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Dear Colleagues and Participants 

 

The effects of the global climate change crisis have increased gradually all over the world and it has become the 

main issue that concerns all branches of science and sectors. Today, we must act today to reduce the problems related to 

climate change and to leave a more livable and healthier world to future generations. 

It's our great honor to announce that International Congress of Climate Change Effects on Health, Life, Engineering 

and Social Sciences (ICLIC 2022) with the themes 'Collaboration in Health, Natural, Engineering and Social Sciences for 

Climate Changes', 'Zero Waste Supported Climate Change' and 'Carbon management' taken place during September 27-30, 

2022 in Konya, Turkey. You may find all the details about the congress on the web address: www.icliccongress.org. 

The congress had the objective of creating an international forum, solutions, and projects with academics, 

researchers, and private or governmental firms from worldwide with the aim of discussing international results and 

proposals regarding the latest issues related to the effects of climate changes on human and animal health, engineering, life, 

and social sciences. 

This event included the participation of renowned keynote speakers, oral presentations, poster sessions, and technical 

conferences related to the topics dealt with in the Scientific Program as well as an attractive social and cultural program. 

Finally, on behalf of the Organizing Committee, I would like to thank the scientific community, stakeholders, and 

sponsors for their astonishing contributions and support.  

It was our great honor and pleasure to welcome you to Konya, Turkey. 

Best Regards 

 

Prof. Dr. Kubilay Kurtulus BASTAS 

Congress Chair 
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İklim Değişikliği ve Sağlığa Etkileri 

Çiğdem ÇAĞLAYAN 

Kocaeli Üniversitesi /Çevre İklim ve Sağlık İçin İşbirliği Projesi (ÇİSİP) Yürütücüsü 

Sağlık Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve 

sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle geliştirilen sağlığın sosyal belirleyicileri 

arasında çevre önemli bir başlık oluşturmaktadır. Günümüzde ise hem halk sağlığını hem de gezegenimizin sağlığını 

etkileyen en önemli ve öncelikli çevre sorunu küresel iklim değişikliğidir. İklim değişikliği de needeni ne olursa olsun 

iklimin ortalama durumunda veya değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler 

olarak tanımlanmaktadır.  Ancak İklim Değişikliği Üzerine Hükümetlerarası Panel’in 2001’de yayınlanan raporu iklimin 

doğal değişkenliğine ek olarak insanlık tarihinde ilk kez insan etkinliklerinin bölgesel ve küresel ölçekte iklimi etkilediği 

yeni bir döneme girildiğini belirtmiş ve iklim değişikliği ile ilgili yeni ve daha kuvvetli bulgular, son 50 yıldaki ısınmanın 

büyük kısmına insan etkinliklerin (antropojenik) neden olduğunu göstermiştir. Bu antropejenik etkiler arasında; Fosil 

yakıtların kullanılması, Kentleşme, Sanayileşme ve Ormansızlaşma olarak sayılabilir. Son yıllarda, iklim değişikliği, tüm 

kıtalarda ve okyanuslarda doğal ve insan sistemleri üzerinde etkilere neden oldu. İklim değişikliğinin etkileri günümüzde 

gözlenen etkileri arasında, küresel ısınma, kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde 

artış, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi etkenler 

sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altındadır. İklim değişikliğinin 

etkilerinin kanıtı, doğal sistemler için en güçlü ve en kapsamlı olanıdır. 

İnsan sağlığı, hava modellerindeki değişikliklere ve iklim değişikliğinin diğer yönlerine karşı duyarlıdır. Bu etkiler 

doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki başlıkta incelenebilir. Sıcaklık ve yağıştaki değişiklikler ve ısı dalgaları, seller, 

kuraklıklar ve yangınların ortaya çıkması nedeniyle sağlığı hemen ve doğrudan etkileyen etkilerdir.  Ürün verimliliğinde 

azalma ve kıtlık veya hastalık vektörlerinin değişen kalıpları gibi iklim değişikliğiyle bağlantılı ekolojik bozulmalardan 

veya uzun süreli kuraklıktan sonra nüfusların yer değiştirmesi gibi iklim değişikliğine karşı sosyal tepkilerden dolaylı 

olarak görülen etkilerdir. 

İklim değişikliğinin sağlık etkilerinin dünya çapındaki yükü yeterince ölçülmemiştir. Bununla birlikte, bazı 

bölgelerde ısınmanın bir sonucu olarak sıcağa bağlı ölüm oranı artmıştır.  Sıcaklık ve yağış miktarındaki yerel değişiklikler, 

su kaynaklı bazı hastalıkların ve hastalık vektörlerinin dağılımını değiştirmiştir.  Son 20 yılda, 65 yaşın üzerindeki kişilerde 

sıcağa bağlı ölümlerde% 53.7'lik bir artış olmuş ve 2018'de toplam 296.000 ölüme ulaşılmıştır  

Toplumda bazı gruplar, hem iklim değişikliğinin etkilerine hem de iklim değişikliğine direnç ve uyum 

kapasitesindeki yetersizlikler nedeniyle savunmasızdır. Sosyo-ekonomik eşitsizlikler çok boyutlu kırılganlığı arttır ve 

özellikle cinsiyet, sınıf, ırk / etnik köken, yaş ve engelliliğe dayalı kırılgan grupları etkiler.  Erkekler ve kadınlar üzerindeki 

farklı etkiler, toplumdaki farklı rollerden, bu rollerin eşitsizliği, risk algılamaları ve tehlikelere verilen yanıt ile ilişkili 

belirlenmektedir. Kadınlar genellikle ısı stresine karşı daha duyarlı olsalar da, erkekler büyük ölçüde açık havada ve kapalı 

alanda çalışma ile ilgili sorumluluklar nedeniyle etkilenmektedir. Kadınlar genellikle aşırı hava olayları ve iklim 

değişikliğinin bir sonucu olarak işçi ve bakıcı olarak ek görevler yaşarken, daha fazla psikolojik ve duygusal sıkıntı, daha 

az gıda alımı, yerinden edilme ve bazı durumlarda aile içi şiddet olaylarının artması nedeniyle olumsuz ruh sağlığı 

sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Hareketliliğin sınırlı olması, bulaşıcı hastalıklara yatkınlık, azalan kalori alımı 

ve sosyal izolasyon nedeniyle çocuklar ve yaşlılar genellikle daha yüksek risk altındadır. Yetişkinler ve daha büyük 

çocuklar, dang humması gibi bazı iklime duyarlı vektör kaynaklı hastalıklardan daha ciddi şekilde etkilenirken, küçük 

çocukların ishalli hastalıklardan ve sellerden ölme veya ciddi şekilde tehlikeye girme olasılığı daha yüksektir. Yaşlılar, ısı 

stresi, kuraklık ve orman yangınlarından orantısız olarak daha çok fiziksel zarar ve ölümle karşı karşıyadır. Çoğu kentsel 

alanda, göçmenler de dahil olmak üzere düşük gelirli gruplar, kalitesiz, güvensiz ve kümelenmiş konutlar, yetersiz altyapı 

nedeniyle büyük iklim değişikliği riskleriyle karşı karşıyadır. 

Yüzyılın ortalarına kadar, öngörülen iklim değişikliği, esas olarak halihazırda var olan sağlık sorunlarını 

şiddetlendirerek insan sağlığını etkileyecektir. 21. yüzyıl boyunca, iklim değişikliğinin olmadığı bir başlangıç ile 

karşılaştırıldığında, iklim değişikliğinin birçok bölgede ve özellikle düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerde sağlıksızlık 

oranlarında artışlara yol açması beklenmektedir. Örnekler arasında, daha yoğun ısı dalgaları ve yangınlar nedeniyle daha 

yüksek yaralanma, hastalık ve ölüm olasılığı; Yoksul bölgelerde azalan gıda üretiminden kaynaklanan yetersiz beslenme 

olasılığının artması Savunmasız nüfuslarda kayıp iş kapasitesi ve azalan işgücü üretkenliğinden kaynaklanan riskler;  Gıda 

ve su kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan risklerin artması, Vektör kaynaklı hastalıklarda artış bulunmaktadır. Ayrıca 21. 

yüzyıldaki iklim değişikliğinin insanların yerlerinden edilmelerini artıracağı tahmin ediliyor. Hem kırsal hem de kentsel 

alanlarda, özellikle düşük gelire sahip gelişmekte olan ülkelerde, aşırı hava olaylarına daha fazla maruz kaldığında yer 

değiştirme riski artar. Göç modellerindeki değişiklikler, hem aşırı hava olaylarına hem de uzun vadeli iklim değişkenliğine 

ve değişikliğine tepki olabilir. 21. yüzyıl boyunca, iklim değişikliğinin etkilerinin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı, 

yoksulluğun azaltılmasını zorlaştıracağı, gıda güvenliğini daha da aşındıracağı ve mevcut olanı uzatacağı ve yeni yoksulluk 
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tuzakları yaratacağı öngörülüyor; Kentsel ve kırsal alanlarda yoksul hanelerin, gıda güvencesizliğinin yüksek ve gıda 

fiyatlarındaki artışlardan özellikle etkilenmesi beklenmektedir (özellikle Afrika'da). İklim değişikliği aynı zamanda, 

yoksulluk ve ekonomik şoklar nedeniyle iç savaş ve şiddetli çatışma risklerini artırabilir.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Konferansı (COP26) öncesinde, 11 Ekim 2021'de “İklim Değişikliği ve Sağlık COP26 Özel Raporu”nu yayımladı. Rapor, 

COVID-19 pandemisinin insanlar, hayvanlar ve çevremiz arasındaki yakın ve hassas bağlara ışık tuttuğunu belirterek, 

gezegenimize zarar veren sürdürülemez seçimlerin insanlara da zarar verdiğinin altını çizmiş ve 1,5 °C çağrısında 

bulunmuştu. Lancet Geri Sayım Raporu da “Gelecekte oluşabilecek pandemi riskini azaltmak istiyorsak, günümüzde 

zoonozlara neden olan en güçlü etkenlerden iklim değişikliğiyle mücadele etmeye öncelik vermeliyiz. Bugün hepimiz için, 

sağlığın çevresel belirleyicilerini daha ciddiye almanın zamanı geldi. İklimle mücadelenin aciliyetini anlamalı, biyolojik 

çeşitliliği korumalı ve medeniyetimizin temelindeki doğal sistemleri güçlendirmeliyiz. Tıpkı COVID-19'da gördüğümüz 

gibi, harekete geçmede yaşanan gecikmeler, önlenebilecek ölümlere neden olacaktır. “şeklinde saptamalarda bulunmuştur. 

Bunun yanı sıra DSÖ, hükümetleri ve politika yapıcıları iklim ve sağlık krizi konusunda acil olarak harekete geçmeye 

davet ederken, dünyanın dört bir yanındaki sağlık uzmanlarıyla birlikte geliştirdiği tavsiyeleri 10 başlık altında sıraladı. 

Yeşil ve adil iyileşme talebi olarak, özellikle kömür kullanımına son verilmesi, sağlık çalışanlarının iklim değişikliğinin 

etkileri hakkında bilgilendirilmesi ve sağlık sistemlerinin iklime dayanıklı hale getirilmesini içeriyor. Gezegenimizin 

geleceği ve halk sağlığı için bir an önce iklim krizini durdurmaya yönelik adımların adılması gerekiyor. 
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İklim Değişikliğinin Turizm Üzerindeki Etkileri 

Eyüp H. ASLAN 

Karaman Belediye Başkan Yardımcısı 

Dünyanın bir iklim değişikliği tehlikesiyle karşı karşıya olduğu gerçeği artık herkes tarafından kabul edilmektedir. 

Dünya genelinde devletler, bir çok kurum ve kuruluş, politikacılar ve bu konuda çalışmalarını sunmak üzere buraya gelen 

değerli bilim adamları da bu durumun farkındalar. 

İklimle ilgili değişiklikler artık dünyanın her yerinde açıkça gözlemlenebilir hale gelmiştir. İklim değişikliğinin en 

önemli sebeplerinden birisi ise insanoğlunun çevresel yıkıcı etkilere sahip faaliyetlerde bulunmasıdır. Bunun en belirgin 

örneği karbon içerikli yakıtların (fosil yakıtlar: petrol, doğalgaz, kömür vb.) yanması sonucu açığa çıkan 

karbondioksit gazının atmosfere yayılmasıdır. Bu gaz, bireysel ve kurumsal kullanımlar sonucu ortaya çıkmaktadır. Karbon 

salınımı dediğimiz bu olay da atmosfere karbon gazı salarak dünyanın ısınmasına neden olmaktadır. Bizler bunu azaltsak 

dahi, insan kaynaklı emisyonların sera gazı etkisi nedeniyle uzun yıllar boyunca sıcaklığın yükselmiş olduğu seviyede 

kalacağı uzmanlar tarafından belirtilmektedir. (Tabi burada yaşadığımız ilginç bir durum var, Pandemi döneminde tüm 

dünyada sera gazı salınımda önemli bir azalma olmuştur.) 

Diğer taraftan Turizm sektörü dünyanın en önemli sektörlerinden birisi olup, dünya çapında yüz milyonlarca insana 

doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlamakta ve ülkelere önemli miktarda döviz sağlayarak cari açıkların kapatılmasına 

katkıda bulunmaktadır. Hem işsizliğin azalması hem de ekonomik yüksek getirisi açısından turist sayılarının ve turizm 

gelirlerinin artması bütün ülkeler için büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye açısından da turizm vazgeçilemez bir 

sektördür. Her yıl ülkemize gelen milyonlarca turist sektöre büyük katkı yapmaktadır. 2022 verilerine göre Eylül ayı 

itibariyle ülkeye gelen turist sayısı 35 milyon civarındadır. 2022 sonuna kadar 40 milyonu bulması muhtemeldir.  

Turizm sektörü hem iklim değişikliğine etki eden, hem de iklim değişikliğinden etkilenen, dolayısı ile iklim 

değişikliği ile karşılıklı etkileşimde bulunan bir özelliğe sahiptir.  (Yani hem etkileniyoruz hem de etkiliyoruz, bu ne 

demek?) 

Turizm iklime duyarlı bir sektördür. İklim koşulları turizm aktivitelerini ve sezonu çok yakından etkilemektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de ki turizm faaliyetlerinin önemli bir kısmı ise deniz-kum-güneş üçgeninden oluşan kıyı turizmidir.  

Kıyı turizmi küresel turizm endüstrisinin en önemli Pazar bölümünü oluşturmaktadır. Bunu Türkiye örneğinde 

değerlendirirsek; Antalya’nın İstanbul’dan daha fazla turist çekmesi sahip olduğu kıyı güzelliği sayesindedir.  

Dünya deniz ve okyanusları iklim değişikliğinden dolayı risk altındadır. Bilimsel olarak iklim değişikleri sonucu 

buzulların erimesi ve deniz suyunun ısınması deniz seviyesinin yükselmesine neden olacaktır. (burada Antalya’yı ele 

alırsak, kıyıların yok olması muhtemel bir sonuçtur.) Bu durum karşında Turizm endüstrisi olumsuz bir etkiyle karşı karşıya 

kalacaktır. Sıcaklığın artmasıyla 

- Pek çok turizm bölgesi çekiciliğini yitirecek, (sıcaklık-sel-değişken hava) 

- Yükselen deniz seviyesi kıyı turizmi üzerinde yıkıcı bir etki yapacak,  

- Plajlar ve tesislerin bir kısmı sular altında kalacak,  

- Kış turizmi açısından bakıldığında ise alçak rakımlı turizm merkezlerinde sezon kısalacak,  

- Kış sporlarının yapıldığı yerler azalacak, daha yüksek rakımlı yerler tercih edilecektir (Bu durum yeni maliyetler 

getirecektir) 

- İnsanların görmek için seyahat ettiği doğal güzelliklerin yok olmasına neden olacak,  

- Salgın hastalıklar artacak, 

- Orman yangınların artması çevreye zarar verecektir. (her yıl görmekteyiz) İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye) 

Tüm bu olumsuz etkenlerin yanı sıra, tatlı su kaynaklarının azalması, sigorta maliyetlerinin yükselmesi, gece 

sıcaklığının artması, özellikle deniz suyundaki sıcaklık artışına bağlı olarak deniz yaşamındaki yabancı türlerin artışı ya da 

mevcut türlerin bir kısmının yok oluşu turizmi olumsuz etkileyecek faktörlerdir. 

İklim değişikliği neticesinde küresel ısınma ile birlikte turizm destinasyonlarının da değişeceği kaçınılmaz bir 

sonuçtur. Uzun vadede artan sıcaklıkla beraber kuzeye doğru bir kayma olması muhtemel bir sonuçtur. 

Bunun yanında turizm sektöründeki kontrolsüz gelişmeler, çevre üzerinde baskı oluşturan turizmle ilgili gelişmeler 

(örneğin, ekolojik açıdan hassas bölgelerin yapılaşmaya açılması, aşırı betonlaşma, taşıma kapasitelerinin çok aşılması vb.) 

iklim değişikliğini hızlandıran olumsuz etkilere neden olmaktadır.  Bu sebeple turizm politikalarının çevreye duyarlı olarak 

geliştirilmesi önem arz etmektedir.  Çevre konusundaki farkındalığın artmasıyla, alternatif turizm türlerinin ortaya çıkması, 

karbondioksit salınımını azaltmakta ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmaktadır.  

Sonuç olarak dünyadaki bu olumsuzların sebebi biziz., yaşayabileceğimiz başka bir yer yok, dünya üzerinde var olan 

dengeyi korumamız gerekmektedir. 

Saygılarımla. 
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İklim Değişikliğinde Türkiye Turizmi Ve Beyşehir Gölü 

Abdullah KARAMAN*  Yiğit BURAK* * 

Özet 

Tüm uluslar önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin zorluklarıyla mücadele etmek zorunda kalacak ve bu konu 

giderek tüm sektörlerin dikkat etmesi, önlem alması gereken bir sorun haline gelecektir. Çevre ve iklimle olan yakın 

bağlantıları ile turizm; tarım, enerji ve ulaşım gibi iklime oldukça duyarlı bir ekonomik sektör olarak kabul edilmektedir. 

Turizm gibi bir sektörün iklim değişikliğinden güçlü bir şekilde etkilenmesi kaçınılmazdır. Çünkü; turizm endüstrisi ve 

destinasyonları, iklim değişikliğine açık bir şekilde duyarlıdır. İklim, turizm sezonlarının uzunluğunu ve kalitesini belirler, 

destinasyon seçiminde ve turist harcamalarında önemli bir rol oynar. Gerçekleştirilen birçok turistik aktivite, hava 

koşullarına ve doğal kaynaklara bağlıdır. Bu yüzdendir ki ‘’aşırı’’ olaylardan ilk olarak etkilenecek sektörlerin başında 

turizm gelmektedir. 

Bu çalışma, turizm sektörünün iklim değişikliğinin etkilerine verdiği önemi yansıtmakta ve turizmin küresel 

ısınmaya; küresel ısınmanın turizme etkisini, turizm ve iklim değişikliği arasındaki ilişkileri, iklim değişikliğinin Beyşehir 

Gölü’ndeki etkisini içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Küresel ısınma, Beyşehir Gölü 

Turkey Tourism in Climate Change and Lake Beysehir 

Abstract 

All nations will have to deal with the challenges of climate change in the coming years, and this issue will gradually 

become a problem that all sectors should pay attention to and take precautions. Tourism with its close links with the 

environment and climate; It is accepted as an economic sector that is very sensitive to climate, such as agriculture, energy 

and transportation. It is inevitable that a sector such as tourism will be strongly affected by climate change. Because; The 

tourism industry and destinations are clearly sensitive to climate change. Climate determines the length and quality of 

tourism seasons and plays an important role in destination selection and tourist expenditure. Many touristic activities 

performed depend on weather conditions and natural resources. That is why tourism is one of the first sectors to be affected 

by "extreme" events. 

This study reflects the importance that the tourism sector attaches to the effects of climate change and that tourism 

contributes to global warming; It includes the effect of global warming on tourism, the relations between tourism and 

climate change, the effect of climate change on Beysehir Lake. 

Keywords: Climate change, Global warming, Beysehir Lake 

 

Giriş 

Güney Akdeniz, dünyanın en çok ziyaret edilen bölgelerinden biridir ve Türkiye,bu pazarda büyük bir turizm 

ekonomisine sahiptir. Ancak literatür incelendiğinde bazı çalışmalar yüksek yaz sıcaklıklarının Güney Akdeniz'i daha az 

tercih edilen bir destinasyon haline getirmesi nedeniyle, iklim değişikliğinin Türkiye'de turizmde düşüşe yol açabileceğini 

öne sürmektedir(Amelung ve Viner 2006; Ding ve Pin,2018; Giannakopoulos ,Le Sager, Bindi, Moriondo ,Kostopoulou 

ve Goodess 2009; Perry 2006).  

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin riskleri hakkında bilimsel çalışmalarda ve çözüm önerilerinde bulunulan 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre; güvenli yaşamın devam etmesi için 2030 yılına kadar sera 

gazı emisyonlarının çok hızlı bir şekilde azaltılması gerekmektedir. Ülkemizin de, 2022 Kasım ayında gerçekleştirilecek 

olan 27. Taraflar Toplantısı’nda (COP27), iklim hedefini güncelleyeceği, 2030 yılına kadar emisyon azaltımı ile ilgili somut 

adımları tanımlayacağı ve 2053 yılında net sıfır emisyonlu ülke olma yolunda ilerlemeyi hedeflediği 

görülmektedir(birbucukderece.com,2022). 

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma 

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin riskleri hakkında bilimsel çalışmalarda ve çözüm önerilerinde bulunulan 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliğini iklim özelliklerinin değişkenliği ve ortalaması 

üzerinde, on yıllar veya daha uzun bir süre de gözlemlenen değişiklik olarak tanımlamaktadır (IPCC, 2018: 544). Dünyada 

canlı yaşamını mümkün kılan en önemli doğal mekanizmalardan biri olan sera gazlarının yoğunluğu, sanayi devriminden 
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bu yana doğal süreci dışında yükselmektedir. Bunun başlıca nedeni olarak; kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıt kullanımı 

ile ortaya çıkan emisyonlar gösterilebilir(birbucukderece.com,2022). Bir arabayı sürmek için benzin veya bir binayı ısıtmak 

için kömür kullanmak sera gazlarının yoğunluğunu artırmak için yeterlidir(www.un.org, 2022). Fosil yakıt kullanımı ile 

birlikte artan sera gazı yoğunluğu yeryüzünde ortalama sıcaklığın artmasına neden olmaktadır. Ortalama sıcaklığın 

artmasından dolayı, iklim değişikliği ve dünyanın dört bir yanında aşırı iklim olayları yaşanmaktadır 

(birbucukderece.com,2022).  

Enerji sistemlerini fosil yakıtlardan güneş veya rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara geçirmek, iklim değişikliğine 

neden olan emisyonları azaltmaya yarayacak uygulamaların en başında gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, 2050 yılına 

kadar sıfır emisyon taahhüdünde bulunurken, ısınmayı 1,5°C'nin altında tutmak için 2030 yılına kadar somut adımlar 

atmayı planlamaktadırlar. Böylelikle fosil yakıt üretiminin 2020 ile 2030 arasında yılda yaklaşık yüzde 6 oranında azalması 

beklenmektedir (www.un.org, 2022 ). 

Turizmin Küresel Isınmaya Etkileri 

Turizm-iklim değişikliği ilişkisinde turizm, küresel ısınmanın insan kaynaklı nedenlerinin başında gösterilmektedir. 

Sektörün sera gazı salımına bir katkı sağladığı, bunun özellikle havayolları başta olmak üzere ulaşım alt sektöründen ve 

konaklama işletmelerinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Hava ulaşımından kaynaklanan bu olumsuz katkının ana 

nedeni ise; uçakların özellikle düşük sıcaklık ve yüksek nem sahibi bölgelerde bıraktığı yoğunlaşmış izlerin emdiği yer 

ışımasının, yansıttığı güneş ısınlarından daha fazla olmasıdır(Demiroğlu,2013:17). 

Küresel Isınmanın Turizme Etkileri 

Küresel ısınmanın ve beraberinde getirdiği iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı yeni yapay dünya turizmin ilkeleri 

ve gelişimi ile uyumlu değildir. İklim değişikliğinin bu etkileri, büyük ölçüde bilinmeyen şekillerde turizm gelişiminin 

diğer büyük makro ölçekli itici güçleriyle etkileşime girecek ve aynı anda pazar segmenti ve turizm bölgesine göre 

değişiklik gösterecek riskler ve fırsatlar yaratacaktır (Derinöz,2021:45). 

Turizm iklime ve hava durumuna bağımlı bir sektördür. Turizm sektörü, hizmetler sektörü içinde yer alır ve taşıdığı 

özellikler nedeniyle diğer sektörlerle de yakın bir ilişki içindedir. Turistlere satılan mal ve hizmetler, çok sayıda sektör 

tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğinin turizme doğrudan etkilerine geçmeden önce, turizme mal ve 

hizmet tedarik eden diğer endüstrilerde meydana gelecek değişiklikleri, küresel ısınmanın turizme dolaylı etkisi olarak 

gösterebiliriz (Sevim ve Zeydan,2007:705).  

Yaşanan iklim değişikliğinin bütün turizm türleri üzerinde az ya da çok etkisinin olması beklenir. Ancak bunlar 

içerisinde özellikle doğal kaynakların kullanıldığı ve açık alanlarda gerçekleştirilen kıyı turizmi, kış turizmi ve doğa temelli 

turizm gibi türlerin, diğer turizm türlerine oranla daha fazla etkilenmesi kaçınılmazdır (Aleaddinoğlu ve Rol, 2022:158). 

İklim değişikliği bakımından riskli ülkeler grubunda bulunan ülkemizde, turizm türleri ve mevsim göz önüne 

alındığında kış turizmi, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olan turizm türüdür. Kış sporları için çok önemli olan 

kar sezonunun ve kar kalınlıklarının iklim değişikliğine bağlı olarak değişmesi beklenmektedir. Sıcaklık arttıkça hem kar 

yağışlarında azalmalar meydana gelecek hem de kar mevsiminin süresi kısalacaktır (Aydemir ve Şenerol,2014:391). 

Böylelikle düşük rakımlı kayak tesisleri er ya da geç sektörden çekilmek durumunda kalacaklardır (Zeydan ve 

Sevim,2008:169). İklim değişikliğinin yaz turizmi üzerinde de etkileri olacaktır. Turizm sezonunun uzaması olumlu bir 

etki olarak öne çıkarken, su kaynaklarının azalmasıyla birlikte özellikle sıcak yaz aylarında içme ve kullanma suyu sıkıntısı 

yaşanacak olması, soğutma amaçlı elektrik kullanımının artması nedeniyle turizm maliyetlerinin bundan olumsuz 

etkilenecek olması olumsuz etkileri arasında sıralanabilir (Aydemir ve Şenerol,2014:393). 

İklim değişikliği, açık hava rekreasyon kaynaklarının arzı üzerinde yaratacağı baskı ve çevresel değişiklikler ile 

doğaya dayalı turizm faaliyetlerini doğrudan etkileyecektir. Örneğin aşırı sıcaklıklar ve kuraklıklar, özellikle göllerdeki 

biyolojik çeşitlilik ve su seviyeleri için kritik tehditler oluşturarak destinasyon çekiciliğini olumsuz etkilemektedir. İklim 

değişikliği, doğa temelli turizm için kritik bir öneme sahip olan biyoçeşitlilik için de tehditler oluşturmaktadır; yaban 

hayatın azalmasının veya tür kayıplarının birçok destinasyonda turistik ziyaretleri etkilemesi beklenmektedir 

(Aleaddinoğlu ve Rol, 2022:160; Scott, Gössling ve Hall, 2012: 221). Bunların yanında artan sıcaklığın dolaylı etkileri 

olarak; kirlenen sular, özellikle nemli bölgelerde böcek çoğalması ve buna bağlı olarak ortaya çıkarak ziyaretçileri 

etkileyebilecek bulaşıcı hastalıkların artması sayılabilir (Yıldız,2009:83). 

Küresel Isınma ve Beyşehir Gölü 

Su -özellikle tatlı su- , en kritik doğal kaynaklardan biridir. Turizm endüstrisi genellikle su kaynaklarını oteller, 

yüzme havuzları, golf sahaları ve turistlerin kişisel su kullanımı için aşırı kullanmaktadır. Bu durum, su kıtlığına, su 

kaynaklarının bozulmasına ve ayrıca fazla miktarda atık su üretilmesine neden olabilmektedir. Akdeniz gibi kuru ve sıcak 

bölgelerde, su kıtlığı konusu özellikle endişe vericidir. Sıcak iklim ve turistlerin tatilde evlerine göre daha fazla su tüketme 

eğilimi nedeniyle, kullanılan miktar günde 440 litreye kadar çıkabilmektedir. Bu miktar, ortalama bir İspanyol şehri 

sakinlerinin su kullanımının neredeyse iki katıdır(Sunlu,2003:263). 

Küresel ısınmanın, açık hava rekreasyonunun bağlı olduğu diğer birçok ekosistemi değiştirmesi beklenmektedir. Bu 

çalışma, iklim değişikliğinin hem doğrudan hem de dolaylı etkilerine odaklanarak, iklim değişikliğinin Beyşehir Gölü 

bölgesindeki göl turizmini nasıl etkileyebileceğini incelemektedir.  

http://www.un.org,2022/
https://iea.blob.core.windows.net/assets/5ae32253-7409-4f9a-a91d-1493ffb9777a/Renewables2021-Analysisandforecastto2026.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/resources/press/press-release
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/worlds-governments-must-wind-down-fossil-fuel-production-6-year
http://www.un.org,2022/
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Türkiye'nin en büyük tatlı su ve üçüncü büyük gölü ünvanlarına sahip olan Beyşehir Gölü ve çevresi, zengin bitki 

örtüsüne sahip bir bölgedir. Göl, "Önemli Bitki Alanı" statüsünde olup, Göller Bölgesi'nin güneydoğusunda Türkiye'nin 

üçüncü büyük ekosistemini içermektedir (Küçüködük,1987:36; Özkan,2003:41).  Gölde toplam 350 bitki türü tespit 

edilmiştir. Ayrıca Beyşehir Gölü ve adaları kuşlar için son derece önemli habitatlara sahiptir. Alan birçok kuş türü için 

kışlama, üreme, beslenme ve dinlenme olanağı sağlamaktadır (Üçüncü ve Muşmal,2014:29-31). Gölde yaklaşık 245 kuş 

türü gözlemlenmiştir. Bern Sözleşmesine göre 171 tür mutlak koruma altındadır; bunlardan 62'si koruma altında;12'si 

herhangi bir koruma altında değildir. Ancak tespit edilen 245 kuş türünden 148'i tehlike altındadır. Sulama kanallarının 

açılması, tarımsal faaliyetler, küresel iklim değişikliği gibi nedenlerle Beyşehir Gölü ve içerdiği biyoçeşitlilik de yok olma 

tehdidi altındadır (Üçüncü ve Muşmal,2014:31). 

Aşırı sıcaklıklar ve kuraklıklar, özellikle göllerdeki biyolojik çeşitlilik ve su seviyeleri için kritik tehditler oluşturarak 

destinasyon çekiciliğini olumsuz etkilemektedir (Aleaddinoğlu ve Rol, 2022:160). Mart 2022’de yayımlanan Hükümetler 

arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), “İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık” raporunda, iklim krizine 

karşı bir önlem alınmazsa emisyonların yüksek olması durumunda, Konya’daki Beyşehir Gölü 2070 yılına gelindiğinde 

tamamen kuruyabileceği belirtilmiştir. Su sıcaklıklarındaki artışın biyolojik çeşitliliği de etkileyeceği belirtilen raporda 

hızlı emisyon kesintilerinin bu durumu önlemenin tek yolu olduğu belirtilmiştir (t24.com.tr,2022). 

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, 2021 Eylül ayında verdiği röportajda 

Beyşehir Gölü ile ilgili: ‘’İlk defa göl sularının bu kadar çekildiğine, böyle çok sayıda küçük adacıklar ortaya çıktığına 

şahit oluyorum. Gölün durumu çok vahim, Akşehir ve Eber gölleri gibi kurumasından çok endişe ediyoruz. Göl kıyılarında 

suların çekilmesi nedeniyle balçık ve bataklık alanlar da oluştu. Kuşlar bile buraları terk edip adalara sığınmaya başladı. 

Gölün bu durumdan kurtulması, tarımsal sulama politikalarının yeniden gözden geçirilmesinden, bir gram suyun heder 

edilmemesinden geçiyor.’’ açıklamalarında bulunmuştur(trthaber.com,2022). 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022 yılının Ocak ayında yapılan röportajında Beyşehir 

Gölü ile ilgili: ‘’ Kuraklık nedeniyle göldeki su seviyesi istenmeyen seviyelere düştü, bu konuda da çalışmalar yürütüyoruz 

ve mevsimsel kot seviyesini yakından takip ediyoruz. Göldeki su seviyesi değişikliklerini, iklim değişikliği verilerini, hava 

kalitesi verilerini, suyun kalite özelliklerini anlık olarak izliyoruz. İnsan hayatını tehdit eden çevre kirliliği, küresel ısınma, 

su kıtlığı, tarımsal ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi konuların üzerinde hassasiyetle duruyoruz.’’ açıklamalarında 

bulunmuştur(aa.com.tr,2022). 

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın, Beyşehir Gölü su seviyesini, bölgedeki turizmin gelişimini, göl ve 

çevresindeki flora ve faunasını önemli ölçüde etkileyeceği gözlemlenmektedir. 

Sonuç 

Turizm sektörü iklim değişikliğini tetiklerken, aynı zamanda iklim değişikliği de turizmi olumsuz anlamda 

etkilemektedir. Bu iki yönlü olumsuzlukların giderilmesi adına turizm sektörünün iklim değişikliğine etkileri kapsamında 

hem ulusal hem uluslararası bağlamda iklim duyarlı politikaların geliştirilmesi kadar bunların uygulanması da oldukça 

önemlidir.  

Dünyada iklim değişikliğine ilişkin alınan kararların uygulanmaması; küresel ısınma sorununu halkıyla 

paylaşmayan, çözüm üretemeyen ve sorunla mücadele edemeyen politikacıların keyfi verilen kararları, durumu her geçen 

gün daha da vahim hale getirmektedir. Oysa bugün geleceğe dair somut adımların atılması radikal kararlar alınması 

gerekmektedir. Ülkemiz bu konuda duyarlı davranmakta ve adımlarını hızlandırmaktadır. Türkiye, güncelleyeceği iklim 

hedeflerini ve alternatif turizm potansiyeline sahip olmasının sağladığı önemli avantajı birleştirdiği takdirde hem dünya 

turizminden aldığı payı arttıracak hem de bölgesinde önemli bir destinasyon haline gelecektir. 

Turizm sektörü tek başına iklim değişikliği sorununu tabi ki çözemez, ancak bunu daha geniş uluslararası 

sürdürülebilir kalkınma gündemi bağlamında yapabilir. Küresel turizm sektörünün payına düşen, artan enerji kullanımı ve 

sera gazı emisyonlarından ayıran tutarlı bir politika stratejisi geliştirmektir. Türkiye, destinasyonlarda sistematik kapasite 

oluşturma ve afet risk yönetimi stratejileri yoluyla, yerel düzeyde doğal tehlikeler için farkındalık ve hazırlık ihtiyacını 

giderebilir. 

Umarız iklim değişikliğinin yarattığı tehdidin boyutunun farkında olan eğitimli insanların çabasıyla, çevre dostu 

bireylerin sayısı da artacaktır, kamuoyu konunun vehametini kısmen de olsa anlamış olacaktır. 
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In the present day, we continue facing with their prominent property that microbial factories make inevitable things 

for us due to their amazing sides waiting for exploring. To assess their skills, we use bioinformatics in modern science 

incorporating with “omics” sciences technologies which have been introduced in microbiology focusing on their behavior 

considering the host response / microbe –microbe interaction. Therefore, the scientists have surged the numbers of the 

studies involving genomics, transcriptomics and proteomics data that help for the understanding of the cases remained 

unclear. The answer of the obscure parts of the cases can be solved with recombinant DNA technology manipulating of the 

genomic sequences of the biological sources, by using of computational technology. On this point of view, many databases 

as the reference tool available can be applied for microbiology studies.  

Comparative genomics can help to compare among genomes. In this century with the opportunity of the recombinant 

DNA technology, the bacterial genome sequence data enables us doing further comparative genomics that the comparison 

becomes the important process to evaluate of cumulative data through the omics science. In other words, the primitive 

concept is comparing the puzzled derived genome with the standard referencing genomes available stored databases. The 

similarity searching can be very beneficial in microbiology to unveil further subsequent proteins and biological processes 

playing role in biocontrol efficiency. Similarity usually occurs in the same or closely group of any microorganism which 

is the reference for the seeing of dissimilarity and motifs peculiar to any microorganism. 

This case helps classification of the new biocontrol agent if the whole genome sequence data available. In this 

presentation, I have briefly explained how we use this technology for selecting microorganisms “according to their 

desired purpose to manage biotic and abiotic stress management”. Based on the present advanced bioinformatics 

technique, the use of “omics” science can help for performing study in microbiology. The omics techniques used can be 

the answer of the questions on microbial cases. Using the puzzled microbial genome can help us for predicting the microbial 

properties. Structure clarification and model predictions using molecular docking tools provides new dimension in further 

assessments on the microbial process and interaction of the microbes with host cells and designing of new biocontrol 

strategies.  

Keywords: stress management, omics science, microbial genomics, recombinant DNA, biocontrol 

Introduction 

We need understanding the complexity of the biological systems. A relatively high level of understanding on any 

target organism is necessary. The mode of action should be known on Bacterium (single bacteria) made up of only one 

simple cell. Can you imagine how this microscopic cell is able to do all different jobs? To best our knowledge bacteria has 

been on the planet for more than 3.5 billion years old, making them the oldest known life-form on earth. They can typically 

move about 100 times its body length in a second which is an amazing speed compared to their around 1-0.5 um body. A 

large fish can move only about 10 times its body length in the same time. Interestingly, your body has far more bacterial 

cells (nearly 10 X human cells) than human cells around 3,5 trillion cells. They help with processes such as digestion and 

defend our body from pathogens as well. Of all the bacteria in the world, less than 1 percent will make us sick. Different 

bacteria are able survive in a variety of extreme conditions. From ice to hot springs, and even radioactive waste they live 

in with their own specific shapes and morphology. Bacteria adapts to all conditions quickly, making it hard to find an 

antibiotic that will be consistently used to control of them. Properties of pathogens and competitors are important for 

effective control.  

We have to expand perspective on biological cases 

These may cause disease or may compete with or otherwise limit the target organism. Biological controls tend to be 

highly specific. This generally makes them environment-friendly creatures. It also means that they need to be used in a 

highly selective with prominent way. The microorganisms used in «smart biologics» are essentially nontoxic and non-

pathogenic? “now we don’t care this part too much as before thanks to advanced techniques” to wildlife, humans, and other 

organisms and mostly not closely related to the target pathogen. We focus on mainly the sides suggesting safety way in 

managing of stress by their remarkable strength and amazing capacity. Table 1. has shown the antagonistic criteria expected 

from various biological control agent.  

