”

Dünyanın yuvarlak olduğu yüzyıllardır bilinir ancak 
sınırlı olduğunu son yüzyılda anladık belki. Dünya 
sonsuz uzayda küçük bir canlı nokta. Yaşanmaz 
hale getirirsek pırtımızı toplayıp kaçacak başka yer 
de yok. Oysa atalarımız için böyle sorun yoktu. Orta 
Asya çölleşince topladılar çadırlarını, uzun yıllar ve 
çetin yollarla Anadolu’yu yurt tuttular. Minnettarız.
O devirlerde insanoğlunun gözünde dünya 
neredeyse uçsuz bucaksızdı. Ama şimdi gidecek 
yer kalmadı. Anadolu çoraklaşsa gidilecek yer 
diye düşünülen yerdeki insanların da,  gidecek yer 
aradığı zamandayız. Sanayi ürünü asit yağmurları ile 
sulanan ormanlar tehdit altında. 

Tarih kitapları, eski medeniyetlerin savaşlardan 
battığını yazar da memleketleri azar azar 
kemiren erozyon ve tarımsal üretimin düşmesi 
gibi uzun vadede ülkelerin gücünü etkileyen 
çevresel etkenlerden söz etmez. Oysa arkeolog ve 
ekologların bir arada çalıştıkları bazı projeler, çevre 
ve nüfus etkenlerinin uygarlıkların çöküşünde ne 
kadar önemli rol oynayabileceğini bize göstermekte.

Ekolojiyi diğer pek çok müspet bilim dalından 
ayıran önemli özelliği, bilimsel yöntem olarak 
tüme varmak yerine, tümden gelmek kuralının 
kullanılması gerekmektedir. Ekolojide, doğanın 
parçalarının tek tek nasıl işlediğine değil, bu 
parçaların ilişkilerine bakılır. Mesela; DDT’nin 
yalnız tarım zararlılarını öldürüp öldürmediğine 
değil, doğada başka hangi canlıları, ne şekilde 
etkilediği tartışıldı ve günümüzde yasaklandı. Bir 
buğday çeşidinin sadece hızlı büyüme yeteneği 
ve verimliliği değil, bu yeteneğin bölge koşullarına 
uyumu, adaptasyonu da bizi ilgilendirir. Ya da 
barajın bir tek suyuyla ilgilenmekle kalmaz, bu 
suyun kaynağını oluşturan havza ağaçlandırılmadığı 
takdirde, erozyonla taşınan toprağın bu barajı 
nasıl etkileyeceğini, bu tip sedimantasyonun 
gelmemesi için proje başlangıcında oluşacak 
erozyona karşı baraj havzasında ağaçlandırmayı 
öncelikle hesaba katmalıyız. Yıllar önce Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde yılanların zararları ve zehirli 

etkisinden korunmak için yapılan mücadelede, 
fare popülasyonunun çok artması ve adeta 
istilaya dönüşmesi, sevimsiz soğuk hayvan yılanın 
büyüğü fareleri, küçüğü böcekleri yiyerek doğanın 
dengesine yardımcı olduğu anlaşılmış oldu. 

Bugün ekosistemi, ‘’belli bir alanda yaşayan ve 
birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan canlılar 
ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu 
bir bütün’’ olarak tanımlamalıyız. Bir göl, bir ada 
ekosistem olarak düşünülebilir; Akdeniz ya da 
suyunu topladığı havzası ile Fırat Nehri de öyle. 
Ama en büyük ekosistem birimi, önce ülkeler daha 
sonra dünya ekosistemidir. Karalar, denizler, nehirler, 
canlısı ve cansızıyla tüm dünyanın oluşturduğu bu 
bütüne, canlı ve küre anlamında saygı duymalıyız.

Biyoloji profesörünün kapısında asılı yazıda şu 
yazıyordu: ‘’Bugün bir yeşil bitkiye teşekkür 
ettiniz mi?’’ Bu soru önemli ve anlamlı bir 
soru. Dünyada yeşil bitkiler olmasa yaşam da 
olmazdı, bizde olmazdık. Bildik ekosistemlerden 
özellikle okyanuslardaki fi toplanktonlar ve karasal 
ortamlardaki yeşil bitkiler yegâne oksijen üreticileri 
olup hayatın devamı için olmazsa olmazlardır.

