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Batı medeniyetinin sanayi devrimiyle birlikte tabia-
tı, üzerinde tahakküm kurulması gereken bir meta 
olarak görmesi, bugün bizi çevre felaketleriyle baş 
başa bırakmıştır. Havaya, suya, toprağa saygı göster-

meyen, daha fazla üretmeyi, daha fazla kazanmayı dikte eden 
bu anlayış, dünyamızı giderek yaşanılamaz bir yer haline ge-
tirmektedir. Son yıllarda yaşanan tabii afetler, yeşil kalkınma 
prensiplerini göz ardı eden ülkelerin, kendileriyle birlikte tüm 
insanlığa da zarar verdiklerini göstermiştir. Gelinen aşamada, 
ekonomik kazançtan ziyade çevreyi merkeze alan ve çevreye 

değer veren yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğu aşikârdır. 

“Yarın kıyamet kopacağını bilsen de, elindeki fidanı toprağa 
dik” diyen bir medeniyetin mensupları olarak tabiatın korun-

T A K D İ M
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ması, ülkemizin temel önceliklerinin başında yer almaktadır. 
Çevreyi yok etme pahasına büyümeyi amaçlayan bir ekonomi 
modeli, milletimizin inancına da, kültürüne de terstir. Bu anla-
yışla 2002 yılından itibaren kalkınmayı, ekonomik büyümenin 
yanı sıra sosyal, teknolojik, kurumsal ve çevre boyutları da olan 
kapsamlı bir dönüşüm süreci olarak gördük. Türk ekonomisini 
tarihinin en yüksek büyüme rakamlarına ulaştırırken, gelirde 
adaletin tesisi, istihdamın artırılması, dezavantajlı toplum ke-
simlerinin desteklenmesi gibi sürdürebilir kalkınma hedefleri-
mizden de kopmadık. 

Bunun yanında yenilenebilir enerjinin, atık yönetiminin, özel-
likle orman alanlarının artırılması gibi hususlarda önemli me-
safe aldık. Atık yönetimi konusunda attığımız en önemli adım 
olan “Sıfır Atık” projemizle hem çevreyi korumada hem de va-
tandaşlarımız arasında geri dönüşüm bilincini geliştirmede 
yeni bir aşamaya geçtik. Eylül ayında Paris İklim Anlaşmasını 
onaylayarak, son 19 yılda çevreyle ilgili hayata geçirdiğimiz tüm 
projeleri adeta taçlandırdık.

Türkiye, Paris Anlaşması’na uyum sürecinde 2053 yılını, emis-
yonu net olarak sıfıra indireceği tarih olarak taahhüt etmiştir. 
Bu kapsamda özellikle fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazlarıy-
la, bunları yutan, yok eden okyanus ve yeşil alanların birbirine 
eşitlenmesi anlamına gelen net sıfır emisyon amacı çerçeve-
sinde ciddi adımlar atılacaktır. Ülkemizin ilk yerli otomobilini 
elektrikli olarak tasarlamamız, yenilenebilir teknolojilerdeki 
atılımlarımız ve akıllı binalar ve şehirler konusundaki teşvikle-
rimiz, bu doğrultudaki tercihlerimizin birer örneğidir. 

İklim değişikliği, ülkemizin küresel yönetim sistemindeki hak-
sızlıklara yönelik itirazlarında ne kadar haklı olduğunu gös-
termektedir. Tüm insanlığın ortak sorunu olan iklim kriziyle 
mücadelenin yine küresel işbirliği ve dayanışma esasında yü-
rütülmesi önemlidir. Şimdiye kadar uyguladıkları ekonomik 
politikalarla iklim değişikliğini derinleştiren gelişmiş ülkeler, 
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bu süreçte daha fazla yükümlülük üstlenmelidir. Aksi takdirde 
yeni adaletsizliklerin ve haksızlıkların yaşanması kaçınılmaz-
dır. 

Türkiye olarak, gelinen noktadaki tarihi mesuliyetimiz yok de-
necek kadar az olmasına rağmen, iklim değişikliğiyle mücade-
leye samimi destek veriyoruz. İklim kriziyle mücadelede konu-
sunda insanlığın artık bir yol ayrımına ulaştığına inanıyoruz. 
Hem kendi evlatlarımızın hem de dünyada yaşayan tüm can-
lıların çevre üzerindeki haklarını gözeten bir anlayışla hare-
ket etmemiz, insanlık için ihtiyaçtan öte bir mecburiyet halini 
almıştır. Önümüzdeki dönemde Türkiye, kadim kültüründen 
ilhamla Yeşil Kalkınma Devrimini tüm çalışmalarının merkezi-
ne yerleştirerek, iklim krizinin çözümünde öncü ve etkin bir rol 
üstlenmekte kararlıdır.

T Ü R K İ Y E  C UM H U R İ Y E T İ  C UM H U R BA Ş K A N I

R E C E P  TAY Y İ P  E R D O ĞA N
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Türkiye olarak kalkınmayı her zaman ekonomik bü-
yümenin yanında sosyal, teknolojik, kurumsal ve 
çevresel alanlarda yapısal dönüşümlerin gerçekleşti-
rilmesi olarak algıladık ve uyguladık. Hayata geçirdi-

ğimiz tüm politikalar niceliksel değişiminin yanında niteliksel 
değişime verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır. 2002 yılından 
beri milletimizin topyekûn kalkınmasına yönelik bakış açımız 
milli gelirin adil dağılımı, istihdamın artırılması ve yenilikçi 
ekonomi girişimlerinin sağlanması gibi hedeflere odaklanma-
mızı sağladı. Bununla beraber dünyadaki en büyük problemler-
den biri olarak gördüğümüz iklim değişikliğine karşı gereken 
tedbirleri hayata geçirmek tüm bu politikaların mütemmim cü-
züdür.

Bu 20 yıllık iktidar tecrübesi, bizim sadece ulusal ve bölgesel ko-
nulara değil uluslararası konulara da odaklanmamızı sağladı. 
Kendi bölgesine hapsedilmek ve uluslararası problemler konu-
sunda sessiz kalmak tarihten gelen perspektifi ve misyonuyla 
örtüşmeyen Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
dünyadaki adaletsiz yapıyı en iyi biçimde gözlemleyip ona karşı 

Ö N S Ö Z
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itiraz edebilen bir duruşa sahip olmuştur. Dünyada ekonomik, 
siyasi ve çevresel açılardan uzun yıllardır devam eden sömü-
ren-sömürülen sistemi, önümüzde duran iklim değişikliği gibi 
uluslararası krizlerin bize gösterdiği gibi artık sürdürülemez 
haldedir. Çünkü bu adaletsiz sistem sadece ülkeleri ve insanları 
değil aynı zamanda doğayı da sömürülmesi ve savaşılması ge-
reken bir düşman haline getirmiştir. Havaya, suya, toprağa say-
gı göstermeden büyüme anlayışı dünyayı giderek yaşanılamaz 
bir yere çevirmektedir. Dünyanın doğayı ve yeşili düşman ola-
rak algılama şansının kalmadığı artık ortadadır. Düşük karbon 
ekonomisine entegrasyon sağlayarak sürdürülebilir ve kapsayı-
cı bir küresel ekonominin inşası dünya için bir kırmızı çizgiye 
dönüşmüştür. 

Türkiye olarak Paris Anlaşması başta olmak üzere uluslarara-
sı mutabakatları destekliyor ve dünyanın ortak problemi olan 
küresel iklim krizi ile tüm ulusların ortak mücadele etmesi ge-
rektiğini savunuyoruz. Yeşili korumayı asla kalkınma nokta-
sında verilen bir taviz olarak değil aksine uzun süreçte doğayı 
koruyarak kârlı çıkılacak bir kalkınma biçimi olarak değerlen-
diriyoruz. Kısa süreli çıkarlar için yeşil kalkınma prensiplerini 
benimsemeyen ülkeler sadece dünyaya değil kendilerine de za-
rar verecektir. Türkiye olarak orta ve uzun vadeli tüm kalkınma 
programlarımızı, uygulamalarımızı, yeşil kalkınma devriminin 
gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve 
yürüteceğiz. Bu tercih bizim için bir lüks, bir kayıp, bir taviz de-
ğil tam tersine bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası 
olacaktır. Zaten uzun bir süredir yenilenebilir enerjinin, atık 
yönetiminin, özellikle orman alanlarının artırılması gibi hu-
suslardaki gayretlerimizle bu konuda belirli bir mesafe kaydet-
miştik. Atık yönetimi noktasında Sayın Emine Erdoğan Hanı-
mefendi’nin öncülüğündeki “Sıfır Atık” projesiyle bir anlamda 
hem doğayı koruma hem de geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi 
bilinci geliştirme açısından bir üst aşamaya geçmiştik. 

Paris Anlaşması’na uyum sürecinde 2053 yılını, emisyonu net 
olarak sıfıra indireceği tarih olarak taahhüt eden Türkiye, in-
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sanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği konusunda 
sessiz kalmayacak aksine öncü bir rol üstlenecektir. Türkiye 
hâlihazırda Suriye başta olmak üzere, düzensiz göçün engellen-
mesine yönelik çabalarda oldukça yalnız bırakılmıştır. Dünya, 
iklim değişikliğine bağlı büyük göçlerin arifesinde iken Türki-
ye’nin böyle bir sürecin dışında kalması düşünülemez. 

İklim değişikliği, ülkemizin küresel yönetim sistemindeki hak-
sızlıklara yönelik “daha adil bir dünya mümkün” siyasi vizyo-
nunun ne kadar haklı olduğunun somut bir göstergesi haline 
dönüşmüştür. Her konuda olduğu gibi iklim değişikliği husu-
sunda da bizim safımız, yine mazlumların, mağdurların yanı 
olacaktır. Nasıl sömürgeciliğe, terörizme, her türlü ayrımcılığa 
karşı tüm gücümüzle mücadele ediyorsak iklim değişikliğinin 
yol açacağı sonuçlar konusunda da adaletsizliğin, haksızlığın 
karşısında dimdik duracağız. Türkiye aynı zamanda Yeşil Kal-
kınmayı, insanı önceleyen bir kalkınma vizyonu olarak ortaya 
koyarak dünyaya örnek teşkil edecektir.

Elinizdeki bu eser, Türkiye’nin yeşil kalkınma alanındaki bu 
vizyonunu her yönüyle anlatan bir belge niteliğindedir. İnanı-
yorum ki yeşil kalkınma devrimi ülkemizin modernleşme sü-
recinde bir dönüm noktası olacak, yakın gelecekte hayata geçi-
rilecek yapısal reformlarla Türkiye, daha yaşanabilir bir dünya 
için stratejik adımlarını atarak bu alanda da öncü bir rol oyna-
yacaktır.

P RO F.  D R .  FA H R E T T İ N  A LT U N
T Ü R K İ Y E  C UM H U R İ Y E T İ  C UM H U R BA Ş K A N L I Ğ I  İ L E T İ Ş İ M  BA Ş K A N I
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0 1
U L U S L A R A R A S I  
S Ü R E Ç L E R  V E 

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R 
K A L K I N M A

Özellikle 20. yüzyılın ortalarında toplumlar çevre-
leriyle olan ilişkilerinde birtakım sorunların oldu-
ğunu fark etmiştir. Doğa ve insan arasındaki bu 
egemenlik ilişkisinin yeniden düzenlenmesi ge-

rektiği, dünyanın kaynaklarının sınırlı olduğu ve gelecek ne-
sillerin emaneti olan bu dünyanın korunması gerektiği hem 
uluslararası hem de ulusal düzeyde yapılan girişimlerle dile 
getirilmeye başlamıştır. Çevresel sorunların artması ve bu 
sorunların niteliği çevre sorunları ile mücadelenin bireysel 
ve ulusal bir zeminde sürdürülemeyeceğini, küresel bir bilinç 
ve dayanışma ile çözüm arayışının mümkün olduğu gerçeği-
ni ortaya koymuştur. Bu mücadele sürecinin küresel açıdan 
ilk adımları Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenen çev-
re konferanslarında hazırlanan bildirgelerde ve uluslararası 
anlaşmalarda, ülkelerin ulusal stratejilerinde yer bulmuştur. 

Sürdürülebilir kalkınma veya daha açık bir ifade ile sürekli 
ve dengeli kalkınma bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin 
de kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânlarını ellerinden al-
madan karşılama ve kalkınma düşüncesini esas almaktadır. 
Sürdürülebilir kalkınma anlayışının temelinde herkesin te-
mel ihtiyaçlarının ve daha iyi yaşam beklentisinin karşılan-
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ması ve bu yapılırken de gelecek nesillerin kaynaklarının da 
korunması fikri yer almaktadır.

Stockholm Konferansı adıyla bilinen Birleşmiş Milletler 
Çevre Konferansı 5 Haziran 1972’de Stockholm’de toplan-
mış ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 113 ülkenin 
katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu konferans sonunda insan fa-
aliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerine, ülkelerin 
ekonomik gelişme sorunlarına, yaşam koşullarının geliştiril-
mesine, konuyla ilgili uluslararası örgütlere ve hukuka deği-
nilerek uluslararası iş birliği ve dayanışma vurgulanmıştır. 
1972 yılında Stockholm Konferansı’nın ardından Birleşmiş 
Milletler doğrudan çevre işlerinin yönetimi için Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı’nı (UNEP) oluşturmuştur. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1983 yılında Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonunu kurarak Gro Harlem Brundtland’a 
değişmenin küresel gündemini hazırlama görevi vermiştir. 
1987’de hazırlanan Brundtland Raporu olarak da bilinen 
“Ortak Geleceğimiz” adlı bu raporda ilk kez çevre 
sorunlarının çözümünde bugün de en etkili araç olarak 
görülen sürdürülebilir kalkınma kavramına yer verilmiştir. 
Çevre konusunda duyulan kaygıları yönlendirmek, farklı 
ekonomik kalkınma düzeylerindeki ülkeler arasında iş 
birliği sağlamak, insan-kaynak ilişkisini çevre-kalkınma 
bağlamında ele alarak ortak amaç belirlemek ve uzun vadeli 
çevre stratejileri belirlemek raporda yer alan konular arasında 
yer almıştır. Bu raporda geleceğe yönelmek ve gelecek 
kuşakların çıkarlarını gözetmek ve gerekli önlemleri almak 
da özellikle vurgulanmıştır. Bu raporla kaynakların sınırlılığı 
kabul edilerek mevcut durumdan farklı, dengeli ve sürekli 
kalkınma olarak yeni bir kalkınma anlayışı önerilmiştir.
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Görsel 1: Sürdürülebilir Kalkınma

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA

EKONOMİK
KALKINMA

ÇEVRESEL
KALKINMA

SOSYAL 
KALKINMA

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Ekonomik Komisyonu 14-16 
Mayıs 1990 tarihlerinde Bergen’de “Ortak Gelecek İçin Ey-
lem” adında bölgesel bir konferans düzelenmiş ve konferans 
sonunda “Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Bergen Balkan-
lar Bildirgesi” yayımlanmıştır. Bildirgede çevreye yönelik 
tehditler belirlendikten sonra sürdürülebilir kalkınma eko-
nomisi, enerji kullanımı, sanayi faaliyetleri, çevre duyarlılığı-
nın artırılması ve halkın katılımı konuları ve sürdürülebilir-
liğin sağlanması için uluslararası iş birliğine dayalı bir süreç 
önerilmiştir.

3-14 Haziran 1992 tarihlerinde, Rio de Janerio’da düzenlenen 
BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio Konferansı), 
ulusların çevreye duyarlı yönetim şekilleri benimsemeleri-
ne yönelik bir dizi ilkenin kabulü açısından önemli bir adım 
olmuştur. Bu çerçevede, başta bir eylem planı olan Gündem 
21’in yanı sıra, Rio Bildirisi ile Orman İlkeleri de kabul edil-
miştir. Ayrıca, Konferans sırasında, BM İklim Değişikliği Çer-
çeve Sözleşmesi ile BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi imzaya 
açılmıştır. Rio Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda 
hazırlanan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ise, 1994 yı-
lında imzaya açılmıştır.
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Kalkınma için evrensel bir çerçeve ortaya koyan, BM Binyıl 
Zirvesi’nde hükümetler tarafından 2000 yılında kabul edi-
len ve 2015 yılını hedefleyen Binyıl Bildirisi ve Binyıl Kal-
kınma Hedefleri, ortak geleceğimiz için gelişmekte olan ül-
kelerin, gelişmiş ülkelerle birlikte iş birliği içinde çalışmasını 
sağlayan bir araç olarak kabul edilmektedir. Binyıl Kalkınma 
Hedefleri’nde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması kapsa-
mında, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal politika ve 
programlarla uyumlaştırılması ve çevresel kaynaklarda ya-
şanan kayıpların tersine çevrilmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı-
nın azaltılması, sağlıklı içme suyuna sürdürülebilir biçimde 
erişememe oranının yarı yarıya azaltılması hususları yer al-
mıştır.