Table 1. Briefly explanation on type, mechanism and examples of various biological agents  
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On this concept, in the frame of investigation on selecting the promising biocontrol agents we have also completed 

whole genome sequence analysis of an original bacterial strain (Egem -Utku Antalya, EU07) belonging to Bacillus 

amyloliquefaciens and data has been submitted to NCBI database (Acc. Nr. NZ_JAIFZJ010000001) and published as 

reference genome given below. This genomic data will provide us new knowledge on genomic landscape of bacteria used 

for biotechnology and agrobiotechnology cause of the potential genes harbouring. Figure 1.  

Table 1. Types of interspecies antagonisms leading to biological control of plant pathogens.  

Type Mechanism Examples 

Direct antagonism Hyperparasitism/predation 

Lytic/some nonlytic mycoviruses 

Ampelomyces quisqualis 

Lysobacter enzymogenes 

Pasteuria penetrans 

Trichoderma virens  

Mixed-path antagonism Antibiotics 

2,4-diacetylphloroglucinol 

Phenazines 

Cyclic lipopeptides  

  Lytic enzymes 

Chitinases 

Glucanases 

Proteases  

  Unregulated waste products 

Ammonia 

Carbon dioxide 

Hydrogen cyanide  

  Physical/chemical interference 

Blockage of soil pores 

Germination signals consumption 

Molecular cross-talk confused  

Indirect antagonism Competition 

Exudates/leachates consumption 

Siderophore scavenging 

Physical niche occupation  

  Induction of host resistance 

Contact with fungal cell walls 

Detection of pathogen-associated, 

molecular patterns 

Phytohormone-mediated induction  
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Figure 1. Illustration has shown the NCBI web page access Nr of the reference genome EU07 with gene clusters 

depending on genomic regions in bacterial chromosome. 

 

RNA transcriptome data and proteomics data to be used for further mass spectrometric analysis obtained by MALDI 

TOF can help us for understanding of bacteria under various strees condition and how it reacts to pathogen when 

encountered with. We are also able to understand of up regulated and down regulated genes and the whole proteome data 

provides detailed information on protein profile incorporating with response to a/biotic stress factors. Here we have shown 

omics studies carried out on biocontrol agents Figure.2. 
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Figure 2. Illustrations has shown omics data work flow to be followed on studies. 1. RNA seq data analaysis 2. 2D 

Protein electrophoresis before introducing data to MALDI TOF-MS and 3.  MALDI-TOF MS outputs according to protein 

sequence tag analysis.  

The issues waiting for answers and what can we do?  

Even we are able to use the top techniques in biotechnology there are many questions still waiting for answer to find 

an exact solution on stress management in plant cultivation. The most important thing we should consider is how pathogens 

and their antagonists are distributed in the environment. Which conditions are necessary? How do we enhance their 

suppressive capacities? How are we able to success in colonization and expression of biocontrol traits? What kind of 

practical integration methods are effective in agricultural systems? How can formulations be used to enhance activities of 

known biocontrol agents? Optimum formulation and preperates… 

Besides the capacity of any biologicial control of microorganism, its interaction with microflora indivivdualls and 

on going competion should be take into consider to realize effective control measurements and stress management. 

Therefore we use cumulative data by metagenomics evaluations. The knowledge obtained by metagenomics data are given 

in fig. 3.  

 

 

 
Fig.3. The wide-spectrum perspectives in metagenomics and its facilities.  

 
Fig. 4. Protein modelling and predictional docking analysis related to protein- ligand interaction.  

We use protein engineering techniques and, are able to change the sequence structure to increase the affinity of the 

protein-protein or protein with its ligand interaction (Fig. 4) using site-directed mutagenesis considering the whole genomic 

data, RNA seq, QPCR analysis. To understand biology at the system level, we have to focus on the structure and dynamics 

 

3 2 
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22 

of cellular and organismal function besides / rather than the characteristic properties of the cell or microorganisms. In 

summary, once new researchers are the fancy of these studies they need good background, /in Bioinformatics and Microbial 

Genomics / Recombinant DNA technology and in Protein engineering. However, we have to highlight we already suffer 

from insufficient data to be used in stress management incorporated with system biology pipelines. As a conclusion, we 

require a road map for maintainable balance and biological environment in this century which will be guide for the next 

generations in crop management. We have to target an agricultural production without toxic residue issue as the main 

purpose to protect our crops and ecosystem... Our effort is investing for the future, not to think just saving day. 

I would like to special thank for organising committee to share my talk with valuable participants.  
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İklim Değişikliği Tarıma Etkileri Ve Tarım Sigortaları  Sistemleri  

Tanfer DİNLER 

Sayın Başkan Değerli katılımcılar  

Benim gibi yaramaz bir çocuk meraklı bir kişi iseniz yaşınız 72 yi geçtiğinde o kadar çok farklı konularda bilgi sahibi 

olacaksınız ki bu tür toplantılarda dinleyenlere baktığınızda hep aynı soruya yanıt arayacaksınız.Ben şimdi bunlara bu kısa 

sürede ne anlatayım? 

Bugün beni buraya davet eden Prof.Dr.Kubilay Kurtuluş Bastaş  hocamla buna vesile olan Doç.Dr.Mustafa Kan 

hocama teşekkür ederim.Hocalardan başlamışken “İlim bilim bilmektir.Bilim kendin bilmektir.Sen kendin bilmez isen bu 

nice okumaktır.”diye seslenen Yunus tan “”Çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın.Zaten size benzeyeceklerdir.Kendinizi 

terbiye edin yeter”diye anne babalara öğüt veren İbni Halduna ,sadece Osmanlıya adını veren oğluna değil günümüze kadar 

tüm yöneticilere “insanı yaşat ki devlet yaşasın”diye öğüt veren  Şeyh Edebaliye ve .”Büyük olmak için hiç kimseye yalan 

söylemeyeceksin” diyen  Mustafa Kemal Atatürk e kadar  hakkınca anlayıp değerlendirebilsek kadar ders alacağımız o 

kadar değerli bir tarihimiz ve büyüklerimiz var ki zaten onlara biraz kulak verebilsek benim gibi sıradan insanlara burada 

söyleyecek bir tek söz  kalmayacaktır.Ben kendimce dinlediğimi söylesem de eylemlerim bunu doğrulamalı.Ama 

dinlemedik.Hani guruplardan ses gelir. “biz suçluyuz.”diye.Aslında buda bir tür arkaya saklanma. Kalabalığa 

karışma.Oysaki ben suçluyum diyebilmeliyiz.Oysaki güzel şeyler sizin eseriniz olsun. hatalar benim.Kendim adıma siz 

gençlerin gelecek haklarını düşünmeden yaptığımız tüm yanlışların tamamını ben üstleniyor ve siz gençlerden özür 

diliyorum.Beni affedin.  

Söylemlerin ötesinde eylemlerimiz önemli.Ben kendi şahsıma genç insanlara ve toprağa dokunarak bildiğimi 

zannettiğim konularda daha iyi yapılabileceklere katkı koymaya çaba gösteriyorum.Şöyleki;…… 

Bunlar o gençlerin hayalleri idi.Şimdi hepimizin hikayesi.Sende yapabilirsin.. 

Konuşmalarıma genelde “siz normal insanlar ve ben” diye başladığımda konulara farklı baktığımı ortaya koymaya 

çalışıyorum..Herşeyden önce farklı Dünyalarda değiliz ancak birçok konulara farklı bakıyorum.Sonuçta anlaşılamadığım 

da konunun benden kaynaklandığını biliyorum.Sorun yok. 

Bugün kü konumuz İklim değişikliği ile başlıyor.Şöyle….. 

Konu sizin için son derece güncel bir konu ama benim için değil.Neden mi? 

Yıl 1987. Devletin planlarını yapan bir kurum var.Devlet Planlama Teşkilatı(DPT)Sektör bazında komisyonları ve 

alt komisyonları mevcut.Çoğunuzun daha doğmadığı o tarihte Komisyonda  şunları söylemişim. 

“Arkadaşlar ;İklim önümüzdeki 30 yılda inanılmaz hızla değişecek.Doğa afetlerinin şiddeti ve sayısı da aynı hızla 

artacak.Bundan en çok tarım sektörü ve çiftçilerimiz zarar görecek. Tarım üstü açık bir fabrika .Acilen önlemler 

almalıyız.Yoksa hepimiz açlıktan ölürüz.Önce tarımsal üretimin güvenliğini sağlamalıyız.Devlet millet ele ele vererek 

çiftçinin önce malını sonra canını güvenceye alacak sistemler kurmalıyız” 

Bunları söylersiniz de orada kalmaması gerekir ve eylem  için birisinin yola çıkması gerekir.Vede çıktık. 

Kırsal kalkınmanın gönüllüsü iseniz kişisel egolardan arınmış ve ülkesel bir projeyi başlatmak ve başarmak için 

inancınız sağlam ise,zor,imkansız gibi kelimeler sizde anlam bulmuyorsa  hayal ettiğiniz kırsal kalkınma projelerini 

gerçekleştirmeniz mümkün.Öylede yaptık. 

Bireysellikten uzak tamamen toplum için yola çıkış ken sürekli gelişiyor ve paylaşıyorsunuz.Toplumla 

bütünleşiyorsunuz.Her birey bu inançla “Yaptım geliyorum.Yine yaparım.” Şeklinde bir sloganı yaşamaya başlıyor. 

Bunları size örnek olsun diye anlatıyorum.Daha iyisini başaracak güce sahipsiniz.Yeterki sevin, isteyin ve paylaşın.  

 

Ancak herşeyden önce dersimize iyi çalışırsak hiç bilmediğimiz bir konuda olsa öğrenebilir yeni ve sürüdürülebilir 

sistemler kurabiliriz.Tarımda ki risklerin tanıdık,tarımcıların sigortayı ,sigortacıların da tarımı tanımadığı bir tarım 

sigortaları uygulamasının çok dar kapsamda ve sadece dolu riskinin sigorta edildiği  ancak süistimallere açık bir yapıda 

gelişemediğini gördük. Türkiye için Tarım Sigortalarını Geliştirme Planı hazırladık.”Tarım sigortalarını tarımcılar 

yapmalıdır”dedik.Ziraat fakültelerinde tarım sigortaları dersleri koyup hocalar yetiştirmeye başladık.Baktık ki sigorta 

sektörün de sigortacılık eğitimi veren okul bile yok.”Okulu olmayan meslek olmaz” dedik ve iki yıl sonra İstanbul 

Üniversitesi bünyesinde sigortacılık Meslek Yüksek Okulunu kurduk.33 yıldan beri orada gençlerle bilgilerimi 

paylaşıyorum. 

Her büyük projeden önce küçük bir pilot proje yapıp.,onun verileri ışığında büyük  projeye başlamak gerekiyor. 

Hayalini kurduğumuz sistemin alt yapısını hazırlamak için 1995 yılında Tarım Sigortaları Vakfını kuruduk.Türkiyeyi 

Bölgeler ayırdık.Bölge koordinatörlüğü oluşturduk.Danışmanımız Dr.Apti Yaltırık ile şuanda aramızda bulunan Konya 

Bölge koordinatörümüz Dr.Mehmet Karazeybek,ile  Bölge koordinatörlerimiz Saadettin Kararslan ,Yaşar Bişkin,Hasan 

Yalçın,Seyyah Erdem,Ahmet Saltık ve Dr.İlhan Mumcu nun hiçbir kişisel beklentileri olmaksızın en zor koşullarda 

yürüttükleri özverili çalışmalar olmasaydı bunu başarmamız mümkün değildi.Birlikte 850 ziraat  mühendisi ve teknikerini 

farklı ürün çeşitlerinde “dolu sigortaları eksperi” olarak yetiştirdik. Hasar tespitlerini bağımsız bir yapıya kavuşturduk.  
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Zooteknistlerle Veteriner hekimleri çiftlik hayvanlarının risk incelemesinde birlikte görevlendirdik. Tarım ve sigorta 

gibi birbirini tanımayan iki sektörü tanıştırdık. 

Çiftçinin, Devletin, sigorta ve reasürans şiketlerinin  ortak akıllarla birbirlerine güvenerek birlikte hareket edeceği   

Avrupa Birliğinde bile olmayan organizasyonları ve otomasyon sistemlerini içeren “Tarım Sigortaları Türkiye modelini” 

oluşturduk.Kırktan fazla ülke temsilcisi geldi ve modelimizi onlara anlattık. 

Avrupa Birliğinin Risk Yönetim gurubunda yer alan parlementerlerinin “Dünya ya örnek olacak bir  sistem” i 

anlatmam için yaptığı davet üzerine 5 mayıs 2005 de Brükselde “Türkiye tarım sigortaları modelimizi anlattık.Bakın 

resimde gördüğünüz sunumumun son üç yansısında ne demişiz.. 

“Şuanda sizlere tanıttığım  Tarım sigortaları otomasyon sistemi nin Dünyada bir eşinin olmaması Türkiyenin haklı 

gururu olmanın ötesinde daha size anlatacak çok şeyimiz olduğunun güzel bir örneğidir.Önümüzdeki  günlerde uygulamaya 

geçecek Tarım Sigortaları Kanunumuz. AB de ikinci tarım sigortaları kanunu olacaktır.” 

AB üye ülkeleri şunu çok iyi bilmelidir ki;  

AB Türkiye’nin olmazsa olmazı değildir. Genç ve eğitimli nüfusu ve Avrupa’daki müteşebbisleri ile Türkiye’nin 

gücünü herkes bilmektedir. Avrupa Birliğinin bayrağına bir ay ve bir yıldız eklenmesi ile AB’nin geleceği çok daha parlak 

ve güçlü olacaktır. On sene sonra çok geç olacak.Gelin geç kalmadan bu gücü kullanın.” 

Aradan 10 yıl geçtikten sonra bana göre Avrupa birliği kalmayacaktı.Ve bugün bana göre AB fiilen yok oldu ancak 

resmiyette var gözüküyor.   

  

1996 yılında hazırladığımız ve havuz sistemini içeren ilk Tarım Sigortaları Kanun Taslağı ilgili sektörlerin ortak 

görüşü ile TBMM’ne taşıdık.Komisyonlarda müzakere ettik. 

“Devrim” niteliğindeki Tarım Sigortaları Kanunu’nun hazırlanmasından kabul edildiği 2005 yılına kadarki her 

süreçte etkili yönlendirmeleri yaptık. 

Havuz işletici şirketin kuruluş sözleşmesinin taslağını hazırladık, TARSİM adını verdik. Tarım sigortaları havuzu 

tarım ürünlerini çeşitli doğa afetlerine karşı devletin sigorta primlerinin yarısından fazlasını karşılayarak devlet desteği ile 

sigortalanmasını sağlayan sistem.Şöyle çalışıyor…….. 

Kanunun çıkarılması ve havuzun kurulması ile misyonunu tamamlayan Tarım Sigortaları Vakfı (TSV ) Geleneksel 

ve Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulamalarının tek bir merkezden yürütülmesi görüşüyle risk inceleme, hasar 

organizasyonu ve AR-GE hizmetlerinin yanı sıra, deneyimli personelini, otomasyon sistemlerini, özel Agrosoft programı 

ve veri bankasını Havuz İşletici Şirket’e devretti. 

Tarım Sigortaları Vakfı misyonunu tamamladı.Ancak bizler  tüm yöneticilerimizle, bölge koordinatörlerimiz, 

eksperlerimiz ve tüm çalışanlarımız ile bireysel hiçbir beklenti olmaksızın kurduğumuz ve bugün TARSİM adıyla 25 den 

fazla ülkeye örnek olan Türkiye Tarım Sigortaları modeli için verdiğimiz hizmetlerin haklı gururunu yaşıyoruz. 

Biz sistem kurucuyuz. Anadoluda bir deyiş vardır.”Cami yapılmadan körler kapıya doldu” diye. Biz kurarız  birileri 

gelir sistemin tepesine bir yerlere kendini oturtur. 

Sizin yaptıklarınızı yok sayar, yetmez kendi çıkarları uğruna  Devletin imkanları ile sizi ve yaptıklarınızı kötüler . 

Aslında sistemi öyle güzel kurmuşsunuz dur ki 15 yıl bir şekilde işler yürür ancak gelişme olmaz. 

Geçen 18 yıl içinde yönetim de sadece son 3 yılda doğru kişilerin yer almasını da bir gelişme sayıyoruz. 

Bugün neler yapılması gerekiyor?derseniz. 

Pandemi sonrası savaşların yarattığı küresel gıda krizine bizim tarımdaki girdi fiyatlarındaki yüksek artış oranları ile 

üretici-tüketici fiyat aralığı farklarını değerlendirdiğimizde Bitkisel ürün sigortalarının “verime bağlı “değil de “gelire 

bağlı” bir yapıya kavuşturulması,anlamsız yüksek prim fiyatlarının düşürülmesi,sigorta bedellerinin güncel ürün satış 

fiyatlarına göre düzenlenmesi,Hasar organizasyonunun TARSİM den ayrılması ve bağımsız hale getirilmesi,Dolu 

sigortalarının paket uygulamasının dışına çıkarılması,Havuz da ki risk paylaşımının adil bir şekilde yapılması,Yurt dışına 

giden milyonlarca dövizin geri kazanımının sağlanması  gibi konuların  ivedilikle ele alınması bunun başarılması için de  

5363 sayılı Tarım Sigortaları kanununun A dan Z ye değişmesi gerekmektedir. 

Emeklerinin hakkını teslim etmeliyiz ki;Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci nin TBMM de Tarım 

Komisyonu başkanı iken konuya verdiği destekler olmasaydı kanun bu şekilde ve bu kadar hızlı çıkmazdı.Kendisinin 

bundan sonra yapılacaklar konusunda  gerekli adımları atacağına inanıyoruz.  

    

Resimde gördüğünüz ayçiçeği tarlası Moldova da.Yıl 2016 . 

Avucumdaki toprağa bakın.Birinci sınıf organik madde ile dolu bir toprak.Tarım bakanı ile görüşmede bakın ne 

demişim. “Rusya bu toprakları size bırakmaz.Kırımdan sonra Ukraynayı bir süre sonrada Moldovayı  işgal eder ve elinizden 

alır.Bu toprakları ölümüne koruyun. 

Unutmayın gıda en büyük silah.Toprak yoksa gıda yok siz yoksunuz.». 

 Yıl 2022 aradan altı yıl geçmiş.Rusya Ukrayayı işgal etmiş.Savaşın  beklenilen hızda yürümüyor olması bir şimdilik 

bir teselli. Umuyoruz Rusya  (büyük bir olasılıkla altı ay içinde) Ukraynadan sonra Moldovayı işgal edemez ve öngörümüzü 

haklı çıkarmaz. 
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Bunun aksi olduğunda ;2023 den sonra sadece küresel Gıda nın değil,bunun çok ötesinde Dünya da tüm dengelerin 

değiştiğine şahit olacağız demektir.. 

 

Değişen Dünyada ülkesel bölgesel ve yerel değerleri koruyarak yeni tarım ve kırsal kalkınma modellerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Bizdeki değişimde tarım girdilerindeki ulaşılamayan fiyatlar birçok yerde arazilerin ekilmesini engellemekte çiftçiler 

arayışlara girmektedir. 

Burada gördüğünüz gibi;bizde bir gurup çiftçi ile sürdürülebilir bir kırsal kalkınma modeli geliştirmek için son beş 

senedir farklı bölgelerde “mülkiyete bağlı olmayan Tarım” uygulaması için pilot projeler uyguluyoruz. 

Bilinen “bireysel kiralama” şeklinde ki arazi edinimini “toplum temelli” ve daha da geliştirerek küçük arazi sahipleri 

sanki kooperatifmişçesine arazilerini kiraya veriyor ancak üretimin içinde yer alıyorlar.Otomatikman makinaları da suyu 

da ortak kullanıyorsunuz. 

Hasılat paylaşılıyor.İşin Sosyal yapısıda önemli.Geçici işçilerin  çadırlarda yaşayanlarına elektrik ve çamaşır 

makinası veriliyor bir kısmı  konteyner yada evlere yerleştiriliyor.Çoçukları için yazın öğretmen tutuluyor.Kira ücretleri    

Ürün verimleri üzerinden ödeniyor.Özetle Adil bir yaşam programı uygulanmaya çalışılıyor.. 

Bu yıl da Kırkyol kırsalda kalkınma kooperatifimiz bu çalışmayı farklı bölgelerde çok daha büyük alanlarda gerçek 

bir kırsal kalkınma modeli olarak uygulamak için yola çıktı.  

 

Sevgili Gençler; 

Bu ülke insanı inanırsa; inanılmaz denilen birçok güzel gelişmeye imza atar.Yeter ki kişisel beklentilerimiz olmadan 

toplum için çalışalım. 

2008 yılında ki ekonomik  krizinden sonra ki çağrım şu oldu.  

“Türk çiftçisi verdiğinizi almada,aldığını özümsemede ve iletmekte Dünya da ilk sırada yer alır.Yeterki ona doğru 

hizmeti götürelim.Küresel krizi, Ulusal fırsata dönüştürmek elimizde.Gelin; Üreticisiyle, Sanayicisiyle, Tüketicisiyle hep 

birlikte bunu başardığımızı gösterelim.”  

Hz.Mevlana nın  Konyadan yükselen sesine kulak verin lütfen. 

 

Biz bu topraklara sevgiden başka tohum ekmedik 

Ben dostlarımı Ne kalbimle…Ne de aklımla Severim. 

Olur ya ...Kalp durur ...Akıl unutur ... 

Ben dostlarımı ruhumla severim. 

O ne durur, ne de unutur ... 

Mevlana.C.R 

Sizi seviyorum.22.09.2022 Tanfer Dinler  
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T.C Konya Valiliği İl Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğü 

Vehbi KONARILI 

A Grubu İl Müdürlüklerindeki Şube Müdürlükleri 

1. Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 

2. Denetim ve Gözetim Şube Müdürlüğü, 

3. Sanayi ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü, 

4. Teknoloji Şube Müdürlüğü, 

5. Teşvik ve Destekler Şube Müdürlüğü, 

Çalışması Devam Eden Organize Sanayi Bölgeleri : 

• Konya OSB’nin 6. genişleme bölgesi için 1.685 Hektarlık alan için başvuru yapılmış, Tarım ve Orman 

Bakanlığınca yaklaşık 700 hektar alan için izin verilmiş olup, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne mera vasıflı alanların vasıf 

değişikliğinin ve hazine adına tescilinin yapılması 14.10.2021 tarih ve 2972630 sayılı yazı ile talep edildi. Sonucu 

beklenmektedir. 

• 17/06/2021 tarihinde Bakanlığımız koordinasyonuyla yer seçimi toplantısı yapılmıştır. Kurum görüşleri 

tamamlanmış olup, Tarım Orman İl Müdürlüğüne 12.08.2021 tarih ve 2796484 sayılı vasıf değişikliği talep yazısı 

gönderilmiştir. Tarım Orman Bakanlığınca vasıf değişikliğinin onaylanması beklenmektedir. 

• Beyşehir OSB Genişleme alanı olarak 75 hektar alan için kurum görüşleri tamamlanmış olup, eksik belgeler 

tamamlandıktan sonra 75 hektar alan Beyşehir OSB alanına eklenecektir. 

• Çumra OSB: 850 hektarlık genişleme alanının tescil edilmesiyle 950 hektar büyüklüğe ulaşmıştır. 394 adet sanayi 

parseli mevcut olup, bunların 44 adedi tahsisli, 350 adedi boştur. Tahsisli 44 parselin 22 adedinde üretim, 12 adedi inşaat 

ve 10 adedi proje halindedir. 

• Kulu OSB: 400 Hektarlık OSB alanının 100 Hektarında imar planı onaylanmış olup, 59 parsel oluşturularak 

Bakanlığımızca altyapı proje ve yapım ihalesi 22/12/2021 tarihinde 14.686.000 Tl ye yapılmış olup, inşaat çalışmalarına 

başlanmıştır. 

• Ilgın OSB: Tescili 2019 yılı sonunda yapılmış olup; kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir, yatırım 

programına alınmıştır. 

• Sarayönü OSB:27.12.2021 tarihinde 370 sicil no ile kurulmuş olup, halen imar planı çalışmaları devam etmektedir. 

• Akşehir Gıda İhtisas OSB 45 hektar olarak başlayan yer seçimi işlemi, 28.06.2022 tarihli ve 3804474 sayılı 

yazımızla Tarım İl Müdürlüğüne alan 34,316ha olarak değiştirilerek tekrar başvuru yapılmış olup, sonucu bekleniyor. 

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 

2012 tarihinde ilan Edilmiştir. 

5.958 hektardır ( 1. etap 2.718,6 hektar 2. Etap 3.240,08 hektar 

Etapta 1.000 MWp’lik kapasite ile Kalyon Güneş Enerjisi A.Ş kuruluma başlamış olup 770,8 MWp kısmı 

tamamlanarak işletmeye alınmıştır. 

Ayrıca Afta Enerji 9,8 MWp, AAB Enerji 8 MW ve Solana Enerji 2,24 MWp kapasite ile üretime başlamıştır. 

 Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi   -  Aselsan Konya Silah Sistemleri Yatırımı 

ASELSAN ve Konya'da savunma sanayi sektöründe hizmet veren 24 firmanın ortaklığıyla kurulan Konya Savunma 

Sanayi A.Ş. tarafından 70.000 m2 si kapalı olmak üzere toplamda 300.000 m2 alanda, silah sistemleri üretim fabrikası 

olarak hizmete girmiştir. 

Hisselerinin %49'u Konya firmalarına %51'i ASELSAN'a ait olan fabrikaya, uzaktan komutalı silah sistemleri ve 

silah üretimleri için 65 milyon $’lık yatırım yapılmıştır. 

Milli ve yerli silah geliştirilmesi ile hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları yurt içi kaynaklardan sağlanmış olacak 

hem de silah sistemlerinin dost ve müttefik ülkelerin muhtemel savunma ihtiyaçlarının karşılanması ile Ülkemizin 

ihracatının artması açısından son derece olumlu sonuçlar doğurması hedeflenmektedir. 

ASELSAN Konya tesisi 17 Aralık 2020 tarihinde üretime hazır hale getirilmiştir. 

Ayrıca uzaktan komutalı silah sistemlerinde kullanılacak silah ve namlulara ait tasarım ve prototip üretim faaliyetleri 

de devam etmektedir. 

Konya Genel Bilgiler 

• 38.257 km2’lik yüzölçümü ile Türkiye’nin en büyük ili 

• 2.250.020 nüfus ile Türkiye’de 7. sırada. 

• 31 İlçe ile İstanbul’dan sonra en çok ilçeye sahip 2. ildir. 

• 5 Üniversite ile Türkiye’de Antalya ile birlikte 4. sırada, 

• Faydalı model tescilinde 170 tescil ile Türkiye 5’incisidir. (2021) 

• Tasarım tescilinde 2.011 tescil ile Türkiye 6’ncısıdır. (2021) 

• Marka tescilinde 3.406 tescil ile Türkiye 6’ncısıdır. (2021) 
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• Patent tescilinde 80 tescil ile Türkiye 7’ncisidir. (2021) 

• 2 Faal TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) ile Türkiye’de 5. sırada, 

• 11 OSB (8’i Faal) ile Türkiye’de 6. sırada , 

• 24 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile Türkiye’de 10. sırada, 

• ISO ‘nun hazırladığı ilk 500 firma sıralaması içinde 7 firma (2021) 

• İkinci 500 firma sıralaması içinde 15 firma (2021) bulunmaktadır. 

• 2021 yılında Konya’nın, ülke geneli ihracatındaki payı % 1,41 ile 11. sırada yer almıştır. 

MODEL FABRİKA 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle ve finansmanıyla, 

Konya Ticaret Odası tarafından yürütülen, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 

ortaklığında hayata geçirilen bir projedir. 
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Ulaşımda “Vizyon Sıfır Emisyon” Yaklaşımının Benimsenmesi; Konya Örneği 

Hasan GÖRGÜLÜ* 

*1Hasan GÖRGÜL, Dr., Konya Metropolitan Municipality, Head of Transportation Department, Konya, Türkiye, 

ORCID 0000-0002-5842-0898, hasan.gorgulu@konya.bel.tr, 05054087799 

Kentsel konular arasında yer alan iklim değişikliği, enerji tüketimi, hareketlilik, erişilebilirlik, çevrenin korunması, 

yoksullukla mücadele ve finansman, şehir yönetimleri tarafından genellikle ayrı ayrı ele alınmaktadır. Bu yaklaşım 

entegrasyonu kısıtlı, kısa vadeli kalıcılığa sahip çözümlerin uygulanmasına ve kalıcı çözümleri geliştirilmesine engel teşkil 

etmektedir. Sürdürülebilir şehirler kavramı kentsel ekosistemlere daha geniş perspektiften bakabilme ve uzun vadeli 

çözümleri farklı yönlerle bütünsel bir şekilde analiz etme fırsatı vermektedir. Şehirler iklim değişikliğine uyum ve iklim 

değişikliğinin etkileri ile mücadele süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Enerji tüketimi iklim değişikliğinin en önemli 

etkenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Enerji sektöründen kullanılan fosil yakıtların yakılması sonucu sera gazlarının 

atmosferde artışı nedeniyle sıcaklık artışı meydana gelmekte ve bu etkiyle beraber tetiklenen iklim değişikliği canlılar ve 

ekosistemler için tehlikeler ve tehditler oluşturmaktadır. Şehirler, Dünya üzerindeki toprakların sadece %3'ünü oluştursa 

da küresel olarak enerji tüketiminin %60 ila %80'ini ve karbon emisyonlarının %75'ini oluşturmaktadır1. 

Türkiye’de 2018 yılında toplam enerji tüketiminin dağılımına bakıldığında, ulaşım sektörünün toplam enerji 

tüketiminin %19,8’inden sorumlu olduğu görülmektedir2. Konya’da ise  ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonu miktarı 

2.863.046 tCO2e olup, toplam emisyonların %26’sı ulaşım kaynaklıdır.3   Dolayısıyla ulaşım sektörü, iklim değişikliğine 

ve çevresel sorunlara neden olmakla birlikte aynı zamanda bu sorunlardan da etkilenmektedir. 

İklim değişikliğinin ulaşım üzerindeki etkilerinin yanı sıra kullanılan ulaşım metotları da başlı başına iklim 

değişikliğini tetikleyen sebeplerden biridir. Avrupa Çevre Ajansı’na göre fosil yakıtlı ulaşım araçlarının kullanımı, sera 

gazı salımlarının büyük bir kısmından sorumludur ve iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri olarak 

gösterilmektedir. Aynı zamanda iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan ani ve şiddetli hava durumu değişimleri ulaşım 

altyapısının zarar görmesine neden olmaktadır. Kentlerde, çevreci ulaşım türlerinin ve toplu taşımanın tercih edilmesi, 

yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, dayanıklı ulaşım altyapılarının oluşturulması ile iklim değişikliği ve 

ulaşım arasındaki etkileşimin daha sürdürülebilir hale geleceği öngörülmektedir. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve büyük değişimlere yol açan COVID-19 pandemisi, seyahat alışkanlıklarını büyük 

oranda değiştirmiştir. Bireysel ulaşım türleri yükselişe geçmiştir. Kentte kısa mesafeli yolculuklarda mikromobilite araçları 

önem kazanmıştır. Dolayısıyla kentlerde mikro hareketlilik desteklenmediği taktirde özel araç kullanımı hızlı bir ivme ile 

artış göstermeye başlayacaktır. Bu artışın önüne geçebilmek için mikromobilte ile ilgili; güvenli, sürdürülebilir ve 

erişilebilirliğin ön planda tutulduğu ulaşım ağı düzenlemeleri biran önce hayata geçirilmelidir. 

 

Konya kenti, artan nüfusu, gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi ile ulusal ulaşım ağı içerisinde önemli bir merkez 

niteliğindedir.  Kentin büyümesine paralel olarak yolculuk talebinde ve araç sahipliğinde yaşanan artışlar, kentteki 

hareketlilik oranlarını da artırmaktadır. Bu durum kentiçi ulaşımda sorunların yaşanmasına, hava ve gürültü kirliliği ile 

birlikte kentlerde iklim değişikliğinin gözle görülür etkilerinin hızla artmasına sebep olmuştur. Emisyonlarda toplamda bir 

azaltım sağlayabilmek adına ulaşımda sürdürülebilir, akıllı, yeşil ve insan odaklı ulaşım yatırımlarının hızlı bir ivme ile 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 

Sürdürülebilir planlama anlayışının benimsendiği Konya’da,  Konya Büyükşehir Belediyesi en eski ulaşım planlama 

geçmişine sahip şehirlerden bir tanesidir. 2002 yılında 2020 ve 2013 yılında 2030 yılı hedefli, nazım plan kararlarını ve 

bilimsel yöntemlerin dikkate alındığı bir “Ulaşım Master Planı” hazırlatmıştır. Ayrıca 2018 yılında, "Konya Ulaşım Ana 

Planı"nda belirlenen “Motorsuz Ulaşımın Teşviki” “Otomobil Bağımlılığının Azaltılması” ve “Trafik Talep Yönetimi” 

stratejileri doğrultusunda “Bisikletli Ulaşım”a yönelik bütüncül uygulama eylem planı niteliğinde olan Türkiye’nin ilk 

“Bisiklet Ulaşım Ana Planını”nı hazırlamış ve bu plan 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

 

Kentin Ulaşım Ana Planı’nda yer alan yaya-dostu bir kentsel çevre yaratma önerisi, iklim değişikliğine uyum ve bu 

kapsamda sel ve taşkınlar ile beklenen sıcak hava dalgaları karşısında dirençli altyapılar (geçirgen yüzeyler, korunaklı 

ağaçlıklı yaya alanları vb.) oluşturma hedefi ile güçlendirilmiştir. Konya ilinde gün geçtikçe artan birleşik iklim 

 
1 United Nations, http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/ 
2 Türkiye genelinde, 2018 yılında toplam enerji tüketiminin dağılımına bakıldığında, en yüksek tüketimin %25,3 ile sanayi sektöründe 
ve %24 ile enerji ve çevrim sektöründe gerçekleştiği görülmektedir. Bunu %23 ile mesken ve hizmetler, %19,8 ile ulaştırma, %4,4 ile 
enerji dışı ve %3 ile tarım ve hayvancılık sektörü takip etmektedir. 
3 Konya İli Sera Gazı Emisyonu Envanteri Raporu, 2019 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
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tehlikelerinin ulaşım sektörü üzerindeki etkisi öncelikle yerel paydaşlar tarafından bölgesel ölçekte, daha sonra da kentsel 

ölçekte ele alınmakta ve uyum eylemleri planlanmaktadır. 

Konya Ulaşım Ana Planı’nda enerji verimliliği açısından toplu taşımanın geliştirilerek yolculukların toplu taşıma ile 

birlikte yaya ve bisikletli ulaşıma kaydırılması, tüm ulaşım sistemleri arasında bütünleşme (entegrasyon) gibi konular 

vurgulanmakta olup, sürdürülebilir ulaşım ilkesinin benimsendiği açıkça görülmektedir. Planda iklim değişikliği konusuna 

atıfta bulunularak, ulaşım işletmelerinin kurumsal faaliyetlerinin ve araç filolarının iklim değişikliğine olan etkisinin ortaya 

konması, karbon ayak izi hesaplamalarının yapılması ve iyileştirme çalışmalarının hayata geçirilmesinden 

bahsedilmektedir. 

Bisikletli Ulaşım Ana Planında ise yine sera gazı azaltımı açısından bisikletli yolculukların önemi vurgulanırken, 

iklim koşullarından etkilenmeyecek bisiklet park yerlerinin oluşturulması konusu da üzerinde durulan konular arasındadır. 

Planda; kent genel iklim özellikleriyle ilişkilendirilmiş, iklim değişikliğine uyum konusu direkt ele alınmamıştır. 

İklim değişikliğinin kentlerde oluşturduğu olumsuzlukları azaltabilmek ve önleyebilmek adına ulaşım kaynaklı 

kirliliğin azaltılması yönünde gerçekleştirilecek çalışmalara öncelik verilmesi, “Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım” veya 

“Sürdürülebilir Hareketlilik” kavramlarının benimsenmesi ve nüfusun hareketliliğinin güvenli ve çevre dostu ulaşım 

biçimlerine yönlendirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda 600’den fazla Avrupa şehrinde 

yaygın olarak hazırlanan ve uygulanan “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”nın ülkemizde de yaygınlaşması ve 

uygulamaya koyulması gerekmektedir. 

Geleneksel ulaşım planlama yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları, araçlar 

ve trafikten ziyade kullanıcıya, yani vatandaşa odaklanır. Halk sağlığı, iklim değişikliği, gürültü kirliliği ve hava kirliliğine 

odaklanarak kentsel alanlarda hareketlilik ile yaşam kalitesi arasında bir denge bulmaya yardımcı olmaktadır. 

Küresel İklim Değişikliğinin etkisini yakından hissedildiği bu dönemde Konya’nın sürdürülebilir ulaşım alanında 

dünyanın sayılı şehirleri arasına girme vizyonuna katkı sağlayacak Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı(2030), şehrin 

yarınları adına ulaşım çalışmalarının bir plan dâhilinde gerçekleştirilmesi amacıyla 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine 

büyük katkı sunacak şekilde tasarlanmış stratejik bir plan olarak hazırlanmıştır. 

Konya “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” ile, daha iyi bir yaşam kalitesi için insanlar ile işletmelerin 

hareketlilik gereksinimlerini karşılamak adına; 

Sürdürülebilir ulaşım türlerinin (yaya, bisiklet ve toplu taşıma) kullanımının artırılması ve toplu taşıma hizmet 

kalitesinin artırılması, toplu taşımanın cazip hale getirilmesi ile özel araç kullanımının azalması, 

Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması,  

Dayanıklı ulaşım altyapılarının oluşturulması, 

Şehrin daha yürünebilir ve bisiklete binilebilir olması, 

Hava kirliliğinin, gürültü kirliliğinin ve enerji tüketiminin azalması, 

Herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi ile hareketlilikte sosyal adaletin sağlanması, 

Hareketliliğin daha güvenli hale gelmesi ile kazaların, yaralanma ve ölümlerin azalması, 

Hareketliliğin izlenebilir göstergeler ile değerlendirilmesi, 

 ile iklim değişikliği ve ulaşım arasındaki etkileşimin daha sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Sonuç olarak; geçmişe dayanan ulaşım planlama geleneği, bisikletli ulaşımdaki gelişmelerde başı çekmesi, 

sürdürülebilir ulaşıma yönelik projelerin hızlı bir ivme ile hayata geçirilmesi için harcanan çaba, Konya’nın her konuda 

olduğu gibi sürdürülebilir ve iklim dostu hareketlilik konusunda da öncü rol üstlenmesine olanak tanıyacaktır. Konya’nın 

ulaşımda “Vizyon Sıfır Emisyon” yaklaşımını benimsemesi Küresel İklim Değişikliği ile mücadele konusunda bizlere ciddi 

katkılar verecek olup, şehrimizi daha ileriye taşıyacak, diğer şehirlere örneklik teşkil etmenin yanı sıra iklim değişikliğinde 

ulaşımın etkilerinin azaltılmasına yeni bakış açıları kazandıracaktır. 
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İklim Değişikliği ve Etkileri 

Mehmet Emin Yıldırım 

 
Eylül-2022 

 

İklim değişikliği “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya 

da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde 

tanımlanmaktadır. 