Çernobil’deki nükleer santralin beklenmedik bir 
anda oluşan deprem nedeniyle patlamasıyla, tüm 
dünya gibi özellikle Karadeniz Bölgesi’ne taşınan 
radyasyondan tüm ekosistem etkilenmiştir. Bu tip 
teknolojik kazalar önemli çevre sorunlarına neden 
olarak komşu ülkeleri de etkiliyor. ABD, Kanada’ya; 
İngiltere ise İskandinav ülkelerine bol miktarda 
asit yağmuru yolluyor. Büyük Sahra Çölü, sınır 
tanımadan Afrika ülkelerini tehdide devam ediyor. 

Dünyanın çeşitli yerlerinden atmosfere karışan 
karbondioksit, metan gibi gazlar iklimleri etkiliyor. 
Artık dünya çok küçüldü. İnsanın teknolojik gücü 
geliştikçe, çevresine de etkisi artıyor. Gelişmiş 
ülkelerde ortaya çıkan çevresel hasarlar ise tüm 
dünyayı etkileyen küresel problemlere neden 
oluyor.

Tropik ormanların kapladığı alan, dünya yüzeyinin 
yalnızca %7’sini oluşturuyor ama yeryüzündeki 
hayvan ve bitki türlerinin %80’i bu bölgelerde 
yaşadığı herkesçe biliniyor. Bu türler arasında 
kereste değeri olan ağaçlar, tarım potansiyeli 
olan türler, belki de en önemlisi, henüz dünyanın 
varlığından bile haberdar olmadığı, tıp ve eczacılıkta 
kullanabilecek bitki, hayvan ve mikroorganizmalar 
var. 

CELİL ÇALIŞ
Ziraat Yüksek Mühendisi

Hem asit yağmuru, hem de toksik sanayi atıkları konusunda 
çok uygun düşen herkesçe bilinen bir hikaye var: Adamın 
biri, şöyle iddia edermiş: ‘’Galata Kulesi’nden atlarsam 
bana hiçbir şey olmaz!’’ Tartıştıklarından bazıları sonunda 
dayanamayıp ‘’Haydi atla da görelim. ’’ demişler. Bazıları 
da yapma, etme diye durdurmaya çalışmış fakat adam 
dinlememiş. Gitmiş, Galata Kulesi’nin tam tepesine çıkmış 
ve atlamış. Bu atlamanın sonucunun ne olacağını tahmin 
etmek zor değil. Ama rivayet ederler ki, bu aşırı iyimser ve 
deli adamın, kulenin restoran katı hizasından aşağıya doğru 
hızla düşerken şöyle bağırdığı duyulmuş: ‘’Şimdilik her şey 
yolunda gidiyor!’’ Toksik atıklar sorunu konusunda pek 
çok ülkedeki durum, kuleden atlayan adamın öyküsünü 
anımsatıyor. Dünyadaki modern kimyasal endüstrisinin 
tarihçesi yüz yıla kadar dayanıyor.

Tarım politikası bir yandan enerji politikasıyla bir yandan 
da nüfus politikasıyla yakından ilişkili. Ekolojik enerji 
yaklaşımından şöyle önemli bir sonuç çıkarabiliriz: Nüfus 
arttıkça, ya tarımsal üretim artacak ya da nüfusun yediği 
besinin kalitesi düşecek. Dünyanın ve ülkemizin nüfusu 
hızla artmakta. Dünya Sağlık Örgütüne göre 2050 yılına 
gelindiğinde mevcut tarım alanları aynı kalmak koşuluyla o 
zamanki nüfusu beslemek için üretimi iki katına çıkarmamız 
gerekiyor. Üretim arttıkça, petrole ve enerji gereksinimine 
bağımlılık da artacak. Çünkü bedelsiz yarar olmuyor, bu 
artışın bir de maliyeti var. Amaç, ekolojik çözümlerden 
yararlanarak bu maliyeti düşük tutmak olmalı. 

Enerji çeşitliliğine ağırlık vermek toplumlar için uzun vadede 
sigortadır. Örneğin tüm enerji kullanımını petrole bağlamış 
bir ülke, petrol tükenmeye yüz tutunca ya da pahalılaşınca 
krize düşüyor. Oysa petrolün yanında kömür, güneş, rüzgar, 
su ve biyogaz enerjisi üreten bir ekonomi, kriz tehlikesini 
büyük ölçüde sigortalamış oluyor. Yani çok yönlü ve çeşitli 
bir enerji politikası, riski bölerek azaltıyor.