Rio Konferansı’nda ortaya çıkan sonuçların takibi, ülkelerin 
ve ilgili paydaşların Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma ça-
balarının uyumlu hale getirilebilmesi için 26 Ağustos- 4 Ey-
lül 2002 tarihlerinde, Johannesburg’da “Dünya Sürdürüle-
bilir Kalkınma Zirvesi” gerçekleştirilmiştir.

Bu çabaların bir devamı olarak, 1992 Rio Konferansından 20 
yıl sonra, 20-22 Haziran 2012 tarihlerinde, Rio de Janerio’da 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) dü-
zenlenmiştir. Rio+20 Zirvesi sonucunda “İstediğimiz Gele-
cek” isimli, kalkınma için yol haritası niteliğinde bir sonuç 
belgesi kabul edilmiştir. Ayrıca bu konferansta yeşil eko-
nomi modeli önemli bir gündem olarak ele alınmıştır. Yeşil 
ekonomi modeli, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştiril-
mesini sağlayacak ekonomi modeli olarak sunulmuştur.

27 Eylül 2015 tarihinde New York’ta Gündem 2030: BM Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçları kabul edilmiştir. Binyıl 
Kalkınma Hedefleri’nin devamı niteliğinde olan BM Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçları 17 hedef ve 169 alt hedeften 
oluşmaktadır. Aşırı yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve 
adaletsizlik ile mücadele ve iklim değişikliğini düzeltme bu 
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amaçların üç ana çerçevesi olarak kabul edilmiştir. 2030 yılı 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile yeni bir küresel kalkın-
ma çerçevesi çizerek sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliği, 
kuraklıkla mücadele, biyoçeşitliliğin korunması gibi çevre 
konuları sürdürülebilir kalkınma gündemine alınmıştır. 

Görsel 2: Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar
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Günümüzde sürdürülebilir kalkınma çok sık kulla-
nılmasına rağmen aynı zamanda tartışılan da bir 
kavramdır. 21. yüzyılla başlayan çevresel, ekono-
mik ve toplumsal olumsuz olaylar dizisi sürdürü-

lebilir kalkınmanın yeniden yapılanması gerektiğini ortaya 
koymuştur. Sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında de-
ğerlendirilmesi gereken yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük 
karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi kav-
ramları ortaya çıkarmıştır. Bu yapılanmayla sürdürülebilir 
kalkınma devam edecek ancak yeni bir ivme kazanacaktır. 
Bu ivmeyi sağlayacak olan ise 2005 yılında Asya-Pasifik böl-
gesinde ortaya çıkan yeşil büyüme olgusudur. Yeşil büyüme, 
her ne kadar 2005 yılında ortaya çıksa da kavramı popüler 
hale getiren olgu 2008 yılı ekonomik krizidir. Bu krizin sos-
yal, ekolojik ve ekonomik ayaklarının olması üçlü bir kriz ola-
rak değerlendirilmesine vesile olmuştur. Krizden çıkışın yeşil 
yeni düzenle sağlanacağı konusunda fikirler beyan edilmiş 
ve kabul görmüştür. Hatta yeşil düzen sadece politik çev-
relerle ve yeşil ekonomistlerle kalmamış, BM Çevre Progra-
mı (UNEP) tarafından da krize çözüm olarak sunulmuştur. 
UNEP ve OECD’in yeşil büyüme açısından pozisyonu çevre-
sel iyileştirmelere katkı sağlayan mal ve hizmetlerin yatırım 
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ve tüketimini önceliklendirmektir. Bunun çıktıları çevresel 
sürdürülebilirlik, ekonomik gelişme, gelir artışı, istihdam 
ve fakirliğin azaltılması olarak ortaya konulmaktadır. Av-
rupa Birliği ise yeşil ekonominin sürdürülebilir üretim, tü-
ketim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı ile 
yeni iş imkânlarının yaratılmasının insan refahının artırıl-
masıyla yakından ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Ancak 
yeşil ekonomi kavramı açısından uluslararası bir konsensüs 
bulunmamaktadır. Bununla beraber yeşil büyüme üç te-
mel zorunluluğun oluşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bunlar; 
sürdürülebilir kalkınma, ekonomik bir politika ve mevcut 
ekonomik sistemin kaynak kullanımının sürdürülemez ve 
verimsiz olmasıdır. Artık günümüz itibarıyla sürdürülebilir 
kalkınma ve yeşil büyüme kavramları birlikte kullanıldığı 
zaman bir anlam ifade etmektedir.

Yeşil büyümenin sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması-
nın bir modeli olarak ileri sürülmesi, tüm ülkelerin içine düş-
müş olduğu ekonomik, sosyal ve ekolojik krizlerden bir kur-
tulma, çözüm bulma ve çıkış yolu olarak görülmesindendir. 
Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyümenin iki ayrı kavram 
olduğu aşikârdır. Bu iki olgunun arasındaki temel fark; yeşil 
büyümenin, sürdürülebilir kalkınmanın sosyal bileşenini 
içermemesidir. Sürdürülebilir kalkınma, genele vurgu yapan 
bir kavram, anlayış, bir bakış açısı, ulaşılması gereken hedef 
iken yeşil büyüme ulaşılacak olan hedefin araçlarından bir 
tanesidir. Bu sebeple, yeşil büyüme sürdürülebilir kalkınma-
nın yerine geçen yeni bir olgu ve sürdürülebilir kalkınmayı 
tanımlayan kavram değildir. Sürdürülebilirliğin ekonominin 
doğru işlemesiyle elde edilebileceğini savunan bir yaklaşım-
dır. Yeşil büyüme anlayışı çevresel yatırımları öne çıkararak 
ekonomik kalkınmanın sağlanmasını hedeflemekte ve böy-
lece sürdürülebilirliği teşvik etmektedir. Yeşil büyüme en te-
melinde sürdürülebilir kalkınmanın yeşili koruyan ve önce-
leyen boyutlarına odaklanmaktadır. Yeşil büyüme ekonomik 
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büyüme adına yeni kaynaklar ortaya koyabilecek inovasyon, 
yatırım ve rekabeti doğuracak koşulları yaratmaya ve ekono-
miyi yeşil temelli kılarak ortaya çıkan ekonomik fırsatlara 
odaklanmaktadır. Yeşil büyümenin kendisi sürdürülebilir 
kalkınmayı gerçekleştirebilme adına bir izlek olarak görül-
mektedir.

2008 yılındaki finansal kriz ve yaşanan çevresel krizler, ül-
kelerin çevre konusunda daha geniş kapsamlı önlem alma-
larını ve yeni bir ekonomik model arayışını gündeme getir-
miştir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 
da 2008 yılında yoksulluğun azaltılması, yeşil yatırımlar ve 
yeşile dönüşümün sağlanması ile ilgili önerileri içeren “Yeşil 
Ekonomi İnisiyatifi” adlı bir girişim başlatılmıştır. 2009 
yılında söz konusu çalışmalar, UNEP tarafından yayınlanan 
“Yeşil Yeni Düzen Politika Belgesi” ile yeşil tabanlı bir ye-
niden yapılandırma stratejisine dönüşmüştür. 

Yeşil ekonominin Keynesyen iktisada eklemlendiği bu yeni 
model olan “Yeşil Yeni Düzen” ile yeşil ekonomi temelli bir ye-
niden yapılandırma modeli oluşturulmuştur. Yeşil Yeni Dü-
zen; ekolojik risklerin ortadan kaldırılması, sürdürülebilirli-
ğin sağlanması ve istihdamın artırılmasını kapsayan; mali, 
sektörel, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri içermektedir. 
Yeşil Ekonomi sadece çevresel sorunlara çözüm sunan bir 
yaklaşım olmaktan ziyade doğayı ve doğadaki tüm canlıları 
bir değer unsuru olarak gören çok daha geniş kapsamlı bir 
düşüncedir. Yeşil ekonomi, fosil kaynaklara olan bağımlılığı 
azaltmayı, ekosistemin etkilerini minimize etmeyi, toplum-
sal eşitliği ve servetin adil dağılımını sağlayan tüm insanlar 
için sosyoekonomik refahı sürdürmeyi amaçlayan yenilene-
bilir, adil ve kârlı bir ekonomi modeli olarak görülmektedir.

Yeşil ekonomi, sektörleri yeşil enerji, yeşil ulaşım, yeşil ta-
sarım ve inşaat, yeşil tarım, yeşil su ve atık yönetimi ve 
benzeri gibi yeniden tanımlayarak sürdürülebilir kalkınma 
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amaçlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda yeşil 
enerji ile rüzgâr, güneş, jeotermal enerji gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarını, yeşil ulaşım ile yenilenebilir yakıtları, 
yakıt tasarruflu araçları, elektrikli otomobillerin geliştiril-
mesini, kamusal ulaşım ve alternatif ulaşım şekillerini ge-
liştirilmek hedeflenmektedir. Yeşil tasarım ve inşaat ile 
entegre kentsel çevre planlaması, enerji ve su verimliliğinde 
gelişmeler, yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir 
ürün, malzeme ve altyapılar; yeşil tarım ile organik tarımın 
yaygınlaştırılması, tarımsal korumanın sağlanması ve top-
lum temelli gıda sisteminin oluşturulması; yeşil su ve atık 
yönetimi ile su ıslahı, atık su ve katı atıkların yeniden kulla-
nımı ve geri dönüşümü, yağmur suyu toplama sistemlerinin 
geliştirilip yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Yeşil ekonomi ve yeşil büyüme yaklaşımı sonucunda iş gücü 
ve istihdam piyasasında da birtakım değişiklikler öngörül-
mektedir. Bu bağlamda, iklim değişikliğinin ve çevresel bo-
zulmanın etkilerinin azaltılmasında barındırdığı potansiyel 
ile yenilikçi istihdam politikalarının geliştirilmesiyle ilgili 
olarak yeşil işler kavramı karşımıza çıkmaktadır. Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü (ILO) yeşil işleri, “geleneksel alterna-
tiflerine göre çevresel sürdürülebilirlik taşıyan ekonomik 
faaliyetleri içeren, aynı zamanda da insana yakışır standart-
ta çalışma koşulları sunan işler” olarak tanımlamaktadır. 
UNEP’e göre de yeşil işler; tarımsal çalışmalar, üretim, araş-
tırma-geliştirme (Ar-Ge), idari ve genellikle çevresel niteliği 
koruyarak yeniden yapılandırmaya yönelik katkı sağlayacak 
hizmet aktivitelerdir. 

Yeşil yapısal değişim, yenilenebilir enerji, atık işleme, yeşil 
yönetim ve farkındalık gibi alanlarda yeni yeşil meslekleri ve 
sektörler arasında çeşitli yeniden eğitim ihtiyaçlarını da orta-
ya çıkarmaktadır. Örneğin; yapı endüstrisinde, yenilenebilir 
enerji ile ilgili birçok meslek grubunda, güneş enerjisi panel-
leri yerleştiren elektrikçilerin, tesisatçıların veya montajcıla-
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rın, inşaatla ilgili fotovoltaik ve termal güneş panelleri kuran 
kişilerin belirli teknik becerilere sahip olmalarına ihtiyaç du-
yulmaktadır ve bu değişiklikler “yeni” yeşil mesleklerin oluş-
turulmasını ve yeni istihdam alanlarını da sağlamaktadır.
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Atmosferin doğal sera etkisi ve atmosferde artan 
karbondioksit miktarı ile anılan küresel ısınma ve 
iklim değişikliği 19. yüzyıldan itibaren bilim çev-
relerinde tartışılıyor olmasına rağmen özellikle 

insan kaynaklı iklim değişikliğinin küresel bir çevre ve gü-
venlik problemi olarak görülmesi ve uluslararası politik gün-
demin temel konuları içerisinde anılmaya başlaması 1970-
1990 yıllara tekabül etmektedir.
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Grafik 1: 1960-2019 Periyodunda Dünya Genelinde 
Meydana Gelen Hava-İklim Kaynaklı Doğal Afetler (World 
Disasters Report 2020)
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Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı 
Meteorolojik Afetler Değerlendirmesi, s.15, https://mgm.gov.tr/FILES/genel/raporlar/
2020MeteorolojikAfetlerDegerlendirmesi.pdf

Kimi zaman birbirinin yerine kullanılsalar da iklim değişik-
liği biliminde küresel ısınma ve iklim değişikliği farklı süreç-
leri temsil eden iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk 
olarak; küresel ısınma en basit tanımıyla atmosferin dünya 
yüzeyine yakın kısımlarında ortalama dünya sıcaklığının 
doğal olarak ya da insan etkisiyle artması olarak tanımlan-
maktadır. İklim değişikliği ise enerji bütçesindeki denge-
sizlik sebebiyle ısı enerjisi kazanan yeryüzünün, yağış rejimi 
ve miktarının değişmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, bu-
zul ve buz tabakalarının erimesi, kuraklık ya da sel gibi uzun 
dönemli ve daha geniş kapsamlı etkilere işaret etmektedir. 
Küresel ısınmayı sebep, iklim değişikliğini ise sonuç olarak 
kabul ederek basit bir sebep sonuç ilişkisi kurmak mümkün-
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dür. Ayrıca iklim değişikliği, sınır tanımayan ve gelişmişlik 
düzeyinden bağımsız olarak tüm ülkeleri etkileyen niteliğiy-
le de günümüzün en önemli sorunlarına sebep olan/olacak 
küresel tehditler arasında yer almaktadır. 

Aşağıdaki şekil ve grafikler bu küresel tehdidin boyutları ile 
ilgili bilgiler vermektedir.

Görsel 3: Dünya Genelinde Meydana Gelen Doğal Afetlerin 
Türlerine Göre Dağılımı (1980-1999 / 2000-2019)
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Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı 
Meteorolojik Afetler Değerlendirmesi, s.5, https://mgm.gov.tr/FILES/genel/raporlar/
2020MeteorolojikAfetlerDegerlendirmesi.pdf
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Görsel 4: 2008-2018 Yılları Arasında Dünya Genelinde Meydana 
Gelen Doğa Kaynaklı Afetler Nedeniyle Yer Değiştirme Olaylarının 
Afet Cinslerine Göre Dağılımları 

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı 
Meteorolojik Afetler Değerlendirmesi, s.23, https://mgm.gov.tr/FILES/genel/raporlar/
2020MeteorolojikAfetlerDegerlendirmesi.pdf

Küresel ısınma kapsamında karşımıza çıkan uluslararası ilk 
girişim “Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana 
Sözleşmesi”dir. Sözleşme ozon tabakasını incelten madde-
lerin azaltılmasına ilişkin olarak hazırlanmış ve 1985 yılında 
kabul edilmiştir. Sözleşmeyi takiben, ozon tabakasını incel-
ten maddelerin kullanımının ve üretiminin kontrol altına 
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alınmasını sağlamak üzere, “Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelere Dair Montreal Protokolü” 1987 yılında kabul 
edilmiştir. Protokolde öngörülen azaltım taahhütleri zaman 
içinde daha ileriye götürülmüştür (1990, 1992, 1997, 1999 ve 
2016). Bu güncellemeler, yeni maddelerin denetim altına alın-
masını ve ek önlemlerin anlaşmaya dâhil edilmesini de içer-
mektedir. 196 ülkenin taraf olduğu Montreal Protokolü, çevre 
konusunda oluşturulmuş en başarılı çok taraflı anlaşma ola-
rak kabul edilmektedir. 1990 yılında, Londra’da, gelişmiş ül-
kelerin katkıları ile oluşturulan Montreal Protokolü’nün Uy-
gulanması için Çok Taraflı Fon (MLF) da kurulmuştur. 10-15 
Ekim 2016 tarihlerinde, Kigali’de gerçekleştirilen 28. Taraflar 
Toplantısı (MOP 28) ve 20-24 Kasım 2017 tarihlerinde düzen-
lenen MOP 29’da yeni kararlar alınarak sözleşmede birtakım 
değişiklikler yapılmıştır. Montreal Protokolü’ne taraf olan 65 
ülke tarafından onaylanmasının ardından anılan değişiklik, 
1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Montreal 
Protokolü’ne 19 Aralık 1991 tarihinde taraf olan ve metne ge-
tirilen tüm değişiklikleri kabul eden Türkiye, Protokol’ün uy-
gulanmasında başarılı ülkeler arasında yer almaktadır.