İklim değişikliği, iklimin genel tanımından farklı olarak gözlemlediğiniz, iklimde yaşanan uzun süreli 

değişikliklerdir. 

Örneğin; Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yerde yaşıyorsunuz, bir kış sabahı uyandınız, beklentiniz havanın ılık ve 

yağışlı olmasıdır. Oysaki hava ılık ve yağışsız, ertesi gün yine ılık ve yağışsız, bir sonraki gün yine aynı şekilde. Bütün kış 

ne zaman dışarı baksak fazla yağış görmedik, hava hep bildiğimiz ve beklediğimizden sıcaktı. Buna benzer şekilde aşırı 

hava olayları yaşamaya başladık; yazın sıcaklık ve kurak zamanlar çok çok arttı, yağışlar birden sağanak şeklinde olmaya 

başladı ve hortumlar görmeye başladık. İşte iklimin genel yapısında gözlemlediğimiz bu değişikliklere iklim değişikliği 

diyoruz. 

Günümüzde, iklimin değiştiğinin bilimsel kanıtı, iklimi oluşturan sıcaklık ve yağışa ait uzun süreli ortalamalarda 

gizlidir. İklim değişikliği çoğunlukla hava durumu ile karıştırılan bir terimdir. Hava durumundan farklı olarak iklim yavaş 

yavaş değişir. Yıllara ait uzun süreli ortalama verilerin yan yana dizilmesi bize yaşanan değişimi matematiksel olarak ortaya 

koyar. 

Bu değişikliğe en çok sebep olan neden ise İnsanoğludur. 

En büyük etkiyi de sera gazı ile yapmaktadır. 

 
 

Peki iklim değişince ne oluyor? 

Sulak alanlar kuruyor 

Tarımsal verim azalıyor 
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Orman yangınları artıyor 

Yağışların sıklığı ve miktarı değişiyor 

Toprak kaymaları artıyor 

Fırtına ve hortumların sayısı ve şiddeti artıyor 

Kum fırtınalarının sayısı ve şiddeti artıyor 

Tüm bu olumsuz sonuçlara neden olan iklim değişikliği ile mücadele için iddialı bir iklim hedefi ve dönüşümü 

sağlanmalıdır. 

Türkiye’de İddiali Bir İklim Hedefinin Ve Dönüşümün Faydalari Neler? 

Enerjide kendine yeterlilik başarılabilir ve enerji maliyetleri düşer 

Fosil kaynakların (petrol, gaz ve kömür) %78’i yurt dışından ithal 

Yeni istihdam alanları yaratılır 

 Her 1 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı en az 10 kişiye istihdam yaratırken, aynı yatırımın kömüre 

yapılması işgücünde sadece 2 kişiye yer açıyor. (www.iea.org) 

Sağlık sorunları ve sorunların kamuya maliyeti azalır 

Rüzgar ve güneşi merkeze alan yüksek teknolojili, katma değerli yatırım alanları gelişir 

Küresel iklim finansmanına erişim olanağı artar 

Güney Afrika, elektrik sektörünü kömürden arındırma taahhüdü ile 8,5 milyar dolarlık bir fona erişti. 

İşsizlik ve yoksullukla mücadele olanağı yaratılır 

Ölü yatırım riski bertaraf edilir 

22 kömürlü termik santrala kömür sağlayan kömür sahalarına 13.189 MW kurulu gücünde güneş enerji santralı 

kurulabilir. Böylelikle 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir. (Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli 

Raporu) 

Tabi bunlar hem bildiğimiz ya da duyduğumuz şeyler. 

Şimdi daha az konuşulanları konuşalım… 

2053 Net Sıfır 

2053 net sıfır için, 2020 yılına kıyasla 2030’da en az yüzde 35 mutlak emisyon azaltımı hedeflemesi gerekmektedir.  

Türkiye’nin 2030’da yüzde 35 mutlak emisyon azaltımı hedefine ulaşabilmesi için öneriler (Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol 

Haritası 2050’de Net Sıfır Karbon Nötr Türkiye Yolunda İlk Adım: Kömürden Çıkış 2030) 

2030 yılı itibariyle kömürden elektrik üretimine son verilmesi, 

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 75’e çıkarılması, 

Elektrikli araçların payının binek araçlarda en az yüzde 20’ye, yolcu ve yük taşıma araçlarında en az yüzde 10’a 

çıkarılması, 

Demiryolu yatırımlarının artırılarak binek araçlarda yüzde 5, karayolu toplu ulaşım ve yük taşımada yüzde 10 raylı 

sisteme geçiş sağlanması,   

Sanayi, hizmet sektöründe ve tarım uygulamalarında enerji verimliliği, elektrifikasyon ve doğrudan yenilenebilir 

enerji kullanımının artırılması,  

 

Binalarda ise kömür ve sıvı fosil yakıt kullanımının sonlandırılması, büyük ölçüde elektrikle ısınmaya geçilmesi.  

İklim değişikliğinin üzerinde durulmayan, bahsedilmeyen bir etkisi ise, can kayıplarına neden olmaktadır. 
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Bu yukarıda ki fotoğrafta mavi noktalar son 3 yılda kum fırtınası nedeniyle yaşanan trafik kazaların noktaları, sarı 

nokta kazasız kayıt altına alınan kum fırtınası, kırmızı nokta ise, 2021 yılı kasım ayında bir kazaya sebep oldu. 

Ceren Pınar GAYRETLİ… 

Pınar, yıllarca doğa koruma ve iklim değişikliği alanında çalışmış bir avukattı. Bizim arkadaşımız, dostumuzdu, 

kendisi ağır yaralandı, babasını ise o kazada kaybetti. 

Sıra da kimin yakını var. 

İklim değişikliği artık, hem de sinsi sinsi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2021 yılında en fazla afetin yaşandığı beş ilden biri Konya, 90’lı 

yıllarda gelecek nesiller çok etkilenecek derlerdi, o zaman geldi çattı iklim değişti, krize dönüştü ve etkilerini derinden 

hissettiriyor. Daha derinleşmeden bir şeyler yapmalıyız.  

 

İklim değişikliği yaşam tarzımızdan kaynaklanıyor. 

İhtiyacımızdan fazlasını tüketiyoruz. 

 
 

Peki ne yapmalıyız? 

Fosil yakıt kullanımını ve ihtiyacımızdan fazlasını tüketmeyi bırakmalı 

Havza bazlı tarım politikası oluşturmalı, ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. 

İlerleyen zamanlar için değil hemen şimdi bugün için, doğa dostu, koruyucu kanun düzenlemeleri yapılmalıdır.  
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Sürdürülebilir Finans : Bankacilik Sektörü  Ve Kuveyttürk Uygulamalari  

Selman Ortaköy 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ  

GÜÇLÜ YÖNLER : 

• Sektörün sağlam finansal yapısı  

• Güçlü ihtiyatı denetleme ve düzenleme çerçevesi   

• Gelişmiş insan ve teknoloji altyapısı  

• Sürdürülebilirlik alanında bugüne kadar edinilmiş bilgiler   

• Uluslararası piyasalarla yüksek entegrasyon  düzeyi  

ZAYIF YÖNLER : 

• Sektörün kısa vadeli  fonlama yapısı  

• Yeşil varlık tanımlama  ve sınıflnadırma konusundakş eksiklikler  

• Sürdürülebilir finans alanında  düzenleme ve denetime ilişkin  genel  kabul görmüş  standartların  henüz 

oluşmamış olması  

• İklimle bağlantılı konularda  yeterli analitik  kapasite eksikliği  

 FIRSATLAR : 

• Yeşil dönüşüm sürecinin neden olacağı ilave yatırım ve finansman talebi  

• Geçiş sürecinde ortaya çıkacak yeni piyasa ve finansal araçlar  

• AB’ye coğrafi yakınlığın sağlayacağı dış ticaret avantajları  

• Geçiş süreci için tahsis edilecek kamusal ve uluslararası fonlar 

• Gündeme gelebilecek kamu kaynaklı teşvikler 

TEHDİTLER : 

• Küresel makroekonomik belirsizlikler 

• AB Yeşil Mutabakatı ve diğer ülkeler tarafından uygulamaya konan benzeri düzenlemelerin beklenilenden hızlı 

şekilde yürürlüğe girme ihtimali 

• Sera gazı emisyonlarının azaltımı için gereken yasal düzenlemelerin zamanında yürürlüğe girmemesi 

• Reel sektörün de-karbonizasyonu için yeterli düzeyde ve uygun maliyetli dış finansman sağlanamaması 

• Yüksek karbon vergisi ve üretim kotaları nedeniyle sektörün aktif kalitesinin bozulma ihtimali 

KuveytTürk olarak Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız ve Stratejimiz: 

“ İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ DÜNYAYA SAYGI ” 

• ÇEVRESEL  

• SOSYAL  

• YÖNETİŞİM 

Sürdürülebilirlik kavramını hayata geçirmek için çevresel, sosyal ve yönetişime bir arada odaklanılması gerekiyor. 

Sürdürülebilirlik Alanındaki Başarılı Uygulamalarımız: 

Etik Bankacılık : EDMER tarafından düzenlenen “ETİKA 2019 Türkiye’nin En Etik Şirketleri” organizasyonunda 

altıncı kez ödüle layık görüldü. 

Güvenlik ve Uyum : 

Kara para aklama, terör finansmanını engelleyecek sistemler ve politikalar ile müşteri ve toplum güvenliği 

sağlanmaktadır 

Tüketicinin Korunması : 

Müşterilerimize verilen tüm bankacılık bilgilerinin açık ve net olmasına dikkat ediyor, onları aşırı borçlandırarak kazanç 

elde etmek istemiyoruz. 

Kuveyt Türk'ün Sürdürülebilirlik ile Uyumu 

• Dürüstlük 

• Tarafsızlık 

• Şeffaflık 

• Gizlilik 
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• Etik Gözlüğü 

• Sağlam Bankacılık Adalet 

• Güven 

• Takım Ruhu 

• Profesyonellik 

• Yenilikçilik 

“Değerlerimizle büyüyoruz” 

• Biz müşterilerime verdiğimiz tüm bankacılık bilgilerinin açık ve net olmasına dikkat ediyoruz. 

• Biz müşterilerimizin hesaplarından şartsız koşulsuz hesap işletim ücreti, EFT dahil; internet şubesi üzerinden 

yaptığı 

• işlemlerden ücret almıyoruz. 

• Biz müşterilerimizin tasarruf yapmalarını destekliyor, onları aşırı borçlandırarak kazanç elde etmek istemiyoruz. 

• Biz tüketicilerin aklını çelmek için etik olmayan satış taktikleri uygulamıyoruz. 

• Biz çağrı merkezi üzerinden satış yapmıyor, ayrıntılı bilgi vermeden bir ürün veya hizmetin satışını 

desteklemiyoruz. 

• Biz aynı birikime sahip müşterilerimizin aynı haklara da sahip olmasına özen gösteriyoruz. 

• Biz genel müdürlük ve şubelerimizde yarış odaklı değil, değer temelli bir performans sistemi uyguluyoruz. 

• Biz çalışan memnuniyeti ve bağlılığını odağımıza alıyor, mutlu müşterilerin mutlu çalışanlarla sağlanabileceğine 

inanıyoruz., 

Sürdürülebilirlik Değer Önerisi 

‘Sahip olduğumuz kadim değerler? ‘ 

• Dini 

• Tarihi  

• Milli 

• Kültürel  

Ahlaki Sürdürülebilirlik bizim fıtratımızda var… 
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Kop Bölge Kalkinma İdaresi 

Murat Karakoyunlu 

• 2011 yılında 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olarak 

kurulmuştur. 

• Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşan görev alanına 2016 yılında Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve 

Kırıkkale illeri de dahil edilmiş ve uhdesindeki toplam il sayısı 8’e ulaşmıştır. 

• 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi ile bölgesel kalkınma alanındaki temel 

görevler; sanayi politikaları, devlet destek ve teşvikleri ile uyum ve bütünlük içerisinde yürütülmesi amacıyla 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verilmiştir. 

• Bu doğrultuda Bölge Kalkınma İdareleri de 703 sayılı KHK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanmıştır. 

KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

Bölgenin ihtiyaçlarının doğru şekilde tespitine, sorunların giderilmesine ve bölge üreticisinin ihtiyaçlarına yönelik 

araştırma ve etüt faaliyetleri yürütülmüş, 100’e yakın rapor çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Yer üstü su kaynaklarını korumak amacıyla; 

• Boşa akan su kaynaklarını tespit etmek, 

• Bu kaynakların açık kanal sulama sistemlerindeki kayıp ve kaçakları önlemek, 

• Buharlaşmayı önleyecek şekilde, kapalı devre sulama sistemlerine geçirmek ve bu sayede verimli tarım arazilerinin su 

ile buluşmasını sağlamak amacıyla 25 metreye kadar gölet inşası, bent kurulması ve bu sayede toplanan suyun nihai 

noktalara verimli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak. 

Yer altı su kaynaklarının kullanımı kapsamında da; 

• Kayıtlı su kuyularındaki pompa revizyonlarını sağlamak, 

• Motor devrini ayarlayan otomasyon sistemleri ile elektrik tüketimini en aza indirmek, 

• Sistemin reaktif konuma geçmesini engelleyerek motor yanmalarını azaltmak ve suyun hacim esasına göre verilmesini 

sağlamak. 

Başkanlığımız Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı ile; 

• Bölgedeki bitki desenine dokunmakta, 

• Toprak yapısına uygun bitki deseninin belirlenmesini sağlamakta ve 

• Su tüketimi yoğun bölgelerde alternatif ürün çeşitlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla öneriler 

üretmektedir. 

Bölgesel Kalkınmanın sadece ekonomik bir kalkınma değil, aynı zamanda sosyal ve 

kültürel bakımdan bölgenin desteklenmesi gerekliliğinden hareketle eğitim ve kültür alanında projeler uygulanmış, 

istihdam sağlayıcı projeler yürütülmüştür. Kamuda enerji maliyetlerini azaltıcı programlar ve verimlilik esaslı faaliyetler 

de yürütmektedir. 
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Yunus Balık 

Genel Bilgi 

Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip Konya İli kurak ve mikro klima özelliği gösteren, çölleşme açısından sıcak 

noktalardan biri olup 2019 yılı itibariyle 2.232.374 kişi nüfusu ile Türkiye’de iklim değişikliği etkilerinin en çok 

hissedildiği şehirdir.  

Hava Kirliliği Engelleme Çalışmaları 

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak iklik değişikliği ile mücadele konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 

Konya İli Sera Gazı Emisyon Envanteri hazırlanmış, buna bağlı olarak da Azaltım ve Uyum Eylem Planları çalışmaları 

yapılmaktadır. 

İlimizde hava kirliliğini azaltmak amacıyla kirlilik kaynaklarının belirlendiği ve kirlilik miktarlarının hesaplandığı, 

ilki 2014-2019 tarihlerinde hazırlanan temiz hava eylem planının 2019-2024 tarihleri güncellenmiş ve uygulaması titizlikle 

devam etmektedir. 

Konya’da Büyükşehir Belediyemizce işletilen 3 adet hava kalitesi izleme istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar 

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’na entegre edilmiş olup SO2, PM10, PM2.5, NOx, O3, CO parametrelerinin ölçümleri 

yapılarak hava kirliliği sürekli olarak izlenmektedir. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen “Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana 

Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” ile 1.108 adet katı yakıt kullanan konutun doğalgaz dönüşüm yapılmış 

ve katı yakıtların kullanılması sonucu oluşan hava kirliliğinin önüne geçilmiştir. 

Şehrimizde satışı yapılan kömürler sürekli olarak denetim altında tutularak katı yakıt kullanımından kaynaklı hava 

kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

“Sıfır Karbon Binalar” projesi ile toplam karbon emisyonunun %40’ından sorumlu olan inşaat sektöründe net sıfır 

karbon potansiyelini gerçekleştirmek için çalışmalar yapılmaktadır.  

 

Sıfır Atık Çalışmaları 

Türkiye’de ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından Konya ili Sıfır Atık Yönetim Planı hazırlanmış 

ve Mahalli Çevre Kurulunda onaylanmıştır. Bu kapsamda KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SIFIR ATIK BELGESİ 

için 79 adet birim entegre çevre bilgi sistemine (EÇBS) kaydedilmiştir. 

Karatay ve Meram Belediyeleri ile proje işbirliği protokolü kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığımızın desteği ile pilot bölgelerde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak 9753 adet ekipman dağıtılmıştır. 

Halkımızın sıfır atık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla; “Atığını Getir Hediyeni Al” kampanyası 

düzenlemektedir. 140 adet okulumuzda sıfır atık pilot uygulaması devam etmekte olup, 12.000 öğrenciye sıfır atık ile ilgili 

eğitim seminerleri düzenlenmiştir. 

31 İlçemizin tamamındaki okullarda Türkiye Pil Toplayıcıları Derneği (TAP) ile ortaklaşa yürütülen kampanyada 

atık piller toplanmakta ve kriterlere uygunluk sağlayan ve en çok pil toplayan okullara her yıl ödüller verilmektedir. 

İl genelinde 214 noktada bulunan bitkisel atık yağ kumbaraları ile konutlar ve işletmelerden Bitkisel Atık Yağlar 

toplanmaktadır. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının finansman desteği ile Ambalaj Atıkları Yönetmeliği ve Sıfır Atık 

Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının geri dönüşümüne ilişkin 35.000 m2’lik sahada, 70 ton/gün atık işleme 

kapasitesine sahip “Ambalaj Atıkları Toplama Ayrıştırma Tesisi” yapımı ihale sözleşmesi imzalanmıştır.  

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında koordinasyon sağlama görevi Büyükşehir Belediyelerine verilmiş olup bu 

doğrultuda Konya Sıfır Atık Bilgi Sistemi (KOSABS) oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sistem ile 1010 adet atık getirme 

noktaları harita ortamında noktasal olarak gösterimi sağlanış olup, 31 ilçenin tamamında kaynağında ayrı toplanan atıkların 

miktarlarını kaynağında sisteme girerek nereden ne kadar atık çıktığını görmemizi sağlamaktadır. 

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 adet “Katı Atık Düzenli Depolama Sahası”ndan ortalama 7145 mW/ay 

elektrik enerjisi üretilmekte olup katı atıkların düzenli bir şekilde bertarafı sağlanmaktadır. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında “Beyşehir Gölünde 

Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü” kapsamında batimetri ve sığ sismik ölçümler yapılarak 

derinlik haritaları oluşturulmuş ve bu haritalar ışığında tespit edilen noktalardan 470 adet hayalet ağ gölden çıkarılmıştır. 

Yine Beyşehir Gölü ve Tuz Gölü’nün kurtarılması için çevresindeki mahallelerde atık su arıtma tesislerinin yapılmaktadır. 

 

Yenilenebilir Enerji 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması amacıyla 2017 yılında Atıksu Arıtma Tesisi sahasındaki 5500 m2 

alanda 252 kw/h kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali kurulmuştur. Konya Atıksu Arıtma Tesisinde oluşan arıtma çamurlarının 

stabilizasyonu sonucu ortaya çıkan biyogazdan ve güneş enerji santralinden 2021 yılında toplam 8.247.952 kWh elektrik 

üretimi gerçekleştirilmiştir. 
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Göksu nehrinin suyunu Konya’ya iletecek olan Mavi Tünel projesi için yapılan hidroelektrik santrali ile 70 milyon 

kw/saat elektrik enerjisi üretilmektedir. 

Ayrıca Hüyük İlmen’de 2 tane 2x250 kW gücüne sahip rüzgar enerjisi santrali hizmet vermektedir. 

 

Tarımsal Hizmetler 

KOP İdaresi ile birlikte 3 yılda 48 küçük ölçekli tarımsal sulama projesini çiftçilerin hizmetine sunulmuştur. 

Güneysınır’da alternatif üretim olarak belirlenen Lavanta yetiştiriciliği için 1.2 milyon lavanta fidesi hibe edilerek, 150 bin 

metrekare alan lavanta üretim merkezi olarak hayata geçirildi. Ayrıca Lavanta Damıtma Merkezi de hizmete açılmıştır. 

Konya Büyükşehir Belediyesince çiftçilere danışmanlık hizmetleri verilmekte, çiftçilerin problemlerine ve sorularına 

cevap verilmektedir. Şehrin yeşil alan miktarını büyüterek yutak alan kapasitesi arttırılmaktadır. 

Kırsal bölgelerde üretimi artırmak amacıyla tarımsal amaçlı sulama tesislerinin ve hayvanlar için içme suyu 

göletlerinin yapımı devam etmektedir. 

Belediyemize ait Meram Çomaklı Mahallesi’ndeki 700 bin metrekare arazide aspir bitkisini yetiştirme aşamasında 

bölgede ilk defa tarımsal drone teknolojisi kullanılarak gübreleme ve yabancı otlarda mücadele edilerek bitkinin kritik 

dönemlerinde traktör ile araziye girildiğinde oluşan hasar ortadan kalkmaktadır. 

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında tarımsal destekleme yaparken öncelikle az su gerektiren, 

bölgeye uyumlu ve katma değeri yüksek susuzluğa dayanıklı tıbbi aromatik bitkiler tercih edilmektedir. Bu kapsamda kıraç 

koşullarda atıl arazilerin üretime kazandırılması için başvuru yapan çiftçilere 540 bin adet adaçayı ve kekik bitkisi 

desteğinde bulunulmuştur. 

Eski stadyum alanındaki 108.000 m2 arazide TOKİ vasıtasıyla Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden birinin 

yapımı tamamlanarak hizmet açılmıştır. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon emisyonlarının azaltılması 

amacıyla şehirdeki kişi başına düşen 13.20 m2 yeşil alan miktarının korunması ve yutak alanların arttırılmasına yönelik 

çalışmalar devam etmektedir. 

Park ve diğer yeşil alan düzenlemelerinde kullanılan ağaç, ağaççık, yer örtücü, çok yıllık süs bitkileri kullanılırken 

Konya’ya özgü endemik türler tercih edilerek, suyu fazla seven türlerin kullanımı azaltılmaktadır. Çim olarak kalması 

gereken alanlarda ise biyokömür ve benzeri uygulamalar ile toprağın hem gübre/mineral hem de su tutma kapasitesi 

artırılarak, gübre kullanımının azaltılarak su verimliliği sağlanmaktadır. Aynı zamanda Toprakaltı Damla Sulama Sistemi 

ile alana verilen toplam sezonluk sulama ihtiyacında %32 oranında su tasarrufu sağlanmıştır. 

 

Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iklim değişikliğiyle mücadelede kapsamında Türkiye’nin 

ilk İklim Şurası, 21-25 Şubat’ta, Konya’da düzenlenmişti. Bu çerçevede 650’den fazla bilim insanının katılımı ile 7 farklı 

alanda 217 yeni karar alınarak Türkiye’nin yeni yol haritası belirlenmiştir. 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğü “Okullarımız Çiçek Açıyor 

Projesi” ile öğrenciler bitkilerin ekim, dikim, bakım ve ürün alma aşamalarını öğrenerek, teorik ve pratikte genel bir tarım 

kültürü oluşturulmaktadır. 

31 ilçemizde 1.215 okulda 75 bin öğrenciye su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro 

gösterileri yapılmıştır.  

 

Su Tasarrufu Çalışmaları 

Su kayıpları kontrolü çalışmaları kapsamında “Akıllı Şehirler-Akıllı Şebekeler” konseptimize uygun olarak 

şehrimizdeki tüm altyapılarımız akıllı bir sistem haline dönüştürülmektedir. 2021 yılı içerisinde 4.8 milyon m3 suyu 

kullanıma kazandırdık. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, KOP İdaresi, Karatay Belediyesi ve DSİ işbirliğinde Apa Barajı’na bağlı sulama 

kanallarındaki su kaybını önlemek amacıyla “Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu” hayata geçirilmiş olup. 70 

milyon metreküplük suyun geri kazanımı sağlanacaktır. 

Mavi Tünelden sağlanan ve 5.400 km uzunluğunda bir şebeke ile çeşmelerimize ulaşan içme suyunun takip ve 

kontrolü merkezi Scada sistemi ile yapılmaktadır. 

Kağıt israfını önlemek amacıyla dijital fatura kampanyası başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 

Müdürlüğü kampanyaya katılan herkes için fidan dikilmektedir. 

Arıtılmış atıksuların yeşil alan sulamasında kullanılması için Konya Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki 1000 metrekare 

alanda 150 m3/saat kapasiteyle faaliyet göstermektedir. Arıtılmış atıksular “Mor Şebeke” olarak adlandırılan ayrı bir hat ile 

3 milyon 300 bin m2 kısıtlanmış yeşil alan sulamasında kullanılmakta ve böylece içme ve kullanma amaçlı su tasarrufu 

sağlanmaktadır. 
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İklim Değişikliğine Uyum 

Berna Yiğit 

İklim değişikliği etkilerinin tüm dünyada giderek arttığı bilinmektedir ve iklim krizi ile mücadele günden güne önem 

kazanmaktadır. İklim değişikliği, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde uzun süre boyunca iklimde 

gözlenen doğal değişimler ile doğrudan ya da dolaylı olarak insan faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkan ve küresel 

atmosferin yapısını bozan değişiklik olarak tanımlanmaktadır (UNFCCC, 2022). Kyoto Protokolü’nde ise iklim 

değişikliğine sebep olan altı sera gazı tanımlanmıştır. Bu sera gazları ve kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Kyoto Protokolünde Tanımlanan Sera Gazı Emisyonları ve Kaynakları 

Sera Gazı Emisyonları Kaynaklar 

Karbondioksit (CO2) 
Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar 

Metan (CH4) 
Atık depolama sahaları, pirinç tarlaları, 

çiftlik gübreleri, büyükbaş hayvanlar, bataklıklar 

Nitrojendioksit (N2O) 
Tarımsal faaliyetler, sanayi  (özellikle 

naylon üretimi) 

Hidroflorokarbonlar (HFC) 
Soğutucular, klimalar, köpük ürünler,  

yalıtım malzemeleri, spreyler 
Perflorokarbonlar (PFC) 

Kükürt heksaflorür (SF6) 
Araç lastikleri, otomotiv endüstrisi, yarı 

iletken imalatı, madencilik, askeri uçak ve radar 

uygulamaları 

Nitrojen Triflorit (NF3) 
LCD ve HDTV ekran üretimi 

 

İklim değişikliğinin etkileri: 

Kar örtüsünün azalması ile su güvenliği riski, 

Karasal buzul erimelerine bağlı sorunlar, 

Sıcaklıklardaki artışın yangın riskini artırması, 

Aşırı hava olaylarının sayı ve sıklığında artış yaşanması, 

Enerji güvenliği sorunları, 

Sağlık sorunları, 

Düşen su seviyesi ve kuraklık, 

Kuraklık sebebiyle tarımsal sulama talebinde artış ve gıda güvenliği riski, 

Su sıcaklıklarındaki farklılaşmalar, 

Akarsu debisinin düşmesi olarak sıralanmaktadır. 

Son yıllarda iklim değişikliği sebebiyle artan doğal afet sayıları dikkat çekmektedir. BM tarafından yıkıcı etkiye 

sahip afetlerin son 20 yılda önemli artış gösterdiği ve bu artışın özellikle de iklim ile ilişkili afetlerde gerçekleştiği ve iklim 

ile ilişkili afetlerin tüm afetlerin yaklaşık %91’ini oluşturduğu vurgulanmaktadır. Benzer şekilde ülkemizde de ani yağışlar, 

sıcak hava dalgaları, kuraklık ve taşkınlar gibi meteorolojik kaynaklı felaketler artış göstermiştir.  

Günümüzde iklim krizi ile mücadelede kriz yönetimi yerini risk yönetimine bırakmıştır ve risk yönetimi günden 

güne önem kazanmaktadır. Türkiye’de daha önce görülmemiş bazı doğal afetlerin de meydana gelmesi artık kriz 

yönetiminden risk yönetimine geçilmesi gerektiğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Kriz, ülkeleri ve vatandaşları 

olumsuz etkileyen, ani gelişen ve acil tepki verilmesi gereken durumları ifade ederken risk, gelecekte meydana geleceği 

tahmin edilen ve ülkeleri ve vatandaşları olumsuz etkileyecek durum ve olaylar olarak tanımlanmaktadır. Risk yönetimi 

afet öncesindeki analizleri, erken uyarı sistemlerini ve hazırlıkları içerirken, kriz yönetiminde afetten sonra yapılan etki 

analizi ile beraber müdahale ve iyileştirme çabalarını içermektedir. 

İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının ulaştığı boyutlar hem hali hazırda ortaya çıkan etkilere hem de ortaya 

çıkması muhtemel etkilere karşı iklim değişikliğine uyum eylemlerini zorunlu kılmaktadır. Hükümetler arası İklim 

Değişikliği Paneli’nde (IPCC, 2022) iklim değişikliğine uyum, insan sistemlerinin iklim değişikliğinin gerçekleşen ve 

beklenen etkilerinden daha az zarar görmesini ya da bu etkilerden yararlanmasını sağlamak üzere yapılacak düzenlemeler 
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olarak tanımlanmıştır. İklim değişikliği etkilerinin genel riskleri, iklim değişikliğinin hızı ve büyüklüğünü sınırlayarak 

azaltılabilir. Bununla birlikte, en verimli ve uygulanabilir azaltma senaryolarında bile, iklim değişikliğinin zararlarının 

zaten olması nedeniyle olumsuz iklim etkilerinden kaynaklanan riskler devam etmektedir (Milano ve ark., 2013). Bu 

nedenle, iklimle ilgili çok çeşitli potansiyel riskleri öngören uyum politikaları ve önlemleri önem taşımaktadır. 

Son yıllarda ülkemiz iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri ile mücadelede önemli adımlar atmıştır. Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 net sıfır hedefini açıklaması ve ülke olarak Paris Anlaşması’na taraf 

olmamız akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı olarak 

değiştirilmiş olup 29 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İklim 

Değişikliği Başkanlığı kurulmuştur.  

Başkanlık tarafından Ulusal Katkı Beyanı güncellemeleri, Uzun Dönemli İklim Stratejisinin hazırlanması, Emisyon 

Ticaret Sisteminin Kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları, azaltım ve uyum konularını içeren İklim Değişikliği Eylem 

Planlarının güncellemeleri, ülke genelinde Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının hazırlanmasına yönelik altyapı 

çalışmaları, iklim değişikliği ile ilgili dokümanların ve güncel gelişmelerin tüm paydaşlar tarafından ortak bir platformda 

paylaşılabileceği bir İklim Değişikliği Platformunun oluşturulması çalışmaları başta olmak üzere birçok faaliyet 

gerçekleştirilmektedir. 

Berna Yiğit 

Çevre Yüksek Mühendisi 

berna.yigit@csb.gov.tr 

İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığı  

İklim Değişikliği Başkanlığı 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
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Ali Mülayim 

Sayın Başkan, Değerli Katılımcılar; 

Öncelikle Herkese Saygılarımı Sunuyorum. 

Çevre Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliği Olarak Göreve Geldiğimiz Şubat-2021’den Beri Meslektaşlarımızın 

Daha Etkin Ve Güçlü Bir Şekilde Kamu Ve Meslek Yararı Doğrultusunda Başarılı Çalışmalar Gerçekleştirebilmesi İçin 

Büyük Çaba Sarfetmekteyiz.  

 

2021 Yılı İçerisinde Pandemi Döneminin Oluşturduğu Olumsuz Etkilerden Dolayı Karşılıklı İstişare Toplantı Ve 

Görüşmelerimizi Maalesef Yapamadık Fakat 2021 Yılı İçerisinde Çmo Konya Temsilciliği Olarak Üye Arkadaşlarımızın 

Rahatlıkla Görüş Ve Önerilerini Alabilmek Amacıyla Sosyal Platformlarda Bir Oluşum Sağladık.  

2022 Yılı İtibariyle Öncelikli Olarak Çevre Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliğinin Varlığının Hissedilebilmesi 

Amacıyla Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Bir Dizi Görüşmeler Yaparak Odamızın Tanıtımının Yapılmasını Sağladık. 

Çalışmalarımızı Bu Yönde Çevre Mühendislerinin Kamu Ve Özel Sektörde İstihdamının Sağlanması Ve Artırılması 

Konusunda Sürdürmekteyiz. 

 

Bilindiği Üzere Türkiye’nin Paris İklim Antlaşmasını İmzalaması İle Birlikte Yeni Bir Döneme Girilmiştir. Yapılan 

Anlaşma, Uzun Vadeli Hedeflere Ulaşmak İçin En Kısa Sürede Sera Gazı Emisyonlarında Sınırlandırmayı 

Hedeflemektedir.  Bu Kapsamda; 

Oda Olarak Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Ve Lisans Üstü Eğitim Programlarında İklim 

Değişikliği, Sıfır Atık Vb. Konularının Zorunlu Ders Olarak Verilmesi Ve Sonrasında Mezun Olacak Çiçeği Burnunda 

Çevre Mühendislerinin Günümüzün Ve Geleceğin Güncel Çevre Sorunlarına Karşı Alınacak Önlemler Kapsamında Etkin 

Bir Rolu Olacağı Kanaatindeyiz.  

 

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Tarafından Çıkarılan 2872 Sayılı Kanun Ve Bu Kanuna Bağlı 

Çıkarılan Yönetmelikler İle Çevre Mühendisliğinin Çalışma Alanlarına Giren Konu Başlıkları Gelişmiş Ve Her Başlık 

Altında Çalışma Ortamı Doğmuş Ve Çevre Mühendislerine Yönelik İstihdam Oranı Hissedilir Derecede Artmıştır. Bu 

Yeterli Midir, Hayır. Çevrenin Korunması Ve Çevrenin Korunmasına Yönelik Önleyici Tedbirlerin Sağlıklı Bir Şekilde 

Yürütülebilmesi İçin Kamu Ve Özel Sektörde Daha Çok Meslektaşımıza İhtiyaç Vardır Ve Olmaktadır.  

 

 

Bakanlığımızın Çevre Mühendislerinin İstihdamını Artıracak Çalışmalar Yaptığını Biliyoruz. Bu Biz Çevre 

Mühendislerini Oldukça Motive Etmekte Ve Çalışma Azmimizi Artırmaktadır.  

 

Sonuç Olarak Yaşanabilir Bir Çevre İçin Gelecek Nesillere Daha Temiz, Daha Sağlıklı Bir Çevre Bırakabilmek 

Adına “Çevre” Kelimesinin Geçtiği Tüm Platformlarda, Kamu Ve Özel Sektörde, Sivil Toplum Kuruluşlarında, 

Derneklerde, Vakıflarda Vb. Oluşumlarda Çevre Mühendisine İhtiyaç Vardır.  

Bu Kongrenin Gerçekleştirilmesine Öncülük Eden Müsiad Konya, Selçuk Üniversitesi Ve Konya Karbon 

Sertifikasyon Yetkililerine Teşekkürlerimi Sunar, Kongrenin Meslektaşlarımız Adına Hayırlı Olmasını Dilerim. 

 

Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Eder, Saygılarımı Sunuyorum.  
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Konya Karbon Sertifikasyon ve Proje Geliştirme A.Ş. 

İsmail Hakkı KARACA 

«Acil Bir Krizi Tarihi Fırsata Dönüştürmek» değil, iklim krizine ortak akılla geliştirilmiş, tüm şehrin sahip çıkacağı 

özel bir paket çözüm serisi üretmek. 2050 yılına kadar NET-ZERO karbonsuz bir ekonomik ve sosyal modele geçilmesi 

durumunda global olarak yıllık ortalama 4,5 trilyon USD olmak üzere toplamda 120 trilyon USD’nin üzerinde sermaye 

gerektiren sektörel yatırımların yapılması beklenmektedir.  Konya için bu rakamın yıllık 2 milyar USD seviyelerini bulması 

beklenmektedir. 2042 Karbon Nötr Konya hedefine uygun hizmet etmeyi sağlamaktır. Karbon Sertifikasyon ve Proje 

Geliştirme A.Ş. diğer tüm girişimlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi merkezi olarak çalışacaktır. 

Konya Karbon Sertifikasyon ve Proje Geliştirme A.Ş. MÜSİAD Konya Şubemiz öncülüğünde  89 iş adamı ile 

Konya’nın 2042 yılında Avrupa’nın ilk karbon nötr şehri olması vizyonuyla kurulmuştur. Konya Karbon Sertifikasyon ve 

Proje Geliştirme A.Ş. şehirde topyekün bir eğitim seferberliği ve bilinç seviyesinin artırılması. Sanayinin dönüşüme 

hazırlanması, yol haritalarının oluşturularak uygulamaya geçişin kolaylaştırılması. Diğer projelerin geliştirilmesi, yereli 

ulusal ve global işbirliklerinin yürütülmesi hedef alınmıştır. Eğitim ve danışmanlık, karbon ticareti hizmetleri, sertifikasyon 

ve etiketleme hizmetleri, orman geliştirme ve işletme hizmetleri, Ar-ge hizmetleri, ölçüm ve değerlendirme hizmetlerinde 

bulunmaktadır. 

İştirak şirketimiz olan Konya Elektrikli Araçlar A.Ş. Temel amacımız Konya’da e-mobilite kavramına uygun 

biçimde elektrikli araç ve bisiklet kültürünün yaygınlaşarak, ulaşım kaynaklı emisyon miktarının azaltılmasıdır. Bu 

doğrultuda fabrikalar, ticarethaneler, konutlar ve kamu kurumları için elektrikli araç çözümleri sunulması planlanmıştır.  

İlerleyen süreçlerde Konya Karbon Sertifikasyon ve Proje Geliştirme A.Ş. girişimleri olarak; 

Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İşletme ile Yenilenebilir enerji yatırımı projeleri geliştirilmesi, bu projelere 

yatırım yapılması, yap-işlet-devret modeli ile şehirde daha çok yenilenebilir enerji santralinin devreye alınmasının 

sağlanması hedef alınmıştır. 

Karbon Nötr Sanayi Bölgesi ile Türkiye’nin ilk karbon nötr sanayi bölgesinin geliştirilmesi, bu bölgede yeni çevresel 

teknik ve teknolojilerin uygulanması, bu modellerin şehre mal edilerek, yaygınlaşmasının sağlanması. Çalışan ve verimlilik 

odaklı yeni bir modelin hayata geçirilmesi. 

Karbon Nötr Kasaba ile Türkiye’nin ilk karbon nötr kasabasının geliştirilmesi, burada yeni çevresel teknik ve 

teknolojilerin uygulanması, bu modellerin şehre mal edilerek, yaygınlaşmasının sağlanması. Yatay mimaride sosyal ve 

insan odaklı yeni bir yaşam modelinin hayata geçirilmesi hedef alınmıştır. 