Dünya ve ülkemizde tarım arazilerine amaç dışı kullanmak 
için hücum hız kesmiyor. Tarımsal amaç dışı kullanılacak 
o kadar marjinal alan dururken tarım arazilerinin gerek 
imar, gerek sanayii, gerekse başka bahanelerle amaç dışına 
çıkartılması hem de 2005 yılında çıkartılan Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanım Kanununa rağmen devam ediliyor. 

Âdem’den bu yana neslim getirdi,

Bana türlü türlü meyva yedirdi,

Her gün beni tepesinde götürdü,

Benim sadık yârim kara topraktır, diyor Aşık Veysel 
Şatıroğlu.

Toprağımızdan, suyumuzdan, güneşimizden, rüzgârımızdan, 
katı atıklarımızdan en yüksek faydayı sağlayarak doğayla 
barışık, doğaya saygılı üretim modellemelerimizi 
geliştirmeliyiz. Yeraltı zenginliklerimizi kullanmayalım 
demiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan en yüksek 
faydayı sağladıktan sonra tabi ki bizlere yüce yaratıcının 
sunduğu nimetlerden faydalanmalıyız. 

Mesela Bu memleketin bereketli toprakları su diye Hu 
çekerken, 112 milyar m3 yıllık yenilenebilir su varlığının 
yüzde elli beşi kullanılamadan sınır aşan veya denize dökülen 
sular olarak fayda vermeden ülkemizi terk etmektedir. 
Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, kendi kendine 
yetebilmek, üretim zincirini kırmama adına üreticilerimiz tüm 
şartları zorlamaktadır. Maalesef tarımsal girdilerdeki toplam 
masrafın yarısı 250-300 metrelerden çekilen su temininde 
kullanılan enerji giderlerine harcanmaktadır. Bunun yanında 
yerüstü sulamalarında sarf edilen enerji sulama masrafının 
1/3 seviyelerine düşmektedir. 

Biz hep diyoruz ya tarım camiası bir araya gelip 
Türkiye Tarım Platformunu oluşturmalıdır. Bunu 
sağladığımız gün karar vericilerin Devlet Projesi olarak 
“Su kaynaklarımızın her damlasını katma değere 
dönüştürmek için “Milli Su Planı”nı oluşturuyoruz. 
“diyeceği gündür. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın çok anlamlı bir sloganı 
var: ‘’Dünya bize dedelerimizden kalan bir miras değil, 
torunlarımıza bırakacağımız bir emanettir.’’ Bu deyiş, 
doğanın yalnızca bizim kuşağımıza ait olmadığını belirtiyor. 
Doğayı, bir mirasyedi gibi yalnız kendi kuşağımızın çıkarları 
için kullanamayız. Bizden sonraki kuşakları da düşünerek, 
doğayı ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir biçimde, akılcı 
ve düşünceli olarak kullanmak zorundayız.

Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını 
yaşanmaz’laştıranlardır. diyor, Cemil MERİÇ 

Tüm güzelliklerin temelinin eğitim olduğunu biliyoruz. 
İlköğretim düzeyinden itibaren tüm eğitim aşamalarında 
öğrencilerimize Çevre ve Ekoloji dersinin zorunlu olarak 
verilmesi doğaya saygı bilinci açısından son derece 
önemli ve gereklidir.
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ŞİMDİLİK HER ŞEY YOLUNDA, 
AMA ŞİMDİLİK…

1995 yılında okuduğum çevre ve ekoloji kitabını 
tekrar okudum. Çevre bilimi aslında hepimizin 
bilmesi ve bilinçlenmesi gereken önemli bir 

genel kültürdür. Çevre bilimciler ruha dokunup 
şöyle bir tarif yapıyor: “Her nerede çevre kirliliği 
varsa, orda insanların ruhsal kirliliği de vardır. 
Çevrenin güzelliği de çirkinliği de o çevrede 
yaşayan insanların ruhuna yansır.”

Dünyanın yuvarlak olduğu yüzyıllardır bilinir ancak 
sınırlı olduğunu son yüzyılda anladık belki. Dünya 
sonsuz uzayda küçük bir canlı nokta. Yaşanmaz 
hale getirirsek pırtımızı toplayıp kaçacak başka yer 
de yok. Oysa atalarımız için böyle sorun yoktu. Orta 
Asya çölleşince topladılar çadırlarını, uzun yıllar ve 
çetin yollarla Anadolu’yu yurt tuttular. Minnettarız.
O devirlerde insanoğlunun gözünde dünya 
neredeyse uçsuz bucaksızdı. Ama şimdi gidecek 
yer kalmadı. Anadolu çoraklaşsa gidilecek yer 
diye düşünülen yerdeki insanların da,  gidecek yer 
aradığı zamandayız. Sanayi ürünü asit yağmurları ile 
sulanan ormanlar tehdit altında. 