Ozon tabakası için uygulanan bu model, iklim değişikliği 
rejimine bir nevi emsal teşkil etmiştir. Bu kapsamda Mont-
real Protokolü, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 
(BMİDÇS) oluşturulmasında bir dönüm noktasını oluştur-
maktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1988 ve 1989 yıl-
larında, iklim değişikliğinin tüm insanlığı ilgilendiren bir 
husus olduğuna dikkat çekerek, hükümetleri, uluslararası 
kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini, bir iklim değişikliği 
çerçeve sözleşmesi hazırlanması amacıyla iş birliğine çağır-
mıştır. Çalışmalar sonrasında hazırlanan İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi taslağı 1992 Haziran ayında Rio Dünya 
Zirvesi’nde sunulmuştur. Birleşmiş Milletler İklim De-
ğişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) iklim değişikliği 
sorununa karşı küresel tepkinin temelini oluşturmak üzere 
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1992 yılında kabul edilmiştir. Sözleşme 21 Mart 1994 tarihin-
de yürürlüğe girmiştir. 194 tarafı bulunan Sözleşme, neredey-
se evrensel bir katılıma ulaşmıştır. Sözleşmenin nihai amacı, 
atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki 
tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdur-
maktır. BMİDÇS bir çerçeve sözleşme olarak genel kuralları, 
esasları ve yükümlülükleri tanımlamaktadır. Sözleşme, ik-
lim sisteminin, bütünlüğü başta endüstri ve diğer sektörler-
den kaynaklı karbondioksit ve öteki sera gazı salımlarından 
etkilenebilecek, ortak bir varlık olduğunu kabul etmektedir.
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Tablo 1: Taraflar Konferansının Tarihsel Süreci

Konferans 
Adı

Konferans 
Tarihi ve
Yeri

Önemi / Kısa Açıklama

COP 1 28 Mart-
7 Nisan 1995 
Berlin, 
Almanya

Konferansta, imza atan ülkeler küresel 
ısınma ve zararlı gaz emisyonlarını azaltma 
ihtiyacının yakından izlenmesi amacıyla her 
yıl düzenli olarak toplanmayı kabul etmiştir.

COP 2 8–19 Temmuz 
1996, 
Cenevre,

18 Temmuz 1996’da Bakanlar Bildirgesi 
konferansa katılan bakanlar tarafından 
oluşturulmuş ancak kabul edilmemiştir.

COP 3 Aralık 1997
Kyoto, Japonya

Kyoto Protokolü kabul edilmiştir.

COP 4 Kasım 1998
Buenos Aires, 
Arjantin

Küresel ısınmaya çözüm çerçevesinde 2 yıllık 
bir “Eylem Planı” kabul edilmiştir.

COP 5 5 Ekim-5 
Kasım 1999
Bonn, Almanya

Konferans teknik bir toplantı olup somut bir 
çıktı ya da sonuca ulaşılmamıştır.

COP 6 / 
COP6bis

13–25 Kasım 
2000
Lahey, 
Hollanda
17–27 Temmuz 
2001
Bonn, Almanya

COP 6 Lahey’de başlamış ve Karbon 
azaltımları, mali yardımlar, taahhütler 
gibi önemli konulardaki siyasi tartışmalar 
müzakereye dönüştüğü için bu konferans 
yarıda kesilmiştir. Yarıda kalan COP 6’nın 
devamı niteliğindeki COP 6bis ertesi yıl 
Bonn’da düzenlenmiştir. COP 6bis öncesi 
ABD Başkanı W. Bush’un Kyoto Protokolünü 
reddederek ABD’nin gözlemci statüsünde 
olması sonrasında karbon azaltımları, 
finansman, uyum gibi pek çok konuda 
anlaşma sağlanmıştır.
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Konferans 
Adı

Konferans 
Tarihi ve
Yeri

Önemi / Kısa Açıklama

COP 7 29 Ekim-
10 Kasım 2001
Marakeş, Fas

COP 7’de, katılımcılar Buenos Aires’te 
hazırlanan Eylem Planı üzerindeki 
çalışmalarını tamamlayarak, operasyonel 
detayların çoğunu sonuçlandırarak ülkelerin 
Kyoto Protokolünü onaylamaları için zemin 
hazırlamıştır. Hazırlanan bu karar paketi 
Marakeş Anlaşmaları olarak bilinmektedir. 
ABD heyeti, bu müzakerelere aktif olarak 
katılmayı reddetmiş ve gözlemci rolünü 
sürdürmüştür.

COP 8 23 Ekim-1 
Kasım 2002
Yeni Delhi, 
Hindistan

Delhi Bakanlar Deklarasyonu kabul edilmiştir. 
Sözleşme’nin 6. maddesi ile ilgili olarak 
Yeni Delhi çalışma programı onaylanmıştır. 
Rusya’nın Kyoto Protokolüne yönelik yaşadığı 
tereddütler ve bu çerçevede biraz daha zaman 
tanınmasını talep etmesi bu konferansa etki 
etmiştir.

COP 9 1–12 Aralık 
2003
Milano, İtalya.

Bu konferansta 2001 yılında kurulan Uyum 
Fonunu öncelikle gelişmekte olan ülkelerin 
iklim değişikliğine daha iyi adapte edilmesi ve 
fonun teknoloji transferi yoluyla kapasitenin 
geliştirilmesi için de kullanılması kabul 
edilmiştir. 

COP 10 6–17 Aralık 
2004
Buenos Aires, 
Arjantin

COP 10’da ilk Taraflar Konferansı’nın gelişim 
süreci ve gelecekteki zorlukları tartışılmıştır. 
Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine 
daha iyi adapte edilmesi için Buenos Aires 
Eylem Planı kabul edilmiştir.

COP 11 28 Kasım-9 
Aralık 2005
Montreal, 
Kanada

1997’de Kyoto Protokolü’nün kabul 
edilmesinden sonra gerçekleşen en katılımlı 
hükümetler arası iklim konferansı olmuştur. 
Montreal Eylem Planı kabul edilmiş ve bu plan 
gelecek yıllar için bir yol haritası olarak kabul 
edilmiştir.
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Konferans 
Adı

Konferans 
Tarihi ve
Yeri

Önemi / Kısa Açıklama

COP 12 6-17 Kasım 
2006
Nairobi, Kenya

Nairobi Konferansı’nda Adaptasyon ile 
ilerlemek; Temiz Kalkınma Mekanizmasının 
(CDM) eşitliğinin ve erişilebilirliğinin 
artırılması; Teknoloji Transferi Uzman 
Grubunun (EGTT) yetkisinin gözden 
geçirilmesi; 2012 sonrası iklim rejimi üzerine 
yapılan tartışmalarda kazanılan ivmenin 
sürdürülmesi konuları esas alınmıştır.

COP 13 3–17 Aralık 
2007
Bali, 
Endonezya

Bu Konferansta Bali Yol Haritası hazırlanmış. 
Bu çalışma ile tüm ülkeleri kapsayan ve Kyoto 
Protokolü’nün yerini alması öngörülen yeni 
bir uluslararası anlaşmanın oluşturulması 
amacıyla yapılacak müzakereler için bir 
zaman çizelgesi belirlenmiştir.

COP 14 1–12 Aralık 
2008
Poznań, 
Polonya

Konferansa katılan delegeler, iklim 
değişikliğinin etkileriyle başa çıkmalarında 
yoksul ülkelere yardımcı olması için bir 
fonun finanse edilmesi ve ilkeleri üzerinde 
anlaşmışlardır. Ayrıca Kyoto Protokolü 
sonrası üzerine müzakerelerin yapıldığı kayda 
geçmiştir.

COP 15 7-18 Aralık 
2009
Kopenhag, 
Danimarka

Bu konferansta küresel ısınmanın 2° C’nin 
altında tutulma hedefi onaylanmış ayrıca 
gelişmiş ülkelerden uzun vadede gelişmekte 
olan ülkeleri finanse etme taahhüdü 
alınmıştır.

COP 16 28 Kasım- 10 
Aralık 2010
Cancún, 
Meksika

Bu Konferansta, Cancún Anlaşmaları (Karar: 
1/CP.16) kabul edilmiştir (UNFCCC, 2010). 
Uluslararası seviyedeki anlaşma, küresel 
sıcaklık artışının 2°C ile sınırlandırılması, 
özellikle sera gazı emisyonlarının, ortak fakat 
farklılaştırılmış sorumluluk ve kapasiteleri 
kapsamında hazırlanacak ulusal planlar 
çerçevesinde ölçülebilir şekilde azaltılmasını 
hedeflemiştir. Ayrıca gelişmekte olan 
ülkelerdeki iklim eylemlerinin desteklenmesi 
amacıyla “Yeşil İklim Fonu” oluşturulmuştur.
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Konferans 
Adı

Konferans 
Tarihi ve
Yeri

Önemi / Kısa Açıklama

COP 17 28 Kasım- 9 
Aralık 2011
Durban, Güney 
Afrika

Bu konferansta ABD ve Brezilya, Çin, 
Hindistan ve Güney Afrika gibi gelişmekte 
olan ülkeler de dâhil olmak üzere tüm 
emisyonları azaltmaya başlamayı kabul 
etmiştir. Ayrıca yine bu konferansta 2020 
yılında yürürlüğe girecek olan küresel bir 
anlaşmanın müzakere edilmesine karar 
verilmiştir.

COP 18 26 Kasım - 7 
Aralık 2012
Doha, Katar

Bu konferansta “Doha İklim Geçiti” 
hazırlanmıştır.
2. taahhüt dönemi için Kyoto Protokolü’nde 
değişiklik yapılması ve 2013-2020 yıllarını 
kapsayacak yeni taahhüt döneminin yürürlüğe 
girmesi, tahsis edilmiş birimlerin yeni 
taahhüt dönemine aktarılması ve kullanım 
şartlarının belirlenmesi, 2007’de Bali’de açılan 
Uzun Dönemli İş birliği müzakere hattının 
(AWG-LCA) sonuçlandırılması bu toplantıda 
gerçekleştirilmiştir. Yine bu konferansta kayıp 
ve zararla ilgili ifadeler ilk kez konferans 
belgelerinde yer alarak resmiyet kazanmıştır. 

COP 19 11-23 Kasım 
2013
Varşova, 
Polonya

Bu konferans çerçevesinde düzenlenen 
müzakerelerin önceki toplantılarda varılan 
anlaşmaların uygulanmasına odaklandığı 
söylenebilir. Ayrıca taraflar kayıp ve hasarla 
ilgili Varşova Uluslararası Mekanizmasının 
(WIM) kurulması kararını almışlardır.

COP 20 1-12 Aralık 
2014
Lima, Peru

Bu konferansta ilk kez, tüm ülkeler sera 
gazı emisyonlarını azaltma konusundaki 
taahhütlerini geliştirmeyi ve paylaşmayı kabul 
etmiştir..

COP 21 30 Kasım - 12 
Aralık 2015
Paris, Fransa

2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin 
çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması 
kabul edilmiştir. Anlaşma, 5 Ekim 2016 
itibarıyla, küresel sera gazı emisyonlarının 
%55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı 
onaylaması koşulunun karşılanması 
sonucunda, 4 Kasım 2016 itibarıyla yürürlüğe 
girmiştir.
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Konferans 
Adı

Konferans 
Tarihi ve
Yeri

Önemi / Kısa Açıklama

COP 22 7-18 Kasım 
2016
Marakeş, Fas

Konferans, Paris Anlaşması’nın 
uygulanmasının sürdüğünü ve iklim 
değişikliği konusunda çok taraflı iş birliğinin 
yapıcı ruhunun devam ettiğini dünyaya 
başarıyla göstermiştir. Ülkeler arası diyalog ve 
iş birliğinin iklim değişikliğiyle mücadelenin 
ne kadar önemli olduğu ortaya konmuştur. 
Ayrıca bu konferans Paris Anlaşması’nın 
yürürlüğe girmesi sonrasında gerçekleştirilen 
ilk konferans olması nedeniyle, “Eylem 
Konferansı” olarak adlandırılmaktadır.

COP 23 6–17 Kasım 
2017
Bonn, Almanya

Bu konferansta Paris Anlaşması’nın 
uygulamada nasıl çalışacağı detaylı bir şekilde 
ele alınmıştır. Ayrıca Paris Anlaşması’nda 
belirlenen hedeflere ulaşmak için ülkelere 
deneyim ve iyi uygulama örneklerini 
paylaşabilecekleri iletişim kanalları 
oluşturulmuştur.

COP 24 3–14 Aralık 
2018
Katowice, 
Polonya

Konferans başlamadan hemen önce IPCC 
tarafından yayımlanan ve küresel sıcaklıktaki 
1,5° C artışın etkilerini ortaya koyan rapor 
konferansa yön vermiştir. Konferansta kirletici 
emisyonların azaltılmasındaki aciliyet ele 
alınsa da üzerine anlaşılan metinlerde bir 
eylem planı olarak yer almamıştır.

COP 25 2-13 Aralık 
2019
Madrid, 
İspanya

COP 25’te gelişmekte olan ülkelerin iklim 
krizinin yol açtığı kayıp ve zararlarla başa 
çıkma konusunda desteğe ihtiyaçlarının 
olduğu gerçeği kabul edilerek devam eden 
abluka kırılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak 
UNFCCC finansal yapısının altında kayıp ve 
hasar kalemlerine yer verilmesi olmuştur. 
“Cinsiyet Eylem Planı” ve “Yerel Topluluklar ve 
Yerli Halklar Platformu” için bir çalışma planı 
onaylanmıştır.



44  |  TÜRKİYE’NİN YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ



KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER   |  45  

Kyoto Protokolü Aralık 1997’de Kyoto’da gerçekleştirilen BMİ-
DÇS 3. Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiştir. Protokol, 
BMİDÇS’nin amaç ve kurumlarını paylaşmaktadır. Bununla 
birlikte, iki anlaşma arasındaki en önemli ayrım, düzenle-
dikleri yükümlülüklerin hukuki niteliğiyle ilgilidir. Sözleşme 
sanayileşmiş ülkelerin sera gazı salımlarını stabilize etmele-
ri yönünde bağlayıcı olmayan bir yükümlülük tanımlamış-
ken, Protokol sanayileşmiş ülke Taraflarına bağlayıcı sera 
gazı salım sınırlama ve azaltım yükümlülükleri getirmiştir. 
Protokolün ülkelerin onayına ve uygulamasına hazır hale 
getirilmesi için gerekli ayrıntılı uygulama kuralları 2001 yı-
lında Marakeş’te gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansı’nda 
kabul edilmiştir. “Marakeş Uzlaşmaları” olarak adlandırılan 
bu kurallar 2005 yılında Protokol’ün 1. Taraflar Toplantı-
sı’nda onaylanmıştır. 16 Şubat 2005’te yürürlüğe giren Kyoto 
Protokolü’ne Mayıs 2010 itibarıyla 191 ülke ve Avrupa Birliği 
taraftır. Protokol, Sözleşme’nin “ortak fakat farklılaştırılmış 
sorumluluklar ilkesi” uyarınca taraflar arasında yükümlü-
lükler açısından yaptığı ayrımlaştırmayı izleyerek, gelişmiş 
ülkelere bağlayıcı salım azaltım yükümlülükleri getirmiş ve 
onlara daha ağır bir yük vermiştir. 

Kyoto Protokolü’nü müteakip dönemde iklim politikalarının 
belirlenmesi amacıyla, 2007 yılında Bali’de gerçekleştirilen 
13. Taraflar Konferansı sonucunda oluşturulan Bali Yol Ha-
ritası önemli bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. Daha sonra 
2009 yılında Kopenhag’da düzenlenen 15. Taraflar Konfe-
ransı’nda ikinci taahhüt dönemi için uzlaşamayan taraflar, 
2012 yılında Doha’da düzenlenen 18. Taraflar Konferansı’nda 
uzlaşmaya vararak Protokol’ün 2020 yılına kadar devam et-
mesi kararı almışlardır. Böylece ikinci taahhüt dönemi 2013-
2020 yılları olarak belirlenmiştir.