İklim Değişikliği 

20. yüzyılda gözlemlenen değişiklikler arasında küresel hava ve okyanus sıcaklığındaki artışlar, yükselen küresel 

deniz seviyeleri, uzun vadeli sürekli yaygın kar ve buz örtüsü azalması ve mevsimsel yağışları etkileyen atmosferik ve 

okyanus sirkülasyonu ile bölgesel hava durumu modellerindeki değişiklikler yer alır. Bu değişiklikler, atmosfere sera 

gazlarının eklenmesi nedeniyle iklim sistemindeki ekstra ısıdan kaynaklanmaktadır. Bu ek sera gazları, öncelikle fosil 

yakıtların (kömür, petrol ve doğal gaz) yakılması, ormansızlaşma, tarım ve arazi kullanımındaki değişiklikler gibi insan 

faaliyetleri tarafından girilir. Bu faaliyetler, atmosferdeki 'ısıyı hapseden' sera gazlarının miktarını artırır. İklim 

değişikliğinin en temel sebebi, atmosferde biriken sera gazlarının (karbondioksit, metan, diazot monoksit, 

hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar, sülfür hekzaflorid gibi) yeryüzünün sıcaklık seviyesini artırmasıdır. Atmosferdeki 

sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrasında artmaya başlamış, karbondioksit oranı %40’lık 

bir artış göstererek 280 ppm’den 410 ppm’e ulaşmıştır. 
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 İklim sisteminde gözlemlenen değişikliklerin modeli, artan sera etkisi ile tutarlıdır. İklim, mevsimler, yıllar veya on 

yıllar boyunca uzun vadeli bölgesel veya küresel ortalama sıcaklık, nem ve yağış modellerini ifade eder. Hava sadece birkaç 

saat içinde değişebilirken, iklim daha uzun zaman dilimlerinde değişir. İklim değişikliği, örneğin birkaç on yıl veya daha 

uzun bir süre içinde daha sıcak, daha nemli veya daha kuru hale gelen ortalama hava koşullarının önemli bir 

değişimidir. İklim değişikliğini doğal hava değişkenliğinden ayıran uzun vadeli eğilimdir. İklim değişikliği sağlığımızı, gıda 

yetiştirme yeteneğimizi, barınmamızı, güvenliğimizi ve çalışmamızı etkileyebilir. Bazılarımız, örneğin küçük ada ülkelerinde ve 

diğer gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlar gibi, iklim etkilerine karşı daha savunmasız durumdayız. Deniz seviyesinin 

yükselmesi ve tuzlu su girişi gibi koşullar, tüm toplulukların yer değiştirmek zorunda kalacağı bir noktaya geldi ve uzun süreli 

kuraklıklar insanları kıtlık riskiyle karşı karşıya getiriyor. Gelecekte, “iklim mültecilerinin” sayısının artması bekleniyor. 

Yaşanılabilir İklim İçin Net Sıfır 

Basitçe ifade etmek gerekirse net sıfır, sera gazı emisyonlarını, örneğin okyanuslar ve ormanlar tarafından atmosferden 

yeniden emilen kalan emisyonlarla mümkün olduğunca sıfıra yakın bir seviyeye indirmek anlamına gelir. Bilim, iklim 

değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak ve yaşanabilir bir gezegeni korumak için küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi 

seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlandırılması gerektiğini açıkça gösteriyor. Şu anda Dünya, 1800'lerin sonlarında olduğundan 

yaklaşık 1,1°C daha sıcak ve emisyonlar artmaya devam ediyor. Küresel ısınmayı Paris Anlaşması'nda öngörüldüğü gibi 

1,5°C'den fazla tutmamak için   emisyonların 2030'a kadar %45 oranında azaltılması ve 2050'ye kadar net sıfıra ulaşması 

gerekiyor. Net sıfır bir dünyaya geçiş, insanlığın karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Nasıl ürettiğimizin, tükettiğimizin ve 
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hareket ettiğimizin tam bir dönüşümünden daha azını gerektirmez. Enerji  sektörü  , bugün sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte 

üçünün kaynağıdır ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemenin anahtarıdır. Kirletici kömür, gaz ve petrolle çalışan gücün, 

rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyle değiştirilmesi, karbon emisyonlarını önemli ölçüde 

azaltacaktır. Evet, ülkeler, şehirler, işletmeler ve diğer kurumlardan oluşan ve sayıları giderek artan bir koalisyon net sıfır emisyona 

ulaşma sözü veriyor. En büyük kirleticiler olan Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere 70'ten fazla 

ülke, küresel emisyonların yaklaşık %76'sını kapsayan net sıfır hedefi belirledi. 3.000'den fazla  işletme ve finans kurumu  , iklim 

bilimi doğrultusunda emisyonlarını azaltmak için Bilime Dayalı Hedefler Girişimi ile çalışıyor. Ve 1000'den fazla şehir, 1000'den 

fazla eğitim kurumu ve 400'den fazla finans kurumu, 2030 yılına kadar küresel emisyonları yarıya indirmek için sıkı ve acil 

eylemde bulunma sözü vererek Sıfır Yarışına katıldı. Net sıfır taahhüdündeki büyümeye, değişen sağlamlık seviyelerine sahip 

kriterlerin çoğalması eşlik etti. İşletmeler, yatırımcılar, şehirler ve bölgeler gibi Devlet dışı kuruluşlar tarafından net sıfır emisyon 

taahhütleri için daha güçlü ve daha net standartlar geliştirmek ve bunların uygulanmasını hızlandırmak için BM Genel Sekreteri 

António Guterres, Mart 2022'de bir Üst Düzey Uzman Grubu kurdu. Devlet Dışı Kuruluşların Net Sıfır Emisyon 

Taahhütleri. Uzman Grubu  tavsiyelerini  8 Kasım 2022'deki COP27'de sundu. 

 
  

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37350/AddEGR21.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37350/AddEGR21.pdf
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/
https://www.un.org/en/climatechange/high-level-expert-group
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level_expert_group_n7b.pdf
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Özet 

İklim değişikliğinin, kültür bitkileri ve yabancı otlar arasındaki uzun vadeli etkileşimlere neden olacağı kabul edilmiş 

olsa da, bu etkinin sonuçları net olarak bilinmemektedir. Ekosistemlerde bu etkileşimin ve yabancı ot baskınlığının 

kapsamlı bir şekilde anlaşılması başarılı bir yabancı ot mücadelesinde belirleyici bir faktör olacağı muhakkaktır. Yabancı 

ot yönetimi açısından değerlendirildiğinde C4 yabancı otları artan sıcaklık senaryosunda ciddi verim kayıplarına yol 

açacaktır. En rekabetçi yabancı otların çoğu C4 bitkileri olduğundan, bu özellikle endişe vericidir. CO2 iklim değişikliğine 

katkıda bulunan ana faktör olarak kabul edilir. Tekrarlayan ve öngörülemeyen kuraklıklar nedeniyle azalan su mevcudiyeti, 

kültür bitkileri ve bazı yabancı ot türleri arasındaki rekabet dengesini değiştirerek rekabet baskısını yoğunlaştıracaktır.  

Mücadele stratejilerine yön verecek iklim faktörlerinin yabancı ot ve kültür bitkilerinde meydana getirdiği değişimlerin 

detaylı incelenmesi ve bu konudaki araştırmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. Yabancı otlarla mücadelede 

kimyasaldan farklı ve daha az iklim değişikliğine neden olacak yöntemlerin benimsenmesi ve desteklenmesi önem arz 

etmektedir.  

Anahtar kelimeler: İklim değişikliği, yabancı ot, CO2, rekabet, mücadele 

Abstract 

Athough it has been accepted that climate change will cause long-term interactions between crops and weeds, the 

consequences of this effect are not clearly known. Certainly, a comprehensive understanding of this interaction and weed 

dominance in ecosystems will be decisive in successful weed control. When evaluated in terms of weed management, C4 

weeds will cause serious yield losses in the increasing temperature scenario. This is of particular concern, as many of the 

most competitive weeds are C4 plants. CO2 is considered the main factor contributing to climate change. Decreased water 

availability due to recurrent and unpredictable droughts will intensify competitive pressure by changing the balance 

between crops and some weed species. It is necessary to examine in detail the changes in weeds and cultivated plants 

caused by the climatic factors that will guide the control strategies and intensify the research on this subject. It is important 

to adopt and support methods that are different from chemicals and cause less climate change in weed management. 

Keywords: Climate change, weed, CO2, competition, management 

1. GİRİŞ 

Gıda güvenliği, iklim değişikliğine karşı potansiyel olarak savunmasızdır. İklim, tüm organizmaların büyümesini, 

gelişmesini ve devamını belirlemede çok önemli bir rol oynar. Son yıllarda, iklimdeki değişiklikler doğal ve insan 

ekosistemleri üzerinde önemli etkilere neden olmuştur. Nedeni ne olursa olsun, iklim değişikliğinin bu etkileri, hem doğal 

hem de insan ekosistemlerinin iklim sistemlerinin işlevindeki değişikliklere, bileşenleri arasındaki etkileşime veya doğal 

veya antropojenik nedenlerden kaynaklanan dış güçlerdeki değişikliklere karşı duyarlılığını göstermektedir. Burada 

özellikle ilgi çekici olan, iklim değişikliği nedeniyle tarımın tehlikeye girebileceğidir (Chauhan ve diğerleri, 2014 ). 

Yükselen atmosferik CO2 ve sıcaklığın tarımsal üretim, sürdürülebilirlik, su mevcudiyeti ve dolayısıyla gıda güvenliği için 

hem doğrudan hem de dolaylı sonuçlar doğurması beklenmektedir. Yabanı otlar kültür bitkileriyle benzer bir trofik seviyeyi 

paylaşırlar ve kıt kaynaklar için rekabet ederek önemli verimi kayıplarına neden olurlar. Yabancı ot-kültür bitkisi 

rekabetinin dinamikleri ve bunların gıda üretimi için önemli bölgesel ve küresel sonuçları olduğu için iklimden nasıl 

etkilendikleri önemli bir olgudur (Kang ve Banga, 2013). 

Metan gazı salınımı, sera gazı emisyonu, gübreleme (nitrous oxide), düzensiz sulama sistemleri, kültür bitkisi seçimi 

ve yeni tarımsal alanların açılması tarımda iklim değişikliğine neden olan temel faktörlerdir. En önemli iki sera gazının 

(karbon dioksit ve metan) mevcut atmosferik yükü emsalsizdir (Petit ve diğerleri, 1999) ve 21. yüzyılın en büyük ekolojik 

sorunu olarak ortaya çıkmıştır (Kang ve Banga, 2013). İklim değişikliğinin yabancı otlu bitki örtüsü üzerindeki etkisi; 

yabancı otların coğrafi dağılımda genişleme, türlerin yaşam döngülerindeki değişiklikler ve popülasyon dinamikleri 

şeklinde kendini gösterebilir. İklim değişikliğinin ardından yabancı ot biyolojisi, ekolojisi ve mücadele potansiyelindeki 

değişiklikler, alternatif adaptif mekanizmalar gerektiren karmaşık yabancı ot-kültür bitkisi etkileşimlerine neden olacaktır. 

Dünyadaki başlıca yabancı otların C4 yoluna sahip olması ve daha rekabetçi hale gelmesi nedeniyle, iklim değişikliğinin 
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kültür bitkisi ve yabancı otlar arasında farklı bir büyüme modeli ile sonuçlanacağına dair genel bir algı vardır, ancak bu 

kesinlikle adaptasyon nedeniyle basit bir mesele değildir. 

 

2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OTLARDA MEYDANA GELMESİ BEKLENEN 

DEĞİŞİKLİKLER 

İklim değişikliğinin yabancı otlarda olması muhtemel bir takım değişikliklere neden olacağı düşünülmektedir. 

Bunlardan başlıcaları ise, yapraklardaki değişiklikler, fizyolojik, fenolojik, alometrik değişikler, eşeyli ve eşeysiz üreme 

potansiyelinde meydana gelen değişiklikler ile istilacı türlerin artması şeklinde sıralanabilir. 

Yapraklarda meydana gelen değişiklikler: Yaprak alanında azalma ve eksen kayması, yaprak kalınlığında artış, 

kütikila’da değişiklik ve yaprak tüylenmesinde değişiklik iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek önemli 

değişikliklerdir. CO2 seviyesi yaprak tüylenmesi üzerine önemli bir etkidir. Artan CO2 dozu tüylenmeyi azaltacağı gibi 

beraberinde herbisit uygulaması sonrası damlacıkların tutunmamasına ve dolayısıyla herbisit uygulamasının etkinliğinin 

azalmasına neden olacaktır (Şekil 1) 

  
Şekil 1. Farklı CO2 seviyelerinde yaprak tüylenmesi 

 

Fizyolojik değişiklikler: Fotosentezin artmasıyla C3 bitkilerinin rekabette daha avantajlı hale gelmesi, enzim 

aktivitesinde ve protein oranında artış, bitki içerisinde besin maddelerinin taşınmasında bitki türlerine göre farklılıkların 

oluşması ve bazı yabancı otların çimlenme periyodunda kısalma beklenen önemli değişimlerdir. 

Atmosferik CO2'deki öngörülen artışın, fotosolunum yoluyla CO2 kaybını sınırlayarak ve havadan yaprağa CO2 

konsantrasyon gradyanını artırarak C3 bitkilerinde (küresel tarımın dörtte üçü C3 bitkileri tarafından temsil edilir (Kimbal, 

1983)) net fotosentezi desteklediği bilinmektedir (Ziska, 2000). Buna karşın, C4 fotosentetik yolağına sahip bitkiler, CO2'i 

karboksilasyon bölgesinde yoğunlaştırmak için dahili bir mekanizmaya sahip olduklarından, yüksek CO2'e çok az tepki 

gösterirler. Bu nedenle, atmosferik CO2 konsantrasyonunda süregelen artışın, yabancı ot-kültür bitkisi rekabeti ve verimi 

kayıpları için çok önemli etkileri olacaktır. Çok sayıda çalışma, C3 kültürleri ile C4 yabancı otlarının karşılaştırmalı 

büyüme ve fizyolojisini değerlendirerek yabancı ot-ürün etkileşimlerini ele almış ve yüksek bir CO2 konsantrasyonunun 

genellikle C4 yollarına sahip olanlara göre C3 bitki türlerinin vejetatif büyümesini desteklediği sonucuna varmıştır 

(Patterson, 1999). Bununla birlikte, tüm kültür bitkisiler C3 yollarına dayalı değildir ve tüm yabancı otlar C4 tabanlı değildir 

(Ziska ve diğerleri, 2010). Mısır, şeker kamışı ve sorgum gibi ekonomik öneme sahip birçok C4 bitkisi, Chenopodium 

album L. gibi önemli C3 yabancı otlarıyla rekabet etmektedir (Ziska, 2000). Bu, C4 kültür bitkilerinin yabancı otlardan 

kaynaklı verim kayıplarının, yüksek CO2 altında artma eğiliminde olacağı anlamına gelir, ancak bu durum C3 kültürlerinde 

gerçekleşmeyecektir. Artan CO2 C. album’un çimlenme süresinde 10-15 gün, toplam gelişim süresinde 26-35 gün kısalma 

ve tohum sayısında %22 oranında artışa neden olmaktadır. Benzer durum çimlenme süresinin 20 gün, toplam gelişim süresi 

30-32 gün kısalan ve tohum sayısı artan Sorghum halepense L. için de geçerlidir. 

Fenolojik değişikler: Yaprak ve çiçeklenme sayısında artış, tohumdan-tohuma olan gelişim süresinde kısalma, bitki 

içerisinde besin madde taşınımında bitki türlerine göre bağlı olmakla birlikte meydana gelebilecek farklılıklar, başlıca 

fenolojik değişimler olarak görülmektedir. CO2'deki bir artış, bitkilerde herbisitlerin alım ve yer değiştirme oranını 

etkileyen morfo-fizyolojik ve anatomik değişiklikleri indükler (Manea ve diğerleri, 2011). C3 bitkilerinin stoma sayısında, 

iletkenliğinde bir azalma ve yaprak kalınlığında artış gözlenmektedir. Bu da yaprakta yüzeyindeki nişasta birikimine neden 

olarak, herbisitlerin yapraktan alımını engelleyebilecek bir durum ortaya çıkarmaktadır (Nowak ve diğerleri, 2004; 

Ainsworth ve Long, 2005). Ayrıca, yüksek CO2'ye yanıt olarak artan fotosentezin bir sonucu olarak vejetatif büyüme 

uyarılırsa, çok yıllık yabancı otlar daha da zararlı hale gelebilir. 

Alometrik  değişikler: Kök ve gövde oranında anormal değişiklikler ve bozulmalar temel alometrik değişikliklerdir. 

Kök sistemi kuvvetli hale geldikçe daha az herbisit translokasyonu söz konusudur. Ayrıca kök-gövde oranındaki bir artış, 

herbisit etkinliğinde kritik bir rol oynayabilir. Kök biyokütlesindeki CO2 kaynaklı artış, çok yıllık yabancı otları kontrol 

etmeyi zorlaştırabilecektir (Ziska ve diğerleri, 2004 ).  
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 Eşeyli ve eşeysiz üreme potansiyelinde meydana gelen değişiklikler: Gen akışında farklılıklar, (örneğin yabani 

çeltik-çeltik), doğal seleksiyon, döllenme uyumsuzluğunun meydana gelmesi bu kısma ilişkin başlıca değişimlerdir. 

İstilacı türlerin artması: Özellikle sıcaklığın artması ile birlikte Amarathus palmerii S. Watson gibi yabancı otların 

yayılması ve Kuzey ülkelerinde sorun haline gelmesi, parazit yabancı otların yaygınlaşması, Eşeysiz çoğalan (rizom ve 

stolon ile) yabancı otların toprak sıcaklığının 

artışına bağlı olarak sayısında bir artışın meydana gelmesi ve istila sürecine dahil olması kaçınılmazdır. Atmosferik 

CO2'deki artış istilacı yabancı otların biyolojisini de değiştirebileceğini belirtilmiştir (Ziska ve ark. 2011). CO2 

konsantrasyonundaki bir artış, birçok istilacı bitki türünün büyümesini ve gelişimini uyarmıştır. Örneğin istilacı çok yıllık 

bir C3 yabancı ot türü olan Cirsium arvense L., artan CO2 ile büyümede %70'lik bir artış kaydetmiştir. Bu artışa ilaveten, 

artan CO2 seviyelerinin, yabancı otların boy uzamasını veya bitki boyutunu artırarak tohumların rüzgarla dağılmasını da 

artıracaktır. C. arvense. Sonchus arvensis L., Sonchus oleraceus L., Conyza spp. ve Carduus nutans L. gibi pappluslu 

tohum yapısına sahip olan bu istilacı türlerin rüzgarla dağılması artmıştır. 

3. YABANCI OTLARIN KONTROLÜNDE HERBİSİTLERİN ETKİNLİĞİNDE MEYDANA GELEBİLECEK 

DEĞİŞİMLER 

Bitkilerin hızlı büyüyecek olmasından dolayı uygulama döneminde uniform yabancı ot çıkışının olmaması,  herbisit 

etkinliklerinde azalma ve buna bağlı olarak fazladan herbisit kullanımını doğurur. Aşırı yağışlar ve artan toprak nemi 

herbisit uygulaması için uygun zaman yaratmaması, özellikle topraktan etkili herbisitlerin etkinliğinde azalma ve buna 

bağlı olarak yer altı suyuna karışma riskini arttırmaktadır. Aşırı rüzgar ve hava olaylarına bağlı olarak herbisit 

sürüklenmesinin artması ve uçuculuk meydana gelmesi etkin mücadele şansını düşürmektedir. Bu olgular bahsedilen 

primer zararların yanısıra herbisit dayanıklılığı gibi sekonder olarak da zararlar doğurmaktadır.  

4. SONUÇ 

Artan CO2 konsantrasyonu, yüksek sıcaklık ve en önemlisi su stresi nedeniyle yabancı ot sorunları daha da 

ağırlaşacaktır. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Yabancı otlarla mücadelede kimyasaldan farklı ve daha az iklim 

değişikliğine neden olacak yöntemlerin benimsenmesi ve desteklenmesi gereklidir. Kuraklığa ve yabancı ot rekabetine 

dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine destek sağlanmalıdır. 
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İklim Değişikliğinin Afet Riskleri Bakimindan Bölgemize Etkileri 

Yıldız TOSUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Doğal afet riskinin yüksek olduğu ülkemizde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tüm dünyada 

kabul gören ve gelişmeye açık yeni bir afet yönetim modeli olan ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ çerçevesinde, 

önceliğini ‘‘Acil Durum Yönetimi’’nden ‘‘Risk Yönetimi’’ne vererek çalışmalarını sürdürmektedir.  

Afetler veya acil durumlar öncesinde  olası kayıp ve zararların önlenmesine ve  azaltılmasına yönelik çalışmaların tümü afet 

risk azaltma çalışmasıdır. Afetler kısa zamanda can ve mal kayıplarına neden olduğu gibi uzun vadede insanların sosyal 

yaşamlarına ve ülkelerin ekonomik kalkınmasını da olumsuz etkilemektedir. 

İlimizdeki afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı bir plan olan İl Afet Risk Azaltma Planı 

(İRAP) hazırlanmıştır. İlimizdeki paydaşlarla birlikte tüm ilimizi kapsayacak şekilde hazırlan planda afet risklerini 

azaltacak her bir eylem için sorumlu paydaşlar belirlenmiştir.   

 

Kuraklık, yağışların kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynakları ile 

üretim sistemlerini olumsuz olarak etkileyen ve ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açan doğal bir olaydır. 

• Meteorolojik kuraklık, uzun bir zaman içinde yağışın normal değerlerinin altına düşmesi Meteorolojik kuraklığı 

ifade eder.  

• Tarımsal Kuraklık, toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması tarımsal kuraklığı ifade eder.  

• Hidrolojik Kuraklık, uzun süren yağış azlığından dolayı kaynak seviyeleri, yüzey akış ve toprak nemi gibi 

hidrolojik sistemde meydana gelen değişimler Hidrolojik Kuraklığı ifade eder 

• Sosyoekonomik Kuraklık, meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik etkilere bağlı olarak ekonomik ürünlerin arz ve 

talebinde meydana gelen değişimleri ifade eder. 

 

Taşkın, bir akarsuyun çeşitli sebeplerle yatağından taşarak, çevresindeki arazilere, yerleşim yerlerine, altyapı tesislerine 

ve canlılara zarar vererek o bölgedeki ekonomik ve sosyal faaliyetleri kesintiye uğratan bir tabii olaydır. 

       Konya Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları vb. ile afet belirleme için yaptığımız 

anket çalışmaları sonucu 7 afet türü belirlenmiş olup, en fazla eyleme sahip olan afet türü iklim değişikliğine bağlı kuraklık 

ve taşkın olmuştur. Anket neticesindeki afetlerimizin sıralaması aşağıdaki şekildedir. 

 

Meteorolojik İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler (Kuraklık-Taşkın) 

- Obruk 

- Deprem 

- Yangın 

- Kütle Hareketleri 

- Endüstriyel Tesis Kazaları 

- Bulaşıcı Hastalıklar 

 

Yukarıdaki afet türlerindeki eylemleri 52 sorumlu, 48 destek kamu kurum ve kuruluş ile gerçekleştirmekteyiz. 

“İlimizde afetin tehlike kaynaklarını belirleyerek olası riskleri azaltmak, afetlerin neden olduğu kayıpları en 

aza indirmek, şehrimizi afetlere hazır ve dirençli toplum haline getirmek.” amacı kapsamında 15 Hedef ve 336 adet 

Etki ve  
İhtiyaç Analizi 

Kriz Yönetimi 
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eylem belirlenmiş olup, belirlenen hedeflerden birisi de “iklim değişikliği ve kuraklık ile ilgili gerekli önlemlerin 

alınması”dır ve 7 afet türünden biri olan Meteorolojik İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler (Kuraklık- Taşkın) bütün 

eylemlerin %54 ünü oluşturmaktadır. 336 Eylemimizin 164 tanesi taşkın,18 tanesi kuraklık ile ilgilidir. 

 

Konya İli Meteorolojik İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler (Kuraklık – Taşkın) İçin Gzft Analizi 

Güçlü Yönler 

1-İlimizde bulunan 45 adet Gözlem İstasyonu ile meteorolojik verilerin anlık takibi yapılarak, MEVBİS arşiv sistemine 

meteorolojik verilerin depolanması. 

2-2250 metre rakımlı Karaman Karadağ Meteoroloji Radarının yanında OMGİ (Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu) 

kurulumu tamamlanması   

3-Özellikle İlkbahar ve Sonbaharda gerçekleşen kararsızlık yağışlarına neden olan CB bulutunun gelişmesiyle meydana 

gelen yıldırım ve şimşek olaylarının anlık takibi için, Yıldırım Tespit ve Takip sistemimizin mevcut olması. 

4-MEVBİS arşiv sistemimizin olması. Geriye dönük yaklaşık 90 yılık meteorolojik verilerine ulaşılması. 

5-Hava tahmini yapıldıktan sonra, Meteorolojik Uyarı ve Değerlendirmeler yapılarak kurum ve kuruluşlara iletirken gerekli 

koordinasyon bütünlüğümüzün olması. Kullanıcıya tedbir amacıyla uyarı ve değerlendirmelerin zamanında ulaştırılması 

için gerek genel, gerekse yerel basına bilgi verilmesi.  

6-SYGM tarafından Taşkın ve Kuraklık planların yapılması. 

 

Zayif Yönler 

1-İskân verilmemesi gereken yerlere iskân verilmesi. 

2-Eski yapıların Fen kurallarına uygun yapıda yapılmaması  

3-Altyapıda eksiklikler ve tamamlanmaması 

4-Bilinçsiz yeraltı sularının ve kaynaklarının kullanımı veya tamamlanmaması 

5-Sigorta alanlarının zayıf ve yetersiz olması. 

6-İlerisi düşünülmemiş gelişmeye açık olmayan planlama. 

7-Yetersiz denetim mekanizması. 

8-Maliyetlerin fazla olması. 

9-İlin yüzölçümü fazla ve yerleşim yerlerinin dağınık olduğu için herhangi bir afette ulaşım 

zorluğu. 

10-İlimizde geçmişte yaşanan veya ilerde de yaşanması muhtemel olan sellere karşı dere 

ıslah çalışmalarının eksik yapılması  

 

Fırsatlar 

1-Kentsel dönüşüm. 

2-SYGM tarafından Taşkın ve Kuraklık planların yapılması tedbirlerin belirlenmesi 

3-Alt yapı çalışmalarının kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi. 

4-Güneş ışığı alma ve rüzgârı oluşturan hava akımına sahip bölgelerin bulunmasından dolayı tarım ve enerjide avantajlı 

olması.   

 

Tehditler 

1-İlimizin karasal iklime sahip olması nedeniyle gece ve gündüz sıcaklık farkının çok olması. 

2-Kuvvetli yağış (Yağmur, dolu, kar) 

3-Kuvvetli rüzgâr ve fırtına 

4-Kırsal kesimdeki yapıların ömrünü tamamlaması 

5-Buzlanma ve don olayı (gizli buzlanma) 

6-İlkbaharda ve sonbaharda karasızlık yağışlarının kısa sürede çok miktar bırakması, tarıma ve şehre zarar vermesi 

 

          T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarımsal Kuraklık Eylem Planı (TAKEP) hazırlıkları başlatılmış ve 

Konya ilinin Tarımsal Kuraklık Eylem Planı tamamlanmış ve ilan edilmiştir. Halen bu çalışmalar yapılan toplantılar devam 

etmektedir. 

 

         Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin 

Azaltılması ve Uyum Konusunda AFAD'ın Kapasitesinin Artırılması İçin Teknik Destek Projesi yürütmektedir.  
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İklim Değişikliğine Genel Bakış ve Bakanlığımız Politikaları 

Hülya ŞEVİK  

Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü  

İklim değişikliği ve küresel ısınma sık sık birbiri ile karıştırılan iki terimdir. Oysa küresel ısınma sebep iklim 

değişikliği sonuçtur. Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı 

değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı artması ile 

Yerkürenin ortalama sıcaklığının artışı ve iklimin değişmesidir. İklim Değişikliği oldukça önemli çevresel, ekonomik ve 

toplumsal sonuçları olan bir sorundur.  

İklim Değişikliği ile mücadelenin temel unsurları iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması 

ve iklim değişikliğine uyum sağlamaktır. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında aslolan ülkelerin kendi ulusal 

önlemleridir. Sera gazı istatistiklerine göre en önemli sera gazı karbondioksittir. Dünyada sera gazlarının %76 sını 

karbondioksit oluştururken ülkemizde de benzer şekilde % 78 ini karbondioksit oluşturmaktadır. Dünyada atmosfere 

bırakılan İnsan kaynaklı sera gazı miktarı her yıl yaklaşık 50 milyar ton civarındadır. Ülkemizde ise 500 milyon ton 

civarındadır. 

Sera gazı envanteri sonuçlarına göre kişi başı toplam sera gazı emisyonu miktarımız 1990 yılında 4 ton CO2 eşd., 

iken 2020 yılında % 158 artarak 6,3 ton CO2 eşd. olmuştur. Türkiye, 1990 ve 2012 yılları arasında GSYH (Gayrisafi Yurtiçi 

Hasıla) oranını % 230 artırmıştır. Nüfus ise, 1990 yılına kıyasla % 30’dan daha fazla artmıştır. Türkiye’nin yıllık enerji 

talebi de her yıl % 6 ila 7 oranında artmaktadır. Türkiye, sürdürülebilir kalkınma sürecine devam etmek durumundadır. 

Hızlı bir sanayileşme ve şehirleşme süreci son 30 yıldır Türkiye’de devam etmektedir. Ülkemiz, küresel ölçekte sanayi 

devriminden bu yana kümülatif emisyonların sadece %0.7’sinden sorumludur. Türkiye’nin cari açığında önemli bir paya 

sahip enerji ithalatının düşürülmesi için Türkiye sınırlı enerji kaynaklarını kullanmak zorundadır. 

22 Nisan 2016 tarihinde New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte 

imzalanan Paris İklim Anlaşması, 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM de onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

İklim değişikliği ile mücadele politikalarımız arasında öncelikle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik üretimi yer almaktadır. Paris Anlaşması ile hali hazırda bu alanda atılan adımlar hız kazanmış olup 

fosil yakıtların kullanımının azalması ile hava kirliliği de önemli ölçüde azalacaktır. 

Ülkemiz, 20 Eylül 2015 tarihinde 2030 yılı itibariyle gerçekleşmesi öngörülen sera gazlarından %21’e varan azaltım 

olarak açıklanan “Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı” (INDC) beyanını Birleşmiş Milletler (BM) İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) Üst Düzey Bakanlar Toplantısı'nda %41 olarak 

güncellemiştir.  

Türkiye, referans senaryoya göre 2030 yılında sera gazı emisyonlarını %41 oranına kadar azaltarak küresel ölçekte 

2 oC (mümkünse 1.5 oC ) hedefine ulaşmak için düşük karbonlu kalkınma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır. 2053 

yılında ise net sıfır emisyon hedefi ortaya konulmuştur. 

Türkiye enerjiden tarıma, ulaşımdan ticarete, sanayiden atik yönetimine kadar ekonomimize yön veren tüm alanlarda 

yürütmekte olduğu plan ve politikaları yeni bir hayat tarzıyla net sıfır emisyon hedefine yönelik olarak kararlılıkla hayata 

geçirecektir.  

Yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmaya yönelik yaklaşımlar ülkemiz için bir öncelik haline gelmiştir. Bu 

anlamda Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir rol üstlenecek, ekonominin her sektöründe yeşil teknoloji 

atılımlarını kararlılıkla sürdürecektir. 

Net 0 emisyon hedefine ulaşabilmek için; 

Enerji sektöründe, 

Güneş enerjisinden elektrik üretiminin 2030 yılına kadar 10 GW kapasiteye ulaşması, 

Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin 2030 yılına kadar 16 GW kapasiteye ulaşması, 

Mümkün olan tüm hidrolik kapasitenin kullanılması, 

2030 yılına kadar 1 adet nükleer santralin devreye alınması, 

Elektrik üretiminde ve şebekesindeki kayıp oranının 2030 yılında %15 seviyesine düşürülmesi, 

Kamu Elektrik Üretim Santrallerinde Rehabilitasyon çalışmaları yapılması, 

Elektrik Üretiminde Yerinden Üretimin, Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Sistemlerinin Yaygınlaştırılması, 

Sanayi sektöründe; 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanması ile enerji yoğunluğunun azaltılması, 

Sanayi tesislerinde enerji verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi ve verimlilik artırıcı projelere mali destek 

sağlanması, 

Uygun sektörlerde atıkların alternatif yakıt olarak kullanılmasının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, 

Ulaştırma sektöründe, 
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Yük ve yolcu taşımacılığında karayollarının payının azaltılarak, demiryolu ve denizyolunun paylarının artırılması ile 

modlar arası dengenin sağlanması, 

Kombine taşımacılığın geliştirilmesi, 

Kentlerde sürdürülebilir ulaşım planlama yaklaşımının uygulanması, 

Alternatif yakıt ve temiz araç kullanımının arttırılması, 

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı'nda (2014-2016) karayolu 

ulaştırması kaynaklı yakıt tüketimi ve emisyonlarının azaltılması, 

Yüksek Hızlı Demiryolu projelerinin gerçekleştirilmesi, 

Kent İçi Raylı Sistem Hatlarının artırılması, 

Tünel Yapım çalışmaları sonucunda yakıt tasarrufu sağlanması, 

Eski model araçların trafikten çekilmesi, 

Enerji verimliliği için yeşil liman ve yeşil havalimanı projelerinin uygulanması, 

Denizyolu ulaşımında ÖTV’siz yakıt uygulaması, 

Binalar ve kentsel dönüşüm sektöründe, 

Yeni yapılan konut ve hizmet binalarının Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'ne uygun enerji etkin olarak inşa 

edilmesi, 

Yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi oluşturularak enerji tüketimlerinin ve sera gazı emisyonlarının 

kontrol altında tutulması ve metrekare tüketimlerinin yıllara bağlı olarak azaltılması, 

Yeni ve mevcut binalarda uygulanacak olan birincil enerji kaynaklarının tüketimini azaltan tasarım, teknolojik 

cihazlar, yapı malzemeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik kanallarının geliştirilmesi (kredi, vergi 

azaltımı, vb), 

Yeşil Bina, pasif enerji, sıfır enerjili ev tasarımlarının yaygınlaştırılarak enerji ihtiyacının minimuma indirilerek, 

enerjinin tüketildiği yerde üretilmesinin sağlanması, 

Tarım sektöründe, 

Tarım arazilerinin toplulaştırılması sonucunda yakıt tasarrufu sağlanması, 

Mera ıslah çalışmaları yürütülmesi, 

Gübrenin kontrollü kullanımı ve iyi tarım uygulamaları, 

Minimum toprak işleme metotlarının desteklenmesi, 

Atık sektöründe, 

Katı atıkların düzenli depolama alanlarına gönderilmesi, 

Atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri 

kazanılması, enerji kaynağı olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi, 

Atıkların maddesel geri kazanımı, biyokurutma, biyometanizasyon, kompost, ileri termal işlemler veya yakma gibi 

işlemlere tabi tutularak atıktan enerji kazanımının sağlanması, 

Düzenli ve düzensiz depolama alanlarından kaynaklanan depo gazından metan geri kazanımının gerçekleştirilmesi, 

Endüstriden kaynaklanan atıkların başka bir sektörde alternatif hammadde veya yakıt olarak kullanılması, bir 

sektörden çıkan atığın başka bir sektörün hammaddesi olabilmesini sağlayan endüstriyel simbiyoz yaklaşımının 

yaygınlaştırılması, 

Besi ve tavuk çiftliklerinden çıkan atıkların değerlendirilmesi için uygun çalışmaların yapılması, 

Düzensiz depolama sahalarının rehabilite edilerek atıkların düzenli depolama sahalarında bertarafının sağlanması, 

2017 yılında başlayan Sıfır Atık Projesinin daha yaygın hale getirilerek atıkların bertarafı açısından oluşan 

emisyonların azaltılması, 

Yutak alanlarda, 

Yutak alanların artırılması ve arazi bozulumunun önlenmesi, 

Orman Rehabilitasyon Eylem Planı ve Ağaçlandırma Seferberliğinin uygulanması, 

adımları hızla atılacaktır. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ENERJİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ 

Zeynep Öztürk 

 

Karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya 

dolaylı olarak atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişiklik olarak 

tanımlanabilen iklim değişikliğinin dünyamıza önemli etkileri olmaktadır. 

Bu etkilerin başlıcaları; şiddetli yağışlar ve seller, kuraklık, fırtınalar, sıcak hava dalgaları, orman 

yangınları, deniz seviyesinin yükselmesi olarak sıralanmaktadır. 

    İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere uluslararası çabaların başlangıcı uzun yıllar öncesine 

dayanmaktadır. 

1987 Montreal Protokolü, ozon tabakasının incelmesine neden olan unsurların azaltılmasını hedeflemiş, 

1988’de IPCC (Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli) kurulmuştur. Amacı insan etkisini araştırmak ve 

iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için tüm dünyadan bilim adamlarını bir araya getirmektir. IPCC iklim 

değişikliği konusunda raporlar hazırlamış, bilimsel, teknik ve sosyoekonomik alanlarda öneriler getirmiştir. 

IPCC’nin raporları iklim değişikliğinin uluslararası düzeyde öneminin kavranmasına yardımcı olmuştur. 

   İklim değişikliği ve küresel ısınmanın en önemli nedeni sera gazı emisyonlarıdır. Sera gazları, 

Dünya'nın yüzeyi, atmosferi ve bulutları tarafından yayılan kızılötesi radyasyon spektrumu dahilinde belirli 

dalga boylarındaki radyasyonu emen ve yayan, atmosferin hem doğal hem de antropojenik gaz halindeki 

bileşenleridir. Bu özellikleri nedeniyle, sera etkisine neden olurlar. 

    Atmosfer ve Sera Gazları 

 Sera gazlarının oluşumunun en önemli nedenleri arasında, enerji elde etmek amacıyla kullandığımız 

fosil yakıtlar yer almaktadır. Bu sebeple sera gazlarının azaltımı enerjinin verimli kullanımı ile direk ilişkilidir. 

O halde iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, Sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla, Sera gazı 

emisyonlarının azaltılması ise Fosil yakıt tüketimini azaltılmasıyla yani enerji verimliliği çalışmaları ile 

mümkün kılınacaktır. 

Enerji verimliliği; Yaşam kalitemizden ve üretimimizden ödün vermeden, enerjiyi (Elektrik, yakıt, 

buhar, ısı, sıkıştırılmış hava ve benzeri diğer kaynaklar) tasarruflu kullanmaktır. 

Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin 

sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salınımlarının azaltılmasında 

oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir.  

Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin 

azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması 

gibi 2023 yılı ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir. 

Enerji Verimliliği Kanunu ve Amacı 

Ülkemizde Enerji kullanımının düzenlenmesi ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla  

5627 sayılı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ve bağlı yönetmelikler yayınlanmıştır. Amaç, enerjinin etkin 

kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin 

korunması için enerji kaynaklarının ve enerji kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. Mevzuat içerisinde yer 

alan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik önemli görev 

ve yaptırımlar içermektedir.  

 

25 Ocak 2020 günü yayınlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına 

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte öne çıkan önemli unsurlardan birisi TS EN ISO 

50001 yönetim sistemi kurmak ve belgelendirme zorunluluğu.  