Tarih kitapları, eski medeniyetlerin savaşlardan 
battığını yazar da memleketleri azar azar 
kemiren erozyon ve tarımsal üretimin düşmesi 
gibi uzun vadede ülkelerin gücünü etkileyen 
çevresel etkenlerden söz etmez. Oysa arkeolog ve 
ekologların bir arada çalıştıkları bazı projeler, çevre 
ve nüfus etkenlerinin uygarlıkların çöküşünde ne 
kadar önemli rol oynayabileceğini bize göstermekte.

Ekolojiyi diğer pek çok müspet bilim dalından 
ayıran önemli özelliği, bilimsel yöntem olarak 
tüme varmak yerine, tümden gelmek kuralının 
kullanılması gerekmektedir. Ekolojide, doğanın 
parçalarının tek tek nasıl işlediğine değil, bu 
parçaların ilişkilerine bakılır. Mesela; DDT’nin 
yalnız tarım zararlılarını öldürüp öldürmediğine 
değil, doğada başka hangi canlıları, ne şekilde 
etkilediği tartışıldı ve günümüzde yasaklandı. Bir 
buğday çeşidinin sadece hızlı büyüme yeteneği 
ve verimliliği değil, bu yeteneğin bölge koşullarına 
uyumu, adaptasyonu da bizi ilgilendirir. Ya da 
barajın bir tek suyuyla ilgilenmekle kalmaz, bu 
suyun kaynağını oluşturan havza ağaçlandırılmadığı 
takdirde, erozyonla taşınan toprağın bu barajı 
nasıl etkileyeceğini, bu tip sedimantasyonun 
gelmemesi için proje başlangıcında oluşacak 
erozyona karşı baraj havzasında ağaçlandırmayı 
öncelikle hesaba katmalıyız. Yıllar önce Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde yılanların zararları ve zehirli 

etkisinden korunmak için yapılan mücadelede, 
fare popülasyonunun çok artması ve adeta 
istilaya dönüşmesi, sevimsiz soğuk hayvan yılanın 
büyüğü fareleri, küçüğü böcekleri yiyerek doğanın 
dengesine yardımcı olduğu anlaşılmış oldu. 

Bugün ekosistemi, ‘’belli bir alanda yaşayan ve 
birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan canlılar 
ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu 
bir bütün’’ olarak tanımlamalıyız. Bir göl, bir ada 
ekosistem olarak düşünülebilir; Akdeniz ya da 
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Biyoloji profesörünün kapısında asılı yazıda şu 
yazıyordu: ‘’Bugün bir yeşil bitkiye teşekkür 
ettiniz mi?’’ Bu soru önemli ve anlamlı bir 
soru. Dünyada yeşil bitkiler olmasa yaşam da 
olmazdı, bizde olmazdık. Bildik ekosistemlerden 
özellikle okyanuslardaki fi toplanktonlar ve karasal 
ortamlardaki yeşil bitkiler yegâne oksijen üreticileri 
olup hayatın devamı için olmazsa olmazlardır.
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anda oluşan deprem nedeniyle patlamasıyla, tüm 
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İngiltere ise İskandinav ülkelerine bol miktarda 
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Dünyanın çeşitli yerlerinden atmosfere karışan 
karbondioksit, metan gibi gazlar iklimleri etkiliyor. 
Artık dünya çok küçüldü. İnsanın teknolojik gücü 
geliştikçe, çevresine de etkisi artıyor. Gelişmiş 
ülkelerde ortaya çıkan çevresel hasarlar ise tüm 
dünyayı etkileyen küresel problemlere neden 
oluyor.

Tropik ormanların kapladığı alan, dünya yüzeyinin 
yalnızca %7’sini oluşturuyor ama yeryüzündeki 
hayvan ve bitki türlerinin %80’i bu bölgelerde 
yaşadığı herkesçe biliniyor. Bu türler arasında 
kereste değeri olan ağaçlar, tarım potansiyeli 
olan türler, belki de en önemlisi, henüz dünyanın 
varlığından bile haberdar olmadığı, tıp ve eczacılıkta 
kullanabilecek bitki, hayvan ve mikroorganizmalar 
var. 