Protokolün ikinci taahhüt dönemini oluşturan “Doha Deği-
şikliği” ile Ek-B listesinde bulunan tarafların emisyonlarını 
ilk taahhüt döneminden farklı olarak 2020 yılında 1990 yı-
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lına göre en az %18 azaltması kararlaştırılmıştır. Yürürlüğe 
girebilmesi için 144 taraf ülke tarafından kabul edilmesi ge-
reken Kyoto Protokolü’ne getirilen Doha Değişikliği 10 Aralık 
2019 tarihi itibarıyla, 135 ülke tarafından kabul edilmiş olup, 
yürürlüğe girmemiştir. ABD, Japonya, Rusya ve Yeni Zelanda 
ikinci taahhüt döneminde yer almamışlardır. Bu bağlamda, 
iklim değişikliğiyle mücadele, AB ile bazı küçük gelişmiş ül-
kelerin salım azaltımı konusundaki taahhütlerine bırakıl-
mıştır.

2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluştu-
ran Paris Anlaşması, 2015 yılında Paris’te düzenlenen BMİ-
DÇS 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiştir. Anlaşma, 5 
Ekim 2016 itibarıyla, küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini 
oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun 
karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibarıyla yürürlüğe 
girmiştir.

Paris Anlaşması’nın, BMİDÇS ile karşılaştırıldığında en be-
lirgin özelliği, tüm ülkelerin katkılarına dayanacak bir sistem 
öngörülmüş olmasıdır. Anlaşma, iklim değişikliğiyle müca-
delede gelişmiş/gelişmekte olan ülke sınıflandırmasına ve 
tüm ülkelerin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve 
göreceli kabiliyetler” ilkesi tahtında sorumluluk üstlenmesi 
anlayışına dayandırılmıştır. Gelişmiş/gelişmekte olan ülke 
sınıflandırmasının yapılabilmesi için bir kıstas belirlenme-
miş herhangi bir farklılaştırmaya da gidilmemiştir.

Paris Anlaşması, 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehli-
kesine karşı küresel sosyoekonomik dayanıklılığın güçlendi-
rilmesini hedeflemektedir. Paris Anlaşması’nın uzun dönem-
li hedefi, endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasen küresel 
sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında tutulmasıdır. 
Bu hedef fosil yakıt (petrol, kömür) kullanımını tedricen azal-
tarak yenilenebilir enerjiye yönlenmeyi gerektirmektedir. 
İklim değişikliğiyle mücadele bağlamında Anlaşma, ulusal 
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katkılar, azaltım, uyum, kayıp/zarar, finansman, teknoloji 
geliştirme ve transferi, kapasite geliştirme, şeffaflık, durum 
değerlendirmesi konularına ilişkin uygulama usulleri belir-
lenmek üzere bir çerçeve oluşturmuştur.

Anlaşma, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz ka-
lan ülkelerin uyum ve direnç kabiliyetlerinin artırılması ile 
sera gazı emisyon azaltım kapasitelerinin yükseltilmesi ama-
cıyla öncelikle gelişmiş ülkelerin, En Az gelişmiş Ülkeler ve 
Küçük Ada Devletleri başta olmak üzere, ihtiyacı olan geliş-
mekte olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve kapasi-
te geliştirme imkanları sağlamalarını öngörmektedir.

7-18 Kasım 2016 tarihlerinde Marakeş’te düzenlenen BMİ-
DÇS 22. Taraflar Konferansı, Paris Anlaşması’nın yürürlüğe 
girmesi sonrasında gerçekleştirilen ilk taraflar konferansı 
olması bağlamında, “Eylem Konferansı” olarak adlandırıl-
mıştır. Toplantı sonucunda, Paris Anlaşması’nın uygulama 
parametrelerinin en geç 2018 yılında tamamlanması öngö-
rülmüştür. 2017-2020 süreci için “Küresel İklim Eylemi için 
Marakeş Ortaklığı” başlatılmış ve “İklim ve Sürdürülebilir 
Kalkınmaya dair Marakeş Eylem Duyurusu” kabul edilmiş-
tir.

BMİDÇS 23. Taraflar Konferansı (COP 23) 6- 17 Kasım 2017 
tarihlerinde Fiji başkanlığı adına Bonn’da, COP 24 ise 2-15 
Aralık 2018 tarihlerinde, Katoviçe’de gerçekleştirilmiştir. 
COP2 24’te, Paris Anlaşması’nın nasıl uygulanacağına dair 
hususları içeren “Kural Kitabı” kabul edilmiştir. COP 25, 2-15 
Aralık 2019 tarihlerinde, Şili’nin başkanlığında, Madrid’de 
düzenlenmiştir.

Avrupa Birliği (AB), 2019 yılının sonlarına doğru açıkladığı 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında iklim-nötr ilk 
kıta olma hedefini ortaya koyarken; aynı zamanda sanayi-
sinin dönüşümünü gerektiren yeni bir büyüme stratejisi be-
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nimseyeceğini ve tüm politikalarını iklim değişikliği ekse-
ninde yeniden şekillendireceğini açıklamıştır. 

1990’lı yıllardan beri iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı 
emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı 
gibi başlıklar başta olmak üzere çevresel ve sosyal sürdürü-
lebilirlik konularında gösterdiği hassasiyet ile bilinen Avrupa 
Birliği (AB), 2019 yılının Kasım ayında bu hassasiyetleri bir 
adım ileri taşıyarak, Birliğin çevre ve sürdürülebilirlik ko-
nularında kesin ve iddialı adımlar atacağının bir taahhüdü 
niteliğinde bir inisiyatifler paketi sunmuştur: Avrupa Yeşil 
Mutabakatı (European Green Deal).

Mutabakat, AB ile ekonomik, siyasi ve coğrafi bağlantıları 
olan tüm devlet, uluslararası kuruluş ve özel sektör oyuncu-
ları nezdinde büyük yankı uyandırmıştır. Çünkü AB’nin üye 
ülkeleri için koyduğu standartlardan oluşan Mutabakat, aynı 
zamanda AB ülkelerinin üçüncü partilerle olan ilişkilerine de 
etki edebilme potansiyeline sahiptir. Avrupa Yeşil Mutabaka-
tı kapsamındaki ilgili eylemler, enerji, ulaşım, sanayi, finans, 
inşaat, tarım dâhil AB ekonomisini yeniden şekillendirecek 
ve her geçen yıl ivme kazanacak bir dönüşümün temelleri-
ni teşkil etmektedir. Genel hatlarıyla mutabakatın amaçları; 
2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfıra indi-
rilmesi, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıl-
ması, hiç kimsenin ve hiçbir bölgenin bu politikalardan ayrı 
tutulmaması, geride kalmaması, şeklinde belirlenmiştir. Ye-
şil Mutabakat çerçevesinde düzenlenen iklim krizi mücadele 
politikaları yalnızca Avrupa Birliği’ni ve Avrupa kıta ülkele-
rini bağlar nitelikte olmayıp, bu ülkeler ile ticari ve ekonomik 
ilişkilerinin devamını dileyen diğer tüm ülkeleri de bağlayıcı 
bir gelişmedir. Mutabakatın özellikle, iklim krizi ile mücade-
lede aynı adımları atmaya hazır ya da gönüllü olmayan ülke-
ler ile Avrupa arasındaki ekonomik, ticari ve politik ilişkileri 
derinden etkileyeceği öngörülmektedir.
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Tanımlanan hedefler kapsamında büyüme stratejisi; i) temiz 
enerji, ii) sürdürülebilir sanayi, iii) inşaat ve renovasyon, iv) 
tarladan sofraya, v) kirliliğin ortadan kaldırılması, vi) sürdü-
rülebilir hareketlilik ve vii) biyoçeşitlilik olmak üzere 7 poli-
tika alanı altında kurgulanmıştır.

AB, Mutabakat kapsamında hedeflenen dönüşümün ger-
çekleştirilmesi sürecinde yol gösterici nitelikte olması ve 
araç görevi görebilmesi için bazı plan ve mekanizmalar da 
kurgulamaktadır. Bunlar; i) Mutabakat kapsamında gerekli 
yatırımların yönetilmesi konusunda çerçeve niteliği taşıyan 
Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı, ii) süreçten sosyoe-
konomik olarak zarar görme riski bulunan bölge ve toplu-
lukların (fosil yakıt değer zincirinde yer alanlar vb.) negatif 
etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla kurgulanan Adil 
Dönüşüm Mekanizması, iii) Avrupa’nın 2050’de iklim-nötr 



KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER   |  51  

olması hedefinin gerçekleştirilebilmesine engel olabilecek 
ulusal uygulama farklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen 
Avrupa İklim Yasası, iv) yeşil ve dijital dönüşüm ile endüstri 
ve KOBİ’lerin desteklenmesini hedefleyen Avrupa Endüstri-
yel Stratejisi ve v) sürdürülebilir üretim ve tüketim pratikle-
rinin Birlik içerisinde benimsenmesini hedefleyen Döngüsel 
Ekonomi Eylem Planı’dır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hem iklim krizi hem de ekolo-
jik krizin sınır tanımayan, küresel çapta çabaları gerektiren 
zorluğu, metnin içeriğinde sıkça vurgulanarak, birlik dışı 
aktörleri de kapsayıcı bir yaklaşımın altı çizilmiştir. Enteg-
rasyon ve bunun tüm gerekleri için birlik imkânlarının kulla-
nılabilirliği, birlik dışındaki partner ülke ve kurumlar için de 
önemli fırsatlar sunmaktadır. Sürdürülebilir bir gelecek için 
AB ekonomisini şekillendirmeyi odağına alan Avrupa Yeşil 
Mutabakatı, bunun için belirlediği hedef ve araçları ihtiyaçlar 
doğrultusunda güncellemeye devam etmektedir. Türkiye de 
bu süreci yakından takip ederek çeşitli projeler ve kurumsal 
koordinasyonlarla mücadelesini kararlı bir şekilde sürdür-
mektedir.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kapsamında yol haritası ol-
ması için bazı planlar hazırlanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibi 
ifade edilebilir;

•	 Sürdürebilirliği bütün Avrupa Birliği anlaşmalarında ak-
tif bir şekilde kullanmak,

•	 Yeşil kalkınmayı ve yatırımı gözeterek daha adil anlaş-
malar sağlamak,

•	 Ülke bütçelerinin planlamasında yeşile pay ayırmak,

•	 Araştırmalara daha fazla bütçe ayırmak ve yeniliklere 
yönlendirmek,

•	 Eğitim programlarını zenginleştirmek,
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•	 Avrupa ülkeleri arasında yeşilin korunmasını yemine 
bağlamak ve yeminin bozulmaması için çalışmalar yap-
mak,

•	 Avrupa iklim anlaşmalarına uyum sağlamak,

•	 Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği için aldığı önlemleri 
küreselleştirmek.

Avrupa’yı 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının net 
olarak sıfırlandığı dünyanın ilk iklim-nötr kıtası haline ge-
tirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat; enerji, ulaştırma, tarım, 
sanayi, ticaret gibi ekonominin hemen hemen her alanında 
köklü politika değişiklikleri öngörmektedir. Yeşil Mutaba-
kat ile iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması 
temel alınarak, AB ekonomisinin, döngüsel, kaynak-verimli 
ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. 
Yeşil Mutabakat’ın kabulünden günümüze kadar geçen süre 
zarfında, enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması, sürdü-
rülebilir ve akıllı ulaşım sistemlerinin tesisi, döngüsel eko-
nomi, ticaret, sanayi, sürdürülebilir tarım ve gıda tedariki ile 
biyo-çeşitliliğin korunması gibi alanlarda sektörel düzeyde 
muhtelif stratejiler ile politika ve mevzuat değişiklikleri ka-
bul edilmiştir. AB içinde halen şekillenmekte olan bu dina-
mik süreç çerçevesinde, tüm politika alanlarının AB’nin iklim 
hedefleri ile uyumlu olacak şekilde gözden geçirilerek, gerekli 
değişikliklerin yapılması söz konusudur. Covid 19 pandemisi 
sonrası AB ekonomik toparlanma sürecinin temelini de Ye-
şil Mutabakat’ı esas alan, sürdürülebilir ve yeşil yatırımların 
teşviki oluşturmaktadır.
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Sürdürülebilir Kalkınma amaç ve hedeflerine erişim 
düzeyini izleyebilmek amacıyla 231 tekil göstergeden 
oluşan bir küresel gösterge seti bulunmaktadır. 2030 
gündemi kapsamında yer alan küresel göstergeler 17 

amaç ve 169 hedef altındaki ilerlemeyi ölçmeyi amaçlamak-
tadır. Bu kapsamda TÜİK Şubat 2021’de 2010-2019 Sürdü-
rülebilir Kalkınma Göstergeleri hazırlamıştır (Ayrıntılı bilgi 
için https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sustainable-De-
velopment-Indicators-2010-2019-37194).

Bu gösterge setine göre Türkiye’de göreli yoksulluk oranı 
2010-2019 döneminde yaklaşık 2,5 puan azalmıştır. Eş değer 
hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikka-
te alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010 yılında 
%16,9 olan yoksulluk oranı, 2019 yılında yaklaşık 2,5 puan 
azalarak %14,4 olarak gerçekleşmiştir. 
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Grafik 2: Yoksulluk veya Sosyal Dışlanma Riski Altındaki 
Bireylerin Oranı, 2010-2019
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Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sustainable-Development-Indica-
tors-2010-2019-37194

Yoksulluk riski olan çalışan nüfusun oranı ise 2010 yılında 
%17,9 iken 2019 yılında 4,7 puan azalarak %13,2 olmuştur. 
Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki bireylerin ora-
nı, 2010 yılında %65,7 iken 2019 yılında 25,9 puan azalarak 
%39,8 olmuştur.

Bu gösterge setine göre Türkiye’de anne ölüm oranı, 2010 yı-
lında yüz bin canlı doğum başına 16,7 iken 2019 yılında 13,1’e 
gerilemiştir. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim tamamlama 
oranları 2014 yılında sırasıyla %97,7, %94,1 ve %58,8 iken 2019 
yılında %98,6, %97,7 ve %70,3 olmuştur. 20-24 yaş grubunda 
olup 18 yaşından önce evlenmiş kadınların oranı 2010 yılın-
da %8,2 iken 2019 yılında %5,1’e düşmüştür. Yerel yönetimler-
deki kadınların sandalye oranı 2014 yılında %9,9 iken 2019 
yılında %10,1‘e yükselmiştir. Yöneticilik pozisyonlarındaki 
kadınların oranı 2012 yılında %14,4 iken 2019 yılında %17,5; 
sanayi ve hizmetler sektörlerinde bu oran, 2012 yılında sıra-
sıyla %10,2 ve %17,9 iken 2019 yılında %10,8 ve %22,7 olmuş-
tur.

Bu gösterge setine göre Türkiye’de örgün ve yaygın eğitime 
devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaş 
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grubundaki fertlerin oranı 2010 yılında %32,3 iken 2019 yı-
lında %26,0 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik kurulu-
şuna kayıtlı olmadan çalışanların toplam istihdamdaki oranı 
2010 yılında %43,3 iken 2019 yılında %34,5’e gerilemiştir.

Grafik 3: Çalışanlara Ait Çeşitli Veriler

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı (15-
24 yaş), 2010-2019 
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Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışan-
ların toplam istihdamdaki oranı, 2010-2019
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Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sustainable-Development-Indica-
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Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının gayrisafi 
yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2010 yılında %0,79 iken 
2019 yılında %1,06 olarak gerçekleşmiştir. Tam zaman eş 
değeri (TZE) cinsinden bir milyon nüfus başına düşen araştır-
macı sayısı ise 2010 yılında 880 iken 2019 yılında 1641’e yük-
selmiştir.
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Grafik 4: GSYH İçindeki Harcamaların Çeşitli Verileri

Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı ve araştır-
macı sayısı, 2010-2019 
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İmalat sanayi katma değerinin GSYH içindeki payı 2010 yı-
lında %15,1 iken 3,2 puan artışla 2019 yılında %18,3 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Kamu kullanımına tamamen açık, yapılaşmış alanların yani 
parklar, rekreasyon alanları, kent parkları, bahçeler, meydan 
ve plazalar gibi kamuya açık alanlarla cadde ve sokaklara ay-
rılmış alanlardan oluşan kamu kullanımına tamamen açık, 
yapılaşmış alanların şehirlerdeki ortalama payı Türkiye dü-
zeyinde %13,56 olarak ölçülmüştür.

Ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı 2010 yı-
lında %27,1 iken 2019 yılında 2,1 puan artarak %29,2 olmuş-
tur. Aynı dönemde normal kapalı ormanlık alanın toplam 
arazi büyüklüğüne oranı %14,6’dan %16,8’e yükselmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) genç ve kadın mil-
letvekillerinin oranı artmıştır. Bu gösterge setine göre Türki-
ye’de TBMM’deki genç milletvekillerinin (45 yaş ve altı) oranı 
2011 yılında %28,4 iken 2018 yılında %29,8, aynı dönemde ka-
dın milletvekillerinin oranı ise %14,4’ten %17,3’e yükselmiştir. 
Aynı dönemde MV seçilme yeterliliğine sahip olan kadınla-
rın TBMM’deki temsiliyeti 0,28’den 0,34’e yükselmiştir.