 

TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Kurmanın Kuruluşlara Faydaları 

• Enerji performansının iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşım getirir,  

• Enerjiyi yönetme şeklini dönüştürmeye katkı sağlar, 

• Enerji yönetimini iş uygulamalarına entegre etme imkanı sağlar, 

• Enerji performansını sürekli olarak iyileştirmeyi sağlayacak bir süreç oluşturur, 

• Rekabetçi olabilmeyi sağlar, 

• Enerjiye bağlı sera gazı salınımlarını azaltmaya imkan sağlar,   
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• Üst yönetim ve tüm çalışanların enerji performansına odaklanmasını sağlar, 

• Enerji ile ilgili risk ve fırsatlarının daha sistematik ve verimli bir biçimde yönetilmesini sağlar, 

• Mevzuattan gelen zorunluğa uyumu kolaylaştırır, 

• Etkin bir EnYS kurulması sonucunda, sadece oluşacak farkındalık ile (önemli ölçüde bir yatırım yapmadan) 

%10-15 oranında enerji verimliliği sağlanabilir.  

 

Enerji tüketimi konusunda bilinç düzeyi yüksek olan Kanada’da ISO 50001 

uygulanan tesislerde ilk 18 ayda %10 civarında, 4 yılın sonunda ise %20 tasarruf 

sağlandığı görülmüştür. 

 

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ikinci komite taslağı yapılan 

oylama sonucunda kabul edilerek, ISO tarafından 22.08.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulu'nun 19.11.2018 tarihli toplantısında Türk 

Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.  

 

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi,  

Enerji politikasının geliştirilmesi ve uygulanması, enerji kullanımı için hedefler 

belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için eylem planları oluşturulmasını içerir. 

 

Unutulmamalıdır ki her yönetim sisteminde olduğu gibi Enerji yönetim 

sisteminde de başarılı bir uygulama, kuruluştaki tüm seviye ve fonksiyonların özellikle de 

üst yönetimin taahhüdüne ve desteğine bağlıdır. 
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İklim Değişikliğinin Biyolojik Çeşitliliğe Etkileri Bağlamında; Bal Arılarının (Apis mellifera) Stres Faktörlerine 

Genel Bakış  

In the Context of the Effects of Climate Change on Biodiversity; An Overview of the Stress Factors of Honey 

Bees (Apis mellifera) 

Dr. Nilüfer Erdin 

Özet 

Bal arılarının bal, polen, arısütü, propolis gibi değerli üretimlerinin çok ötesinde tarımsal üretimde ve yaban hayatta 

bir çok bitki türünün varlığını sürdürmesini, meyve vermesini, tohumların genetik yapılarının değişen iklim koşullarına 

uygun gelişimini sağlaması nedeniyle doğamızda vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz derecede önemli olduğu bilinmektedir. 

Değişen iklim koşulları bal arılarının yaşamını doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkilemekte, toplu koloni 

kayıpları her geçen gün artmaktadır. 

İklim değişikliği nedeniyle mevsim normallerinin dışında seyreden hava koşulları; yaz ve kış aylarında yüksek 

sıcaklıklar, düşük sıcaklıklar, ani ısı değişiklikleri, kuraklık, aşırı yağışlar, hakim rüzgar hız ve yönündeki değişiklikler 

birçok canlıyı etkilediği gibi bal arıllarının da yaşamsal faaliyetlerini doğrudan olumsuz etkilemekte ve günümüzde toplu 

koloni kayıplarına neden olmaktadır.  

Yeterli besin bulamayan yaban hayvanlarının arı kovanlarına saldırması, arı hastalık ve zararlılarındaki artış, arı 

bitkilerini tehdit eden zararlı popülasyonlarındaki artış yanında tarımsal üretimde de iklim değişikliğinin neden olduğu 

zararlı popülasyonlarındaki artışa karşılık mücadele amaçlı kullanılan tarım kimyasalları da toplu arı ölümlerinin başlıca 

nedenlerindendir. 

Bu bildiride iklim değişikliğinin balarıları üzerindeki doğrudan ve dolaylı stres faktörleri yanında çözüm önerilerine 

yer verilmiştir.  

Koloni yönetimine dair eğitim programlarının iklim değişikliğinin etkileri doğrultusunda geliştirilerek 

güncellenmesi, tarımsal üretimde toplu arı ölümlerine yol açan ve biyoçeşitliliği tehdit eden tarım kimyasallarının kullanımı 

yerine organik tarım esaslarına uygun alternatif yöntemlerin geliştirilmesi, doğal ve sabit arıcılık ile uyumlu üretim 

modellerinin hayata geçirilmesinin aciliyetine değinilmiştir. 

Bal arılarının sağlıklı yaşam döngüsünde biyoçeşitliliğin yeri ve önemi irdelenirken, tarım arazilerinin sınırlarında, 

yol kenarlarında arı bitkilerince zengin doğal yaşam alanları oluşturulması, rüzgar kıran çit bitkilerine yer verilmesi ve bu 

bitkilerin arılara yarayışlı türler olması biyoçeşitliliğin ve bal arılarının korunması açısından acil önlemler arasında yer 

alması gerektiği de belirtilmiştir.. 

Tarım arazilerinde biyoçeşitliliği destekleyici bu gibi uygulamalar, bal arıları ve diğer polinatörler için besin 

kaynakları oluştururken bir yandan da zararlılarla mücadelede etkili predetör böceklerin çoğalıp gelişmesine olanak 

sağlamaktadır.  

İklim değişikliği kıskacında değişen hava olayları bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde kaymalara neden olurken arı 

merası niteliğindeki yaylalarımız aşırı otlatma neticesinde arıcılık açısından elverişsiz hale gelmektedir. Hayvan otlatma 

ve arıcılık faaliyetleri kontrollü hale getirilmelidir. Orman ağaçlandırma bölgelerinde arı bitkilerince zengin habitatların 

oluşturulması gerekmektedir.  

Doğal yayılım gösteren iklim değişikliğine dayanıklı arı bitkilerinin tespit edilmesi için araştırmaların yoğunluk 

kazanması gerekmektedir. Tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinde biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi bal 

arılarının varlığını sürdürebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler:İklim değişikliği, biyoçeşitlilik, bal arısı, Apis mellifera 
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Rakamlarla Mimarlık ve İklim Değişikliği Gerçekleri 

Armağan Güleç KORUMAZ  

 “İklim Değişikliği Ekseninde Mimarlık Ve Konya” 

 

 -İklim acil durumu Climate Emergency” 

-Çözüm? 

-Farkındalık için derin sorumluluk 

-İklim değişikliğinin etkisi için tasarım 

-Nedenler ve çözümler 
Mimarlar ve İklim Değişikliği 

2050: Amerikan Mimarlar Enstitüsü'nün ABD inşaat sektöründen net sıfır emisyon elde etme hedefi yılı. 

658: Amerikan Mimarlar Enstitüsü'nün "2030 Bildirisine" kaydolan ve enerji verimliliği ve karbon 

nötrlüğü sözü veren firma sayısı. 

811: İngiltere mimarları tarafından bir iklim ve biyolojik çeşitlilik acil durumu ilan etmek için kurulan 

"Mimarlar Beyannamesi" taahhüdünü imzalayan firma sayısı 

11: İklimle ilgili acil durumlar için farkındalığı artırmak ve yenileyici tasarım uygulamalarına yönelik hızlı 

değişimi savunmak da dahil olmak üzere "Architects Declare" platformu tarafından belirlenen hedeflerin sayısı. 

ARCHITECTURE 2030 - Mimarlık 20230 

Kuruluş: 2002'de kurulan organizasyon. 

Amacı: Bilim insanlarının küresel ısınmanın artışı ile ilgili son araştırmaları ışığında, bu konuda önemli bir 

etkisi olan mimari ve kentsel planlamada yenilenebilir ve sürdürülebilir olan enerji kaynaklarını esas almak ve 

bu sayede sera gazı emilimini 2030'a kadar önemli ölçüde azaltmak. 

 

Royal Institute of British Architects (RIBA) -İngiliz  Mimarlık Krallık Enstitüsü  

Royal Institute of British Architects (RIBA) ise 2050 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdü konusunda 

Birleşik Krallık hükümetiyle güçlerini birleştirmeyi kabul etti ve 2030 İklim Mücadelesi Bildirisi’ni yayımladı. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni temel alan RIBA, inşaat sektörüne uygulanabilecek 

yaklaşımları ve standartları belirlemiş. 

 

AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (AIA) 2030 BİLDİRİSİ 
Kuruluş : 2009 

Amacı : 2030 yılına kadar karbon nötr yapılı bir çevre elde etme yolunda kaydettikleri ilerlemeyi rapor etmek. 

AIA, katılımcılarına basit metrikler ve ilerlemeyi ölçmek için standartlaştırılmış bir raporlama formatı ile oluşturulan 

Design Data Exchange (DDX)’e erişim imkânı veriyor. 

SÜRDÜRÜLEBİR  BİR GELECEĞE DOĞRU MİMARLIK  

BİNA YAKLAŞIMLARI : 

-Yeşil 

-Ekolojik 

-İklim ve çevre dostu 

-Sıfır Enerji 

-Karbon sıfır bina 

-Yüksek Performanslı Bina 

Yeşil Binalar 

TASARRUF ET- TEKRAR KULLAN- DÖNÜŞTÜR 

SIFIR ENEJİLİ BİNALAR  

Enerji Kullanımı Net Sıfır Bina (Net Zero Energy Use Building) 

 

KENTSEL ISI ADASI VE ETKİSİ  

 Kontrol Edilebilen Değişkenler  

-Rüzgar Hızı 

-Bulutluluk Oranı  

https://2030ddx.aia.org/account/login
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-Antisiklon Koşulları  

Kontrol Edilemeyen Değişkenler  

-Kentin Biçimsel Ve geometrik Yapısı  

-Bitkisel Unsur  

-Yüzey Kaplama Malzemeleri  

 

MİMARLAR NE YAPABİLİR ? 

- Her ölçekte mikroklimayı iyileştirebilirler 

- Sertifikalı değil, yüksek performanslı bina 

- Yeşil Pazarlama  

-Eğitim, uygulama, denetleme 

-Planlama ve tasarım stratejisi belirleyebilirler. 
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Hava Kirliliği ve Küresel Isınma 

Prof. Dr. Nihat Sapan 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Başkanı 

Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında küresel anlamda sağlığı etkileyecek en büyük tehlikeleri 10 başlık altında 

topladığında ilk sırada Hava Kirliliği ve Küresel Isınma yer alıyordu. Gerçekten de günümüzde Hava Kirliliği ve Küresel 

Isınma insan sağlığını etkileyen en önemli tehlikeler olarak dikkati çekmektedir. 

 

Hava kirliliği ve Küresel Isınma 

     * Atmosferdeki Sera Gazı miktarı artıyor,  

     * Küresel ısınma ortaya çıkıyor, yeryüzünün sıcaklığı artıyor  

        (küresel düzeyde dünyanın heryerinde ortalama sıcaklığı arttırıyor)   

     * Dünyanın değişik yerlerinde farklı iklim değişikliklerine neden oluyor  

        Küresel iklim değişmiş oluyor 

 

İklim Krizi, İklim etkilenmesinin geri dönüşümü olmayan bir noktaya doğru gitmesidir ve bu olay günümüzde 

Antropojenik yani insan etkisiyle gerçekleşmektedir.  

 

Sera  gazları ve etkileri : 

En önemli sera gazı karbon dioksittir (CO2). Fosil yakıtların (kömür, petrol ve gaz) elektrik üretimi, ulaşım, endüstri 

ve evlerde kullanılmak üzere yakılması CO2 üretimini etkiler.  

Tarımsal faaliyetler metan (CH4) üretimine neden olur. 

Ormansızlaşma  gibi arazi kullanımı değişiklikleri CO’ dönüşümünü etkiler.  

Atıkların araziye doldurulması metan(CH4) üretimine neden olur. 

Endüstriyel  kullanım Florinli gazların ortaya çıkmasına neden olur. 

Sera gazlarının birikmesi ve etkileri atmosferin ilk tabakasında troposferde olmaktadır.  

Sera gazları salınımında en çok neden olan ülkeler Çin, ABD, Avrupa Birliği, Hindistan, Rusya, Japonya, Brezilya 

olarak sıralanmaktadır.   

 

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin Altıncı Değerlendirme Raporunda 

Sera gazı emisyonlarından kaynaklanan birçok değişikliğin özellikle okyanus,  buz tabakaları ve  küresel deniz 

seviyesindeki değişiklikler in yüzyıllarca hatta bin yıllarca geri döndürülemez olduğuna dikkat çekilmektedir. 

 

İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri  

Aşırı atmosferik olaylar; Termal stress, Ölümler , Fırtınalar, tayfunlar, 

Ekosistemde etkilenme; Mikrobial proliferasyon, Besin zehirlenmeleri (bulaş), içilecek su problemi, vektör patojen 

konakçı ilişkilerinde etkilenme 

Deniz seviyesinde artış; Yeterli besin ve su kaynağı bulmada problem 

Çevresel etkilenme; Mental sağlığın etkilenmesi, İnfeksiyonlar,  Malnütrisyon, Fiziksel riskler şeklinde 

açıklanmaktadır.  

 

Sıcak dalgaları, daha sıcak yazlar, daha fazla sıcak çarpması ve ölüm vakalarına neden olmaktadır.  

Kuraklık ve gıda sorunu, yoğun kuraklıklar yetersiz beslenmede artışa neden olabilir. 

Su kaynaklarının azalması, su krizi, kara buzulları ortadan kalktıkça, içilebilecek tatlı su azalacaktır.  

Mega orman yangınları ve daha sık yangınlar ortaya çıkmaktadır. 

Aşırı atmosferik olaylar, kısa süreli şiddetli yağışlar ve seller, fırtınalar dünyanın heryerinde etkili olmaktadır. 

 

Sıcak Dalgası, en önemli iklim felaketidir ve bir bölgede normalde o dönem için görülmesi beklenen sıcaklıkların 5 

derece üzerinde en az 3 gün devam etmesi olarak kabul edilir. 

2003 Avrupa’da 1.5 ayda 16 ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti. 

2010 Rusya’da sıcak dalgasında 56 bin kişi hayatını kaybetti. 

2021 Kanada’da Lytton kasabasında 49.6 derece ölçüldü 1 hafta süren sıcak dalgasında  500 den fazla insan hayatını 

kaybetti. 

Kentleşme ve batı tipi yaşam, yüksek seviyede taşıt emisyonları, havada artan Partikül Madde kirliliği 

besin kaynaklarındaki, topraktaki, sudaki ve okyanuslardaki artan kirlilik ile ilişkilidir.  

Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Hava Kirliliği birlikte etki gösterir. 
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Kriter Hava Kirleticiler: 

●     Karbon monoksit (CO), 

●     Azot dioksit (NO2), 

●     Kükürt dioksit (SO2),  

●     Ozon (O3), 

●     Partikül madde (PM), olarak bildirilmektedir. 

 

Partikül Madde (PM10, PM2.5, PM0.1) en önemli kirleticilerden biridir.  

PM >10 mikron   burun ve nazofarenkste tutulmaktadır.  

       <10 mikron   bronşlarda birikir. 

         1-2 mikron  alveollerde birikir.  

         0,1 mikron alveollerden intrakapiller aralığa diffüze olmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 2013 yılından itibaren dış ortam hava kirliliğini 

"Grup 1 Kanserojen” yani kesinlikle kanser gelişimine neden olan bir faktör olarak kabul etmektedir. Hava kirliliğinin en 

önemli bileşeni olan 'Partikül Madde' dir. 

 

Hızlı kentleşme ve endüstrileşme sonucunda hava kirliliği beklenen bir sonuç. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine 

göre her yıl çok sayıda insan hava kirliliğinden dolayı hayatını kaybediyor. 

Akciğerler inhale edilen toksik maddelere karşı çok duyarlıdır. Çocuklar hava kirliliğine çok hassastır. 

Hava kirliliği çocuklarda solunum sisteminin gelişim ve fonksiyonunu önemli derecede etkiler. Prenatal ve postnatal 

akciğer gelişim ve fonksiyonu  etkilenir. 

 

DSÖ verilerine göre Hava Kirliliği 2016 da 940.000 çocuğun ölümünden sorumludur ve bunların 2/3 si 5 yaşın 

altındadır. Çocuklardaki kirlilik nedenli ölümlerin % 92 si düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde olmaktadır. 

 

Araç trafiğine maruz kalma (otoyola 300 metre mesafede yaşama) ile çocuklar arasında alerjide %35 artış ve astımda 

%51 artış olduğu bildirilmiştir.  

Sanayi bölgesine 800 m mesafede yaşayanlarda  astım ve vizing oranı yüksek bulunmuş,  astım olma sıklığında %47 

artış olduğu bildirilmiştir.  

Anayollara  100 metreden yakın 22 okul ve 100 metreden uzak 14 okulda yapılan bir çalışmada, yakın olan 

okullardaki astımlı çocuklarda astım semptomlarında artış olduğu, daha sık hastane ve klinik başvurusu olduğpu ve astım 

kontrolünün daha kötü olduğu bildirilmiştir.   

 

Uluslararası bir kuruluş olan GINA (Global Initiative For Asthma) 2-3 aylık bir tedaviye rağmen astım kontrol altına 

alınamıyorsa, basamak çıkmadan önce yapılması gerekenler olarak şunları önermektedir;  

İlaç kullanım tekniğinde yanlışlıklar olabileceği 

Uyum problemi (ilaç kullanım yer, saati vs problemi) 

Komorbiditeler 

Yanlış tanı  

Evde, okulda allerjenlere, sigara dumanına, içortam ve dışortam hava kirliliğine maruziyet 

Bu gibi durumlarda ilaç dozlarında artış yapmadan önce bu gibi durumların düzeltilmesi önerilmektedir. 

 

Hava kirleticilerinin yüksek saptandığı dönemde poliklinik başvurularında artış olduğu ve 

hastalarda İnluenza A ve B, Parainfluenza ve Adenovirus  izolasyonlarında artış olduğu dikkati çekmiştir.  

Yaşadığı bölgede yeşil alan bulunmasının, adölesanlarda daha iyi mental sağlık sağladığı bildirilmiştir.  

 

Sonuç olarak; 

Küresel ısınma, İklim krizi ve Hava kirliliği konularında  farkındalığı arttırmak çok önemlidir. Bu konuda kamu ve 

sivil desteği arttırmak, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek kentlerin dizaynı, toplu taşıma, bisiklet 

ulaşımını arttırmak önem kazanmaktadır.  
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Ecolarium: Blokzincir Tabanlı İklim Platformu 

Ali Osman Çıbıkdiken1, İsmail Hakkı Karaca2 

1KTO Karatay Üniversitesi, ali.osman.cibikdiken@karatay.edu.tr,  
2Ecolarium AG, ikaraca@ecolarium.io 

1985 yılında BM nezdinde ozon tabakasının korunması için yürürlüğe sokulan Viyana Protokolü ile birlikte ilk kez 

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin temelleri atılmış oldu. Montrö Protokolü (1987), BM İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi (1994), Kyoto Protokolü (1997) ve Paris İklim Anlaşması (2016) süreçleri ile küresel ortalama sıcaklık 

artışının kontrol altına alınması 200’den fazla ülke tarafından hedef olarak benimsenmiş ve imza altına alınmıştır. Paris 

İklim Anlaşması’nın uzun dönemli hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C daha 

düşük seviyede tutulması; ilave olarak ise bu artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi 

olarak ifade edilmektedir. İklim değişikliği sadece günümüzün değil, geleceğimizin de en önemli problemidir. 

Sürdürülebilir yaşam için küresel ısınmanın yavaşlatılması ve salınan karbonların nötrlenmesi hayati bir önem taşımaktadır. 

Öncelikli olarak enerji tüketimi başta olmak üzere hayatımızın birçok alanı karbon salınımının artmasında ciddi rol 

oynamaktadır.  

 

Ecolarium, blok zinciri tabanlı, değişim odaklı ve karbon sıfır hedefli projelerin yer alacağı iklim platformu olarak 

kurgulanmıştır. Platform, iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerin iş ve teknoloji çözümlerini içermektedir. Blokzincir 

dünyasındaki yeni konseptlerden biri olan ReFi (Regenerative Finance - Yenilenebilir Finans) ilkeleri üzerine kurulan 

platform, temiz enerji ve karbon sertifikası üretimini global bir alanda takip edebilme ve oluşan faydalardan kullanıcıların 

değerlendirebilmesine fırsat oluşturacaktır. Ecolarium, dünya genelindeki başta yenilenebilir enerji kaynağı projeleri olmak 

üzere karbon salınımını azaltıcı faaliyetlere katılabilme ve geliştirilen iş modeli sayesinde elde edilen faydadan pay 

alabilmek için bu projelere yatırım ortamı sunmaktadır. Her proje için gerçek zamanlı veri sağlayan ve blokzincir 

teknolojisinin sunduğu şeffaflık ve güvenli ortamı sayesinde paydaşlar işlem yapabilecektir. 

Platformda her türlü yenilenebilir enerji projesinin oluşturacağı karbon sertifikaları NFT (Non-fungible Token)'lere  

dönüştürülebilecektir. Böylece karbon sertifikası tokenize edilerek alınıp satılabilir olacaktır.  

Karbon salımını birinci derecede etkileyen unsurlar; 

• elektrik üretimi 

• ulaşım ve lojistik 

• endüstri tesisleri 

• konutlar 

olarak sıralanmaktadır. Proje kapsamında bu dört ana unsur dikkate alınarak karbon nötre dönüşüm hareketine 

önemli bir katkının sağlanması hedeflenmektedir. 

Ecolarium Platformu üzerinde blokzincir tabanlı yürütülecek faaliyetler için bileşenler ayrı ayrı tasarlanmıştır. 

Bileşenler, platformun gelecekteki yaygınlaşmasına ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarına uygun olarak genişletilebilir ve 

yeniden düzenlenebilir biçimde kurgulanmıştır. 

Ecolarium Platformu Bileşenleri: 

- EcoProject: EcoProject karbon salınımını azaltan farklı projelerin listelendiği ve yatırımcının yıllık tahmini getirisi 

üzerine yatırım yapabileceği alandır. 

- EcoMarket: EcoMarket, karbon sertifikaları için alım ve satım imkanı oluşturan bir pazar yeri özelliği içermektedir. 

EcoProject altında listelenen projelerin belirlenen MRV süreçleri ile oluşturduğu karbon sertifikalarını doğrudan NFT 

olarak oluşturulacak ve EcoMarket’te yer alacaktır.  

- EcoIdea: Ecolarium, iklim değişikliği kapsamında karbon salınımını azaltıcı her türlü faaliyetin Ar-Ge süreçlerinde 

inovatif fikirlerin desteklenmesini ve fonlanmasını sağlayan EcoIdea bileşenini sunmaktadır. EcoIdea, yatırımcıların için 

yazılım, donanım ya da iş fikrinden oluşan yenilikçi projelere ilk yatırımı yapma fırsatını oluşturarak, değere dönüşen 

fikirler getirebileceği kazançlara ortak olmasını sağlamaktadır. 

- EcoDefi: Ecolarium üzerinde enerji üretimi, ulaşım ve lojistik hizmetleri, endüstriyel tesisleri ile konut ve yaşam 

alanları proje geliştirme, inşaası ve işletilmesi faaliyetlerinde bulunan ya da bulunacak girişimlerin tokenize edilerek 

finanse edilmesini sağlayacaktır. EcoDefi, merkezi olmayan finans alt yapısı ile bu girişimlerin tokenlerinin arz edilmesi 

ve alım-satım işlemlerinin gerçekleştirildiği bileşen olarak kullanılacaktır. 

- EcoDAO: Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar (DAO-Decentralized Autonomous Organization) topluluk 

tarafından yönetilen ve merkezi bir otoriteye sahip olmayan oluşumlar olarak adlandırılmaktadır. Bu merkeziyetsiz 

organizasyonlar; topluluk tarafından onaylanacak platform içi temel kararların uygulanmasını imkan vermektedir. 
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Ecolarium Platformu, tüm işlemler blokzincir teknolojisi tabanlı bir alt yapıda gerçekleştirilecektir. Ecolarium 

tarafından geliştirilen EcoProtocol ile kayıtların şeffaf, güvenilir ve değiştirilemez bir şekilde paylaşılması için verilerin 

blokzincir ağında kaydedilmesini ve yönetilmesini sağlayacaktır. Tüm süreçlerde üçüncü parti uygulamaların Ecolarium 

platformu ile entegrasyonunda EcoProtocol kullanılacaktır. Yine Ecolarium Platformu’nun önemli bir parçası olan 

EcoTaKeep ile  Güneş Enerji Santralleri (GES) başta olmak üzere portföyündeki tüm santralleri 7/24 uzaktan izleme, 

bakım-onarım ve varlık yönetimi hizmetlerinin yapılabilmesine imkan sağlayacaktır. 

Ecolarium Platformu, iklim ile ilgili bütünsel çözümleri barındıran, karbon salınımı azaltan projelerin Ar-Ge 

süreçlerinden başlayıp projelerin gerçekleşmesine, karbon kredi sertifikasyonu sürecinden alınıp-satılmasına kadar 

sektörün her alanında ilgili projelerin buluşma noktası olacaktır.  

Bu model sayesinde; şeffaf, izlenebilir, hızlı ve merkezi olmayan bir organizasyon yönetimi ile belirlenen faaliyet 

alanlarında yatırımların ölçekli bir şekilde büyümesine imkan verilecek, hem dünyadaki iklim seferberliğine katkı 

sağlanacak hem de yatırımcılar için fırsatlar oluşturacaktır. 

Referanslar 

• Paris Agreement, United Nations, 2015. 

• https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data 

• https://medium.com/urban-ai/blockchain-urban-applications-regenerative-finance-decentralized-governance-

and-infrastructure-f9af4387b5af 

• https://www.notboring.co/p/celo-building-a-regenerative-economy 

• Carlos Santana, Laura Albareda, “Blockchain and the emergence of Decentralized Autonomous Organizations 

(DAOs): An integrative model and research agenda”, Technological Forecasting and Social Change, Volume 182, 

September 2022. 
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İklim Değişikliğinin Tarim Ve Gida Sektörü Üzerindeki Etkileri ‘ Tarladan Tabağa ‘ 

Serhat YILDIZ 

Duru Bulgur Gida San.Tic. A.Ş 

2021 Üretim Hakkında Genel Bilgi  

• 6 Tesis  

• 6 Marka  

Gıda sektörü gerek hammadde gerekse enerji kaynaklarının kullanılması anlamında, iklim değişikliği ve sonuçlarından en 

çok etkilen sektör olma konumundadır. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARIM POLİTİKALARI  

Bölgemiz gibi yağış miktarı düşük, buharlaşma, terleme, güneşlenme süresi yüksek yani su kaybının fazla olduğu tarım 

alanlarında, su ihtiyacı olduğu periyotlar ile yağış rejimleri iklim ile uyumlu bitkilerin tarımsal faaliyetleri daha fazla 

teşvik edilip, mısır gibi sulama periyotları ve su tüketimi bölgemiz iklimi ile uyuşmayan ancak kısa dönem katma değeri 

yüksek olduğundan hızla artan ekimlerin önüne geçilmesi gerekmektedir. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  (TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ )  

1-) Açık Kanal Sulama Sistemleri  

2-) Kapalı Boru Basınçlı Sulama Sistemleri  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (TEMEL TARIM SORUNLARI) 

• Adaptasyon , yeni dünya kodlarını takip etme 

• Tarımda gelişim için bilime teknolojiye değişime ve dış dünyaya açık gençlerin tarıma yönelmesi gerekiyor. 

• Tarım şu hali ile nufüsu azalmış köylerde yaşlı nüfus tarafından yapılmakta 

• Tarım tek başına bir geçim kaynağı olarak görülmüyor. 

• Tarımsal faaliyetler genç nüfus için bir zenginleşme ve mutlu yaşama aracı olarak görülmediği takdirde dünya ile 

rekabet halinde değil , 

• sürekli gelişmiş ülkeleri takip etmiş durumda olacağız. 

İklim değişikliği (Enerji Kaynakları ) 

KARAMANDA GÜNEŞLENME SÜRESİNİN AVANTAJI KULLANILDI. 

İklim Değişikliği  (Enerji Verimliliği ) 

• Enerji Etüdü ,Verimliliği 

Enerji etüt çalışmalarımız ,enerji verimliğini artıracak eğitim ve iyileştirme projelerimiz ile daha az fosil yakıt temin edip 

kullanarak , hem çevreye kirletici gaz salınımı azaltıp atık yönetimi konusunda katkı sağlarken , hem de her geçen gün 

edinmesi zorlaşan pahalılaşan enerji tasarrufu yaparak firmamıza ve ülkemize katkılar sunma çabası içersin de 

bulunmaktayız. 

• Isı geri kazanım  Projeleri  

• Bakliyat tesisimize yeni aldığımız kompresörler ısı geri kazanım sistemine sahip olup çalışanların sıcak su 

kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olacaktır. 

 

• Yeni yapımın başladığımız K.Mercimek tesisimizin tasarımında kompresör havasını üretim alanlarına vererek 

ısınma sorununu çözmeyi hedefliyoruz . 2023  te sistemi devreye alacağız. 

İklim Değişikliği  (Karbon Salımları ) 

• AB Karbon Vergisi -Karbon Ayak İzi  

• Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamındaki “tarladan sofraya” stratejisi gelecek 30 yıl içerisinde AB’nin tarım ve 

gıda stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede gıda üretimini, nakliyesini, dağıtımını, pazarlamasını ve 

tüketimini kapsayan gıda zincirinin, bağlı olduğu kara,tatlı su ve deniz ekosistemlerini korumasıyla çevresel 

etkinin azaltılması hedeflenmektedir. 

• Duru Bulgur olarak toplam üretimin yaklaşık %35 ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Bunun da %85 i AB ülkelerine. 

Toplam üretimimizin %30 luk kısmı AB ülkelerin gitmekte. Bu anlamda AB tüketim biçimlerine ve 

standartlarına uyum sağlamak bugün olduğu gibi yarında bizler için önemli. 

 Firma olarak yakın takipte olup AB nin gıda –tarım konularında atacağı adımlara karşı aksiyon almaya hazır olmalıyız.  
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İklim Değişikliğinin Makine Mühendisliği, Genel Mühendislik, Sanayi Ve Konya Özelinde Ele Alınması 

Aziz Hakan ALTUN 

İklim Değişikliği (İklim Krizi) 

İklim değişikliği ya da Küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan sera gazların neden olduğu sera etkisinin, 

Dünyamızda havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle iklimin değişmesidir. 

Krizi hızlandıranlar… 

• Adaletsizlik 

• Hırs 

• Savaş 

• Tüketim 

(İnsani fosil yakıtlar tüketimi, Hızlı Endüstrileşme, Bilinçsiz tarım, Ormanların yok edilmesi…) 

Gözlenebilir İklim Krizi Sonuçları 

• Kuraklık 

• Çölleşme 

• Yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar 

• Su baskınları 

• Tayfun, fırtına, hortum vb. 

Dünya’ya Bakış 

• Paris Antlaşması ile emisyonların azaltılması hedefleniyor 

• Anlaşma gelişmekte olan ülkelerce gizli gündemlere sahip olmakla da eleştiriliyor 

• Türkiye’nin antlaşmanın tarafıdır. 

• Antlaşmayı tartışmak yerine en uygun uygulama stratejisi geliştirilmelidir. 

İklim Krizi ve Türkiye 

• Ülkemizin sera gazı salınımlarının %72’si sanayi ve enerji sektörlerinden 

• Sanayinin odak noktada tutulması gerekmektedir 

• Sonuçlar ekonomiyi de etkileyecektir 

• Enerji ile sanayi sektörleri ayrı ayrı ele alınamaz 

• Enerjide bağımlılık oranı %70 ve üzeri 

• Bağımlılık kaynaklarımız ise fosil yakıtlar (petrol, doğal gaz ve kömür) 

İklim Krizi ve Türkiye : 

• Enerjimizin boşa harcanmaması 

• Her alanda verimlilik 

• Sadece devletin ve kurumların değil bireylerin kavrayışı ve algısı 

• Petrol, doğal gaz ve kömür kullanımlarının azami verimliliği 

• Tasarruf 

Türkiye Toplumunda her iki kişiden biri İklim krizinin   koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu düşünüyor.  

• Verimli yakıcılar 

• Isıl yalıtım 

• Düşük basınç kaybı ile yüksek etkinlikte filtreleme 

• Sürücüler, kaplinler, basınç hattı kaçaklarının önlenmesi 
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• Genel enerji verimliliği 

Yenilenebilir Enerji : 

• GES ve RES kurulu kapasitenin arttırılması 

• GES ve RES elektriğinin alım destekleri, kamu sübvansiyonu 

Şehir Planlama Konusu: 

• Şehirlerdeki nüfus artışının sınırlandırılması 

• Konumsal olarak yoğunlaşan kirlilik 

• (Nedeni) Altyapı götürme zorluğu ve ulaşım için harcanan zaman ve para gibi konular 

• (Çözüm) Toplu taşıma planlaması ve yatırımı 

• Ana sanayi büyük illere – yan sanayi ilçelere ve taşraya taşınmalı (Huğlu, Üzümlü gibi) 

KONYA : 

• Ulusal ve Uluslararası Kalkınma Ajansları (MEVKA) 

• KOP 

• MMO ve İl Kurulu 

• Sivil Toplum Kuruluşları 

• Üniversiteler 

• Enstitüler (Bahri Dağdaş) 
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Carbon Plus 

Ertuğrul Çerşil 

Carbon Plus Nedir ? 

• Güncel verilerle 

• Güvenilir kaynaklarla 

• Size ait girdileri kullanarak 

• Kurumsal karbon ayak izinizi hesaplayan 

• Size rapor olarak sunan 

• Oluşan tablolarla da azaltım hedefi oluşturmanıza 

• Yardımcı olan web tabanlı yazılımdır. 

Carbon Plus ile Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama  

Karbon Ayak İzi ? 

İnsan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan ve atmosferde birikerek küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan sera 

gazlarının karbondioksit cinsinden miktarıdır. 

Yazılımı Nasıl Kullanabilirsiniz ? 

• Admin tarafından size özel bir müşteri grubu oluşturulduktan sonra kurumunuza ait 

Kullanıcı adı ve şifre oluşturulur, daha sonra oluşturulan kullanıcılar için rol ve yetki verilir. 

• Firma bilgileriniz eklendikten sonra veri girişi yapıp hesap ve analiz işlemlerine başlayabilirsiniz. 

• Yazılım Giriş Ekranı : 

Firmanız için verilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak yazılıma web üzerinden giriş yapabilirsiniz. 

• Müşteri Grubu Listeleri : 

Admin panelinde sizinle birlikte giriş yaparak eklemek istediğiniz firmalara ait bir müşteri grubu oluşturuyoruz. 

• Kullanıcı Listesi : 

Firmanıza ait oluşturulmuş kullanıcıların listesini Yönetim/Kullanıcılar sekmesinden görüp düzenleyebilirsiniz. 

• Firma Listesi : 

• Ana Sayfa : 

• Müşteri Listesi : 

• Veri Girişi : 

• Aktivite Ekleme : 

• Kategori Seçimi : 

• Firma Seçimi : 

• Birim ve miktar girişi : 

• Karbon salımı takibi : 

• Uygulama Desteği : 

Telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde verilerinizi istediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Tarih, firma ve kategori 

filtrelerini kullanarak dilediğiniz aralıkta dilediğiniz firmaya ait kategoriler için grafikleri inceleyebilirsiniz. 

• Raporlama : 

Carbon Plus  Hesaplama Sonucunda Çıkan Değerleri Kendine Özgü Formatıyla Rapor Halinde Size Sunar. 

• Uluslararası Standartlara Uygun Rapor : 

Hesaplamalar yapıldıktan sonra firma, kategori ve tarih filtrelerine göre; Uluslararası standartlara (ISO 14064-1 ve GHG’ye) 

uygun Raporlama yapmaktadır.  
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Sürdürülebilir Turizm, Kirsal Turizm Ve Kirsal Kalkinmaya Etkileri 

Abdullah KARAMAN  Yiğit BURAK 

Özet 

Günümüzde kişilerin beklenti, istek ve ihtiyaçlarının zamanla değişmesi, metropollerin gürültüsünden ve özellikle 

etraflarını çevreleyen beton yığınlarından uzaklaşmak istemesi, dünya görüşlerinin giderek değişmesi ve ‘’doğal’’a olan 

ilgi, turistleri yeni arayışlara itmektedir. Bütün bu arayışların sonucunda ortaya çıkan alternatif turizm kavramı, deniz-kum-

güneş tatil anlayışının değişmesine ve yepyeni turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Bu çalışmada, turizm çeşitlerinden biri olan kırsal turizm ve kırsal turizmin sürdürülebilir turizm ile ilişkisi 

incelenmiş; öncelikle kırsal turizmin tanımından hareket edilerek, ‘’kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkisi nelerdir?’’ 

sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, kırsal turizmde yapılabilecek etkinlikler, kırsal turizmin destinasyona ve 

yerel halka etkileri, kırsal turizmin geliştirilmesi için alınacak önlemler ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak önerilere yer 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, Kırsal turizm, Sürdürülebilir turizm 

Impacts On Sustaınable Tourısm, Rural Tourısm and Rural Development 

Abstract 

Today, the changing expectations, wishes and needs of people, the desire of people to get away from the noise of 

metropolises and especially the concrete piles surrounding them, the gradual change in world views and the interest in 

"natural" push tourists to new searches. The concept of alternative tourism, which emerged as a result of all these searches, 

caused the change of sea-sand-sun holiday understanding and the emergence of brand new tourism types. 

In this study, rural tourism, which is one of the types of tourism, and the relationship between rural tourism and 

sustainable tourism were examined; First of all, starting from the definition of rural tourism, the question of "What are the 

effects of rural tourism on rural development?" was tried to be answered. As a result, activities that can be done in rural 

tourism, the effects of rural tourism on the destination and local people, measures to be taken for the development of rural 

tourism and suggestions that will contribute to sustainability are included. 

Keywords: Rural development, Rural tourism, Sustainable tourism 

Giriş 

Turizm, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir. Artan ziyaretçi sayısından, doğrudan ve 

dolaylı olarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerden kaynaklanan baskılara, kalkınma ve taşıma kapasitesi kavramları göz 

önünde bulundurularak '’olağan iş yaklaşımı daha sürdürülebilir bir turizm’’ sağlanmaya çalışılmaktadır (Gössling, Hell, 

Lane ve Weaver, 2008: 123). 

Yönetilmeyen turizmin getirebileceği tehditlere karşı koymak için sürdürülebilir turizm kavramı geliştirilmiştir. 

Sürdürülebilir turizm, bölge için çevresel ve kültürel zararı en aza indirmeyi, ziyaretçi memnuniyetini optimize etmeyi ve 

uzun vadeli ekonomik büyümeyi en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Turizmin büyüme potansiyeli ile çevrenin korunma 

ihtiyacı artmış, sürdürülebilirlik kavramı önem kazanmış, farklı tatil türleri arayışı ve kısmen de hükümet girişimlerinin bir 

sonucu olarak kırsal alanlarda turizm büyümüştür (Lane,2005:13). 