CELİL ÇALIŞ
Ziraat Yüksek Mühendisi

Hem asit yağmuru, hem de toksik sanayi atıkları konusunda 
çok uygun düşen herkesçe bilinen bir hikaye var: Adamın 
biri, şöyle iddia edermiş: ‘’Galata Kulesi’nden atlarsam 
bana hiçbir şey olmaz!’’ Tartıştıklarından bazıları sonunda 
dayanamayıp ‘’Haydi atla da görelim. ’’ demişler. Bazıları 
da yapma, etme diye durdurmaya çalışmış fakat adam 
dinlememiş. Gitmiş, Galata Kulesi’nin tam tepesine çıkmış 
ve atlamış. Bu atlamanın sonucunun ne olacağını tahmin 
etmek zor değil. Ama rivayet ederler ki, bu aşırı iyimser ve 
deli adamın, kulenin restoran katı hizasından aşağıya doğru 
hızla düşerken şöyle bağırdığı duyulmuş: ‘’Şimdilik her şey 
yolunda gidiyor!’’ Toksik atıklar sorunu konusunda pek 
çok ülkedeki durum, kuleden atlayan adamın öyküsünü 
anımsatıyor. Dünyadaki modern kimyasal endüstrisinin 
tarihçesi yüz yıla kadar dayanıyor.

Tarım politikası bir yandan enerji politikasıyla bir yandan 
da nüfus politikasıyla yakından ilişkili. Ekolojik enerji 
yaklaşımından şöyle önemli bir sonuç çıkarabiliriz: Nüfus 
arttıkça, ya tarımsal üretim artacak ya da nüfusun yediği 
besinin kalitesi düşecek. Dünyanın ve ülkemizin nüfusu 
hızla artmakta. Dünya Sağlık Örgütüne göre 2050 yılına 
gelindiğinde mevcut tarım alanları aynı kalmak koşuluyla o 
zamanki nüfusu beslemek için üretimi iki katına çıkarmamız 
gerekiyor. Üretim arttıkça, petrole ve enerji gereksinimine 
bağımlılık da artacak. Çünkü bedelsiz yarar olmuyor, bu 
artışın bir de maliyeti var. Amaç, ekolojik çözümlerden 
yararlanarak bu maliyeti düşük tutmak olmalı. 

Enerji çeşitliliğine ağırlık vermek toplumlar için uzun vadede 
sigortadır. Örneğin tüm enerji kullanımını petrole bağlamış 
bir ülke, petrol tükenmeye yüz tutunca ya da pahalılaşınca 
krize düşüyor. Oysa petrolün yanında kömür, güneş, rüzgar, 
su ve biyogaz enerjisi üreten bir ekonomi, kriz tehlikesini 
büyük ölçüde sigortalamış oluyor. Yani çok yönlü ve çeşitli 
bir enerji politikası, riski bölerek azaltıyor.

Dünya ve ülkemizde tarım arazilerine amaç dışı kullanmak 
için hücum hız kesmiyor. Tarımsal amaç dışı kullanılacak 
o kadar marjinal alan dururken tarım arazilerinin gerek 
imar, gerek sanayii, gerekse başka bahanelerle amaç dışına 
çıkartılması hem de 2005 yılında çıkartılan Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanım Kanununa rağmen devam ediliyor. 

Âdem’den bu yana neslim getirdi,

Bana türlü türlü meyva yedirdi,

Her gün beni tepesinde götürdü,

Benim sadık yârim kara topraktır, diyor Aşık Veysel 
Şatıroğlu.

Toprağımızdan, suyumuzdan, güneşimizden, rüzgârımızdan, 
katı atıklarımızdan en yüksek faydayı sağlayarak doğayla 
barışık, doğaya saygılı üretim modellemelerimizi 
geliştirmeliyiz. Yeraltı zenginliklerimizi kullanmayalım 
demiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan en yüksek 
faydayı sağladıktan sonra tabi ki bizlere yüce yaratıcının 
sunduğu nimetlerden faydalanmalıyız. 