Türkiye’nin donör ülke olarak gelişmekte olan ve az gelişmiş 
ülkelere yapmış olduğu net resmi kalkınma yardımlarının 
toplam miktarı 2010-2019 döneminde yaklaşık dokuz kat 
artarak, 2019 yılında 8 milyar 667 milyon ABD doları olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Grafik 5: Net Resmi Kalkınma Yardımı, Net Resmi 
Kalkınma Yardımlarının GSYH İçindeki Payı ve İnsani 
Yardım, 2010-2019
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Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sustainable-Development-Indica-
tors-2010-2019-37194

Türkiye’nin yaptığı insani yardımlar 2010 yılında 153 milyon 
ABD doları iken 2019 yılında 7 milyar 541 milyon ABD dola-
rına ulaşmıştır. Net resmi kalkınma yardımlarının gayrisa-
fi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı ise 2010 yılında %0,12 
iken 2019 yılında %1,14’e yükselmiştir.

İnternet kullanan bireylerin oranı 2010 yılında %37,6 iken 
2019 yılında %74’e yükselmiştir. Cep telefonu kullanan birey-
lerin oranı ise 2019 yılında %93,5 olarak gerçekleşirken, bu 
oran erkeklerde %96,9, kadınlarda ise %90,2 olarak gerçekleş-
miştir.
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Bugün küresel bir sorun olarak karşımızda duran ve 
etkisini her geçen gün artıran iklim değişikliğinin 
yol açtığı olumsuzluklar Türkiye’yi de derinden et-
kilemektedir. Türkiye, küresel iklim değişikliğinin 

potansiyel etkileri açısından risk grubundaki ülkeler arasın-
da yer almaktadır. İklim değişikliğine bağlı olarak aşırı hava 
olayları, orman yangınları, fırtınalar, seller, dolu, sıcak hava 
dalgaları, heyelan ve çığ gibi doğal afetlerin ülkemizde ar-
tabileceği öngörülmektedir. 2000’li yıllarda meydana gelen 
meteorolojik afetlerin sayısında 1960’lı yıllara göre 3 kat, si-
gorta kayıpları açısından 15 kat ve ekonomik kayıplar açısın-
dan 9 kat artış olduğu belirlenmiştir. 

Marmara Denizi’ndeki müsilaj problemi, Rize, Artvin, Kasta-
monu, Sinop ve Bartın’da yaşanan sel felaketleri ile Antalya 
ve Muğla başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinde ya-
şanan yangın felaketleri, Türkiye’de iklim değişikliğiyle bağ-
lantılı somut ve güncel örnekler arasındadır. Uzmanlar bu tip 
doğal afetler sonucunda iklim göçlerinin tetiklenebileceği de 
öngörmektedir. Küresel yer değiştirmeyi gösteren aşağıdaki 
grafik de bu öngörüyü doğrular niteliktedir.
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Grafik 6: 2009-2019 Periyodunda Dünya Genelinde Doğa 
Kaynaklı Afetler, Çatışmalar ve Şiddet Olayları Sonucunda 
Meydana Gelen Göç Olayları
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Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı 
Meteorolojik Afetler Değerlendirmesi, s.22, https://mgm.gov.tr/FILES/genel/raporlar/
2020MeteorolojikAfetlerDegerlendirmesi.pdf

İklim değişikliği yine iklim göçlerini tetikleyecek şekilde 
Türkiye’de çeşitli sektörlere yönelik önemli riskleri barın-
dırmaktadır. İklimdeki değişimler su kaynaklarını tehdit et-
mekte, tarım alanlarını tahrip etmekte, hayvancılığı olumsuz 
etkilemektedir. Bütün bunların sadece 1.1 °C küresel ortalama 
sıcaklık artışıyla yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda 
sıcaklık artışının ve olumsuz etkilerin durdurulamaması ha-
linde neler yaşanacağına dair bir öngörüde bulunmak müm-
kündür. 
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Grafik 7: Türkiye’de 1940-2020 Periyodunda Gözlenen 
Meteorolojik Karakterli Doğa Kaynaklı Afetlerin Yıllık 
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Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı Meteoro-
lojik Afetler Değerlendirmesi, s.48, https://mgm.gov.tr/FILES/genel/raporlar/2020Meteo-
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Türkiye’de 2000 yılından bu yana maksimum hava sıcaklıkla-
rına ilişkin rekorların yaklaşık %50’si gerçekleşirken, bu oran 
minimum sıcaklıklara ait rekorlarda %10’a kadar düşmüştür. 
Başka bir deyişle, Türkiye’de son 25 yıllık dönemde, hem sıcak-
lık rejimi belirgin olarak daha ılıman ve sıcak koşullara doğru 
değişmiş, hem de sıcak hava dalgalarının sıklığında ve şidde-
tinde önemli değişmeler gerçekleşmiştir. 

Paris Anlaşması’nın önemi de bu noktada devreye girmekte-
dir. Paris Anlaşması, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun 
ortadan kaldırılması bağlamında da BMİDÇS’nin uygulama-
sını geliştirmeyi hedeflemektedir. Anlaşmanın uzun dönemli 
hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi 
döneme göre 2°C altında tutulması; ilave olarak ise bu artışın 
1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdü-
rülmesi olarak ifade edilmektedir. Türkiye en başından beri 
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bu önemli hedeflerin takipçisi olmuş ve sürece katkı vermiş-
tir. Türkiye, Paris Anlaşması’nı 22 Nisan 2016 tarihinde, New 
York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke 
temsilcisiyle birlikte imzalamıştır. Türkiye, Paris Anlaşması’nı 
ilk etapta imzalamasa bile bu konuda temel çalışmalarını ger-
çekleştirmiş ve sürece hazırlanmıştır. Paris Anlaşması’na ek 
olarak Türkiye, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum için 
gereken eylem planını hazırlayıp devreye alarak da küresel ik-
lim değişikliği mücadelesinde yer aldığını göstermiştir. 

Türkiye, bütün bu uluslararası süreçlerden bağımsız olarak 
sanayileşmeyle beraber var olan çevre sorunları konusunda 
bilincin geliştirilmesi için adımlar atmış ve doğayı düşman ve 
aşılması gereken bir engel olarak görmenin anlamsızlığını or-
taya koyan pek çok çalışmayı gündeme getirmiştir. 12 Temmuz 
2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Sıfır 
Atık Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefen-
dinin öncülük ettiği sıfır atık çalışmaları hem doğayı koruma 
hem de yeni bir ekonomi bilinci geliştirme açısından bir devlet 
politikasına dönüşmüştür.

Aşağıdaki bölümlerde hem Türkiye’nin uluslararası mutaba-
katlara olan entegrasyonu hem de iklim değişikliğiyle müca-
dele, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki 
uygulamaları ele alınmaktadır.

5.1. Türkiye’nin BMİDÇS Süreci

3-14 Haziran 1992 tarihlerinde, Rio de Janerio’da düzenlenen 
BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio Konferansı), ulusla-
rın çevreye duyarlı yönetim şekilleri benimsemelerine yöne-
lik bir dizi ilkenin kabulü açısından önemli bir adım olmuş-
tur. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi bu konferansta 
imzaya açılmıştır. İklim değişikliğiyle ilgili uluslararası alan-
da atılan ilk ve en önemli adım olarak kabul edilen Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 
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1994 yılında yürürlüğe giren ve hâlihazırda 197 ülkenin taraf 
olduğu bir anlaşmadır. Bu yapının hem Kyoto hem de Paris 
Anlaşması’nın dayanağı olduğunu söylemek doğru olacaktır. 

BMİDÇS; taraf ülkeleri, sera gazı emisyonlarını azaltmaya, 
araştırma ve teknoloji üzerinde iş birliği yapmaya ve sera gazı 
yutaklarını (örneğin ormanlar, okyanuslar, göller) korumaya 
teşvik etmektedir. Sözleşme, sera gazı emisyonlarının azaltıl-
ması için, ülkelerin kalkınma önceliklerini ve özel koşullarını 
göz önüne alarak “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar 
ve göreceli kabiliyetler” ilkesine dayanmaktadır.

Sözleşme, bazı ülkelerin sanayi devriminden sonra iklim 
değişikliğine sebep olan sera gazlarını atmosfere diğer ülke-
lerden daha çok salmalarından ötürü daha fazla sorumluluk 
almaları gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. “Ortak fa-
kat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” 
ilkesi ülkelerin bu küresel çabaya sosyoekonomik koşulları 
dâhilinde katkısını öngörmektedir. Bu bağlamda sözleşme, 
farklı yükümlülüklere göre ülkeleri üç gruba ayırmıştır. En 
temel anlatımla Ek–I Ülkeleri önlem alan ve yükümlülükle-
ri olan ülkelerken, Ek–II Ülkeleri birinci grupta üstlendikleri 
yükümlülüklere ilaveten diğer ülkeleri de desteklemeyle yü-
kümlü olan ülkelerdir. Ek Dışı Ülkeler ise teşvik edilen ancak 
belirli bir yükümlülük altına alınmayan ülkelerdir.

Türkiye, BMİDÇS müzakereleri altında kendine özgü bir ko-
numa sahiptir. Türkiye, bir OECD üyesi olarak, BMİDÇS 1992 
yılında kabul edildiğinde gelişmiş ülkelerle birlikte Sözleş-
me’nin EK-I ve EK-II listelerine dâhil edilmiştir. 2001’de Ma-
rakeş’te gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansında (COP7) 
alınan 26/CP.7 sayılı Kararla Türkiye’nin diğer EK-I tarafla-
rından farklı konumu tanınarak, adı BMİDÇS’nin EK-II lis-
tesinden çıkarılmış fakat EK-I listesinde kalmıştır. Tarihsel 
sorumluluk, ekonomik gelişmişlik seviyesi, teknolojik biri-
kim, insani kalkınma indeksi, hassas ülke konumu ve ben-
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zeri göstergeler dikkate alındığında, Türkiye’nin özel ko-
şulları nedeniyle diğer Ek-I ülkelerinden farklı bir konumda 
olduğuna işaret eden 26/CP.7 sayılı Marakeş Kararı önem arz 
etmektedir. 2001 yılında Marakeş’te düzenlenen 7. Taraflar 
Konferansı (COP 7) çerçevesinde, Türkiye’nin BMİDÇS Ek-II 
listesinden çıkarılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca bu karar-
da, Ek-I’de kalması ancak, Ek-I listesinde yer alan ülkelerden 
farklı bir konumda olduğuna yönelik vurguyla Türkiye’nin 
özel şartlarının dikkate alınması yönünde çağrıda bulunul-
muştur. Türkiye 24 Mayıs 2004’te 189. Taraf olarak BMİ-
DÇS’ne katılmıştır. Bu kapsamda Türkiye, Ek-I kapsamında 
olup da geçiş ekonomisi olmayan ve “özel şartları” Taraflar 
Konferansı kararlarıyla kabul edilmiş olan tek ülkedir.

5.2. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kyoto Protokolü’ne Taraf 
Olması

Aralık 1997’de Kyoto’da gerçekleştirilen BMİDÇS 3. Taraf-
lar Konferansında kabul edilmiştir. Protokol, Sözleşme’nin 
amaç ve kurumlarını paylaşmaktadır. Bununla birlikte, iki 
anlaşma arasındaki en önemli ayrım, düzenledikleri yüküm-
lülüklerin hukuki niteliğiyle ilgilidir. Sözleşme sanayileşmiş 
ülkelerin sera gazı salımlarını stabilize etmeleri yönünde 
bağlayıcı olmayan bir yükümlülük tanımlamışken, Protokol 
sanayileşmiş ülke taraflarına bağlayıcı sera gazı salım sınır-
lama ve azaltım yükümlülükleri getirmiştir. Protokolün ül-
kelerin onayına ve uygulamasına hazır hale getirilmesi için 
gerekli ayrıntılı uygulama kuralları 2001 yılında Marakeş’te 
gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansında kabul edilmiştir. 
“Marakeş Uzlaşmaları” olarak adlandırılan bu kurallar 2005 
yılında Protokol’ün 1. Taraflar Toplantısında onaylanmıştır. 
16 Şubat 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü’ne Mayıs 
2010 itibarıyla 191 ülke ve Avrupa Birliği taraftır.

Türkiye 5386 Sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’ne Yönelik Kyoto Protokolü’ne Katılmamızın Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun’un 5 Şubat 2009’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabulünün ardından 26 Ağustos 2009 tari-
hinde Kyoto Protokolü’ne taraf olmuştur. Protokol kabul edildi-
ğinde BMİDÇS tarafı olmayan Türkiye, EK-I Taraflarının sayı-
sallaştırılmış salım sınırlama veya azaltım yükümlülüklerinin 
tanımlandığı Protokol EK-B listesine dâhil edilmemiştir. Dolayı-
sıyla, Protokol’ün 2008-2012 yıllarını kapsayan birinci yüküm-
lülük döneminde Türkiye’nin herhangi bir sayısallaştırılmış 
salım sınırlama veya azaltım yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.3. Türkiye’nin Paris Anlaşması Süreci 

Paris Anlaşması, daha önceki sözleşme ve protokollerle gerçek-
leştirilemeyen küresel ısınma düzeyini 1,5 °C’de sınırlandırma 
ya da 2 °C’nin altında tutma çabası çerçevesinde tüm ülkelerin 
katkılarına dayalı bir sistem öngören daha gerçekçi bir anlaş-
ma olarak kabul edilmektedir. Paris Anlaşması, sürdürülebi-
lir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında 
BMİDÇS’nin uygulanmasını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Türkiye’nin en başından beri bu önemli hedeflerin takipçi-
si olduğu, sürece katkı verdiği ve iklim değişikliği konusunda 
özellikle Paris İklim Anlaşması kapsamında her zaman olumlu 
yaklaşan, müzakereleri devam ettiren taraf olduğu vurgulan-
malıdır. Türkiye, Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, 
New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 
ülke temsilcisiyle birlikte imzalamıştır. Bununla beraber Tür-
kiye’nin yükümlülüklerle ilgili kısımdaki adaletsizliklere olan 
itirazları sebebiyle anlaşmanın TBMM’deki onay süreci başla-
tılamamıştı. Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bu-
lunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilerek 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete’ de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Paris Antlaşması’nın onaylanmadığı bu yıllarda Türkiye çev-
reci bir ülkeye dönüşümün temellerini oluşturma noktasında 
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önemli adımlar atmıştır. Bu adımların bir sonucu olarak top-
lam sera gazı emisyonu 2019 yılında 506,1 Mt CO2 eş değeri ol-
muştur.

Grafik 8: Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2019

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Greenhouse-Gas-Emissions-Statisti-

cs-1990-2019-37196

Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2019 yılı toplam sera gazı 
emisyonu bir önceki yıla göre %3,1 azalarak 506,1 milyon ton 
(Mt) CO2 eş değeri (eşd.) olarak hesaplanmıştır. Kişi başı top-
lam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton CO2 eşd., 2018 yı-
lında 6,4 ton CO2 eşd. ve 2019 yılında 6,1 ton CO2 eşd. olarak 
hesaplanmıştır.

Türkiye son yıllarda iklim değişikliği mücadelesinin hemen 
her alanında sürdürülebilir kalkınma ilkelerine de bağlı ka-
larak politikalarını gözden geçirmekte ve yeni iklim ekono-
misi bağlamında hukuki, kurumsal ve iktisadi sistemini ge-
liştirme yolunda ilerlemektedir. Türkiye iklim değişikliğiyle 
mücadele için altyapı tesislerini oluşturma ve yenilenebilir, 
temiz enerji kaynaklarını kullanma çabalarını sürdürmekte-
dir.
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Grafik 9: 2010 ve 2020 Yılları İçin Birincil Enerji 
Kaynaklarına Göre Türkiye Kurulu Gücü

Köm
ür

Sıvı
 Yakıtl

ar

Doğal G
az

Yenile
bilir

+A
tık

+A
tık

 Is
ı

Çok Yakıtl
ı

2010

Hid
ro

lik

Je
ote

rm
al

Rüzg
ar

Güneş

0,15

Yıllar

2020

40.000,0 -

30.000,0 -

20.000,0 -

10.000,0 -

0,0 -

11
.9

50
,3 19
.6

13
,0

1.5
93

,3
18

9,
4

21
.5

99
,4

13
.3

0
2,

1

10
7,

2 5.
32

5,
6

4
.8

89
,1

30
.9

83
,9

15
.8

31
,2

94
,2 1.6

13
,2 8,

83
2,

4

1.3
20

,2

0,
0

6.
66

7,
4

1.5
0

2,
8M

W

 

Yenilenebilir Kaynaklı Kurulu Gücün Türkiye Toplam 
Kurulu Gücü içindeki Payının Yıllar İtibarıyla Gelişimi 



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE    |  77  

Türkiye, tüm bu çabalarını sürdürürken en temel amacı ulusla-
rarası sürece entegre olmak ve sürdürebilir kalkınma mantığını 
içselleştirmektir. Paris Anlaşması’nın imzalanması kararı, Tür-
kiye’nin sürdürülebilir kalkınma sürecinde mihenk taşı olacağı 
gibi ekonomik olarak yeni imkânlar ve yeni fırsatlar sunacaktır. 