Azalan bir küresel kaynak olan kırsal, turizm için önemi giderek artan, geniş çapta tartışılmış ve giderek artan bir 

literatürün konusu haline gelmiştir. İşlevsel olarak kırsal ve küçük ölçekli; açık alan, doğa ve doğal dünya ile temas 

konseptli işletmeler bulunduran; yavaş, organik olarak büyüyen ve yerel halkla bağlantılı bir turizm olan kırsal turizm, 

kırsal kalkınma için büyük bir fırsat olmuştur. 

Kırsal Turizm etkinliklerinin iş, gelir ve istihdamı artırdığı ve sosyal ve ekonomik kalkınmaya yardımcı olduğu 

görülmüştür. Turizmin, kırsal topluluklar için önemli bir iş kaynağı olduğu bir gerçektir. Turizm sadece yerel halka iş 

fırsatları sunmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitesini de artırabilir. Ayrıca yerel ve bölgesel tarihi alanların 

restorasyonunu teşvik ederek, kırsal alanlarda yerel kültürün de sahiplenilmesini destekler (Irshad,2010:28). 

Turizm elbette ki tüm kırsal sorunların çaresi değildir, ancak birçok olumlu etkisi ve çekiciliği vardır. Turizm, 

kırsalın üretkenliğini ve gelirlerini artırmak için değerlendirebilecekleri fırsatlardan en önemlilerden bir tanesidir. 

Sürdürülebilir Turizm 

Turizm, kaynak yoğun bir endüstri olarak kabul edilmektedir; bu nedenle hem yerel hem de küresel ölçekte 

sürdürülebilirlik açısından hesap verebilir olması gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm, çevresel olarak entegre turizm 

gelişimi konusundaki tartışmada ana odak noktasıdır, ancak mevcut araştırmalar, sürdürülebilirliğin karmaşık bir kavram 

olduğunu ve daha kritik ve kapsamlı analiz gerektiren bir kavram olduğunu göstermektedir.  

Sürdürülebilir turizm kavramını ele alırken öncelikle daha geniş bir kavramı, yani sürdürülebilir kalkınmayı dikkate 

almalıyız. Bu kavram, gelecek nesillerin olanaklarından ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretken 
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faaliyetlerin kabiliyetini ifade eder. Dünya Turizm Örgütü, sürdürülebilir turizm modellerinin hem alıcı bölgenin(bölge 

halkı dahil) hem de mevcut turistlerin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirtmektedir. Bu anlamda, turizm endüstrisi; 

sosyal, ekonomik ve çevresel çıkarları dengelerken kalkınma için sosyal ve ekonomik bir araç olarak hareket etme 

potansiyeline sahip bir endüstri olarak kabul edilmektedir (Ivars, 2004; Park, Lee, Choi ve Yoon, 2012;Martinez, Martin, 

Fernandez ve Guerrero,2019). 

Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili önemli bir nokta, bireyler, paydaşlar ve toplumsal gruplar tarafından farklı 

tanımlanması, yorumlanması ve uygulanması; genellikle kaynakların "dengeli" veya "akıllıca" kullanımı olarak 

adlandırılır. Sürdürülebilirlik kavramı temelinde; bütüncül planlama ve strateji oluşturma fikri, temel ekolojik süreçleri 

korumanın önemi, hem insan mirasını hem de biyolojik çeşitliliği koruma ihtiyacı (gelecek nesiller için uzun vade) fikrine 

dayanmaktadır (Jiaying ve Sanjay,2009:6). 

Turistik faaliyetin gelişimi, iş yaratma, yerel halkın yaşam kalitesinde iyileşme, bölgenin kamusal imajında iyileşme, 

kültürel mirasın korunması gibi olumlu faktörlerin yanında, olumsuz etkilerin var olması da turizmin sürdürülebilirliğini 

sadece çevresel açıdan değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan farklı faktörlere bağlayarak açıklanmaktadır. 

Toplam turist varış sayısı ve yılın belirli zamanlarında turist yoğunluğunun derecesi bu faktörlerden ikisidir. Bu iki faktör 

göz önüne alındığında, destinasyonun sürdürülebilirliğini büyük ölçüde etkileyen faktörlerden en önemlilerinden biri, 

yüksek sezonluk destinasyonların yoğun sezonunda oldukça yaygın olan taşıma kapasitesinin aşılması sorunudur 

(Martinez, Martin, Fernandez ve Guerrero, 2019:166). 

Sürdürülebilir turizmde bazı durumlarda ekonomik faydalar olumsuz çevresel ve sosyal etkilerle bir araya gelebilir. 

Dünyadaki birçok destinasyon, endüstrinin büyümesi nedeniyle feci çevresel zararın veya geleneklerinin ve yerel 

kültürlerin kaybının üstesinden gelmek zorunda kalmıştır. İşte bu durum, sürdürülebilir turizm genel terimi altında toplanan 

yeni turizm biçimlerinin (eko turizm, kırsal turizm gibi) ortaya çıkmasının ana nedenidir. 

Kırsal Kalkınma 

Şimdiye kadar büyük ölçüde göz ardı edilen ekolojik, estetik, rahatlık sağlayan bir kamu malı olarak kabul edilen 

kırsal alan; sürdürülebilir kırsal turizm ve kırsal kalkınmanın kilit bir bileşeni olarak görülür (Sharpley 2000;Garrod, 

Wornell ve Youell,2006; Saxena ve Ibery 2008; McAreave ve McDonagh,2011). Kırsal kalkınma tanımından önce kırsal 

alan tanımını yapmakta fayda var. Kalkınma Bakanlığı’nın yayımladığı On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu’nda kırsal alan, ‘’ Hakim iktisadi faaliyetin tarım olduğu, seyrek nüfuslu ve geniş doğal çevreye sahip yerler’’ 

olarak tanımlanmıştır (Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2018:42). Kırsal kalkınma ise; insan yaşamına olumsuzluklar 

getiren kırsal çevre koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalardır (Tolunay ve Akyol,2006:121). Kırsal kalkınmanın 

temel amacı; kırsal yörelerin veya mekanların sahip oldukları kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sonucunda kent ile 

kır arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmişlik farkını en aza indirmek, kırsal kesimde istihdam imkanlarını 

arttırarak kente göçü önlemek ve kırsal alandaki insanların yaşam standartlarını yükseltmektir (Çeken,Karadağ ve 

Dalgın,2007:3). 

Ülkemizde kırsal gelişme politikaları zaman zaman ortaya atılmış, denenmiş, sonuçları değerlendirilmeden özellikle 

iktidar, hükümet, hatta bakan değişiklikleri yüzünden bir yana itilmiş, kısacası süreklilik kazanamamıştır. Politikalar, 

kaynağını Anayasa'dan ve yasalardan almakta, çoğu kez, beş yıllık kalkınma planlarında yer almaktadır (Geray,1999: 13). 

Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınmaya Etkisi 

Kırsal turizm, kırsal alanlara yapılan seyahat olarak tanımlanabilir. Avrupa birliği kırsal turizmi ‘’tarımsal ya da 

yerel değerlerle iç içe bulunarak hoşça vakit geçirmek amacında olan turistlere beklentileri doğrultusunda konaklama 

yiyecek içecek ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük yerleşim yerlerinde gerçekleştirilen 

faaliyetler bütünüdür’’ şeklinde tanımlamaktadır (Tuna, 2020: 13). Turizm için "kırsal"ın taşıdığı anlam; deniz turizmi 

merkezleri dışında kalan, kentsel yerleşimlerden uzakta, kırlara özgü doğal ve kültürel yapının korunduğu, tenha, 

yapaylıkla tanışmamış (otantik) alandır. Kırsal turizmde, konaklama süresinden çok, gidilen yerin uzaklığı önemlidir. Hatta 

uzaklığı 75 km den az olan yerlere yapılan ziyaretler, pek kırsal turizm sayılmamaktadır(Soydan,1999:68). Kırsal turizmin, 

ekonomik büyümeleri, sosyal kültürel yönleri, hizmetleri, yaşam standartları açısından yerel topluluklara fayda sağladığı 

ve bunların yerel toplulukların turizm gelişimine yönelik olumlu tutum ve davranışlarını geliştirdiği tespit edilmiştir (Lo, 

Songan, Ramayah, Yeo ve Nair, 2013:14). Kırsal turizmin gelişimi; mimariyi, kültürel mirası, gelenekleri, geleneksel 

etkinlikleri, yerli gastronomiyi korur. Kırsal turizmdeki ev sahiplerinin çoğu için ziyaretçilerden kar etmek birincil hedef 

olarak gözükmektedir. Yerel halk için tarımdan elde edilen kar yeterli değildir ve genellikle bu nedenle kırsal turizme 

ihtiyaç duyarlar (Radovic,Petrovic,Bajrami,Radovanovic ve Vukovic, 2020:3). 

Kırsal turizmin kırsal kalkınmaya olan etkileri arasında şu maddeler dikkat çekicidir (Çeken,Karadağ ve 

Dalgın,2007:10-11-12, Soykan,1999:69): 

Kırsal alanlarda yaşayanların en önemli sorunlarından bir tanesi işsizliktir. Bu yörelerde kırsal turizmin gelişmesi, 

yeni yatırımların yapılması ve sonucunda çok sayıda kişinin işe alınması anlamına gelmektedir. 

Kırsal alanda turizmin gelişmesine bağlı olarak turizm işletmelerinin farklı departmanlarında kadınların istihdam 

edilmesiyle hem işsizlik oranı azalmış, hem de çalışanların gelirleri artmış olur. Turizmin kırsal yörede yarattığı ilave 
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istihdamla ilişkili olarak dolayısıyla kadının ve gençlerin toplumdaki statüsü güçlenmekte ve kırsal alandan kente ekonomik 

sebeplerle göç olayı en aza inmiş olmaktadır.  

Kırsal turizmin gelişmesiyle yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama taleplerinin karşılanması 

doğrultusunda aileler, oturdukları evlerin bir bölümünü ya da oturmadıkları evleri kiraya vererek bir ek gelir sağlama 

yoluna gitmektedirler. 

Kırsal alanlarda yaşayan insanlar, yörenin sahip olduğu turistik arz değerlerinden gelir elde etkileri için bu değerleri 

korumaya özen göstermektedirler. 

Kırsal Turizmde Yapılabilecek Etkinlikler 

Kırsal turizmde yer alan etkinliklerin bir kısmı spora dayalı olup, diğerleri animasyonel veya gerçek yaşamla ilgili 

etkinliklerdir. Bu etkinlikler; açık havada veya kapalı mekanlarda pasif ya da aktif katılarak yapılmakta olup; çocuklar, 

gençler, yetişkinler ve yaşlılara yönelik özel düzenlemelere de gidilmektedir. Kırsal turizmde uygulanan etkinliklere ve 

faaliyetlere örnek olarak; tarımsal çiftliklerde veya köylerde tarıma ve hayvancılığa dayalı etkinlikler; yerel el sanatlarıyla 

ilgili uygulamalar; müze, ören yeri, anıt, gibi tarihsel-kültürel yerleri gezme; milli park, doğal anıt, hayvanat bahçesi, ilginç 

oluşumlar vb. ziyaret; yakın çevre turları; piknik; binicilik, avcılık, balıkçılık, atıcılık, golf, dağ yürüyüşü, yüzme, yelken, 

bisiklet, kürek, voleybol, futbol vb sportif etkinlikleri; fotoğraf çekme, resim yapma gibi hobi etkinlikleri; geleneksel el 

sanatları, yemek, yerel üretim teknikleri, şifalı doğal bitkiler, turizm-çevre-koruma vb. kurslara katılım; fuar, şenlik, özel 

kutlama ünleri, panayır, festival, eğlence, konser gibi etkinlikler, güneşlenme, manzara seyretme gibi faaliyetler 

sıralanabilir(Soykan,1999:72-73). 

Sürdürülebilir Turizm ve Kırsal Turizm İlişkisi 

Türkiye’de kırsal turizmi gerçek anlamda başlatabilmek, sürdürülebilir anlayışla mümkündür. Sürdürülebilir turizm 

denildiğinde ise akla ilk gelen turizm türü ekoturizmdir. Ekoturizm, doğal ve kültürel kaynakları bazalan ve bunları tahrip 

etmeyen küçük ölçekli bir turizm türüdür. Ekoturizmin aslında ayrı bir pazar olup olmadığı konusunda sorular hala vardır 

ve tartışılmaktadır. Ekoturizmin doğaya dayalı temeli, koruma perspektifinden ekoturizmin sürdürülebilirlik boyutu, yerel 

katılım ve faydalar yani sürdürülebilirliğin insani boyutu, ekoturizm deneyiminin bir parçası olarak öğrenme ve eğitim gibi 

unsurlar aslında ekoturizimin ayrı bir pazar olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir ve en önemli özelliği kitle 

turizmini reddetmektedir. Ekoturizm, ilk olarak 'doğa seyahati', 'macera seyahati' gibi büyük ölçüde faaliyete dayalı olan 

çeşitli terimleri dikkate alarak tartışılmıştır. Laarman ve Durst (1993) tarafından yapılan bir tanım, ekoturizm ve doğa 

turizmi arasındaki kavramsal bir farkı tanımlamaktadır. Buna göre, doğa turizmi; nispeten bozulmamış parklar ve doğal 

alanlar, sulak alanlar, vahşi yaşam rezervleri ve diğer korunan flora, fauna ve habitat alanları gibi doğal kaynaklara 

odaklanan turizm, gelişmemiş doğal alanların veya yaban hayatının tadını çıkarmak amacıyla yapılan seyahat olarak 

tanımlanmaktadır. Tersine, ekoturizm: türlerin ve habitatların korunmasına doğrudan katkıda bulunan ve yerel topluluğa 

yerel halkın değer vermesi ve dolayısıyla koruması için yeterli gelir sağlayarak dolaylı olarak katkıda bulunan düşük etkili 

doğa turizmi, bir gelir kaynağı olarak yorumlanmaktadır (Goodwin, 1996:288). Doğa; turist ve doğal kaynakların buluşma 

yeri olarak, sürdürülebilir turizmin bir başka ürünüdür. Sürdürülebilir turizmde ise önemli özellik otantizmdir. Turizmde 

kullanılan yerel kültürel zenginlik, turizm tarafından değiştirilmediği sürece sürdürülebilir turizm ürünü sayılır. Kırsal 

yerleşmeler ise, turist ve yerel kültürün kaynaştığı, otantizmin yakalandığı yerlerdir. Kırsal turizme gelindiğinde; 

sürdürülebilir turizmin amaçlarına hizmet ettiği açıkça ortaya çıkar(Soykan,2003:8). Kalkınma sürecini gerektiren 

“sürdürülebilir toplum” yaklaşımı öne çıkmıştır. Özellikle Dünya Bankası tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde 

politika geliştirmede göz önünde bulundurulması gereken kavramlar aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır (Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu, 2018:10). 

Çevresel sürdürülebilirlik; çevreye duyarlı ve çevreyi koruyan bir toplumsal farkındalık 

Kapsayıcı; tüm kesimleri bir araya getiren toplumsal yapının varlığı 

Yenilikçi; sorun ve fırsatlara insanların yaşamını daha kaliteli kılacak yaratıcı ve ekonomik çözümler getirebilme ve 

uygulayabilme 

Ekonomik, sosyal ve doğal şoklara dayanıklı; örgütlü, riski en aza indirebilen, beşeri kapasitesi ve sosyal sermayesi 

güçlü, iklim değişikliği gibi doğal şoklara dayanabilme ve adapte olabilme kapasitesinin varlığı 

Üretken-rekabetçi; dinamik bir toplumsal gelişim (iş, çevre, bilgi alanları gibi) ortamının oluşturulması. 

Sonuç 

Günümüzde beklenti, istek ve ihtiyaçlarının zamanla değişmesi, kişilerin metropollerin gürültüsünden ve özellikle 

etraflarını çevreleyen beton yığınlarından uzaklaşmak istemesi, dünya görüşlerinin giderek değişmesi ve ‘’doğal’’a olan 

ilgi, turistleri yeni arayışlara itmektedir. Bütün bu arayışların sonucunda ortaya çıkan alternatif turizm kavramı, deniz-kum-

güneş tatil anlayışının değişmesine ve yepyeni turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ülkemizin sahip 

olduğu bu turizm türlerinin arasında kırsal turizm de mevcuttur. Ancak; dağ, yayla ve kırsal yaşam ortamı turizminin 

geliştirilmesi şarttır. 

Kırsal turizmin, yerel toplulukları ve benzer şekilde turistleri doğal ve kültürel mirası korumaya ve saygı duymaya 

teşvik ederek, biyolojik çeşitliliğin ve doğal alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için fırsatlar yarattığı ortadadır. 
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Kırsal turizmin olumlu çevresel ve sosyo-kültürel etkisi olsa da, iyi organize edilmediği takdirde kitle turizmi kadar çevresel 

tahribata sebebiyet vereceği de göz önüne alınmalıdır.  

Ülkemizde sürdürülebilir turizm için de kabul edilen çekiciliklerin tümü mevcuttur. Bu ürünleri koruyabilmek ve 

bizden sonraki nesillere bırakabilmek için her yaştan, her meslekten kişilere eğitim programlarının düzenlenilmesi şarttır. 

Özellikle yerel yönetimler bu aşamada devreye girerek görevlerini yerine getirmelidir. Kalkınma, Çevre, Kültür ve Turizm 

Bakanlıkları özellikle korumacılık konusunda birlikte hareket etmeli, sektör mensupları ise yalnızca tesislerini doldurmayı, 

döviz kazanmayı ve bugünü düşünmemelidir. Korunan alanları sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için kullanılabilecek 

gelirler üreterek, yerel istihdam sağlayarak ve özellikle yerel halka topluluk mülkiyeti duygusunu aşılayarak 

sürdürülebilirliğe katkıda bulunabiliriz. 

Kırsal turizm, gelişmekte olan ülkelerde kitle turizminin olumsuz etkilerine potansiyel bir çözüm olarak ortaya 

çıkmıştır. Aynı zamanda toplumun daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için stratejilerden biridir. Ana fikir, topluluğun 

sürdürülebilir bir gelişme sunan ve yerel topluluk ile ziyaretçiler arasındaki ilişkiyi geliştiren bir proje oluşturmasıdır. Böyle 

bir turizm ürünü geliştirmek için temel özellik, otel işletmeciliği, turizm işletmeciliği, yeme-içme ve tamamlayıcı hizmetleri 

bir araya getirmektir. Altyapı, sağlık, eğitim ve çevre gibi diğer alt sistemleri de unutmamak gerekir. 

Turizm organizasyonları, yerel yönetimler, turizm odaklı sivil toplum kuruluşları gibi turizm paydaşlarının desteği, 

turizmin gelişimi, başarılı işleyişi ve uzun vadeli sürdürülebilirliği için esastır. Turizm paydaşları, bölgenin farklı yerlerinde 

coğrafik temelli birçok farklı grup türünü içerebilmektedir. Ancak, tüm paydaşlar sürdürülebilir turizm gelişimine aynı 

düzeyde ilgi göstermeyebilir ve aktif olmayabilir. Bu nedenle turizm paydaşlarının sürdürülebilirlik ve kalkınma konulu 

eğitimlerle bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm gelişiminin uygulanmasında paydaşların bakış açısını, 

hedeflerini ve sorunlarını anlamak için çalıştaylar düzenlenebilir. 
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Kapitalosen mi? Antroposen mi? İklim Krizine Marksist Yaklaşımlar 
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Dünya sistemleri küresel sıcaklığın yükselmesine ve ortalama iklim değerlerinin değişmesine neden olmaktadır. Bu 

süreci ifade etmek için iklim değişikliği ve konunun aciliyetini vurgulamak için de iklim krizi kavramları kullanılmaktadır. 

İklim değişikliği, sosyal bilimlerin “neredeyse” tüm düşünce taraflarının aynı fikirde olduğu nadir konuların başında gelir. 

Yirmi birinci yüzyıl ekonomik, enerji, gıda ve politik vs. krizlerinin de yüzyılı olmakta. Kimilerine göre (örneğin Noam 

Chomsky) bir Uygarlık Krizine tanıklık ediyoruz. Burada küresel ekonomik sistemi eleştirel bir yaklaşımla ele alan 

Marksist görüşün, ekolojik krizi farklı yaklaşımla kavrayan iki düşünce okulunu ele aldım. Bunlardan ilki Yeşil Marksizm 

(Green Marksizm) iken ikincisi Ekolojik Marksizm’dir (Eco-Marxism). Her iki görüş de Marksizm’den beslenirken derin 

görüş ayrılıklarına sahiptir. Bu çalışma bu iki okul arasındaki çok sayıda görüş ayrılığından, çağ isimlendirme konusundaki 

kavram tartışmasına odaklanmaktadır. Çünkü kavramlar olguları ele alış biçimimiz hakkında önemli bilgiler sunar. 

Ekolojik Marksistlerin kartezyen Antroposen yaklaşımı Yeşil Marksistlerin bütüncül Kapitalosen yaklaşımından hangi 

noktalarda farklılaşmaktadır? Bu çalışma bu soruya verilebilecekler yanıtları, ekolojik krizin i) kaynaklarının neler 

olduğunu, ii) ne zaman başladığını ve iii) hangi kuvvetler tarafından yönlendirildiğini görmek açısından önemli olduğu 

argümanından hareket etmektedir. İklim krizi için kullanılan Antorposen, politik bir kavram olarak ciddi naiflikler 

barındırmaktadır. İklim krizini düşünmek için ortaya atılan Kapitalosen, buna karşı eleştirel bir duruşu temsil etmektedir.   

Anahtar Kelimeler: İklim Krizi, Marksist Yaklaşımlar, Antroposen, Kapitalosen 

Capitalocene and Anthropocene? Marxist Approaches to the Climate Crisis 

World-systems cause the global temperature to rise and the average climate values to change. The concepts of climate 

change are used to express this process and the concepts of the climate crisis are used to emphasize the urgency of the issue. 

The climate change is one of the rare topics on which “almost” all thinkers of the social sciences agree. The twenty-first 

century has also been the century of many economic, energy, political, and food crises. According to some thinkers (for 

instance Noam Chomsky), we (humanity) are witnessing a Civilization Crisis. I have discussed two schools of thought of 

the Marxist view which takes a critical approach to the global economic system and the ecological crisis with a different 

approach. The first of these is Green Marxism the second one is Ecological Marxism. While both views feed on Marxism, 

they have a deep rift. This study focuses on the conceptual debate on naming epochs from the many differences of opinion 

between these two schools. Because concepts provide deep knowledge as regards the way we deal with facts. At what 

points do the Ecological Marxists’ cartesian Anthropocene approach and the Green Marxists’ holistic 

Capitalocene approach differ? This study base on the argument that the answers to this question are vital in terms of seeing 

i) what is the sources of the ecological crisis, ii) when it started, and iii) which forces are driving this crisis. The 

Anthropocene used for the climate crisis has naivety as a political concept. The Capitalocene, which put forward to think 

about the climate crisis, represents a critical stance against it. 

Keywords: Climate Crisis, Marxist Approaches, Anthropocene, Capitalocene 

Giriş Hepimizin bildiği gibi, insanın veya sistemlerin çevre ile yıkıcı ilişkileri hakkında uzun zamandır tartışmalar 

sürmektedir. Ancak bu kez, yani yirmi birinci yüzyılda, durup düşünme zamanının geldiğini ileri sürenlerin sayısı arttı veya 

çevresel bozulmaların ciddiyetini ileri sürenlerin bulunduğu terazi kefesinde dikkate değer bir ağırlık var. Noam Chomsky 

(2022) göre insanlık tarihindeki en yıkıcı olgu iklim krizidir ve Immanual Wallerstein (2021)’e göre iklim krizi politik 

iktisat için ciddi anlamlara sahiptir. Dünya Ekonomi Formu, Küresel Risk Raporu (GRR) (2022)’na göre, önümüzdeki on 

yıl insanlığı bekleyen on riskten beşi çevre ile ilgilidir ve ilk sırada iklim eylem başarısızlığı yer alır. Wallerstein (2004)’a 

göre iklim krizi ekolojik değil politik bir sorundur ve Andre Gorz (2012)’e göre dönüşüm revizyonist bir ekonomi ile değil 

kültürel bir dönüşüm ile olabilir.  

İnsan faaliyetlerinin veya dünya sistemlerinin sonucu olduğu düşünülen iklim değişikliğinde en önemli 

göstergelerden biri olarak kabul edilen karbondioksit (Co2), dünya sıcaklık ortalamalarını etkilemektedir. Dünya 

sıcaklıklarında geçmişte de dalgalanmalar yaşandı ve bu tür dalgalanmaların havadaki Co2 ile ilişkili olduğunu biliyoruz. 

Kanıtlar, son 650.000 yılda hiçbir zaman havanın Co2 içeriğinin günümüzdeki kadar yüksek olmadığını göstermektedir 

(Giddens, 2011: 21). Son dönem çalışmalarına göre okyanus sıcaklığındaki artışlar geçmiştekinden daha hızlıdır (EPA, 
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2022). Yüksek ısılar asit içeriğinin çoğalacağı anlamına da gelir. Denizlerin ısınması Co2 ile yakından ilgili iken bunun 

sonuçlarından birisi de küresel ısınmadır (IPCC4, 2022).  

 
 

Grafik 1: Deniz yüzey ısısı 
Grafik 2: Küresel ısı ve Karbon dioksit 

Kaynak: EPA, 2022 
Kaynak: GCRS (2022) 

Yüzey sıcaklığının 1°C yükselmesi Atlantik Termohalin5 dolaşımının zayıflamasına, buzulların devam eden geri 

çekilmesine; yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kara türlerinin yüzde 10’nun yok olmasına ve mercan resiflerinin 

yüzde 80’inin kaybolmasına neden olur. Yüzey sıcaklığının 2°C- 3°C yükselmesi; Grönland buz tabakasının erimeye 

başlama potansiyeli, deniz seviyesinin yedi metre veya daha fazla yükselmesi; Batı Antarktika Buz Tabakasının çökme 

riskinin artması; Atlantik Termohalinin çökme riskinin artması, tehlike altındaki türlerden yüzde 15 ila 50’sinin olası 

tükenmesi ve daha fazla kıyı selleri anlamına gelir, 4°C yükselme; Kuzey Kutbunun yarısının kaybı, 5°C yükselme; Büyük 

Himalaya buzullarının olası kaybolması ve deniz ekosistemlerinde artan okyanus asitliğinin olumsuz etkileri anlamına gelir 

(Baer, 2012: 20).  

GRR (2022)’nin iklim eylem başarısızlığına yönelik vurgusu Giddens Paradoksu’nun haklılığını göstermektedir. 

Giddens (2011)’in iklim değişikliğinin anlaşılması için ileri sürdüğü bu kavram, küresel ısınma gibi risklerle yüzleşmenin 

kolay olmadığını ve insanların bu tür olguları gerçek dışı kabul etmesinin yüzleşmeyi imkansızlaştırdığını ifade etmektedir. 

Buna göre, iklim değişikliği her şeyden önce teoriye bağlı bir risk gibi algılanabilir ve neden olduğu tehlikelerin günlük 

hayattaki acilliği gözle görünür değildir. Bu durumu bir argüman olarak kullananlar -politik veya ideolojik failler- da iklim 

değişikliğini durdurmak için hiçbir şey yapmazlar. Fakat iklim değişikliğinin neden olacağı yıkımın, günlük hayatı alt-üst 

edici büyüklere ulaştığında, etkilerini engellemek için yapılabilecek bir şey kalmayacaktır (Giddens, 2011). Giddens 

(2011)’e göre bu paradoks, iklim değişikliğine yönelik tepkilerin bütününü etkilemektedir ve birçok yurttaşın iklim 

değişikliğini göz önünde bulundurmak yerine onu kulak arkası yapmasının nedenidir.  

İklim krizinin betimlenmesi ve anlaşılması önemlidir. Betimlemeyi, burada Marksist iki yaklaşımın iki kavram 

üzerindeki tartışması ile ekolojik krizin i) kaynaklarının neler olduğunu, ii) ne zaman başladığını ve iii) hangi kuvvetler 

tarafından yönlendirildiği, konuları üzerinden yapmayı planlıyorum. Bunlarla şu sorulara da yanıt bulmayı hedefledim: 

İklim krizi neden önemli, neden bu tartışma ortaya çıktı, neden bunu tartışıyoruz, çözüm önerimiz nedir? Marksizmin bu 

tartışmaya katkıları nelerdir, Marksistlerin kavramları ve çözüm önerileri nedir?  

Bu çalışma giriş bölümünü takiben dört sütun üstüne inşa edildi. Bunlar; ilki bir metafor yardımı ile ortaya koymaya 

çalıştığım betimleme, ikincisi kavram ve göstergeler, üçüncüsü teori ve tartışmalar, nihayet sonuç başlıklarından ibarettir. 

İlk bölümde, önce bütünü parçalara ayırmak istiyorum, bu üç parça olacak. Bunlar; iklim değişikliği, iklim krizi ve 

göstergeleridir. İkinci bölümde iki temel yaklaşımı ve onların kavramlarını çeşitli görüşler etrafında açıklayıp tartışmayı 

planlıyorum.  

Kör Körlerin Önderi 

On altıncı yüzyılda yaşamış bir ressam olan Pietre Bruegel’in “Kör Körün Önderidir” adlı eseri burada kuracağım 

analoji için iki amaca hizmet edebilir. Bunlardan ilki, iklim değişikliğini ve etkilerini, ikincisi iklim krizinin taraflarını 

anlamak için iyi bir metafor sunabilir. Böylelikle bakış açımı aktarmak daha kolay olacak.  

 
4 BM Devletlerarası İklim Değişikliği Paneli 
5 Termohalin döngü, yüzey ısısı ve tatlı su akıntıları tarafından oluşturulan küresel yoğunluk gradyanları tarafından yönlendirilen büyük 

ölçekli okyanus sirkülasyonunun bir parçasıdır (Wikipedia, 2022a).  
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Resim 1: Pietre Bruegel the Elder, The Blind Leading the Blind (1568), National Capodimonte Ulusal Müzesi, 

Naples. 

Resim 1’de, Pietre Bruegel’in “Kör Körün Önderidir” adlı eseri yer almaktadır. Resimdeki önde giden kör yere 

düşmüş ve düşen körün rehberliğindeki ikinci kör de düşmek üzere, diğerleri ise bu düşüşten habersiz6. Buradan hareketle 

yanıt verilmesi gereken sorulardan birisi şu olabilir: İklim krizinde arkada kalanların habersiz olduğu veya görmek 

istemediği olgular neler olabilir? Giddens Paradoksu bu resmi betimler gibidir. Ancak iklim krizinde fail ve yapı ayrımı bu 

resimdeki kadar tartışmasız değil ve daha kompleks olabilir ancak onu anlamlandırmanın imkânsız olmadığını ileri 

sürüyorum.   

Bruegel resimdeki önde giden kör ile, kimi sanat eleştirmenlerine (örneğin McCout, 2018) göre, takipçilerini körü 

körüne yoldan çıkaran günün hükümetini imgelemiştir7. Sadece bahtsız adamların/çıkarsız yoksulların geleceği değil, 

ülkelerin/dünyanın geleceği de körlerin körlere önderlik etmesinin bir başka örneği olarak düşünülebilir.  

Ana akım yaklaşımlar öz bakımından bu resimde işlenen konuya benzetilebilir mi? Örneğin William Nordhaus ve 

Paul Romer, 2018 yılında iklim değişikliğini azaltılabilmenin yolunu bulduklarından dolayı Nobel ödülüne layık 

görüldüler. Sanırım sundukları çözümü herkes unutmuştur? Nobel ödülünün gerekçesi şuydu; “Romer ve Nordhous, piyasa 

ekonomisinin doğa ve bilgiyle nasıl etkileşime girdiğini açıklayan modelleri inşa ederek ekonomik analizin ufuklarını büyük 

ölçüde genişletti”.  

Nordhous’un modeli (Entegre Değerlendirme modelleri), ekonomiye, karbon döngüsüne, iklim etkilerine, sera gazı 

salınımını azaltmanın fayda ve maliyetlerini ölçmeye izin veren bir modeldi. Bu model ülkelerin emisyon azaltarak kısa 

dönemde katlanacakları maliyetlerin, uzun dönemde küresel ölçekte kaçınılmaz olarak görülen iklim zararlarının 

azaltılması neticesinde elde edilecek faydalarla dengelenmesi için tasarlanmıştı. 

Basit bir şekilde özetlemem gerekirse; bu yaklaşıma göre, sera gazları küresel ısınmaya sebep olduğu için ekonomik 

büyüme üzerinde de olumsuz etki yaratır, ekonomik büyümenin bir kısmının emisyon salınımını azaltmak için kullanılması 

durumunda kısmen tüketimi kısıcı etkiler olsa da gelecekteki sıcaklık artışları veya iklim değişiklikleri önlenebilecektir. 

Diğer ödül sahibi Paul Romer, aynı zamanda bir iklim iyimseridir. İçsel büyümenin, yani büyümenin daha çok buluşu 

ve daha çok buluşun uyumlu bir kapitalist yolla daha fazla büyümeye yol açmasının kurucusu olan Romer, daha hızlı 

büyümenin sağlanmasının küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini durdurmak için yenilikçi çözümler sunacağını 

düşünüyordu.  

Ancak tüm bunlara rağmen, yirmi birinci yüzyıl dünyası, ekolojik bir krizin içinde ilerliyor ve bu yolda bir ayrıma 

gelindiğini ileri sürenlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Dünya sistemi bir krizin içinde ve bu kriz, Wallerstein 

(2021)’a göre bir yol ayrımı veya çatallanma, 50 yıllık bir sürece gebe. İklimi krizi bu çatallanmanın veya yol ayrımının 

en can alıcı olgularından birisi ve öyle olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Neo liberallerin öngörüleri veya çözümleri 

geçerli mi? Kapitalizm dünyayı iklim felaketinden kurtarabilir mi? Ya da iklim krizi bir sonu mu işaret ediyor? Bu 

sorulardan ikisinin yanıtına sanırım tanıklık ediyoruz ve kişisel yanıtım bu sorunun yanıtının olumsuz olacağına yöneliktir. 

 
6 Aslında Bruegel’in bu resimdeki canlandırması daha önce Flemish Proverbs (1559) tablosunda uzak tepedeki askerler ile ilk kez 

işlenmişti. Bundan daha önce Cornelius Massys’a ait “Körlere Önderlik Eden Kör” adlı gravürün tarihi 1550’dir. John Singer Sargent’in 

Gassed adlı 1919 tarihli tablosunda da kör askerler diğer kör askerlere rehberlik etmekteydi. Bruegel’in bu motifi için İncil  de de bir 

atıf bulunmaktadır ve Hollanda da kullanılan bir atasözü de bilinmektedir (McCouat, 2018). 
7 Bruegel’in bu eseri resmettiği sırada, yaşadığı Brüksel, Alba Dükü başkanlığındaki İspanyol Hollanda’sının merkeziydi ve Kato lik 

olmayan dinleri (Kalvinistler, Lüteriyenler, Anabaptistler) bastırmaya ve İspanyol yönetimini zorla kabul ettirmeye kararlıdır. “Kan 

Konseyi” ile bağlantılı toplu tutuklamalar ve infazlar yaşanıyordu. Bu kargaşa, dini bölünmelerin çiğnenmesiyle doruğa ulaştı. O halde, 

Bruegel, bu belirli zamanda bu konuyu resmederek, ustaca, İspanyol yetkililerin tebaalarını akılsızca ve/veya ahlaksızca yöneterek körü 

körüne hareket ettiklerini ileri sürüyor olabilir (McCouat, 2018). 

https://thenextrecession.wordpress.com/2018/10/09/climate-change-and-growth-nordhaus-and-romer/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/10/09/climate-change-and-growth-nordhaus-and-romer/
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Üçüncü sorunun yanıtı; bir sosyal bilimci açısından, dünya sistemlerinin kaderini işaret ediyor olabilir ancak bunun kimi 

Marksistlerin her bir krizi çöküşün habercisi olarak gördüğü naif argümanlarla ilgisi olmadığını düşünüyorum.  

Kavramlar ve Göstergeler 

Bu bölümde çevre tartışmalarında sıkça kullanılan birkaç kavramı ve bu kavramlara ait sayısal kimi göstergeleri 

paylaşmak istiyorum. Basit gelebilir ancak literatürde birbiri yerine kullanılan çok sayıda ve farklı anlamlarda kavram 

olduğunu ve bunların bir karmaşa yarattığını düşünüyorum.  

On dokuzuncu yüzyılın başlarında Fransız bilim insanı Jean-Baptiste Joseph Fourier karbondioksitin (Co2) 

atmosferde bir örtü görevi görebileceğini, ısıyı hapsedebileceğini ve yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olabileceğini 

ileri sürmüştü. Daha sonra John Tyndall, Co2, metan ve nitrojen gibi gazların ısı kaybına engel teşkil etmediğini ileri sürdü 

ve bunu sera etkisi (greenhose effect) olarak adlandırdı (Giddens, 2011:20).  

Küresel ısınma, Dünya atmosferindeki ısı tutucu sera gazı seviyelerini artıran başta fosil yakıt tüketimi olmak üzere 

insan faaliyetleri nedeniyle sanayi devrimi öncesinden bu yana Dünya yüzeyinin uzun süreli ısınmasını ifade eder (NASA, 

2022a).  

Öte yandan, iklim değişikliği dünya iklimlerindeki yerel veya küresel ölçekteki iklim değişikliklerini ifade 

etmektedir. Ancak yakın zamanda bu kavram, dünya ikliminin sanayi devrimi öncesi dönemden buyana artan fosil yakıt 

kullanımı, ormanlık alanların ortadan kaldırılması ve artan karbon dioksit salınımı gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanan 

küresel iklim değişikliklerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Buna göre Dünya’nın kutuplarında ve dağ buzullarında 

buzul kayıpları, kasırgalar, sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, sel ve yağış gibi aşırı hava koşullarındaki 

sıklık, şiddet ve değişiklikleri içermektedir. Bunun yanı sıra iklim değişikliği bulut ve bitki örtüsündeki değişiklikleri de 

kapsamaktadır (NASA, 2022a).  

 

 

Grafik 7: Co2 (ppm8) 

Kaynak: NASA, 2022b 

Grafik 7, küresel karbon salınımının uzun dönemli seyrini göstermektedir. Buna göre günümüzdeki karbon emisyonu 

düzeyi 1950 düzeyinin 1.5 katıdır. Güncel Co2 düzeyleri dünyanın son yarım milyon yıldaki düzeyinden daha yüksektir 

(Baer, 2012: 16). 

 
8 Gaz ölçümlerinde, yüzde rakamları çok küçük olduğu için, havadaki sera gazlarının seviyesini ölçerken “milyonda parça” (parts per 

million (ppm)) hesaplaması kullanılır. Bir ppm, yüzde 0.0001’e eşittir (Giddens, 2011: 20). 
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Grafik 4: Sera Gazı  

Notlar: Sağ alt köşedeki grafik, 1979 başından beri küresel havada ölçülen uzun ömürlü sera gazlarının (karbon 

dioksit, metan, azot oksit, CFC-12 ve CFC-11) küresel ortalama bolluğunu göstermektedir. 1750’den bu yana uzun 

ömürlü sera gazları HCFC-22 ve HFC-134a dahil olmak üzere diğer 15 halojenli gazı içerir. 