Mesela Bu memleketin bereketli toprakları su diye Hu 
çekerken, 112 milyar m3 yıllık yenilenebilir su varlığının 
yüzde elli beşi kullanılamadan sınır aşan veya denize dökülen 
sular olarak fayda vermeden ülkemizi terk etmektedir. 
Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, kendi kendine 
yetebilmek, üretim zincirini kırmama adına üreticilerimiz tüm 
şartları zorlamaktadır. Maalesef tarımsal girdilerdeki toplam 
masrafın yarısı 250-300 metrelerden çekilen su temininde 
kullanılan enerji giderlerine harcanmaktadır. Bunun yanında 
yerüstü sulamalarında sarf edilen enerji sulama masrafının 
1/3 seviyelerine düşmektedir. 

Biz hep diyoruz ya tarım camiası bir araya gelip 
Türkiye Tarım Platformunu oluşturmalıdır. Bunu 
sağladığımız gün karar vericilerin Devlet Projesi olarak 
“Su kaynaklarımızın her damlasını katma değere 
dönüştürmek için “Milli Su Planı”nı oluşturuyoruz. 
“diyeceği gündür. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın çok anlamlı bir sloganı 
var: ‘’Dünya bize dedelerimizden kalan bir miras değil, 
torunlarımıza bırakacağımız bir emanettir.’’ Bu deyiş, 
doğanın yalnızca bizim kuşağımıza ait olmadığını belirtiyor. 
Doğayı, bir mirasyedi gibi yalnız kendi kuşağımızın çıkarları 
için kullanamayız. Bizden sonraki kuşakları da düşünerek, 
doğayı ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir biçimde, akılcı 
ve düşünceli olarak kullanmak zorundayız.

Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını 
yaşanmaz’laştıranlardır. diyor, Cemil MERİÇ 

Tüm güzelliklerin temelinin eğitim olduğunu biliyoruz. 
İlköğretim düzeyinden itibaren tüm eğitim aşamalarında 
öğrencilerimize Çevre ve Ekoloji dersinin zorunlu olarak 
verilmesi doğaya saygı bilinci açısından son derece 
önemli ve gereklidir.
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Sektörde önemli 
çalışmalar sürdüren 

BGÖKMEN 
Peyzaj Karavan, 

vatandaşların talepleri 
doğrultusunda 

tasarladığı karavanları 
yenilebilir enerji 

sistemleriyle 
donatarak çevreci  

yaklaşımlar sergiliyor 

KARAVANLAR ENERJISINI 
GÜNEŞTEN ALIYOR

Sektörde önemli çalışmalar sür-
düren BGÖKMEN Peyzaj Ka-
ravan, vatandaşların talepleri 

doğrultusunda tasarladığı karavanlar ile 
karavan tutkunlarının unutulmaz anılar 
biriktirmesini sağlıyor. Özellikle doğal 
güzelleri ile ön planda olan Türkiye’yi 
gezmek isteyen vatandaşlar bütçelerine 
uygun hazırlattıkları karavan ile Türki-
ye’yi dolaşıyor. Türkiye’de karavancı-
lığın gelişmesi ile birlikte yurtdışından 
da karavan yapımı ile ilgili talep artıyor. 
Yapılan karavanlar da ise Yenilenebilir 

enerji sistemlerinden üst düzeyde 
faydalanılıyor. Doğa ve gezi 

tutkunları solar panel sistemi 
sayesinde artık karavanla-

rıyla çıktıkları gezilerde 
yanlarına fazladan malze-
me alma yükünden de 
kurtuluyor. 

‘TÜRKİYE’NİN 
DÖRT BİR 

TARAFINDAN 
SİPARİŞLER 
GELİYOR’

 BGÖKMEN 

Peyzaj Karavan olarak Türkiye’nin dört 
bir tarafına karavan üretimi gerçek-
leştirdiklerine dikkat çeken BGÖKMEN 
Peyzaj Karavan sahibi Behçet Büyükgök-
men, yaklaşık 4 yıldan bu yana profes-
yonel olarak karavan sektöründe yer 
aldıklarını söyledi. İlk karavanı kendine 
yaparak sektöre giriş yaptıklarını dile 
getiren Büyükgökmen, sektöre giriş hi-
kayesini şöyle anlattı, “Karavan yapmak 
ve karavan ile seyahat etmek benim en 
büyük hayalimdi. Oğullarımın ilk bana 
karavan yapmasının ardından karavana 
olan talep üzerine sektörde de yer almak 
istedik. Şirket olarak Türkiye’nin dört 
bir tarafından gelen talepler doğrul-
tusunda karavanlar yaptık” ifadelerini 
kullandı.