Bir sonraki bölümde detaylı olarak açıklanacak olan Türki-
ye’nin Yeşil Kalkınma vizyonuyla Paris Anlaşması’nın örtü-
şen pek çok yanı vardır. Paris Anlaşması’nın “düşük sera gazı 
emisyonlu kalkınmanın temin edilmesi ve bunlar gerçekleş-
tirilirken, gıda üretiminin zarar görmemesi” ve “düşük emis-
yonlu ve iklim dirençli kalkınma yolunda finans akışının 
istikrarlı hale getirilmesi” yaklaşımları Türkiye’nin Yeşil Kal-
kınma vizyonu ile örtüşmektedir. Aynı zamanda anlaşmanın 
“iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum kabiliye-
tinin ve iklim direncinin artırılması” yaklaşımı, Türkiye’nin, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismini Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirecek kadar önem-
sediği iklim değişikliğine yönelik olan mücadele stratejisini 
vurgulamaktadır.

5.4. Türkiye’nin İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023) 
ve Eylem Planları (2011-2023)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinas-
yonunda hazırlanan ve 3 Mayıs 2010 tarihinde Başbakanlık 
Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanan Ulusal İk-
lim Değişikliği Stratejisinin uygulamaya konulması amacıy-
la sera gazı emisyonu kontrolü ve iklim değişikliğine uyum 
konusunda 2011-2023 yıllarına yönelik stratejik ilkeleri ve 
hedefleri içeren İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) hazır-
lanmış ve 2011 yılının Temmuz ayında uygulamaya konul-
muştur.

İDEP’in genel amacı, sera gazı emisyonlarını sınırlandır-
maya yönelik ulusal koşullara uygun eylemler belirleyerek 
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iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, iklim değişikliğinin 
etkilerinin yönetilerek dayanıklılığın artırılması ve böylece 
Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele ve uyumun teşvik 
edilmesidir. Türkiye’nin özel şartları çerçevesinde öncelikli 
sektörlerde uygulanacak sera gazı emisyon kontrolü ve uyum 
önlemlerinin irdelendiği İDEP’te, özellikle kurumsal yapılan-
ma, uzun dönemli işbirliği, teknoloji geliştirme ve transferi ile 
finansman konuları üzerine odaklanılmaktadır.

İDEP kapsamında;

•	 Enerji 

•	 Binalar

•	 Ulaştırma

•	 Sanayi

•	 Atık

•	 Tarım

•	 Arazi Kullanımı ve Ormancılık

•	 Sektörler Arası Ortak Konular, 

alt başlıkları yer almıştır ve 541 eylem tanımlanmıştır.

2011 yılında iklim değişikliği alanında bir diğer önemli eylem 
planı olan İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 
(İDUSEP) da yayınlanmıştır. İDUSEP kapsamında aşağıdaki 
bölümler yer almaktadır (Planlar için bakınız: (https://iklim.
csb.gov.tr/eylem-planlari-i-306)):

•	 Su Kaynakları Yönetimi

•	 Tarım Sektörü ve Gıda Güvencesi

•	 Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık

•	 Doğal Afet Risk Yönetimi

•	 İnsan Sağlığı

•	 Sektörler Arası Ortak Konular. 
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Söz konusu Eylem Planlarının 2030 ve 2053 yıllarına dönük 
olarak orta ve uzun dönem hedefleriyle güncellenmelerine 
ilişkin çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı koordinasyonunda sürdürülmektedir.

5.5. Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları 

Türkiye coğrafi koşullarına göre yedi bölgeye ayrılmaktadır. 
Bu bölgeler iklimsel olarak birbirlerinden farklılık gösterse 
de ortak bir iklim değişikliği sorunu yaşamaktadırlar. Tür-
kiye’nin yedi bölgesi özelinde geliştirilecek eylemlerin belir-
lenmesinde her bölgenin ve her kentin ekonomik, fiziksel ve 
sosyal koşullarının çok iyi bir şekilde analiz edilmesi gerek-
mektedir. Bu doğrultuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanlığı tarafından bölgeler tek tek analiz edilmiş ve Böl-
gesel İklim Değişikliği Eylem Planları (BİDEP) hazırlanmıştır.

BİDEP’te sosyoekonomik etkilenme düzeyi yüksek olan su 
kaynakları, afetler, hava kalitesi, tarım, hayvancılık, orman-
cılık, ekosistemler ve biyoçeşitlilik, ekonomi, sağlık, turizm, 
enerji, kıyı alanları, kentsel altyapı gibi sektörleri ve alanları 
incelenerek bölgelerin iklim değişikliğinin etkileri karşısında 
alınması gereken tedbirler ve uyuma ilişkin öneriler belirlen-
miştir.

Su Yönetimi ile ilgili olarak öncelikle mevcut yer altı ve yer 
üstü su kaynaklarının doğru analiz edilerek ileride su açığı-
nın ortaya çıkmaması için ekolojik dengeyi bozmadan her göl, 
sulak alan ve akarsuya yönelik özel planların hazırlanması, 
su arındırma sistemlerinin kurulup yaygınlaştırılması, etkin 
su yönetimini gerçekleştirmek adına su kullanımı sırasında 
ortaya çıkan kayıp ve kaçak oranlarını azaltacak tedbirlerin 
alınması, yağmur suyu hasadı, evsel ve sanayi atık sularının 
geri kazanımı, verimli sulama tekniklerinin yaygınlaştırıl-
ması, yüzey suyu kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların 
ve teşviklerin arttırılması önerilmektedir.
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Kentler ve Altyapı ile ilgili olarak öncelikle her bir bölge kap-
samında bulunan il yerel yönetimlerinin Yerel İklim Deği-
şikliği Eylem Planlarını (YİDEP) hazırlamaları gerekliliği 
vurgulanmıştır. Olası sel, toprak kayması, su baskını riskle-
rini azaltmak için nehir, kanal, dere yataklarının ve kıyıların 
imara açılmaması, yamaç eteklerinde yapılaşmaya müsaade 
edilmemesi, konuyla ilgili teknik şartnamelerin hazırlanması 
ve denetlenmesi, mevcut drenaj kanallarına yatırım yapılma-
sı ve yeni drenaj kanallarının inşası, kanalizasyon sistemleri-
nin kontrol edilerek gerekli tedbirlerin alınması, taşkın alan-
larının ve sınırlarının yerel yönetimlerle, ilgili kurumlarla ve 
orda yaşayanlarla paylaşılması, mevcut köprü ve kanalların 
kapasitelerinin incelenerek yeniden arttırılması, erken uyarı 
sistemlerinin kurularak olası risklerin önceden tahmin edil-
mesi ve tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların arttırıl-
ması önerilmektedir.

Hava Kalitesi ile ilgili olarak bölgedeki illerde mevcut olan 
Temiz Hava Eylem Planları’nın etkin bir biçimde uygulan-
ması, iklim değişikliğinin hava kalitesi üzerinde oluşturacağı 
olumsuz etkilerin giderilmesi doğrultusunda iklim modelleri 
ve emisyon senaryolarında bu konuda çalışmalar yapılması 
ve hava trendlerinin hem meteorolojik hem de hava kalitesi 
açısından değerlendirilmesi önerilmektedir.

Enerji ile ilgili olarak öncelikle her bir bölge kapsamında 
bulunan enerji santrallerinin risk potansiyellerinin belirlen-
mesi ve gerekli tedbirlerin alınması, iklim değişikliği model-
lemesinin yapılması ve bu modelleme ışığında yenilenebilir 
enerji yatırımlarına ağırlık verilmesi ve bölgelerde bulunan 
yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, inşası 
devam eden nükleer enerji santrallerinin tüm sistemlerinin 
ve bileşenlerinin iklim değişikliği kaynaklı olası sel, fırtına 
ve kuraklık gibi tehditlerden korunmasını sağlayacak gere-
ken önlemlerin tasarım, lisanslama ve denetim aşamalarına 
dikkat edilmesi önerilmektedir.
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Kıyı Alanları ile ilgili olarak öncelikle iklim değişikliği kay-
naklı olası kıyı alanlarında deniz seviyesindeki artışın izlen-
mesi, yerleşim alanlarına etkilerinin hesaplanması, su yolu, 
sel bariyeri gibi koruma setlerinin inşası, kıyılarda birçok sek-
törün ihtiyacı olarak gerçekleştirilen yapıların (liman, dalga-
kıran, iskeleler, rıhtım, kıyı koruma yapıları, su altı tesisleri, 
yüzer yapılar vb.) tasarımında hidrografik, hidrodinamik vb. 
verilere girdi sağlayan iklimsel verilerin oluşturulması ve ge-
rekli tedbirlerin alınması önerilmektedir.

Sağlık ile ilgili olarak bölgede daha önce meydana gelen afet-
lerin incelenerek sağlık tesislerinin yeterliliğinin analiz edil-
mesi ve gerekli kapasite artışlarının gerçekleştirilmesi, doğal 
felaketlere karşı donanımlı sağlık ekiplerinin kapasitelerinin 
arttırılması, etkin acil sağlık müdahaleleri için planlama-
ların yapılması ve altyapının güçlendirilmesi, çevre sağlığı 
hizmetlerinin planlanması, hastalık yapan mikroorganiz-
malarla mücadelede araştırma enstitülerinin kapasitesinin 
artırılması önerilmektedir.

Afetler ile ilgili olarak iklim değişikliği neticesinde meydana 
gelebilecek afetlerle ilgili eylem planlarının oluşturulması 
önerilmektedir. Hayati risk taşıyan yapılar ile ilgili gerekli 
önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması, risk bölge-
lerinin yerleşime açılmaması, olası afetlerde ekonomik za-
rarların önlenmesi için yerleşim yerlerinde gerekli alt yapı 
çalışmalarının yapılması, olası heyelan, toprak kayması, çığ 
vb afetlerin oluşumunu engellemek için doğal doku bozulma-
dan toprağın tutunmasını artıracak nitelikte ağaçlandırma 
ve yeşillendirme vb. faaliyetlerin yapılması, bütün doğal afet-
ler için afet sigortalarının oluşturulması, afetler konusunda 
çalışma yapan ilgili kurum ve kuruluşlarla ulusal, bölgesel ve 
yerel iş birliği ve koordinasyon oluşturularak afet yönetişimi-
nin gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Ulaşım ile ilgili olarak kent içi ulaşımda yaya ulaşımı ve bisik-
let kullanımını öne çıkaran aktif ulaşım mekanizmalarının 
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desteklenerek yayaların araçlara olan bağımlılığını azaltan 
yürüyüş yolları, akıllı bisiklet uygulamaları gibi alternatif 
ulaşım seçeneklerinin geliştirilmesi, taşıt kaynaklı kirletici-
lerin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, bölge-
lerdeki kıyı yerleşimleri arasında deniz ulaşım imkânlarının 
artırılması ve kıyı taşımacılığının geliştirilmesine yönelik ça-
lışmaların teşvik edilmesi önerilmektedir.

Turizm ile ilgili olarak bölgeler genelinde iklim değişikliğinin 
turizm sektörüne etkileri konusunda detaylı çalışmaların ya-
pılması, turizm sektörünün iklim değişikliğine uyum konu-
sunda kurumsal kapasitesinin ve kurumlar arası iş birliğinin 
arttırılması önerilmektedir.

Tarım ve Hayvancılık ile ilgili olarak detaylı toprak etütleri-
nin yapılması, değişen iklim koşullarından olumsuz etki-
lenecek tarım ürünleri için alternatif ürünler belirlenmesi 
amacıyla çalışmaların yapılması, yerel ürünlerin satışını sağ-
lamak için her ilde çiftçi pazarlarının oluşturulması, kuraklık 
tehlikesine karşı modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştı-
rılması, zirai don, dolu, aşırı yağış ve kuraklık gibi tarımsal 
afetlerle mücadele için eylem planlarının hazırlanması, iklim 
değişikliğine uyumlu hayvancılık ve balıkçılık faaliyetleri-
nin, üretim stratejileri ile hayvan tür ve ırklarının geliştiril-
mesi çalışmalarının desteklenmesi önerilmektedir.

Ekosistemler ve Biyoçeşitlilik ile ilgili olarak iklim değişikli-
ğinin deniz suyu sıcaklığındaki artışın, yeni türlerin gelmesi 
ve bunun deniz ekosistemine etkilerinin detaylı bir şekilde 
araştırılması, deniz, göl ve akarsu seviyelerindeki değişimle-
rin takip edilmesi, iklim değişikliğinin ziraat ve orman eko-
sistemlerine etkilerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve ge-
rekli tedbirlerin alınması önerilmektedir.

Ormancılık ile ilgili olarak iklim değişikliğinin arttıracağı or-
man yangınları, fırtınalar, böcek salgınları ve istilacı türlerin 
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oluşumu gibi orman hasarlarının ve ormanlardan elde edilen 
bazı değerli ürün ve hizmetler üzerindeki risklerin azaltılma-
sı için gerekli incelemelerin yapılarak tedbirlerin yaygınlaştı-
rılması, iklim değişikliğine uyum odaklı doğaya yakın yöne-
timin güçlendirilmesi önerilmektedir.

Ekonomi ile ilgili olarak iklim senaryolarından hareketle böl-
gelerdeki en kritik ekonomik sektörler incelenmektedir. Bu 
sektörlerin iklim değişikliğinden etkilene bilirlikleri ile ilgili 
ekonomik analizlerin yapılması, elde edilen verilerin yatırım 
karar verme sürecine bütünleştirilmesi ve bölgedeki ekono-
mik faaliyetlerin iklim değişikliği ile uyumlu bir biçimde çe-
şitlendirilmesi planlanmaktadır. Bu planlara ek olarak iklim 
değişikliği sonucu ortaya çıkacak ekonomik fırsatların ana-
liz edilmesi ve konuyla ilgili yerel ekonomik faaliyet sahipleri 
ve diğer paydaşlarla iş birliği yapılarak uyum stratejilerinin 
ekonomik etkinliğinin belirlenmesi düşünülmektedir. İklim 
değişikliğinin genel makroekonomik değişkenlere (büyüme, 
gelir, istihdam vb.) olası etkilerinin dinamik olarak incelen-
mesi ve ulusal strateji/politikalara/planlara yansıtılması, si-
gortacılık faaliyetlerinin tüm sektörlere genişletilerek kapsa-
yıcı bir sigorta prim politikasının belirlenmesi ve sigortalılık 
oranının arttırılması, ulaştırma sektöründe olası risklerin 
azaltılması ve ulaştırmanın aksamaması için ulaştırma alt 
yapısının geliştirilmesi önerilmektedir.

Sosyo-kültürel Yapı ile ilgili olarak iklim değişikliğinden 
olumsuz etkilenecek dezavantajlı grupların belirlenerek 
(yaşlılar, çocuklar, kadınlar, engelliler vb.) haritaların oluş-
turulması ve yaşanabilecek sosyokültürel kayıpların en aza 
indirilmesinin sağlanması, zorunlu ya da gönüllü gerçekleş-
mesi muhtemel iklimsel göç hareketlerini önceden tahmin 
edebilmek ve buna uygun politika üretebilmek için Sosyal 
Etki Değerlendirme Araştırmalarının yapılmasını ve Zorun-
lu Göç Eylem Planının hazırlanması, toplumun iklim değişi-
mine yüklediği kültürel ve ideolojik anlamların araştırılarak, 
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uyum amaçlı bilgilendirme ve kapasite geliştirme programı-
nın hazırlanması, bölgeler özelinde sosyoekonomik açıdan 
dezavantajlı iller başta olmak üzere kentsel ve kırsal altyapı-
nın gelişmesi için çalışmaların yapılması önerilmektedir.