Kaynak: GML, 2022 

 

Grafik 4’de küresel sera gazı değerleri yer almaktadır. Burada, karbon dioksit, metan, azot oksit’ in yıllar itibari ile 

artan ivmesi görülmektedir. Metan (CH4) iklim değişikliği potansiyeli açısından Co2’den 64 kat daha güçlüdür, Azot oksit 

(N2o) Co2’den daha güçlüdür, 120 ila 150 yıl çevrede kalır (Baer, 2012:16). 

Biz diğer önemli ve dramatik gösterge de buzul düzeyleri ile ilgilidir. Grafik 5 küresel buzul erimelerini 

göstermektedir. Buna göre buzulların seviyesindeki azalma dikkat çekicidir. 

  

Grafik 5: Küresel Buzul düzeyleri 
Resim 2: Pedersen Buzulu 

Kaynak: GML, 2022 
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Resim 2’de Alaska Pedersen Buzulu, 1917 (solda) ve 2005’te (sağda), buzul erimesinin tipik göstergelerinden 

birisidir. İki resim arasındaki fark dikkat çekicidir. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir.  

  

Resim 3: Muiz Buzulu 
Resim 4: Karaser Buzulu 

Kaynak: GML, 2022 

Resim 3, Alaska Muiz Buzulu’na ait resim, 1941 (sol-üst) ve 2004’te (sol-alt) buzul düzeylerinin farkını 

göstermektedir. Resim 4, İtalya’da Karaser Buzulu’na ait, 1933 (sağ-üst) ve 2012’te (sağ-alt) buzul düzeylerinin farkını 

göstermektedir.  

 

Resim 5: Deniz Buzu seviyesi 

Kaynak: GML, 2022 

Resim 5, 1979-2021 arası yaz erime mevsiminin sonunda (Her eylül ayında) Kuzey Kutbu’ndaki deniz buzu 

yoğunluğunu göstermektedir. Buna göre buz konsantrasyonunun 1998 yılından itibaren hızla düştüğü görülmektedir. Bu 

zaman serisi, yaklaşık 1.500 yıl boyunca deniz buzunun boyutunu göstermektedir. Dikey eksen, yıldan yıla değişimleri 

göstermek için 8 birim ile başlatılmıştır. Bu verileri rapor eden araştırmacılara göre 2017 yılında Kuzey Kutbu’ndaki deniz 

buzu düşüşünün kapsamının ve oranının en azından son 1.500 yılda benzeri görülmemiştir (GML, 2022). 
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Grafik 6: Küresel deniz suyu seviyesi 

Kaynak: GML, 2022 

Grafik 6, küresel ortalama deniz seviyesini göstermektedir. Buna göre deniz seviyesinin 1880’den bu yana yaklaşık 

21-24 santimetre yükseldiği ve bunun yaklaşık üçte birinin sadece son iki buçuk yılda gerçekleştiği söylenebilir. Yükselen 

su seviyesi, çoğunlukla buzullardan ve buz tabakalarından gelen eriyen su ile deniz suyunun ısındıkça termal genleşmesinin 

birleşiminden kaynaklanmaktadır (GML, 2022). 2020 yılında küresel ortalama deniz seviyesi, 1993 ortalamasının 91,3 

milimetre üzerindeydi (GML, 2022).  

Küresel ısınma ve iklim değişikliği veya acil iklim durumu gibi kavramlar yerine tercih edilen bir kavram9 daha 

vardır ve kavram politik ve ideolojik bir gönderme içermektedir. İklim krizi kavramı küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini 

ve bunların etkilerini anlatırken küresel ısınma tehdidini tanımlamak ve iklim değişikliğinin acil bir şekilde azaltılmasını 

teşvik etmek için kullanılmaktadır. Aşağıda Grafik 7’de iklim değişikliği ve küresel ısınma yerine iklim krizi veya acil 

iklim durumu gibi kavramların kullanımına dair grafik yer almaktadır.  

 

Grafik 7: Kavramlar 

Kaynak: Wikipedia, 2022c 

Eleştirel kuramlar, olguları kriz kavramı ile nitelendirmek gibi bir geleneğe sahiptir. Ancak bu tartışma buradaki 

sınırlarımın dışında kalıyor. Burada sadece iklim değişikliğini nitelendirmek için neden kriz kavramını tercih ettiğimi 

açıklayabilirim. Kriz kavramının kullanımında Clause Offe (1984) iki noktaya dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki; krizin 

dönemsel olarak kullanımıdır. Buna göre kriz; ani, beklenmeyen ve öngörülemeyen anları ifade eden bir tür karar anı olarak 

düşünülür. Offe (1984)’e göre bu yaklaşım sistemlerin kriz eğilimini veya krize yatkınlığını tanımlamayı zorlaştırır. Buna 

alternatif kriz yaklaşımı, krizi olaylar düzeyinden değil, olayları yaratan mekanizmalar düzeyinde kavrar ve bu tanıma göre 

krizler, sosyal süreçlerin yapısını bozan, sürece vurgu yapan tanımlamaya sahiptir. Bu tür bir kavramsal yaklaşım, sistemin 

krize yatkın gelişim eğilimlerini sistemin özellikleriyle ilişkilendirmeyi de mümkün kılabilir (Offe, 1984). Ben bu 

çalışmada söz konusu olguyu ele alırken iklim krizi kavramını kullanmayı tercih ettim ve bu tercihimde Offe (1984)’nin 

alternatif kriz yaklaşımı belirleyici oldu.  

 
9 Bu olguyu ifade etmek için literatürde kullanılan ve ulaşabildiğim kavramların sayısı 24 dür. Bunlar; climate catastrophe, threats that 

impact the earth, climate breakdown, climate chaos, climate ruin, global heating, climate emergency, ecological breakdown, ecological 

crisis, ecological emergency, global meltdown, Scorched Earth, The Great Collapse, Earthshattering, climate disaster, climate 

apocalypse, climate calamity, climatic disruption, environmental destruction, weather destabilization, environmental collapse, climate 

crisis, global warming, climate change (Wikipedia, Alternatif Terminoloji, 2022b).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_apocalypse
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_apocalypse
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İklim Krizine Marksist yaklaşımlar 

Dünya çapında sol ya da Marksist düşünce, ekolojik meselelere karşı belirli bir döneme kadar kayıtsız kalmıştır 

(Özmen ve Dündar-Öztaşçı, 2022: 65). Son dönemde büyümenin veya “ilerlemenin” hızla artan bölgesel ve küresel 

çevresel zararları Marksizm’in bu konuyu ele almasında belirleyici olmuştur (Raskin ve Bernow, 1991).  

Ben burada Marksizmin çevre konusundaki, yeni sayılabilecek, teorik tartışmalarından Yeşil Marksizm ve Ekolojik 

Marksizm başlığından hareket etmeyi planladım. 1960’lı yıllara kadar Marksizm bağlamında çevre sorunlarını ele alan 

sadece bir çalışma vardır. 1990’lı yılların başlarında Neo-Marksist okuldan Redclift ve Benton (1994) ve James O’Connor 

(1998)’u Jason Moore (2000) izlemiştir. 2007 yılına kadar, alandaki tartışmalar Moore’un görüşleri etrafında şekillenmiştir 

ve Moore’un yaklaşımı Dünya Ekolojisi bağlamında Yeşil Marksizm’i temsil etmektedir (Özmen ve Dündar-Öztaşçı, 2022: 

65).  

Ekolojik Marksizm ise Foster (1999; 2000)’ın öncülüğünde kurulmuştur. Moore’un etrafında şekillenen görüş ve 

kavramlar ile Foster’ın öncülüğündeki görüşler ve temel kavramlar oldukça önemli iken onların yaklaşımları, 2007 yılından 

buyana Marksizm ve çevre tartışmalarının gündemini de belirlemektedir (Özmen ve Dündar-Öztaşçı, 2022).  

Bu iki görüşün eleştirel çevre yaklaşımı diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm ekseninde şekillenmektedir 

(Raskin ve Bernow, 1991). Eko Marksizm diyalektik materyalist yaklaşım ile endüstri devriminin ve ikinci dünya savaşının 

ortaya çıkardığı çevresel sonuçlarına, Yeşil Marksizm kapitalizmin tarihsel bir birikim ile sosyo ekolojik sonuçlarına vurgu 

yapmaktadır. Ben burada bu iki görüşün detaylı teorik yaklaşımlarından ziyade içinde yaşadığımız çağı ve iklim krizini 

nitelendirirken kullanmayı tercih ettikleri iki kavrama odaklanmayı tercih ettim. Eko Marksistler iklim krizini Antroposen 

ile nitelendirirken Moore’ın Yeşil Marksizm’i Kapitalosen kavramını tercih etmektedir.  

3.1. Antroposen 

Yaşadığımız dönem, doğa ve toplumun karşılıklı diyalektiğinden kaynaklanan küresel bir ekolojik krizin içindedir 

(Erçandırlı, 2019). Bu çağı öncekilerden ayıran şeyler nelerdir? Bu soruya kavramlar açısından yanıt verebilmek için 

1920’lere gitmek gerekiyor. İnsanın doğa üzerindeki etkisini ifade etmek için antropojenik kavramını ilk kez kullanan Rus 

jeolog Alexey Pavlov olmuştur (Vernadsky, 2005; Foster, 2016: 393, Demos, 2017:10). Kavram, literatüre Eugene 

Stoermer ve Paul Crutzen ile girmiştir. İlk olarak Crutzen ve Stoermer (2000) tarafından ve sonra Crutzen (2002) tarafından, 

1970’li yıllarda ilk kez Stoermer tarafından yazına sunulan bu kavram, bilimsel olarak birçok doğa bilimci tarafından da 

kabul edilerek yaygınlaşmıştır (Demos, 2017).  

Crutzen (2006)’e göre Antropsen şu unsular tarafından belirlenir; nüfus artışı, şehirleşme, artan enerji tüketimi, artan 

su tüketimi, fosil yakıt tüketimi ve ormanlık alanların yok edilmesi. Crutzen (2006:14-16), fosil yakıtların ve tarımsal 

aktivitelerin artması, ormanların yok olması gibi pek çok faktörün sera gazlarını artırması ile içinde yaşadığımız dönemi 

Holosen10 çağ yerine Antroposen çağ (insan çağı) olarak adlandırmanın uygun olduğu görüşündedir. Antroposen, sadece 

bir çağ ismi değil, siyasi ve kültürel, sanat ve sosyal bilim (Demos, 2017) gibi birçok alanı içine almış entelektüel bir 

tartışma alanına dönüşmüştür. Bu yaklaşıma göre, iklim krizi, yeryüzünün yeni bir jeolojik döneme girdiğinin göstergesidir. 

Antroposen, ekolojik krizin nasıl dönüştüğü ve kökenleri hakkında birçok varsayım ve görüşe sahiptir. 

Antroposeni diğer jeolojik dönemlerden ayıran asli unsur çağdaş insan toplumlarının bu değişimde belirleyici 

olmasıdır. Crutzen (2006:16)’e göre küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin yeryüzündeki ve atmosferdeki etkilerinin bir 

sonucu olarak Antroposen on sekizinci yüzyıl sonu ile tarihlendirilebilir. Buna göre Sanayi Devrimi, buharlı makinelerin 

icadıyla dünya için birçok olumsuz etkinin ve endüstriyel bileşenlerin yarattığı büyük iklim değişikliklerinin başlangıcıdır 

(Crutzen, 2006).  

Antroposen’in ekonomi politik alanındaki savunucuları arasında J. Belamy Foster yer alır. Ekolojik Marksizmin 

temsilcisi olan Foster, aynı zamanda, Metabolik Çatlak okulunun da kurucuları arasındadır (Özmen ve Dündar-Öztaşçı, 

2022). Foster’ın bu konuda çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Foster (2022) eleştirilere cevaben, görüşlerini ve 

yanıtlarını Capitalism in the Antropocene kitabında toplamıştır. Kanımca bu kitap, Ekolojik Marksizm Okulu’nun 

Antroposen hakkındaki görüşlerinin büyük bir bölümünü içermektedir. Foster (2022: 72-79; 215-243)’ın görüşleri şu 

şekilde özetlenebilir:  

Sanayi Devrimi on sekizinci yüzyılın sonlarında olmasına rağmen Antroposen büyük ihtimalle 1940’ların sonu ve 

1950’lerin başında ortaya çıktı, 

1950’den sonra insan faaliyetlerinin yıkıcı etkisi artmış ve nükleer silah denemeleri de buna eklenmiştir,  

İkinci Dünya Savaşının ardından başlayan soğuk savaşın etkileri iklim krizinde önemlidir, 

Antropojen Dünya tarihinde yeni bir çatlaktır, 

Antropojen çağda yeryüzünü korumak için radikal toplumsal (siyasi ve ekonomik) değişim gereklidir, 

Ve ayrıca Foster, Rachel Carson ve Bertolt Brecht hayranıdır. 

 
10 Jeologlara göre Dünya yaklaşık beş milyar yılda oluştu. Bu süre 4 temel dilime ayrılabilir. Bunlar; Prekambiyen, Paleozik, Mezozoik, 

Neozoik’tir. Son dilim alt dilimlere sahiptir bunlardan iri dilim Kuatarner’dır. O’da daha küçük alt dilimlere ayrılır ki bunlardan ilki 

Pleistosen’dir. Holosen (tamamen yenilenmiş anlamına gelir) ise içinde yaşadığımız dilimi ifade ediyordu ta ki Crutzen’in görüşlerine 

kadar. Antropos insan türü, Antroposen insan türünün dönemi anlamına gelir (Uğur, 2021: 559).  
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3.2. Kapitalosen 

Antroposen yaklaşımı ve kavramı, yukarıdaki varsayımlar, sonuçlar ve çözümlemelerin yanlış olduğunu düşünen, 

küresel ısınmanın sorumlusu olarak kapitalist devletler, sermaye biriktiricileri ya da tam olarak dünya sistemleri değil de 

insanlığı sorumlu tutma hatası nedeniyle, kimi yazar ve düşünürler tarafından reddedilmektedir. Bu düşünceleri 

savunanların bir kısmı Antroposen yerine Kapitalosen (sermaye çağı) kavramını tercih ve telkin etmektedir. Moore 

(2016a)’a göre, Kapitalosen, Antroposenin olağanüstü popülerliği karşısında bir kontrpuan, bir geo-poetikdir ayrıca 

Crutzen ve Stoermer’in (2000) başlattığı tartışmanın kalbine girmenin bir yoludur.  

Kapitalizmin çevre konusundaki bozucu etkilerini dünya tarihi analizi ile ele alan akademisyenler arasında önde 

gelenlerden birisi de Jason W. Moore’dur diyebilirim. Moore (2000), çevre konuları ile Marksizm arasındaki bağı dünya 

sistemleri analizi ile kurmuştur (Moore, 2003; 2011; 2017). Moore, kurduğu bu bağın büyük bir bölümünde Immanual 

Wallerstein ve Giovanni Arrighi’nin yaklaşımlarını hem benimsemiş hem de bu yazarlardan Arrighi ile ortak çalışma11 

yapmıştır.  

Moore’un yaklaşımını ve Antorposen yaklaşımına yönelik eleştirilerini sıralamadan önce Kapitalosen kavramına 

göz atmakta fayda var. Kavram ilk kez, günümüzdeki anlamı ile Andreas Malm12 tarafından 2009 yılında, henüz öğrenci 

iken, İsveç’te bir seminerde kullanmıştır (Haraway, 2015:163, Moore, 2016a: 5). Malm (2016)’a göre, soyut uzay, soyut 

zaman ve anarşik rekabet yoluyla süregelen sermaye birikimi, sürekli artan miktarlarda yakıt talep etmektedir ve 

Antroposen anlayışının arkasında bir fikir birliği pek olası değildir, o halde bilimsel olarak daha doğru bir adlandırma 

Kapitalosen olacaktır. Çünkü bu gelişmeler insanlığın değil, sermaye birikiminin jeolojisidir (Malm, 2016: 417). 

Kapitalosen, “kartezyen bir yaklaşım olan” Antroposen’e karşı, holistik bir yaklaşıma sahiptir. Moore (2016b)’a göre 

Antroposen sadece gezegenin içinde bulunduğu iklim krizini yanlış anlaması ile değil, aynı zamanda, gezegenin 

doğasındaki devam eden durum değişikliklerini açıklarken bu değişikliklerin ardında yatan tarihi mistik hale getirmesi 

nedeniyle de tehlikeli bir kavramdır13.  

Moore (2016b), bu mistifikasyonları şu şekilde özetler;  

Kavramın etkisi, öykü-anlatma gücünden ve insanlar ile yeryüzü-sistemini tek bir anlatıda birleştirme kapasitesi ile 

ilgilidir,  

Hem zayıf olduğu nokta hem de tahrif gücünün kaynağı ise yeryüzü-sistemi ile insanlığı tek bir anlatıda 

birleştirme şeklidir,  

Diyalektik olmadığından, bu birleştirme parçaların birliği, gezegeni şu anda içinde bulunduğu yok oluş haline sokan 

kurucu tarihsel ilişkileri birbirinden ayıran idealist bir yaklaşımdır.  

Moore (2016a)’a göre kapitalizm bir dünya ekonomisinden daha fazlasıdır, dünya ekolojisidir. İklim krizinin esas 

nedeni soyut “insanlığın” yerküre üzerindeki artan etkinliği değil, insanlığın içindeki egemen sınıf olarak burjuvazinin ve 

hâkim ekonomik sistem olarak kapitalizmin aşırı üretim ve aşırı tüketim hırsıdır (Moore, 2021). Moore (2003)’un 

yaklaşımının merkezinde maddi toplumsal ilişkileriyle kapitalizm yer alır. Bu yaklaşım, yazarın dünya sistemleri analizinin 

temel argümanları ile kurduğu bağın göstergelerinden birisidir.  

Moore (2017)’un Foster ve arkadaşları ile olan görüş farklarının temelinde metabolik çatlak yaklaşımı önemli bir 

yer tutmaktadır. Metabolik çatlak ile Foster, doğa ve insan arasında ikili (düalist ve kartezyen) bir yaklaşımı benimsediğini 

göstermiştir (Moore, 2011). Oysa Moore (2011)’a göre Marks ve Engels’in metabolik çatlaktan anladığı kır-kent diyalektiği 

ile sosyal yapıda meydana gelen metabolik çatlaktır. Moore (2011:8)’a göre, Metabolik Çatlak Okulunun kurmuş olduğu 

bağlam diyalektikten çok kartezyen bir yaklaşımdır. Doğanın kendisi tesadüfi doğal olayların sonucu iken, çevre sorunları 

doğrudan sermaye birikiminin ürünü ve sonucudur (Moore, 2016a). Çevre sorunları yalnızca doğanın kendi içsel gerçekliği 

nedeniyle kendince ortaya çıkan basit şeyler değil aksine toplumsal ilişkiler aracılığıyla yeniden üretilen doğaya yerleşiktir 

(Moore, 2016a). 

Moore (2017)’un Kapitalosen yaklaşımındaki temel argümanlarından birisi de doğanın tarihsel ilişkiler bütünü 

olduğudur ancak insan ve insan dışı ilişkiler bu tarihsel süreç içerisinde yeniden oluşturulmakta ve üretim süreçlerinin hem 

üreteni hem de ürünü olmaktadır. Ona göre, bu tarihsel süreç hem insan-dışı hem de insanın beklenmedik yollarla doğayı 

sürekli dönüştürmesidir. Antroposen ve takipçileri, tam da kapitalizmin yaptığı gibi, sermaye birikimine meşruiyet 

yaratabilmek için doğal olanla toplumsal olanı birbirinden ayırmaktadır (Moore, 2017). 

 
11 Bu çalışma hakkında detaylı bilgi için bkz. Arrighi ve Moore (2001). 
12 Andreas Malm, Fossil Capital (2016), How to Blow up a Pipeline (2021) gibi kitapları ile enerji ve kapitalizm ilişkilerini Marksist bakış açısıyla ele 

alan akademisyendir.  
13 Moore, endişelerinde haklı olabilir, “ARKAS News” adlı bir sitenin sürdürülebilirlik başlığında Moore’un belirttiği gibi bir yaklaşımı görebiliriz. 

Buradaki makaleye göre, çevre felaketleri Antroposenin bir sonucudur. Burada iki tane çok önemli husus var ilki, metinde Antroposen kavramı fail 

olarak kullanılmıştır oysa çağlar çevre kirliliğine neden olamaz, aslında bu bir iklim krizi ve bu krizde diğerleri gibi faili saklama konusunda çok 

mahir. Kavramların gücü burada ortaya çıkıyor. Bu makale hakkında detaylı bilgi için bkz. https://arkasnews.com/antroposen-ve-yedinci-kita/ [Erişim 

Tarihi: 29.08.2022] 

https://arkasnews.com/antroposen-ve-yedinci-kita/
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Moore (2016a)’a göre Antropojendeki yeşil aritmetik (İnsan faaliyetleri + Doğa = iklim krizi) hatalıdır ve 

Kapitalosen onun radikal bir bükülmesi değildir. Kapitalosen, daha çok, kapitalizmi doğayı organize etmenin bir yolu 

olarak, kapitalist bir dünya ekolojisi olarak ele alır. Kapitalosen modern dünya tarihinin temel tarihsel modelini “Sermaye 

Çağı” olarak yakalar -ve güç, sermaye ve doğanın bir dünya ekolojisi olarak kapitalizmi tanımlar (Moore, 2016a).  

Moore (2016a)’a göre Kapitalosen şu temel hususları içermektedir;  

Kapitalizmin tarihinin organik bir bütün olarak sermaye, güç ve doğa ilişkisi olduğunda ısrar eder. Bunun anlamı 

dünya ekolojisidir,  

Kapitalizm ne sadece ekonomik ne de sadece sosyal bir sistemdir, bunun yerine tarihsel olarak konumlanmış bir 

metabolizma ve düzenekler kompleksidir, 

Kapitalizmin tarihi fosil yakıtlara veya İngiltere indirgenemez, yaklaşık 500 yıllık bir süreci kapsar, 

Kapitalizmin tarihi, iktidar ve yeniden üretim ilişkilerinin tarihidir. Bu ilişkiler, on altıncı yüzyıldan itibaren kömür 

ve diğer enerji kaynaklarını içine almış; art arda küresel fetih dalgalarına ve Ucuz Doğanın dünya çapında ele geçirilmesine 

izin verilmesi ile açıklanabilir,  

Kapitalosen argümanı, Avrupa merkezli yaklaşımların ve on sekizinci yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan kapitalizm 

argümanın yanlış olduğunu ileri sürer.  

Sanayi devrimi küresel ısınmanın sıçramasında etkili olmuştur ancak tek unsur değildir.  

Bu argümanalar birlikte değerlendirildiğinde, Moore’un Kapitalosen14 yaklaşımının temelinde dünya sistemleri 

analizin ağırlığı fark edilir. Özellikle batı merkezci yaklaşımı reddetmesi, Antorposenin takındığı evrenselci yaklaşıma katı 

tavrı, kapitalizmin tarihi için geçerli alternatif argümanlar, ilerleme mitinin kriz ile sonlanacağına dair argümanın eleştirisi 

dünya sistemleri analizinin beş temel sütunundan dördüne gönderme içermektedir. 

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada iklim krizini, iki Marksist yaklaşım ve bu yaklaşımlara ait iki kavram üzerinden tartıştım. İklim krizinin 

ilerleyişini körlerin körlere rehberlik ettiğine dair bir metafor ile ele almaya çalıştım. İklim krizi sadece düşünce değil 

eylem dünyasının da iliklerine kadar hissetmesi ve kavraması gereken bir konu olarak boyutlarını çoktan aşmıştır. Giddens 

Paradoksu, iklim krizi ile mücadelede devletin, piyasanın ve sivil toplumun (ancak yirmi birinci yüzyılda toplum bu üç 

formdan oluşmuyor) tercihleri ve seçimleri hakkında temel bilgileri, oldukça kompleks bir yapıyı, basit bir şekilde 

anlatması bakımından son derece önemlidir. İklim krizi gerçekliğini anlamakta zorlanan yapının tüm failleri zaman 

geçtikçe geç kalıyor.  

İkinci bölümde iklim krizinin belli başlı göstergelerini paylaştım. Buna göre karbon salınımı 1950’li yıllardakinin 

bir buçuk katıdır, küresel buzul düzeyleri hızla düşüyor, deniz buzu su seviyesi azalıyor, küresel deniz suyu seviyesi 

yükseliyor. Küresel ısınma geçmişte görülmemiş bir düzeyde yaşam alanlarını tehdit ediyor. Tüm bunları nitelendirmek 

için iklim krizi kavramını kullananların sayısı, dönemsel değişikliklere rağmen, hızla artıyor. İklim değişikliğini kriz ile 

nitelendirirken Offe (1984)’nin krizi olaylar düzeyinden değil, olayları yaratan mekanizmalar düzeyinde kavrayışını 

benimsedim. 

Üçüncü bölümde iklim krizini ele alan Marksist yaklaşımlardan Yeşil Marksizm’i ve Ekolojik Marksizm’i, bu iki 

görüşü temsil eden Moore ile Foster’ın iki kavramını ele aldım ve tartıştım. Foster’ın Antroposeni ile Moore’un 

Kapitaloseni arasındaki farklılıkları ve az sayıdaki benzerlikleri ortaya koymayı denedim. Bu iki kavramı ele alırken dünya 

sistemleri analizinin yapı ve fail kavramlarını tercih ettim. Kapitalosenin dünya sistemleri analizini temel alan yapısı ve 

kapitalizmin tarihine yönelik argümanları onu Antroposenden ayırmaktadır. Her iki kavram da iklim krizinin kaynağını 

kapitalizm olarak kabul eder ancak kapitalizmin ortaya çıkışı ve küresel iklim krizinin göstergeleri konusunda birbirinden 

farklılaşır. Bu farklılık iki kavrama sahip düşünürler arasında Marksist bir çatlak oluşturmuştur. Foster’ın yaklaşımı insan 

ve doğayı iki ayrı parça gibi tasarlayarak mekanik bir determinizme, kartezyen yaklaşım ile, göz kırpmaktadır. Her iki 

görüş için Dünya’nın sonunu ilan ettiklerine yönelik eleştiriler de vardır ancak bu eleştirilerin her iki yaklaşım için de 

geçerli olduğunu söylemek güçtür.   

Sosyal bilimlerin önünü açmak için çağrıda bulunan Wallerstein (2021)’ın dünya sistemleri analizini iklim krizine 

uyarlayan Moore’un jeolojiden evrilmiş bir kavram olan Antroposene sıcak bakması pek olası değildi. Sosyal bilimciler 

için su sorunun önemli olabileceğini düşünüyorum: İnsan bedenini ve yerküreyi betimlemek için sağlık ya da beşerî 

bilimlerin kullandığı kavramlar üzerine mi düşüncelerini inşa edecekler ya da karşılaştıkları olguları kendileri mi 

 

14 Üçüncü bir yol arayanlar için: Donna Haraway önerilebilir. Haraway insan biyolojisi eğitimi görmüştür ve Feminist akım içinde hatırı sayılır bir 

yer işgal eder. Haraway (2016), başlangıçta Kapitalosen yaklaşımına daha yakındı. Hatta kavramın ilk kullananları arasındaydı . Ancak Antroposen 

ve Kapitalosen’in Dünyanın sonuna işaret ettiğini düşünmüş ve bu kavramların kendinden fazla emin kavramsallaştırmalar olduklarını ileri 

sürmüştür. Alternatif olarak Chthulucene kavramını önermiştir (Haraway, 2016: 35). Haraway’e göre tarihi yapan insanlar, insa nların aletleri ya da 

halklar değildir. Tarih, yerkürenin ve onun üzerinde olan canlı cansız kuvvetlerle birlikte kurulmuştur ve Chthulucene, biyo -çeşitliliğin 

birlikteliğini imgeler (Haraway, 2016: 59). 

 



 

 

80 

betimlemeyi tercih edecekler? Burada tartıştığım iki kavram bu soruyu teraziye koymaktadır. Moore’un yaklaşımı ve 

kavramlaştırması tam olarak Wallerstein (2021)’ın işaret ettiği betimleme özelliklerine sahiptir. 

Başlangıçta sorduğum üç soruya Kapitalosen yaklaşımının verdiği yanıtların güçlü argümanlara sahip ve ikna edici 

olduğunu ileri sürüyorum. Bu yanıtlar şunlardır; i) iklim krizi kapitalizmin arterlerinden beslenir, ii) kapitalizmin tarihi ile 

paraleldir ancak yıkıcı gücü sanayi devrimi ile pekişmiştir, iii) bu krize sınırsız sermaye birikimi ile dünya sistemleri yön 

vermektedir.  

Neden iklim krizini bilmek, anlamak ve tartışmak istiyoruz? Çünkü, “sanırım” bunu bir sorun olarak görüyoruz. O 

halde amaçlarımız arasındaki ilk sırada buna bir çözüm üretme planı olmalıdır. İklim krizi ile kurduğumuz bağ veya onun 

dünyaya etkisini anlamak ya da anlamlandırma gayreti politik bir yaklaşımdır. İklim krizi sadece bozulan ekolojiyi değil, 

tüm sosyal ve fiziki alanları etkileyen ve bunların dışındaki tüm süreçleri de etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. 

Örneğin yoksullar ve varsılları, göçmenleri ve yerlileri, kutupları ve savanayı, Avrupa’yı veya Tibet’i etkileyebilme 

potansiyelinden bahsediyorum. Küresel bir sistemin sonuçları küresel etkilere sahip olacaktır ve küresel politik yaklaşımları 

içermelidir. 

Ana akım ile Eleştirel yaklaşımlar için, sanırım birkaç sorunun yanıtı, önümüzdeki elli yılda verilmiş olacak. Küresel 

iklim gelişmelerini durup izlerken ya da gidişatın nereye varacağını beklerken, ki son 200 yıldır böyle olmaktadır, büyük 

ihtimalle kusursuz bir dinamiğe sahip kapitalizm evrilebilir mi? ya da Sürdürülebilir bir kapitalizm, geçmişin tüm 

çatallanmalarında olduğu gibi, tekrar yaratılabilir mi? Ana akım bunlara yanıt arayabilir. Kriz, sadece kriz yaratan olay 

veya olguların etkisi ya da derinliği olmasa gerek, onun sistemi dönüştürme, yok etme, değiştirme gücü ile de doğrudan 

ilgilidir. Dünya yeni bir jeo-kültüre hazır mı? veya Bunu istiyor mu? Değişim mecburiyeti bir meşruiyet yaratabilme 

kapasitesine ulaşacak mı? Eleştirel yaklaşımın yanıt bulması gereken sorular bunlardan ibaret değildir şüphesiz ancak bu 

sorular da bütünün parçası olabilir.  

Üç aksiyom iklim krizinde önemli olabilir bunlar; i) iklim krizinin varlığını ve işleyiş mantığını 

betimleyebileceğimizi kabul etmek, ii) onu ortaya çıkaran şeyleri ve sahip olduğu gerilimleri kabul etmek ve son olarak iii) 

devamını isteyenlerin (bir düzen savunusu) veya değişimi isteyenlerin varlığını bilmek.   
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SS10 

İklim Değişikliği Söylemlerindeki Eksikliklerin Bireylerin Harekete Geçmesi Üzerindeki Etkileri 

Özlem ATEŞ GENÇTAN1*  Elif TAGRİVERDİ² 

1 Ümraniye Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye 
*Sorumlu Yazar: ozlem.ates@umraniye.bel.tr 

² Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye 

Bu çalışmada iklim değişikliği neden ve sonuçlarına dair pek çok görsel ve yazılı yayın yapılmasına, sempozyumlar, 

konferanslar düzenlenmesine, devletler tarafından ortak hedefler koyulup uluslararası anlaşmalar imzalanarak tüm bunlar 

kamuoyuna aktarılmasına rağmen birey ölçeğinde aksiyona geçilmeme nedenlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. İklim 

değişikliği farkındalığına ilişkin pek çok çalışma yürütülmüşse de; farkındalığı oluşturma ve kişilerin aksiyona geçmesi 

aşamasında var olan eksiklikler ve hataların tespitine dair yeterli çalışma bulunmamaktadır. İklim değişikliğine karşı neden 

yeterli ve gerekli aksiyon oluşmadığı sorusu ile yola çıktığımız bu çalışmamızda literatürdeki eksikliğin giderilmesi 

hedeflenmiştir. Görsel ve yazılı mecralar ve eğitim araçları başta olmak üzere farklı alanlardaki iklim değişikliği anlatımını 

incelenmiş, araştırma grupları ile yaptığımız anket çalışması ve uzman mülakatları ile de iklim değişikliği anlatımının 

kişilerin aksiyona geçmemesi üzerine etkilerine dair somut veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Yapmış olduğumuz 

incelemeler neticesinde iklim değişikliğinin yazılı ve görsel mecralarda uzaktaki bir gelecekte meydana gelecek sonuçları 

olan, çoğunlukla endüstrinin meydana getirdiği bir bilimsel gerçekmiş gibi ifade edildiği tespit edilmiştir. İklim 

değişikliğine dair kamuoyu oluşturmaya çalışılırken çoğunlukla gelecek kuşakların havasının, suyunun, toprağının 

korunmasına dair sloganlarla karşılaşılmıştır. Araştırma grupları ile yapmış olduğumuz anket çalışmasında da benzer 

şekilde iklim değişikliğinin geleceğe dair bir kriz olarak görüldüğü, büyük şirketlerin ve devletlerin neden olduğu ve ancak 

onların çözebileceği, kişilerin iklim krizini çözecek güçlerinin olmadığı, iklim krizine dair söylemlerin fazla bilimsel ve 

anlaşılır olmadığına dair görüşler gözlemlenmiştir. Neticede iklim değişikliğinin mümkün olduğunca bilimsel verilere 

dayanan ancak toplumun her kesiminin anlayacağı bir dil kullanılarak, geleceğin değil şu anın krizi olarak, yalnızca 

endüstrileşme değil kişilerin kendi hayatlarında yapmış oldukları seçimlerin bir sonucu olarak ortaya çıktığının ve 

sonuçlarının da içinde yaşadığımız zaman diliminde doğrudan hepimizin hayatları üzerinde etkilerinin olduğunun ifade 

edilmesi halinde aksiyona geçen bir kamuoyu oluşturabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelime: iklim değişikliği, aksiyon, söylem, farkındalık 

The Effects of Deficiencies in Climate Change Discourses on Individual Action 

In this study it is aimed to reveal the reasons for not taking action on individual scale, despite many publications on 

the causes and consequences of climate change, symposiums and conferences, common goals set by states and international 

agreements signed and all these are communicated to the public.  

Whereas many studies have been carried out on climate change awareness; there are not enough studies on detecting 

deficiencies and errors that exist during process of raising awareness and taking action. In this study, which we set out with 

the question of why there is not sufficient and necessary action against climate change, it is also aimed to eliminate 

deficiency in the literaure. Climate change narratives in different fields, especially in media, educational tools, were 

examined and concrete data on the effects of climate change narrative on people’s failure to take action were tried to be 

obtained through the survey study and expert interviews. As a result of the investigations we have made, it has been 

determined that climate change is expressed in media as if it is a scientific fact, mostly created by industry with 

consequences that will occur in the distant future. While trying to create public opinion on climate change slogans about 

protecting the air, water and soil of future generations were encountered. Similary in the survey study we have done it has 

been observed that climate change is seen as a crisis about the future, that it is caused by large companies and states and 

can only be solved by them, that people as individuals do not have power to solve crisis.  Additionaly discourses on the 

climate crisis are very scientific and not understandable. As a consequence climate change should be explained to public 

in an understandable language as much as possible, in addition to scientific information and facts, as a crisis of present, the 

crisis has emerged as a result of not only industrilization but also the choices people have made in their own lives. It has 

been concluded that if all of these impact is expressed, it can create a public opinion that takes action. 

Keywords: climate change, action, discourse, awareness 

Giriş: İnsanların dünya kaynaklarını sonsuzmuş gibi kullanması, yaşanan endüstriyel ve teknolojik gelişmeler 

sonucunda sanayi ve üretimin hızla artması kısacası insan davranışları sera gazı salınımını arttırmıştır. Neticede atmosfer 

sıcaklığı artmakta ve bu artış yaşam için gerekli olan düzeni bozmaktadır. İklim değişikliği nedeniyle biyoçeşitliliğin 
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azalması, kuraklık, ani ve değişken büyük ölçekli hava olayları, yangınlar gibi pek çok farklı felaket ve krizle karşı karşıya 

kalmaktayız. İklim değişikliğinin bilim çevrelerince ortaya konulmasından bugüne kadar önlenmesi, farkındalık 

oluşturulması ve çözümler bulunması için pek çok çalışma yapılmıştır. Tüm bu çalışmalara rağmen insanlığın büyük bir 

kısmının iklim değişikliğini önlemek için bireysel aksiyona geçtiğini söylemek mümkün değildir. 

Birey bazlı iklim değişikliği ile ilgili en önemli mücadelenin bu konuda verilecek eğitimlerle bireylere kazandırılacak 

bilinç ve farkındalık olduğu görüşleri çoğunluktadır. Bu alandaki eğitimlerle iklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçları 

öğrenilerek bilgi eksikliğinden kaynaklı aksiyona geçmeme hali giderilmiş olması; iklim değişikliği ile mücadelede başarı 

kazanılması beklenmekte, tek kurtarıcı eğitim için dünya çapında ciddi sermayeler harcanmaktadır. Peki ya bu mücadelenin 

başarısız olmasının sebebi, bilgi eksikliği değil de iklim değişikliğinin anlatılmasında kullanılan dil ise? İklim değişikliği 

birçok disiplinle ilgili oldukça teknik bir alandır. Bu nedenle dünya çapında verilen mücadelede eğitimlerin sayısal 

fazlalığından ziyade içeriği ile ilgilenmemiz gerekmektedir. İklim değişikliğini anlatırken kullanılan birçok kavram ve olay 

insanların canlandıramayacağı kadar soyut kalıp etkisi de bir o kadar az olmaktadır. Yeşil bitkilerin fotosentezle ürettiği 

besini göremeyen insanlara doğanın önemini kavratmak veya azot, karbon ve su döngüsünü ilgi alanı dışındaki lisans 

öğrencilerinin bile kavrayamayacağı şekilde anlatarak dünyamız için ne kadar önemli olduklarının anlaşılmasını 

bekleyemeyiz. Tüm bunlar doktorun hastasına, rahatsızlığını doktor meslektaşı ile konuşurmuş gibi anlatmasına 

benzemektedir. 

İklim değişikliğine ilişkin yalnızca eğitim alanındaki söylemler değil medyadan, siyasilere kadar tüm alanlardaki 

söylemler yerellikten ve bireysellikten uzak, bireylerin hareketleri ile iklim değişikliği olgusunu bağlamayan, krizin 

geleceğin kriziymiş gibi gösterildiği etkisiz kalan ifadeler içermektedir. Çeşitli alanlardaki iklim değişikliği söylemlerine 

odaklanan bu çalışmada literatür taraması ile mevcut algı ortaya konularak; farklı alanlardaki iklim değişikliği 

söylemlerinin incelenmesi, anket ve çeşitli araştırma metodları ile söylemlerdeki bireylerin harekete geçmesi yönünde eksik 

kalan noktanın, tabiri caizse ateşleyici fitilin bulunması amaçlanmıştır. 