‘KARAVAN FİYATLARI TALEPLERE 
GÖRE DEĞİŞİYOR’

 Karavan fiyatlarının taleplere göre 
değiştiğini ifade eden Büyükgökmen ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “Karavanları 
hayatı idame ettirecek şekilde yapıyo-
ruz. Günlük yaşantıda vatandaşların 
ihtiyaç duyduğu tüm alanları tasarladı-
ğımız karavanlarda yer veriyoruz. Araç 

Sravan, vatandaşların talepleri 
doğrultusunda tasarladığı karavanlar ile 
karavan tutkunlarının unutulmaz anılar 
biriktirmesini sağlıyor. Özellikle doğal 
güzelleri ile ön planda olan Türkiye’yi 
gezmek isteyen vatandaşlar bütçelerine 
uygun hazırlattıkları karavan ile Türki-
ye’yi dolaşıyor. Türkiye’de karavancı-
lığın gelişmesi ile birlikte yurtdışından 
da karavan yapımı ile ilgili talep artıyor. 
Yapılan karavanlar da ise Yenilenebilir 

enerji sistemlerinden üst düzeyde 
faydalanılıyor. Doğa ve gezi 

tutkunları solar panel sistemi 
sayesinde artık karavanla-

rıyla çıktıkları gezilerde 
yanlarına fazladan malze-
me alma yükünden de 
kurtuluyor. 

‘TÜRKİYE’NİN 

içerisinde kullanacağımız elektriklerin 
ihtiyacını güneş enerjisi panelleri ile 
çözüyoruz. Bizler bireylerin kendi kendine 
yeten bir yaşam alanı tasarlıyoruz. Aracın 
içerisine de dizel ortam ısıtıcıları yerleşti-
riyoruz. Karavan fiyatları müşterilerimizin 
isteği ve talebi doğrultusunda değişiyor. 
Vatandaşların karavana olan taleplerin 
artması için devletin bu konuda çalışmalar 
yapması gerekiyor.”

‘TÜRKİYE’DE KARAVAN KÜLTÜRÜ 
YAYGINLAŞIYOR’

Türkiye’de karavan kültürünün yay-
gınlaştığına dikkat çeken Büyükgökmen, 
“Son yıllarda karavan kültürü de ülkemiz-
de giderek yaygınlaşıyor. Özellikle Avrupa 
ülkelerinde karavan yaşam biçiminin 
70 yıllık bir geçmişi var. Ülkemizde de 
karavan yaşam biçimi son yıllarda iyi bir 
ivme yakaladı. Karavan ’da iki tane çeşit 
var. Birisine çekme karavan dediğimiz 
herhangi bir aracın arkasına bağlanan 
römork şeklinde olanlara çekme karavan 
diye ifade ediliyor. Motokaravan diye ifade 
edilen Kumpir Karavan da minibüs tarzı 
araçların dışına dokunmadan içini minik bir 
ev şeklinde mobil ev olarak tasarlayarak ya-
pıyoruz.  Karavanlar standart olmaktan zi-

yade kullanıcıların isteğine göre tasarlanan 
bir ürün. Çekme karavana sahip olan kişi 
Karavan Kamp Yerlerine arkadaş grupları 
ya da kendileri giderek arabalarını Karavan 

Kamp yerlerine park ederek, araçları ile 
de gezerler. Karavanlarını bir nebi ev gibi 
kullanılıyor. Yılda belli zamanlarda kamp 
yapmak isteyenler için çekme karavanlar 
uygun olabiliyor. Çekme karavanda seya-
hat problemi vardır. Çekme karavanlar ile 
seyahat edilemez.  Bizler bize teslim edilen 
bir aracı karavana dönüştürüyoruz. Bize 
teslim edilen aracın içini komple boşaltıyo-
ruz ya da boş olan panelvan olarak teslim 
edilen araca bir kat yalıtım yapıyoruz.  
Yalıtımdan sonra araca elektrik tesisatı 
çekiyoruz. Yine karavanımıza temiz su ile 
pis su tesisatı çekiyoruz. Daha sonra ikinci 
bir kat yalıtım yapıyoruz. Yalıtımdan sonra 
tekrardan mobilya aşamasına geçmek için 
bir kaplama yapıyoruz.  Klozet ile birlikte 
sıcak suyunun olduğu bir duş bölümü ya-
pıyoruz. Yaptığımız karavanlarda müşte-
rilerimize bir ev ortamı rahatlığı sunmaya 
gayret ediyoruz ve sunuyoruz. Yaptığımız 
karavanlar mutfak bölümü oluyor. Mutfak 
alanında da buzdolabı ve evye ile ocak bu-
lunuyor. Yaptığımız karavanlara da atık su 
deposu koyuyoruz.  Oturma bölümünü de 
araçların durumuna göre dizayn ediyoruz.  
Aracın dışına koyduğumuz prize takıldı-