BİDEP’te yer alan ve kısaca özetlenen bu sektörel yaklaşım-
ların yanı sıra, coğrafi bölgeler kapsamında öncelikli eylem-
ler ve tedbirlerin de belirlendiği görülmektedir. Bu kapsamda 
belirlenen öncelikli eylemler şunlardır; 

1. Mekânsal strateji planı ve bütün ölçeklerdeki mekânsal 
planlar, iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak ha-
zırlanacaktır.

2. İnsan sağlığının korunması ve kentsel ısı adası etkisinin 
azaltılması doğrultusunda, kent planlama ve tasarımında 
bakı, hâkim rüzgâr yönü, hava koridorlarının sağlanması 
ve kentsel yeşil alan miktarının arttırılmasına yönelik ça-
lışmalar yapılacaktır.

3. Bölgedeki illerde yerel yönetimlerce YİDEP hazırlanması 
sağlanacaktır.

4. Kamu hizmeti veren binaların aşırı iklim olaylarından 
daha az etkilenecekleri şekilde kent planlarında yer se-
çimleri yapılacaktır.

5. İçme suyu, atık su arıtma ve atık depolama gibi kritik alt-
yapı tesislerinin afet risk analizleri yapılacaktır.

6. Doğal afet riski taşıyan alanlarda can ve mal güvenliği 
açısından erken uyarı sistemleri konusunda ilgili kurum-
larla koordinasyon sağlanacaktır.

7. Bölgedeki yapılaşmada binalarda enerji verimli, iklim du-
yarlı ve ekolojik özellikli yerel mimari ve yerel yapı malze-
melerinin kullanımı özendirilecek ve yaygınlaştırılması 
desteklenecektir.
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8. Sahil boyunca yatay sondajlar ile suyun denize mansap-
laşmasını sağlayacak menfezler inşa edilecek, mevcut 
menfezlerde kapasite arttırılacaktır.

9. Yerel yönetimler uhdesindeki ekonomik ömrünü tamam-
lamış veya yetersiz kesit genişliğine sahip köprülerin ön-
celiklendirme yapılarak kaldırılması için tespit çalışma-
ları yapılacaktır.

10. Yağış suları ve kanalizasyon suları ayrık sistem haline dö-
nüştürülecektir.

11. Kıyı alanlarında taşkın riskine karşı normal zamanlarda 
rekreasyon parkı, taşkın zamanında tampon bölge olarak 
hizmet verecek donatıların oluşturulması sağlanacaktır.

12. Yağışların olumsuz etkilerinin azaltılması ve yağmur 
suyu kullanımının sağlanabilmesi için Bakanlığımızca 
hazırlanan mevzuat ve kılavuzlar çerçevesinde; geçirgen 
materyallerin kullanılması ve yağmursuyu hasadına yö-
nelik yapıların yapılması teşvik edilecektir.

13. Bölgenin afet riskleri içeren bölümlerindeki riskli yapılar 
tespit edilerek, bu bölgelerde inşaat faaliyetine izin veril-
meyecek ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.

14. Dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek ve uy-
gun alanlar için kamulaştırma ve taşıma süreci planlana-
caktır.

15. Dere yataklarının doğal yapısının bozulmaması için böl-
gede faaliyet gösteren tesislerde denetimler sıklaştırıla-
caktır.

16. Bölgede atık yönetimi ve sıfır atık uygulamaları yaygın-
laştırılacaktır.

17. Sanayi ve kentsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan hava 
kirliliğinin kontrolünün sağlanmasına yönelik tedbirler 



88  |  TÜRKİYE’NİN YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ

arttırılacak ve bölgedeki illerde mevcut olan Temiz Hava 
Eylem Planları’nın etkin bir biçimde uygulanması sağla-
nacaktır.

18. Deniz Çöpleri İl Eylem Planları’nın uygulanması sağlana-
caktır.

19. İklim değişikliği sebebiyle oluşan afetlerin yol açabileceği 
tehlikelerin en aza indirgenmesi için yerel yönetimlere ve 
vatandaşlara düzenli eğitim ve bilinçlendirme aktiviteleri 
gerçekleştirilecektir.

20. İklim değişikliği etkilerini izlemek amacı ile belirlenen 
bölgelerde zamansal görüntülerin temin edilmesi, deği-
şim analizlerinin yapılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Plat-
formuna sunulması sağlanacaktır.

Söz konusu eylemlerin ve tedbirlerin hayata geçirilmesinde 
merkezi ve yerel yönetimlerin yanı sıra, bölgesel kalkınma 
ajanslarının, akademinin, özel sektörün ve vatandaşların ik-
lim değişikliğiyle mücadele süreçlerine katılımı büyük önem 
arz etmektedir. 

5.6. Yeşil Mutabakat Planı 2021

İklim kriziyle mücadelede diğer küresel aktörlere göre daha 
etkin roller üstlenen Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Mutabaka-
tı ile kalıcı ve etkili bir dönüşümün mekanizmalarını ilk kez 
bu kadar net tanımlamıştır. Türkiye, AB üyeliğine aday bir 
ülke ve Gümrük Birliği ortağı olarak, Yeşil Mutabakat Planı 
kapsamında belirlenen kriterleri yerine getirmek için hızlı 
bir reaksiyonla Yeşil Mutabakat uyarınca ekonominin tüm 
sektörlerini kapsayan köklü dönüşüm sürecini yakından ta-
kip etmektedir. Söz konusu dönüşüm sürecinin Türkiye’nin 
en büyük ihracat pazarı olan AB ile ticaretine önemli etkileri 
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olması muhtemeldir. Bu nedenle Türkiye’de özellikle teknik 
mevzuat uyum çalışmalarının kararlıkla sürdürülmesi önem 
arz etmektedir.

Bu kapsamda hem kamuda hem de özel sektörde pek çok so-
mut adım atılmıştır. Bu amaçla, AB başta olmak üzere haya-
ta geçirilmesi hedeflenen politika değişikliklerinin, Türkiye, 
dış ticareti ile bağlantılı bir şekilde sanayi, tarım, enerji ve 
ulaştırma politikaları üzerindeki etkilerinin bütünsel olarak 
ele alınması ve ülkemizin Gümrük Birliği ilişkisi dikkate alı-
narak, uyumunu sağlayacak bir yol haritası oluşturulması 
ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla, Ticaret Bakanlığı koordi-
nasyonunda, 4 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Stra-
teji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığının katılımıyla Bakan Yardımcısı düzeyinde bir 
Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu üyesi ku-
rumlar ile teknik düzeyde gerçekleştirilen toplantıların yanı 
sıra, özel sektör temsilcilerinin katılımı ile sektör bazında 
istişareler gerçekleştirilmiştir. İstişarelerde, AB ile Gümrük 
Birliği kapsamında tesis edilen yakın ticari ve ekonomik en-
tegrasyon da dikkate alınarak, açıklanan iklim hedeflerinin 
Türkiye açısından getireceği değişim ve dönüşüm ihtiyacı 
mümkün olan en geniş perspektif ile değerlendirilmiştir. Ger-
çekleştirilen istişareler neticesinde Türkiye’nin Gümrük Birli-
ği ile AB’ye sağlanan bütünleşmesinin korunması ve daha da 
ileriye taşınmasının yanı sıra uluslararası ticaret düzeninde 
iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının olası etkilerine 
adaptasyonunu sağlayacak bir yol haritası oluşturulması he-
deflenmiş ve Çalışma Grubu üyesi tüm Kurumların katkıları 
ile bir Eylem Planı hazırlanmıştır. (Ayrıntılı bilgi için bakı-
nız: https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/
MUTABAKAT%20YE%C5%9E%C4%B0L.pdf)
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Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kamu ve özel 
sektör paydaşlarının katkılarıyla oluşturulan Türkiye’nin 
Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi 16.07.2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Genelge çerçevesinde, Eylem Planı kapsa-
mında yer alan hedef ve faaliyetlerin Ticaret Bakanlığı koor-
dinasyonunda ihdas edilen “Yeşil Mutabakat Çalışma Gru-
bu” kapsamında kamu, özel sektör ve ilgili tüm paydaşlar ile 
etkin bir şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. 9 ana başlık 
altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içeren Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı’nın, Türkiye’nin yeşil dönüşüm alanında gerçek-
leştireceği uyum çalışmalarına yol gösterici olacağı düşünül-
mektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin Cumhurbaş-
kanlığı Genelgesi’nde şu ifadeler dikkat çekmektedir:

“Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen 
değişiklikler, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana ge-
len dönüşüm ile 2023 ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusun-
da; ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçi-
liğimizin korunması ve geliştirilmesi, AB ile Gümrük Birliği 
kapsamında tesis edilen ileri ekonomik bütünleşme ile Tür-
kiye’nin küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine sağladığı 
entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından büyük önem arz 
etmektedir.”

 “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”, AB başta olmak üzere dünya 
ekonomisinde meydana gelmekte olan dönüşüm politikaları 
ile uyumlu, yeşil yatırımları teşvik eden, küresel değer zin-
cirlerinin dönüşümüne katkı sağlayacak ve bu suretle katma 
değerli üretimi de destekleyecek bir yol haritası niteliğinde 
olacaktır. Covid-19 krizi sonrası toparlanma döneminde, sür-
dürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin inşası ulus-
lararası toplumun öncelikli gündemi haline gelmiştir. Bu sü-
reçte, insan kaynaklı sera gazı salımlarını sınırlandırmaya ve 
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azaltmaya yönelik çabaların yanı sıra, iklim değişikliğinin, 
ekonomi, uluslararası ticaret, sağlık, göç, güvenlik gibi diğer 
küresel sorunlarla bağlantılı olarak ele alınması kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Ekonomik büyümeyi iklim gündemini göz 
önünde tutarak gerçekleştirmek ve yatırımcılar ile işletmele-
rin küresel ısınmayı sınırlandıran bir senaryo ile uyumlu fa-
aliyet göstermelerini teşvik etmek için küresel düzeyde ilave 
reformlara duyulan ihtiyaç, iklim değişikliğiyle mücadeleyi 
uluslararası ekonomi ve ticaret politikalarının merkezine ta-
şımıştır.

Bu amaçla, 4 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Stra-
teji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığının katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 
Bu çalışma grubu ilgili gelişmeleri yakından takip edecek, 
tüm bakanlık ve bağlı kuruluşlarca çevre dostu adımlar atı-
lacaktır.

5.7. İklim Değişikliğiyle Mücadelede Yapılan Diğer 
Çalışmalar

Türkiye’de iklim değişikliğiyle ilgili pek çok kamu kurumu 
eylem planı oluşturmaktadır. Bunların bir kısmı uygulama-
ya koyulurken bir kısmı yapılan anlaşmalarla birlikte Tür-
kiye’nin 2023 ve 2053 hedefleri kapsamında uygulanmaya 
alınmaktadır.

Yeni Ekonomi Programı’nın (2021-2023) “Büyüme” baş-
lığı altında yer alan politika tedbirleri arasında sürdürülebi-
lir büyüme ve katma değerli ürünlerin üretim ve ihracatına 
odaklanma yer almaktadır. Programın “Cari İşlemler Den-
gesi” başlığı altında bulunan dış ticaret ile ilgili politika ve 
tedbirler kısmında “Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında 
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AB’ye ihracatımızda Avrupa Yeşil Mutabakatı’na adaptasyon 
sağlanması amacıyla kamu, özel sektör, STK’lar ve üniversite-
leri koordine ederek, AB ile diyalog içerisinde gerekli çalışma-
ların ve hazırlıkların yapılacağı” ifade edilmektedir. (Ayrıntı-
lı bilgi için bakınız: https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/09/
YEN%C4%B0-EKONOM%C4%B0-PROGRAMI-K%C4%B-
0TAP%C3%87IK.pdf )

Salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sür-
dürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyümeye erişimi hedefleyen 
ve 12 Mart 2021 tarihinde açıklanan “Ekonomi Reformları 
Paketi” sanayide yeşil dönüşümün desteklenmesini teminen 
yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) hayata geçirilmektedir. 
Ulusal döngüsel ekonomi eylem planı hazırlanması, yeşil 
üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştı-
rılması amacıyla AR-GE çalışmalarının desteklenmesi, yeşil 
finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin güçlendiril-
mesi, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık altyapısının gelişti-
rilmesi dâhil olmak üzere gerçekleştirilen ve gerçekleştirile-
cek eylemlerdir. (Ayrıntılı bilgi için bakınız: https://ms.hmb.
gov.tr/uploads/2021/03/Ekonomik-Reformlar-Kitapcigi.pdf).

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi’nde 
(2021-2023), Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı uluslarara-
sı doğrudan yatırımlarda rekabetçiliğini koruması ve güçlen-
dirmesi için iş ortamını ve düzenleyici çerçeve tedarikçi alt-
yapısını özellikle yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma 
bağlamıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ve Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’na uyumlu hale gelmesi önem taşımaktadır. 
Bu kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşların çalışmalarına yer 
verilmektedir. (Ayrıntılı bilgi için https://www.invest.gov.tr/
tr/library/publications/Lists/InvestPublications/Turkiye-U-
luslararasi-Dogrudan-Yatirim-Stratejisi-2021-2023.pdf).

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulanmakta olan 2023 
Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin “Dijital Dönüşüm ve 
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Sanayi Hamlesi” bileşeni altında, yeşil üretim yaklaşımı-
nın sanayi politikaları ve uygulamalarımızda belirleyicilik 
artırılmaktadır. Sanayi üretiminin çevreye etkilerini azalt-
mak amacıyla, özellikle Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) 
altyapı ve işletmelerin teknoloji yoğunluklu modernizasyo-
nunun ve temiz üretime dayalı yeni yatırımlar desteklen-
meye devam edilmektedir. Döngüsel ekonomi kapsamında 
“Ekonomik Değerli Atık İzleme Sistemi” kurulması için 
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi geliştirilmektedir. Endüstriyel sim-
biyozun, yenilik faaliyetlerinin yanında, yeni iş alanları ya-
ratma potansiyeli ile girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı da 
destekleyen bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kap-
samda, “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştiril-
mesi Projesi” çerçevesinde Türkiye’de endüstriyel simbiyoz 
alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, OSB’ler ve Endüst-
ri Bölgeleri gibi ilgili paydaşların iş birliğiyle yürütülmeye 
devam edileceği hususlarına yer verilmektedir. Bunun yanı 
sıra, çevre katkı payı gelirlerinin, sanayicilerin çevre koruma 
ve atık yönetimi sistem ve uygulamalarının geliştirilmesine 
yönelik yatırımların finansmanında kullanılması yönünde 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği 
yapılacağı belirtilmektedir. (Ayrıntılı bilgi için https://www.
sanayi.gov.tr/assets/pdf/SanayiStratejiBelgesi2023.pdf).

Türkiye, güncel ihtiyaçlarını ve dünyadaki iyi uygulamaları 
dikkate alarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 
enerji verimliliğinde destek modellerinin daha etkin hale ge-
tirilmesi ve sürdürülebilir finansman mekanizmalarının ge-
liştirilmesini hedeflemektedir. Enerji verimliliği yatırımları-
nın hayata geçirilmesinde ilave finansman desteği sağlamak 
üzere “Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekaniz-
ması” oluşturulması eylemi tanımlanmıştır. (Ayrıntılı bilgi 
için https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-verimliligi-ulu-
sal-enerji-verimliligi-eylem-plani)
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Tarım ve Orman Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Ey-
lem Planı’nda; kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal 
üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzını sağ-
lamak, üretimden tüketime kadar gıda, yem güvenilirliğini 
sağlamak, bitki, hayvan sağlığı ve refahına yönelik gerekli 
tedbirleri alma hedefleri bulunmaktadır. Yine balıkçılık ve 
su ürünleri kaynaklarını korumak, sürdürülebilir işletimini 
sağlamak, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yöneti-
mini sağlamak, iklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla etkin 
mücadele etmek ile biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürü-
lebilir yönetimini sağlamak amaçları yer almaktadır (Ayrın-
tılı bilgi için https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/
stratejikplan.pdf. ).