ğında araç normal ev elektriğine kavuşmuş 
oluyor. Yaptığımız karavanlara güneş pa-
nelleri de koyuyoruz” ifadelerini kullandı.
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‘TÜRKİYE’NİN 

içerisinde kullanacağımız elektriklerin 
ihtiyacını güneş enerjisi panelleri ile 
çözüyoruz. Bizler bireylerin kendi kendine 
yeten bir yaşam alanı tasarlıyoruz. Aracın 
içerisine de dizel ortam ısıtıcıları yerleşti-
riyoruz. Karavan fiyatları müşterilerimizin 
isteği ve talebi doğrultusunda değişiyor. 
Vatandaşların karavana olan taleplerin 
artması için devletin bu konuda çalışmalar 
yapması gerekiyor.”

‘TÜRKİYE’DE KARAVAN KÜLTÜRÜ 
YAYGINLAŞIYOR’

Türkiye’de karavan kültürünün yay-
gınlaştığına dikkat çeken Büyükgökmen, 
“Son yıllarda karavan kültürü de ülkemiz-
de giderek yaygınlaşıyor. Özellikle Avrupa 
ülkelerinde karavan yaşam biçiminin 
70 yıllık bir geçmişi var. Ülkemizde de 
karavan yaşam biçimi son yıllarda iyi bir 
ivme yakaladı. Karavan ’da iki tane çeşit 
var. Birisine çekme karavan dediğimiz 
herhangi bir aracın arkasına bağlanan 
römork şeklinde olanlara çekme karavan 
diye ifade ediliyor. Motokaravan diye ifade 
edilen Kumpir Karavan da minibüs tarzı 
araçların dışına dokunmadan içini minik bir 
ev şeklinde mobil ev olarak tasarlayarak ya-
pıyoruz.  Karavanlar standart olmaktan zi-

yade kullanıcıların isteğine göre tasarlanan 
bir ürün. Çekme karavana sahip olan kişi 
Karavan Kamp Yerlerine arkadaş grupları 
ya da kendileri giderek arabalarını Karavan 

Kamp yerlerine park ederek, araçları ile 
de gezerler. Karavanlarını bir nebi ev gibi 
kullanılıyor. Yılda belli zamanlarda kamp 
yapmak isteyenler için çekme karavanlar 
uygun olabiliyor. Çekme karavanda seya-
hat problemi vardır. Çekme karavanlar ile 
seyahat edilemez.  Bizler bize teslim edilen 
bir aracı karavana dönüştürüyoruz. Bize 
teslim edilen aracın içini komple boşaltıyo-
ruz ya da boş olan panelvan olarak teslim 
edilen araca bir kat yalıtım yapıyoruz.  
Yalıtımdan sonra araca elektrik tesisatı 
çekiyoruz. Yine karavanımıza temiz su ile 
pis su tesisatı çekiyoruz. Daha sonra ikinci 
bir kat yalıtım yapıyoruz. Yalıtımdan sonra 
tekrardan mobilya aşamasına geçmek için 
bir kaplama yapıyoruz.  Klozet ile birlikte 
sıcak suyunun olduğu bir duş bölümü ya-
pıyoruz. Yaptığımız karavanlarda müşte-
rilerimize bir ev ortamı rahatlığı sunmaya 
gayret ediyoruz ve sunuyoruz. Yaptığımız 
karavanlar mutfak bölümü oluyor. Mutfak 
alanında da buzdolabı ve evye ile ocak bu-
lunuyor. Yaptığımız karavanlara da atık su 
deposu koyuyoruz.  Oturma bölümünü de 
araçların durumuna göre dizayn ediyoruz.  
Aracın dışına koyduğumuz prize takıldı-

ğında araç normal ev elektriğine kavuşmuş 
oluyor. Yaptığımız karavanlara güneş pa-
nelleri de koyuyoruz” ifadelerini kullandı.
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