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Akıllı 
Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Pla-
nı (2020-2023) ile hayata geçirilecek AUS uygulamalarının, 
Türkiye’de tüm ulaşım modlarına entegre, güncel tekno-
lojileri kullanan verimli sürdürülebilir, çevreci ve akıllı bir 
ulaşım ağı oluşturulması suretiyle ulaştırma sektöründen 
kaynaklanan emisyonların azaltılmasına da katkı sağlama-
sı beklenmektedir (Ayrıntılı bilgi için https://www.uab.gov.
tr/duyurular/ulusal-akilli-ulasim-sistemleri-strateji-belge-
si-ve-2020-2023-eylem-plani-yayinlandi )

Eylem planının odağında yer alan ve Avrupa Komisyonu ta-
rafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile getirilecek 
kapsamlı değişikliklerin, uyum anlamında gerekli politika 
tedbirleri hayata geçirilmediği sürece gerek sınırda karbon 
düzenleme mekanizması gerek ticarette teknik düzenlemeler 
yoluyla Türkiye’nin AB’ye Gümrük Birliği kapsamındaki en-
tegrasyonunu ciddi anlamda etkilemesi öngörülmektedir. Bu 
bakımdan, AB’ye aday bir ülke ve AB’nin Gümrük Birliği or-
tağı olarak, eylem planında yer alan eylem ve hedefler belir-
lenirken, Yeşil Mutabakat kapsamında açıklanan politikalar, 
stratejiler ve mevzuat değişiklikleri dikkate alınmıştır. 
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Bu kapsamda, eylem planında yer verilen mevzuat hazırlık-
ları bakımından, 2019/22 sayılı “Avrupa Birliği ile İlgili Ça-
lışmaların Eşgüdümü” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve so-
rumluluk alanına giren konularda AB’ye uyum amacıyla ha-
zırlanan mevzuat taslaklarının, Avrupa Birliği Başkanlığının 
resmi internet sitesinde yayımlanan “Avrupa Birliği Mükte-
sebatına Uyum Amacıyla Hazırlanacak Taslaklarda Uyula-
cak Esaslar ve Avrupa Birliği Mevzuatına Yapılacak Atıflara 
İlişkin Rehber” dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Aynı za-
manda Avrupa Birliği Başkanlığının görüşlerinin alınması 
önem arz etmektedir.

Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en 
çok etkilenecek ülkeler arasında yer almakta ve iklim deği-
şikliğiyle mücadele çabalarına ülke gerçeklerini gözeten bir 
anlayışla katkı vermektedir. Türkiye, gelişmekte olan ülke 
konumuna paralel şekilde, yeşil büyüme ve emisyon artış 
trendinin sınırlandırılması yönünde bir politika izlemekte, 
iklim değişikliğine uyum çabaları önemini korumaktadır. 

Türkiye’de Diğer Kurum ve Kuruluşların Aldığı ya da 
Alacağı Önlemler de Şu Şekilde İfade Edilebilir;

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi’nin kurulması,

Liman operasyonlarında enerji verimliliğinin artırılması, 
çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve sürdürülebilirliğin 
sağlanmasına yönelik yeşil liman uygulamalarının destek-
lenmesi,

Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal 
alanların korunması, erişim ve güvenliğinin artırılması, ka-
dınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan 
tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması,

Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması 
ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet 
Bahçeleri yapılması ve yeşil alanların miktarının artırılması,
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Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanların oluşturulması, kent-
sel yeşil alan standartlarının ve yaşam kalitesinin yükselt-
mesi için Millet Bahçeleri’nin 81 ile yaygınlaştırılarak, 2023 
yılına kadar 81 milyon m2 alanda yapımının tamamlanması,

Kara ve denizdeki korunan alan miktarı artırılarak bu alan-
ların etkin yönetiminin sağlanması için yeşil koridor oluştu-
rulması, planlama ve altyapı çalışmaları gibi uygulamaların 
gerçekleştirilmesi,

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının politikalara yansıtıl-
ması ve etkili bir takip mekanizması oluşturulması,

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ulusal öncelikler ve ko-
şullar doğrultusunda sektörel ve tematik politika belgelerine 
yansıtılması, 

Kurumsal stratejik planlar ile sektörel ve tematik politika 
belgeleri hazırlıklarında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına 
uyum gözetilmesi,

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının takip ve gözden geçiril-
mesi için iyi işleyen ve katılımcı bir kurumsal koordinasyon 
mekanizması kurulması,

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının uygulanmasının ulu-
sal düzeyde takip ve gözden geçirilmesi ile koordinasyonunu 
sağlamak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı başkanlığında 
ilgili kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, akade-
mi, özel sektör ve STK temsilcilerinin katılımı için esnek bir 
yapıda Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu 
kurulması,

Küresel sürdürülebilir kalkınma amaçlarının, gösterge setin-
deki gelişmelere paralel olarak, ulusal gösterge setinin kapsa-
mının öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, 

Ulusal sürdürülebilir kalkınma amaçları izleme ve değerlen-
dirme sistemi kurulması.
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5.8. Türkiye’de Son 20 Yılda Yeşil Kalkınma 
Kapsamında Atılan Adımlar 

Türkiye uluslararası mutabakat ve süreçleri takip etmekle be-
raber yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir 
enerji gibi alanlarda kendine bir vizyon belirlemiş ve bunla-
rı uygulama çabasında olmuştur. Sürdürülebilir, kapsayıcı, 
dengeli ve çevreci kalkınma yaklaşımını benimseyen Türki-
ye, bu yaklaşımın, milli gelirin dağılımında farklı kesim ve 
bölgeler arasındaki dengesizlikleri gidereceğine inanmıştır. 
Sürdürülebilir çevrenin hem bugünkü nesil hem de nesiller 
arası adalet ve fırsat eşitliğini gözetmek açısından önemi 
aşikârdır. Türkiye bu anlayışla çevreyi gelecek nesillere kar-
şı bir sorumluluk bilinciyle ele almakta ve bir emanet olarak 
görmektedir. Uluslararası mutabakatları insanlığın ortak 
birikimi olarak değerlendiren Türkiye, devasa bir problem 
haline gelen iklim değişikliğinin Paris Anlaşması gibi ulus-
lararası anlaşmalar olmadan çözülemeyeceği düşüncesinde 
hemfikirdir. Bununla beraber Türkiye Paris Anlaşması’na ta-
raf olmadan önce de yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkın-
ma adına pek çok adımlar atmıştır.

Sıfır atık politikası ve yeşil enerji hamlesi, akıllı binalarla il-
gili kanuni düzenlemeler, kaynak verimliliği konusundaki 
çalışmalar temiz teknoloji inovasyonu, yenilenebilir enerji 
teşvikleri, ata tohum desteği gibi organik tarım düzenleme-
leri, biyoenerji tarımsal destekleri, elektrikli otomobil ve yeni 
teknoloji yatırımları, rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisine ya-
pılan teşvikler, yeşil ulaşım atılımları, yeşil tasarım ve inşa-
at düzenlemeleri ve evlerde temiz enerji kullanımına (güneş 
enerjisi) yönelik destekler gibi somut örnekler, Türkiye’nin 
yeşil ekonomiye olan inancını ve çevreye verdiği önemi ka-
nıtlar niteliktedir. Türkiye bu adımları atarken bir anlaşma-
nın sorumluluklarını yerine getirmekten ziyade dünyaya ve 
kendi halkına olan sorumluluklarını öncelemiştir.
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12 Temmuz 2017 yılında çıkan bir yönetmelikle yürürlüğe 
giren Sıfır Atık Projesi atık yönetimi alanındaki tüm paydaş-
larda ciddi bir farkındalık oluşturmuştur. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Türkiye’nin 
yeşil dönüşümü açısından öncü olarak gördüğü Sıfır Atık 
çalışmaları sayesinde doğal kaynaklarımızın korunması ve 
döngüsel ekonomiye geçiş açısından önemli aşamalar kay-
dedilmiştir. Özellikle kamu kurumları sıfır atık kapsamında 
hem yapısal dönüşümler hem de eğitimler açısından öncü 
pozisyondadırlar. Kamu spotları ve diğer imkânlardan da 
faydalanarak toplumun da bu dönüşüme ayak uydurması 
için bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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K A L K I N M A  V İ Z Y O N U 

İklim değişikliğinin sınır tanımayan bir mesele olduğu 
aşikârdır. Türkiye iklim değişikliğini sadece bir çevre 
meselesi değil, pek çok sektörü derinden etkileyen bir 
kalkınma ve bir milli güvenlik meselesi olarak algıla-

maktadır. Son 200 yılda özellikle vahşi kalkınma modelleri-
ni benimseyen gelişmiş ülkelerin, havaya, suya, toprağa saygı 
göstermeden büyümeleri ve aşırı tüketimleri nedeniyle dün-
yamızın bugün bu hale geldiği bilimsel verilerle sabittir. Bu 
zarar Asya ve Avrupa’da seller, Afrika’da kuraklık, Uzak Doğu 
ve Amerika’da kasırgalar, yangınlar olarak geri dönmüştür. 
100 yıl öncesine göre küresel ısınma kaynaklı yangınlar % 30 
oranında artmıştır. Dünyada, sıcaklık rekorları kırılmış, hava 
sıcaklığının 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı gün sayısı 
son 40 yılda 2 kat artmıştır. İklim değişikliğinin olumsuz et-
kileri Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’de de büyük fela-
ketler yaşanmasına neden olmaktadır. 

Türkiye Paris Anlaşması’na uyum sürecinde 2053 yılını, 
emisyonu net olarak sıfıra indireceği tarih olarak taahhüt et-
miştir. Bu kapsamda özellikle fosil yakıtlardan kaynaklı sera 
gazlarıyla, bunları yutan, yok eden okyanus ve yeşil alanla-
rın birbirine eşitlenmesi anlamına gelen net sıfır emisyon 
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amacı çerçevesinde ciddi adımlar atılacaktır. Denizlerimizin 
kirlilikten korunması, ormanların ve korunan alanların artı-
rılması sayesinde bu denge korunacaktır. Net Sıfır Emisyon 
hedefiyle enerjiden tarıma, ulaştırmadan ticarete, sanayiden 
atık yönetimine kadar Türkiye ekonomisine yön veren tüm 
alanlarda geliştirilecek politika, teknoloji ve yeni bir hayat 
tarzıyla net sıfır emisyon hedefi kararlılıkla hayata geçirile-
cektir. Böylece, milli gelirin yükselmesi ve ihracatının art-
ması hedefleri yeşil kalkınma devrimiyle beraber başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilecektir.

Türkiye, yeşili koruma ve kalkınmanın birbirinden bağım-
sız düşünülmemesi gereken olgular olduğunun bilincindedir. 
Düşük karbon ekonomisine entegrasyon Türkiye adına bir 
kırmızı çizgidir. Kısa süreli çıkarlar için yeşil kalkınma pren-
siplerini benimsemeyen ülkeler sadece dünyaya değil ken-
dilerine de zarar verecektir. İklim değişikliği nedeniyle aşırı 
hava olayları ve afetler sebebiyle önemli ekonomik kayıplar 
oluşmasının yanı sıra Paris Anlaşması’nın da lokomotif etki-
siyle gelişen yeşil ekonominin açacağı istihdam alanlarından 
faydalanamayacak olan bu ülkeler ekonomik açıdan büyük 
kayıplar yaşayacaklardır. 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı’yla 
(1996-2000) “yeşil iş” kavramını kalkınma anlayışına dâhil 
eden Türkiye, bu dönemden itibaren iş gücünün ve sektör 
kapasitelerinin geliştirilmesi çalışmalarında çevreye duyarlı 
faaliyetlerin istihdam ve üretim üzerine olumlu etkileri oldu-
ğunu kabul etmiştir. 

Gelinen noktada 11. Kalkınma Planı’nda (2019-2023) ekono-
mik ve sosyal yapılarda dönüşümün vurgulandığı ortadadır. 
Bu planda hem doğayı koruma hem enerji tasarrufu hem 
de sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) vurgulanmıştır. 
Bunlara örnek olarak Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi ku-
rulması, şehirlerin yeşil şehir vizyonuna göre düzenlenmesi 
ve SKA’ların takip ve gözden geçirilmesi için iyi işleyen ve 
katılımcı bir kurumsal koordinasyon mekanizması kurul-
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ması verilebilir. Türkiye söz konusu iklim değişikliği ve ye-
şil ekonomi çabaları olduğunda uluslararası mutabakatları 
takip etmeye, benimsemeye ve ilk anda imzalanmasa bile 
onlara yönelik çalışmalar yapmaya özen göstermiştir. Paris 
Anlaşması, Yeşil Mutabakat Eylem Planı, 2053 Vizyonu gibi 
çerçeve planlar aracılığıyla çizilen yol haritası sayesinde Tür-
kiye’nin, Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşacağına olan inancı 
tamdır. Hem kamunun hem özel sektörün bu vizyona ayak 
uydurması noktasında tüm çalışmalar planlanmıştır.

Türkiye, bu kapsamda 2022’nin ocak ayında bir iklim şura-
sı düzenleyecek, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üni-
versiteler, sanayiciler, uluslararası kuruluşlarla uzun vadeli 
stratejik eylem planı ortaya konulacaktır. Bu noktada İklim 
Kanunu hazırlıklarıyla Emisyon Ticaret Sistemi’nin kurul-
masına yönelik çalışmalar süratle devam etmektedir. Yine 
Türkiye Çevre Ajansının gözetiminde 2022 yılında zorunlu 
depozito uygulaması başlatılacaktır. 400 Millet Bahçesi ve 
ekolojik koridorlar vasıtasıyla yeşil alanlar ve ormanlar eş de-
yişle yutak alanlar artırılacaktır. Bunlara ek olarak doğal ko-
runan alanların artırılması ve bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş 
yollarının yaygınlaştırılması hızla sürmektedir. Akıllı şehir 
ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırarak Türkiye’nin her 
yerinde; enerji verimli, iklime duyarlı yerleşim alanları kurul-
maktadır. Yeşil ekonominin en önemli ayaklarından biri olan 
yenilenebilir enerji noktasında ciddi çalışmalar yapılırken ve 
bu kaynaklar da artırılmaktadır. Türkiye’nin her bir ilinde 
yani 81 ilde sanayi siteleri şehir dışına taşınarak kendi atı-
ğını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihda-
ma ve üretime fayda sağlayan iklim dostu sanayi siteleri 
oluşturulmaktadır. Gençlerde iklim dostu bilincin gelişmesi 
için Türkiye’deki her üniversitenin bir İklim Elçisi seçilerek 
gençlerin de katkısıyla 207 üniversite kampüsünün hepsi “İk-
lim Dostu Kampüse” dönüştürülmesi sağlanacaktır. Her bir 
öğrenci, her bir genç yeşil dönüşüm çalışmalarının parçası 



106  |  TÜRKİYE’NİN YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ



olarak, üniversitelerde “Sıfır Atık Üniversite” hedefi ortaya 
konulacaktır. Üniversitelerdeki akademisyenlerin geliştirdiği 
çevre dostu teknolojiler desteklenecek ve bunlardan her alan-
da istifade edilecektir.

Türkiye kendi içindeki dönüşümle beraber “Daha Yaşanabilir 
Bir Dünya İçin Uluslararası İş Birliği” ilkesiyle iklim değişik-
liğiyle mücadele noktasında tüm dünyadaki dönüşüme des-
tek olmayı insani bir görev ve gelecek nesillere bir borç ola-
rak algılamaktadır. Daha yaşanabilir bir dünya için net sıfır 
emisyon hedefine ulaşmaya sadece Türkiye’nin değil, bütün 
dünyanın ihtiyacı vardır. Bu yüzden iklim değişikliğiyle mü-
cadele bilincinin geliştirilmesi dünyadaki en acil ve önemli 
gündem olmalıdır. Türkiye bu noktada kendine düşen görevi 
yerine getirmenin dışında uluslararası süreçlerde etkin bir rol 
oynayacak güce, bilgiye ve tecrübeye sahiptir. Bu sorumluluk 
bilinciyle Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde, çevre ve iklim diplomasisindeki strate-
jik aklını ve yeteneklerini; tüm istişare mekanizmalarını en 
yüksek düzeyde işleterek bu hedefe ulaşma noktasında ulus-
lararası desteğini sürdürecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ifade ettiği gibi Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede Ma-
dagaskar gibi küçük ada ülkeleri başta olmak üzere tüm de-
zavantajlı ülkelerin, mazlum ve mağdurların hamisi olacak 
güce sahip tek ülkedir. Türkiye, Yeşil Kalkınma Devrimi ve 
2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda tüm imkânla-
rıyla çalışmalarını bir üst aşamaya taşımaya gönüllüdür ve 
bu kapsamda önemli bir kapasiteye haizdir. Geleceği bugün-
den tasarlamaya başlamak son derece önemlidir. Bu hususlar 
hem şimdiki hem de gelecek kuşaklara daha müreffeh şartlar 
sunmak doğrultusunda hepimizin ortak sorumluluğudur.



Türkiye’nin 
Yeşil Kalkınma Devrimi