Daha önce yapılan iklim değişikliği farkındalığına ilişkin çalışmalarda söylemlere yönelik araştırmalar yapılmış 

olmakla birlikte doğrudan bireylerin harekete geçmesi için eksikliklerin bulunmasını amaçlayan çalışmamız bu yönüyle 

alan yazınına katkı sağlayacaktır. İncelenmesi gereken mecra ve söylemlerin fazla olması nedeniyle kullanılan iklim 

iletişimi dil analizinin ayrıntılı olarak yapılamayışı, alan araştırması olarak bireylerle birebir mülakat yerine anket aracının 

kullanılması çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır.  

iklim değişikliği kavramına ilişkin toplumun mevcut algısının incelenmesi 

İklim değişikliği ile ilgili toplumdaki en temel algı, iklim değişikliği konusunun entelektüel insanların uğraşı olarak 

kabul edilmesidir. İklim değişikliği toplumun büyük bir kesimi tarafından yapmış oldukları bireysel seçimler ve günlük 

yaşantılarının neden olduğu bir olgu olarak görülmemektedir.  Aynı şekilde iklim değişikliğine ilişkin çözümün de birey 

ölçeğinde değil şirketler, devletler, bilim adamları ve çevreciler tarafından bulunması gerektiği yönünde hakim bir görüş 

mevcuttur. İklim değişikliği meselesi her ne kadar önce bilim camiası tarafından bir kriz olarak ortaya atılmışsa da 

günümüze kadar pek çok uluslararası görüşmelere ve hatta anlaşmalara, sempozyum ve kongrelere, eğitimlere, global çevre 

hareketlerine, film ve belgesellerden, görsel sanatlara kadar farklı farklı alanlarda kendine yer bulan bir çevre sorunudur. 

Tüm bu farkındalık oluşturma çabalarına ve kriz boyutundaki gerçekliğine rağmen toplumun büyük bir kesiminde işsizlik, 

açlık, yoksulluk, terör ve toplumsal şiddet gibi ana bir problem olarak değil; konuşulması, tartışılması ve çözülmesi 

ötelenen tâli bir problem alanı olarak algılanmaktadır. Bunun nedeni iklim değişikliğinin anlaşılması güç, disiplinler arası 

ve teknik bilgiyi oluşturan bir yönü olmasının yanı sıra; birincil sorun olarak kabul edildiğinde kişilerin gündelik 

hayatlarında yükümlülük ve sorumluluklar getirecek olması da olabilir. 

İklim değişikliğine ilişkin algılardan bir diğeri ise tehdidin var olduğunun kabul edilmesine karşın sonuçlarının 

gelecekte ortaya çıkacağı algısıdır (Öztürk, 2021). Nitekim öğretmenler üzerine yapılan bir araştırmada, tüm öğretmenlerin 

iklim değişikliğinin gelecekteki bir tehlike olmasında hem fikir olduklarını ortaya çıkmıştır. Mevcut bu algı nedeniyle yakın 

bir tehlike olarak görülmeyen iklim değişikliğine karşı hemen ve hızlı önlemler alınması yönünde sorumlulukta 

hissedilmediği; bir nevi başkasının sorunu olarak kabul edildiği söylenebilir. Tehlikenin gelecekte olduğuna dair algı; 

Keynes’in dediği gibi “hepimiz uzun vadede ölü” isek şimdilik bir tehlike yok ve şu an ne yapıyorsak yapmaya devam edip 

gelecekte bununla ilgili arayışlara girebiliriz şeklindeki düşünce yapılanmasına zemin oluşturmaktadır. Oysa, iklim 

krizinde geldiğimiz aşama “tencerenin içinde yavaşça ısıtılan kurbağa öyküsünde olduğu gibi” süreklilik arz etmesine 

rağmen insanların kavrayamayacağı türden sinsice ilerlemektedir  (Mustafa Yıldırım, 2020). 

Tarımsal Kooperatif yöneticileri ile yapılan bir ankette yenilenebilir enerjinin tükenmez olduğunu düşünmeleri 

yönünde elde edilen sonuçta ilginçtir  (Mustafa Yıldırım, 2020). Doğal kaynakları hiç bitmeyecekmiş gibi algılatan 

“yenilenebilir” ve “sürdürülebilir” ifadesi sanki sonsuza kadar tüketeceğiz ve o kendini yenileyecek, o halde bunların 

tüketimini kısıtlamaya gerek yok şeklindeki algının oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlar tüm dünyadaki suyun bir gün 

tamamen bitebileceğine inanmak istemez veya bunu hayal edemezler. Bugün şu saatten itibaren tüm kirleticileri durdursak, 

tüm zararları atıkları yok etsek, milyonlarca ağaç diksek dahi pek çok şeyi geri çeviremeyeceğimizi anlamak için iklim 

değişikliği literatüründen “yenilenebilir”, “sürdürülebilir” gibi algı karmaşasına neden olan kavramları çıkartmak 

zorundayız. 
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Diğer bir yandan ise azınlıkta olsa toplumun bir kesimi iklim değişikliğinin gerçekleşmeyeceğini ya da kendisine 

zarar vermeyeceğini düşünmektedir. Örneğin, Kanada gibi bir kuzey ülkesinde yapılan çalışma katılımcıları iklim 

değişikliği neticesinde havalar ısınacağı için yaşamın daha güzel olacağını, daha az kıyafet alacaklarını ve daha fazla denize 

gidebileceklerini söylemişlerdir. Genel olarak anket sonuçlarında, ankete katılanların %15-%20’si iklim değişikliği 

hakkında hiçbir şey bilmediğini belirtmiştir  (Belma Barak, 2020). 

Diğer bir söylemsel problem, yaşananların dünya çapında olduğudur. Bunu öğrenen insanlar dünya çapındaki bir 

problemi kişisel çabaları ile değiştiremeyeceğini, tersine çeviremeyeceğini, evrendeki milyarlarca insandan biri olarak 

azaltımına katkı sağlayamayacağını düşünüp kendince bu beyhude girişimden tamamen uzaklaşmaktadır ve dünyadaki 

milyarlarca insan bu şekilde düşündüğünde kendini gerçekleştiren kehanet ortaya çıkmaktadır. 

Küresel iklim değişikliğinin dünyanın her yerinde aynı şekilde ve aynı derecede yaşanmayacağı söylemleri insanların 

kendilerini psikolojik olarak daha az etkilenecek tarafta hayal etmelerine sebebiyet verebilir. Burada küresellik vurgusu ile 

dünyanın herhangi bir yerinde iklim değişikliğinden şu veya bu şekilde etkilenmeyecek herhangi bir yer kalmayacağı, 

kısaca hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı vurgulanmalıdır. 

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve iklim krizi gibi değişik tanımlar açısından da algılar farklılaşmaktadır. 

Amerika’da yapılan bir araştırmada, küresel ısınma kavramının muhafazakâr kesimin; iklim değişikliği kavramının ise 

liberal kesim tarafından kullanıldığı ortaya çıkartılmıştır. Küresel ısınma, dünyanın herhangi bir yerinde ölçülen rekor 

soğukluklarla çürütülebilen bir ifade olduğundan küresel ısınmayı yalanlamak için bilinçli tercih edildiği, bu şekilde siyasi 

amaç güden partilerin kendi yönlendirmelerine uygun terimleri seçtiği ortaya konmuştur (Öztürk, 2021). 

Aynı araştırma yine siyasilerin iklim değişikliğinin neden olduğu felaket konusunda da farklı algı yaratma 

durumlarını ortaya çıkartmaktadır. Örnek vermek gerekirse Katrina kasırgasını günah keçisi ilan edip sorumluluktan 

kaçmak istemeleri verilebilir. Benzer şekilde 2021 yılında Bozkurt’ta yaşanan sel olayında, İTÜ’de hazırlanan bir rapora 

göre, yaşanan afete doğrudan iklim değişikliğinin neden olduğunu söylemenin yanılgıya sebep olabileceği, iklim 

değişikliğinden önce doğru yerleşim planlamasının ön planda tutulması gerektiği belirtilmiştir (Öztürk, 2021). 

eğitim alanındaki iklim değişikliği söylemlerinin tartışılması 

Birleşmiş Milletlerin son otuz yılda düzenlediği konferanslarda ve yayınladığı raporlarda iklim değişikliği, her 

bireyin karşı karşıya kaldığı en önemli çevre sorunu olarak görülmektedir. İklim değişikliği ile ilgili kaygılar artarken bu 

sorunu çözmek için eğitim, bir yöntem olarak hedeflenmiştir  (Belma Barak, 2020). 

Ülkemizde ana okulundan lisans hatta yüksek lisansa kadar verilen eğitimler spesifik olarak iklim değişikliğine 

odaklanmak yerine çevre eğitimi şeklinde bütünsel olarak ele alınmaktadır. O nedenle hem çevre eğitimi hem iklim 

değişikliği eğitimin tanımını yapıp bu başlık altında birbirleri yerine de kullanacağız. 

Okul öncesi döneme uygun elli adet resimli çocuk kitabının çevre ile ilgili hangi konuları içerdiği ve çevre eğitimi 

açısından amaçlarının araştırıldığı bir çalışmada, kitapların tamamının farkındalık amacı taşıdığı, yalnızca yüzde 10’unun 

katılım amacı taşıdığı sonucuna varılmıştır. Bunun sonucu olarak da kitapların çevreci bir birey olma açısından çocukların 

özdeşim kurabileceği bir niteliğe sahip olmadıklarından yetersiz görülmüştür  (Tuğçe Güzelyurt, 2019). 

Barak ve Gönençgil (2020) tarafından yapılan ve 5, 6, 7 ve 8. Sınıf müfredatlarında iklim değişikliği ile ilgili kazanım 

söylemleri şu şekildedir; 

“Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.” 

“Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark   eder.” 

“Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir.” 

“Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir.” 

“Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.” 

“Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini 

değerlendirir.” 

“Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışı.r” 

“Yakın çevresindeki hava olaylarını gözlemler, sonuçları kaydederek hava olaylarının değişkenliğini fark eder” 

“Hava olaylarının sebebini günlük sıcaklık farklılıkları ve oluşan alçak ve yüksek basınç alanlarıyla açıklar.” 

“Yeryüzü şekillerinin oluşumu ve değişiminde hava olaylarının etkisini örneklerle açıklar.” 

“İklimin, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava olaylarının ortalama durumu 

olduğunu ifade eder ve iklimlerin zamanla değişebileceğini kavrar.” 

“İklim doğal ve beşeri süreçler vasıtasıyla zaman ve mekân üzerinde değişir.” 

 

Aynı araştırmada bu söylemlerin değerlendirilmesi de yapılmış olup buna göre; 

 

İklim değişikliğini yerel unsurlarla bütünleştirmesinin yüzeysel olduğu, 

Doğal afetlerin zararını arttıran insan eylemlerine değinilirken iklim değişikliği üzerinde durulmaması, 

Sürdürülebilir kalkınma için iklim değişikliği eğitimi yaklaşımının gerektirdiği sürdürülebilirlik kavramının 

öğrenciye verilmediği, 
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Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına olumsuz etkileri öğretilirken iklim değişikliği 

bağlantısının kurulmaması, 

 

gibi verilen eğitimde bir takım eksiklik ve hatalar bulunmuştur  (Belma Barak, 2020). 

Prof. Dr. Levent Kurnaz’la yaptığımız mülakatta ise; eğitim sistemimizin matematik, sosyal, fen gibi çok 

bölümlendirilmiş olduğunu, iklim değişikliği eğitiminin bunları örten bir halde sunulması gerektiğini aksi halde küçük 

çocuklara iklim değişikliğinin anlatılmasının zor olacağını ifade etmiştir. Bunun da nasıl yapılacağını örneğin bir matematik 

sorusuna yedirilerek “…dışarıda hava 36 dereceden 38 dereceye çıkınca dünyada şöyle değişiklikler oldu, insanlar 

hastalandı.” tarzında verilen eğitimin tamamında olguya yer vererek çocuklara iklim değişikliği konusunu doğrudan 

öğretmeden iklim değişikliği bilincinin kazandırılabileceğini belirtmiştir. İklim değişikliği eğitiminin haftalık müfredatta 

ne kadar saat verildiğinden ziyade tüm ders içeriklerine yedirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Çocukların iklim değişikliği 

konusunda eğitilmelerinde öncelikle öğretmenlerin eğitiminin de çok büyük öneme sahip olduğunu aktarmıştır. 

Eğitim ile iklim değişikliğinde mücadelede eğitimi bir araç olarak kullanabilmek için öncellikli olarak bu türden 

dersleri seçmeli değil zorunlu olarak müfredata almamız gerekmektedir. Bir diğer önemli husus ise iklim değişikliğinde 

insan öğesinin önemi ve etkisi söylemleri vurgulanmalıdır. Sürdürülebilirlik, kalkınma iklim değişikliği ile ilişkilendirilip 

tüm bunların kökeninde insan olduğu ve gidişatı olumluya çevirmenin de yine insanların elinde olduğu şeklindeki söylemler 

iklim değişikliğiyle mücadelede başarı şansımızı yükseltecektir.  

medyada yer alan iklim değişikliği söylemlerinin tartışılması 

Küresel iklim değişikliği, tüm insanlığı ve dünyayı ilgilendiren en önemli çevre konularından olsa da kitle iletişim 

araçlarında yer alışı oldukça azdır. Çalışmamızda medya araçlarını yazılı, görsel ve sosyal medya olarak ayırarak 

inceleyeceğiz.  

Toplumu bilgilendirme misyonu olması gereken gazete ve televizyon hem ticari bir işletme hem kendi kodlarından 

kaynaklanan sorunlu yapısı nedeniyle; gazeteler daha fazla satış yapabilmek, televizyonlar daha fazla izlenmek için 

toplumu bilgilendirme misyonunu geri plana alarak; sansasyonel olaylara, magazine ve eğlence programlarına 

yönelmektedir. İklim değişikliğinin yavaş ilerleyen ve toplum tarafından fark edilmeyen bir olgu olması nedeniyle aniden 

gelişen, daha ilgi çeken olaylara nazaran bahsi geçen tiraj ve reyting kaygıları nedeniyle medyada daha az yer almaktadır. 

Günümüzde iklim değişikliğinin en büyük kanıtı olan aşırı doğa olaylarına ilişkin medya içeriklerinde bile konu felaketin 

nedeni olan iklim değişikliği ile bağlantı kurulmamakta söylemlerde daha çok oluşan afet ve zararlara dikkat çekilmektedir  

(Mesut DEMİRCAN, 2016). 

İklim değişikliğinin medyada yeterli yer bulamayışının bir diğer nedeni de ülke gündeminin yoğunluğudur. Savaş, 

terör, siyasi ve toplumsal çalkantılar nedeniyle iklim değişikliğine ilişkin içerikler arka plana itilmektedir.  

Buna ek olarak iklim değişikliğinin soyut ve karmaşık yapısı, toplumun ilgisini canlı tutacak şekilde haberleştirmeye 

uygun olmaması bu arka plana itilişin bir diğer nedeni olarak görülebilir.  

Yine medya çalışanlarının konuya dair bilgi azlığı, uluslararası medyadan derlenen iklim değişikliği haberlerinin 

yerelleştirilememesi gibi nedenlerle aşırı hava olaylarına ilişkin haberlerin iklim değişikliği ile ilişkilendirilmesini, 

uluslararası iklim değişikliği konferanslarının ise politik ilişkiler olarak aktarılması ve aynı şekilde de algılanmasına neden 

olmaktadır  (Ümit ŞAHİN, 2017). 

İklim değişikliğinin Türk medyasında nasıl, ne oranda yer aldığı ve bunun zamansal farklılaşmasına yönelik 

çalışmalar sınırlı olsa da gündeme girişi olarak 2006-2007 yıllarında ve o dönem yaşanan kuraklıkla bağlantılı olarak yer 

bulduğu söylenebilir. 2007 yılında iklim değişikliği ile ilgili olarak önemli olaylar gerçekleşmiştir. Hükümetler Arası İklim 

Değişikliği Paneli (IPCC)’nin Dördüncü Değerlendirme Raporu’nun yayınlanması, G8 ülkelerinin uluslararası gündeme 

taşınması, Uygunsuz Gerçeklik filminin vizyona girmesi bunlardan en önemlileridir. Bunlar; küresel, yerel ve bölgesel 

sorunların kuraklık, içme suyu ve tarımsal üretim kayıpları ile ilişkilendirilmesini sağlamıştır. Gezegenin değişik 

yerlerinden gelen sel, tayfun, buzulların erime haberleri ile de iklim değişikliği görünür kılınmıştır. 2007 yılından sonra 

azalarak ülke gündeminde kalan iklim değişikliği Kopenhag İklim Konferansı’nın (COP 15) yapıldığı 2009 yılına kadar 

gündemde kalmıştır. Bu dönemde verilen haberler ise hem bilimsel hem de uluslararası politika gündemi kullanılarak 

“büyük bir tehlike” olarak sunulmuştur. Fakat bu dönemde de sebepler gölgede bırakılmış, bilimsel bulgular derinlemesine 

irdelenmemiş, çoğu zaman kaynağa atıf yapılmamış, “bilim insanları küresel ısınmanın milyonların hayatını tehdit ettiğini 

söylüyor” gibi iddialarla yetinilmiştir. Dolayısıyla alışılmadık iklim olayları hariç Türk medyasında konu kendine yer 

bulamamıştır. Bunun nedeninin yukarıda bahsettiğimiz üzere ülkenin son yıllardaki siyasi ekonomik gündeminin yoğun 

olmasıyla ilgisi olabileceği gibi gazetecilik ve televizyonculuk pratikleriyle de ilgisi kurulabilir  (Ümit ŞAHİN, 2017). 

 Yazılı Medya 

İklim değişikliği haberlerinin gazetelerde ne şekilde yer bulduğu, iklim değişikliğinden ne ölçüde ve nasıl 

bahsedildiğini ortaya koyabilmek için gazete arşiv taraması yapılmıştır. Beş farklı gazete incelenmek istense de “iklim 

değişikliği” anahtar kelimesi ile yapılan araştırmalarda ancak iki gazetenin arşivlerinin buna imkan verdiği görülmüştür. 

Bu gazeteler A ve B şeklinde isimlendirilmiştir. 
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A Gazetesinin 2 Haziran 2022 tarihli ‘Uzmanından Türkiye İçin Kuraklık Uyarısı’ başlığı ile yayınlanmış olan 

haberinde kış döneminde kar ve yağmur şeklinde yeterli yağış alındığı fakat Nisan ayı itibariyle kuraklığın yaşandığını; bu 

durumun tahıl ve yağ bitkilerinin hasadını olumsuz etkileyeceğinden bahsedilmektedir. Fakat kuraklığın iklim değişikliği 

ile ilişkilendirilmesi yapılmayıp bu durumun meteorolojik bir kuraklık olduğu vurgusu yapılmıştır  (DHA, 2022). 

Yine A gazetesinin 18 Aralık 2021 tarihli ‘Uzmanlar, ‘Kıyamet Günü’ buzuluna karşı uyardı’ başlığı ile verilen 

haberinde 500 milyar ton ağırlığındaki Kıyamet Günü Buzulunun parçalara ayrıldığından, erimenin 1990’lardan bu yana 

en hızlı erime seviyesine ulaştığından, buzulun erimesinin, yıllık küresel deniz seviyesi artışının yaklaşık yüzde 4’üne 

katkıda bulunduğundan, bundan daha da endişe verici olarak dünyanın en büyüklerinden biri olan Thwaites buzulunun hem 

üstünde hem de altında büyük çatlaklar ve yarıklar açıldığından bahsedilmiştir  (BELİRSİZ, Uzmanlar Kıyamet Günü 

Buzuluna Karşı Uyardı, 2021). Haberde buzulun ismi dahi ürpertici olmakla birlikte bilimsel bulgular ile insan yaşamının 

tüm bu olanlardan nasıl etkileneceğine dair hiçbir açıklamaya rastlanmamaktadır. Bu durumda haberin insanlar üzerindeki 

etkisini azaltmaktadır. 

Bir başka A gazetesinin 15 Aralık 2021 tarihli ‘Kış Ortasında Erik Ağaçları Çiçek Açtı’ başlıklı haberinde 

sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi olayını bir çiftçinin “Aralık ayına gelindi ama havada hâlâ soğuma 

yok. Sıcak havaya aldanan bazı erik ağaçları da çiçek açtı” sözlerine yer vererek aktarılmış, haberde sıcaklık artışı, iklim 

değişikliği ile hiçbir şekilde ilişkilendirilmemiştir  (BELİRSİZ, Kış Ortasında Çiçek Ağaçları Çiçek Açtı, 2021). 

Yine A gazetesinden alınan 22 Kasım 2021 tarihli haberinde; ‘Mars değil, Marmara Gölü’ başlığı ile eskiden 20 

bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü’nün Mars yüzeyine benzer görüntüleri habere taşınmıştır. Gölde bir 

zamanlar balık avcılığının yapıldığını şimdilerde ise terk edilen teknelerin çürümeye yüz tuttuğu şeklinde eski ve yeni hali 

karşılaştırılmış; gölün bu hale gelme sebebi ise ‘Küresel ısınma ve gölü besleyen kaynakların baraja dönüştürülmesi gibi 

nedenlerden dolayı kuruyan göl adeta çöle dönüştü’ şeklinde bir cümle içinde iklim değişikliği kavramı geçirilerek 

verilmiştir  (Belirsiz, 2021). 

B gazetesine geçecek olursak; gazetenin 29 Haziran 2022 tarihli bir haberinde; Kastamonu, Bartın, Zonguldak, 

Karabük ve Sinop’ta yaşanan son sel olayları haberlere sadece durum analizi şeklinde yansımış. Can kaybı olup olmadığı, 

mal kaybı miktarı, bölgeye sevk edilen yardım ve afet çalışmalarına yer verilirken yaşanan olayların sebebine ve iklim 

değişikliğine ilişkin hiçbir ifadeye yer verilmemiştir  (DHA-İHA, 2022). 

Yine B gazetesinde 27 Haziran 2022 çıkan ‘Fosil yakıta ‘U’ dönüş’ başlığı ile yayınlanan haberinde benzinli ve 

dizel araç satışının 2035 yılı itibariyle yasaklanacağı yönünde alınan Avrupa Parlamentosunun kararına karşı Almanya, 

Bulgaristan, İtalya, Portekiz, Slovakya ve Romanya’nın kararın 2040 yılına ötelenmesi görüşlerine yer vermiştir  (DİL, 

2022). Karara en sert tepkinin ise Almanya’dan geldiği bildirilen haberde; Alman Bakanının “Geçisin bir dayatma olarak 

sunulmasının zararlı sonuçlara yol açabileceğini şu sözlerle anlattı: Elektrikli araçlar devlet teşvikleri olmadan fosil 

yakıtlara göre hâlâ çok pahalı. Bataryalar yeterince ucuzlamadan, yeni nesil araçlar için gerekli hammadde temini 

kolaylaşmadan bir geçişi dayatma; tüketicileri de zor durumda bırakır. Bu süreç bir dayatma olmamalı, karşılıklı görüşle 

alınarak ortak paydada buluşulmalı.” şeklindeki ifadelerine yer verilmiştir. Ancak dayatma ve maliyete ilişkin bilgiler 

verilerek ve fosil yakıtı özendirici nitelikte algılanabilecek bir başlık atılarak verilen konu haberde küresel ısınma nedeniyle 

bu tip yakıtlardan vazgeçilmesinin öneminden hiç bahsedilmemiştir. 

Son olarak B gazetesinin 21 Haziran 2022 tarihli haberinde: “Kanada'da 134 yıl sonra bir ilk... Sıcaklık Rekoru” 

başlığı ile Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Winnipeg şehrinde hava sıcaklığı 37 dereceye yükselerek, 134 yıl önce 

ölçülen 33,3 derecelik sıcaklık rekorunu kırmasına dair haberde iklim değişikliğinden hiç söz edilmemiştir (İHA, 2022). 

İklim değişikliği yazılı basının bir diğer aracı olan dergilerde ise dosya haberi olarak daha çok iklim değişikliğinin 

bilimsel açıdan anlatılması şeklinde yer bulmaktadır. Bu yayınlar ise genellikle bilim, teknik ve çevreye ilişkin yayın yapan 

dergilerce yapıldığından okuyucu kitlesi de zaten bu konulara ilgi duyan kişiler olmaktadır. Dolayısıyla dergi yayınlarının 

toplumun farklı kesimlerine ulaşmada etkisiz kaldığı söylenebilir. 

Duasını “Gölgeli büyük ağacın kesilmesin”  (Bayraktar, 2021) şeklinde yapan Dede Korkut acaba daha o günlerden 

dünyanın günümüzde geleceği bu durumu tahmin mi ediyordu yoksa o dönem ağacın önemi ve değeri dua olacak kadar 

fazla mıydı bilinmez; ama iklim değişikliği gerçekliği hayatımızın her alanına girdiği gibi sayısı henüz yeterli olmasa da 

edebi bir tür olarak da karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyet dönemi edebiyatımız üzerine yapılan tematik bir araştırmaya 

göre iklim değişikliğini konu edinen herhangi bir eser bulunmamaktadır  (Bayraktar, 2021). Ancak son dönemde iklim 

değişikliği edebiyat alanında da ele alınmaktadır. İklim değişikliği gerçekliğinin iç karatıcı ve rahatsız edici durumu 

nedeniyle kendine genellikle distopik türdeki edebi eserlerde yer bulmaktadır. 

Bu alanda değerlendirilen çalışmaların birinde; “Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmaktan bahsediyoruz ama 

aslında günlük sorunlarla baş başa kalmaktan biraz daha fazlasını yapıyoruz ve uzun vadeli felaketlerin asla olmayacağını 

umuyoruz” sözleriyle bugün tam da içinde bulunduğumuz durumda iklim değişikliği konusunda yaptıkları farkındalık 

çağrısı ile iklim kurgu eserlerin önemi büyüktür. Eserin olay örgüsünün merkezinde yüksek sıcaklığın neden olduğu 

kuraklık, kıtlık, ormansızlık, susuzluk ve salgın hastalıklar vardır. Özellikle 2000 sonrası dünya edebiyatında giren bu türde 

eko-suçluların tasviri yapılıp fabrikalardan dünyaya yayılan zarar anlatılır. Türk edebiyatında oldukça yeni olan bu türde 
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“Günübirlikçiler” adlı öykü eko eleştirel bir metin olması ve onun alt dallarından iklim değişikliğine vurgu yapması 

yönüyle büyük öneme sahiptir  (Bayraktar, 2021). 

Edebiyatımızda bu türden değinmemiz gereken başka bir eser ise Oya Baydar’ın “Köpekli Çocuklar Gecesi” 

romanında da büyük bir iklimsel afet yaşanır, insanlık doğaya verdiği zararların bedelini öder. Yaşanan afet bir son değil, 

yeni bir başlangıç olur. Doğayı hazine gören insanlar dünyayı yeniden inşa eder  (Ergeç, 2020). 

İklim değişikliğini konu edinen edebi türler iklim değişikliğinin iç karatıcı gerçekliğinden ötürü distopik edebiyat 

olarak anıldığından bahsetmiştik. Dolayısıyla bu eserleri okuyanlar distopik bir eser okuduğunu bilerek zaten her şeyin en 

kötü şekli ile işleneceğini düşünüp olayların gerçekleşmeyecek kadar kurgusal olarak görmesine neden olabilir. 

Görsel Medya 

Kitle iletişim araçlarından görsel medya araçlarının kamuoyu oluşması açısından etkisi yadsınamaz bir gerçektir. 

Görsel medya araçları televizyon haberleri, reklamlar, dizi ve filmler, belgeseller, tartışma programları gibi pek çok farklı 

türde içerik ile iletmek istediği mesajın topluma ulaşılmasını mümkün kılmaktadır. Günümüzde popülerliği artmış olan 

eğlence platformları aracılığı ile bu içeriklerin sayısı ve ulaştığı kitlede de artış olmuştur. Çalışmamızda görsel medyada 

iklim değişikliğinin ne ölçüde ve ne derece yer aldığının tespit edilmesi için haber arşiv taramaları yapılmış, yayınlanan 

dizi, film ve belgeseller incelenmiş, iklim değişikliğinin tartışma programlarındaki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

Televizyonda yayınlanan haberlerin tespiti için medya kuruluşlarının Youtube hesaplarında yer alan arşiv haberlerini 

inceledik. İklim değişikliği etiketi ile yapmış olduğumuz aramalarda çıkan arşiv haber yayınlarına baktığımızda genellikle 

dünya haberleri, çevre haberleri başlıklarının altındaki yayınlarla karşılaştık.  

 

Örnek vermek gerekirse A Televizyonunun 12.08.2022 tarihinde “İklim Değişikliği, Enerji Krizinden Çok Daha 

Tehlikeli” başlığı ile yayınlanan haberi yaklaşık 3 dakika sürmektedir. Haberde iklim krizine ilişkin bilim insanlarının 

yapmış olduğu açıklamalara yer verilerek Fransa, Belçika gibi Avrupa’nın pek çok yerinde sıcaklık rekorlarının 

kırıldığından, sadece kutuplarda değil Alplerde de buzulların eridiğinden bahsedilerek; tüm bu süreç sonucunda yaşanacak 

felaketlerin bedellerinin dünya ekonomisine bedelinin milyarlarca dolar olacağı ve bu ekonomik zarar nedeniyle iklim 

krizinin enerji krizinden daha tehlikeli olarak algılanması gerektiği vurgusu yapılmıştır  (Haber T. , 2022). Haberde genel 

bilgilere yer verilmiş, yerellik vurgusu yapılmamış ve kişilerin kendilerini yakın hissedeceği olaylara yer verilmemiştir. 

Ayrıca haberde ekonomik kayıplara vurgu yapılarak, iklim değişikliğinin yaşamı zorlaştıracak ve hatta sona erdirecek tatlı 

su alanlarının azalması, biyoçeşitliliğin azalması, kuraklık, hava kalitesinin düşmesi ve bunun neden olduğu sağlık sorunları 

gibi hayati önem taşıyan konulara hiç vurgu yapılmamıştır. Haberde ayrıca iklim değişikliğine bireylerin katkısı ve yine 

bireylerin ne gibi önlemler alabileceğine dair herhangi bir söylemde bulunmamaktadır. 

 

B Televizyonunun 6 Ekim 2021 tarihinde yayınlamış olduğu yaklaşık 3 dk süren “Yerküre ısınıyor, iklim değişiyor: 

Dünya felakete mi koşuyor?” başlıklı haberinde de bir önceki örneğe benzer şekilde uzmanların iklim değişikliğine ilişkin 

yapmış olduğu genel açıklamalara yer verilerek, buzulların eridiğinden, yangın, sel gibi felaketlerin yaşandığından ve hava 

kirliliğinin arttığından bahsedilmiştir  (Haber T. , 2021). Habere dünyanın çeşitli yellerinden sel, yangın ve hortum ve 

eriyen buzul görüntüleri eşlik etmektedir. Bu haberde de kişilerin günlük yaşamıyla özdeşleştirebileceği yerel olaylar, 

bunların iklim değişikliği ile bağlantısı ve sonuçlarına yer verilmemiştir. Bu durumda iklim değişikliği dünyanın kutuplar 

gibi uzak yerlerini etkileyen bir olaymış gibi anlaşılmasına yol açabilir. 

 

İklim değişikliğini konu olan belgesel niteliğindeki görece izlenme oranları yüksek “Before the Flood”, “Chasing 

Ice”, “A Plastic Ocean”, “An Inconvenient Sequel” gibi belgesel filmlerde yapmış olduğumuz incelemerde ise iklim 

değişikliği meselesinin çarpıcı görseller ve açıklayıcı bir anlatım tarzı ile buzulların erimesi başta olmak üzere farklı ve 

çeşitli yönleriyle ele alındığını gördük. Bununla birlikte belgesel izleyicilerinin genel kitleye göre az olması, ana akım 

medya kuruluşlarınca yayınlanmaması veya izlenme oranının yüksek olduğu zaman aralıklarında yayınlanmıyor oluşları 

ve genellikle konunun ilgilisi olan kişilerce izlenmeleri nedeniyle bireysel olarak aksiyona geçilmesi konusunda etkili 

olmakta sınırlı kalmaktadırlar.  

 

İklim değişikliğini konu alan ve çoğunlukla bilim-kurgu, distopik kurgu, aksiyon, macera kategorisindeki başlıca 

örnekler olarak “The Day After Tomorrow-Yarından Sonra”, “Snowpiecer-Kar Küreyici”, “Interstellar-Yıldızlar 

Arası”, “Wall-e”, “Mad Max”, “Waterworld” gibi film ve dizilere baktığımızda göze çarpan neredeyse hepsinin gelecek 

zamanda ve distopik bir dünyada geçiyor olmasıdır. Dünyanın iklim değişikliği ve yaşanan çevresel felaketler nedeniyle 

yaşanılamaz hale geldiği veya gelmek üzere olduğundan yola çıkılarak yeni yaşam alanlarının arayışını veya yeni düzene 

ayak uydurma çabalarının ele alındığı örnek verdiğimiz ve benzer yapımların toplumun ilgisini belgesellere göre daha çok 

çektiği izlenme oranları ile anlaşılmaktadır. Ancak bu dizi ve filmlerin iklim değişikliğini geleceğin bir sorunu ve iklim 

değişikliği neticesinde yaşanacakların da uzak gelecekte yaşanacak felaketler olarak algılanmasına yol açması ve iklim 

değişikliğine dair gerçeklik algısını olumsuz yönde etkilemesi tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca gerek çevre sorunlarını ele 
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alan yapımlar gerekse başkaca yapımlarda iklim değişikliğinin veya iklim değişikliğine önlem olabilecek bireysel tercih ve 

davranışlara (plastik şişe yerine termostan su içmek vb.) ilişkin alt metin ve mesajlar yer almamaktadır.  

 

Sosyal Medya 

Sosyal medya başta Twitter, Facebook, Instagram olmak üzere farklı pek çok mecra ile dünya üzerindeki milyonlarca 

kişiyi birbirine bağlamaktadır.  Yeni medya olarak da tanımlanan internet ve ağ teknolojileri geleneksel medyanın aksine 

bireylere içerikleri üretmelerine ve üretilen içeriklerin yayılmasında etkili olmalarına izin vererek, onların pasif ve edilgen 

konumdan aktif ve etken konuma gelmelerini sağlamıştır  (Aysun EYREK, 2021). Bu yönüyle sosyal medya her türlü 

bilginin çok çabuk yayıldığı, sosyal farkındalığa ilişkin kampanyaların yanı sıra ürün ve tüketime yönelik kampanyaların 

da yürütülebildiği çok yönlü ve geniş bir oluşumdur. Nitekim Manuel Castells’de yeni medya ortamlarının çok sayıda 

insanın istedikleri zaman küresel ölçekte iletişim halinde olmalarını sağlayan ilk alan olduğunu belirtmiş ve bu alanın 

toplumsal olaylar karşısında eyleme geçme, bilgilendirme, katılımcı bulma, karşıt kamusal alanlar yaratma gibi amaçlar 

için de kullanılan özel niteliğine dikkat çekmiştir  (Aysun EYREK, 2021). Bildiğimiz üzere iklim değişikliğine ilişkin 

hareketler tarafından da kampanyaların duyurulması ve yürütülmesi, farkındalığın ve katılımcı sayısının arttırılması, 

örgütlenmek gibi amaçlarla sosyal medya kullanılmaktadır. Özellikle pandemi döneminde diğer pek çok şey olduğu gibi 

iklim değişikliğine ilişkin kampanyalar da sosyal medya üzerinden yürütülmeye çalışılmıştır.   

 

Sosyal medyanın bireyler üzerindeki bu etkisi nedeniyle çalışmamızda ana akım sosyal medya mecraları kabul 

edebileceğimiz Facebook, Twitter, Instagram platformlarında iklim değişikliğinin ne kadar ve ne şekilde yer aldığını 

anlamak adına belli başlı çevreci sivil toplum kuruluşlarının hesapları ile birlikte iklim değişikliği kavramı ve söylemlerine 

ilişkin etiketlerde yer alan paylaşımları inceledik. Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde Greenpeace, WWF ve benzeri 

nispeten küresel ölçekte tanınan sivil toplum kuruluşlarının uluslararası hesaplarının takipçi sayılarının 2,5-4,5 milyon kişi 

bandında olduğunu gördük. Bahsi geçen kuruluşlarının Türkiye hesaplarının takipçi sayılarının ise yaklaşık olarak 250.000-

500.000 kişi bandında olduğunu tespit ettik. TEMA, İklimhaber, Yeşilist ve benzeri yerel çevreci sosyal medya hesaplarının 

takipçi sayılarının ise 5000 ile 40.000 kişi arasında olduğu gördük. Buna karşılık global ölçekte tanınan ve dünya starı 

olarak bahsi geçen tanınmış kişilerin sosyal medya hesaplarına bakıldığında takipçi sayılarının 300 milyonun üzerine 

çıktığını tespit ettik. Yalnızca bu açıdan karşılaştırıldığında dahi iklim değişikliği gibi küresel ve acil bir krizin sosyal 

medyada yeterli olarak dikkat çektiğinden bahsetmek güçtür.  

 

Nitekim iklim hareketinin pandemi dönemine ilişkin konuşan aktivistler sosyal medyadan yapılan eylemlerin 

sokaklarda gerçekleştirilenlere oranla daha etkisiz olduğunu; bunun nedeninin ise sosyal medyadaki paylaşımların 

çoğunlukla zaten harekete mutabık olan kişilerce görüldüğünü, dışarıdan ise önemli bir ilginin toplanamadığını 

belirtmişlerdir  (KESGİN, 2022).  

 

Ayrıca sosyal medya platformlarında yapmış olduğumuz “iklim değişikliği”, “climate change” ve benzeri etiket 

aramalarında yaklaşık olarak 5-8 milyon paylaşım yapıldığını tespit ettik. Bahsi geçen paylaşımda genellikle basit 

grafiklerle anlaşılır ve dikkat çekici hale getirilmeye çalışılmış iklim değişikliğine dair hap bilgilerin, yapılacak olan eğitim, 

konferans, sempozyum vs. duyurularının, kampanya çağrılarının, genel sloganların ve buna eşlik eden kirli hava, çölleşmiş 

toprak, kirli deniz vb fotoğraflara yer verilmektedir. Konu paylaşımlar her ne kadar anlaşılır ve dikkat çekici grafik ve 

görsellerle desteklenmiş olsa da genel söylemler niteliğindedir. Bu sebeple kişilerin iklim değişikliğini günlük yaşantısı ile 

bağdaştırabilecek, yerele indirgenebilecek nitelikte olmadığı kanaatindeyiz. Yine paylaşımların Dünya Günü, Çevre Günü 

gibi belirli günlerde arttığı ve 2021 yılında ülkemizde ve pekçok ülkede yaşanan orman yangınlarına ve yaşanan sel gibi 

diğer felaketlerin yaşandığı dönemlerde çoğaldığı görülse de; işbu felaketlere ilişkin paylaşımların daha çok yardım çağrısı 

niteliğinde olduğu ve yaşanan bu felaketlerin gerçekleşmekte olan iklim değişikliğine bağdaştırıldığı yeterli ve etkili 

paylaşımlara rastlanmamıştır. Bununla birlikte her ne kadar bireysel olarak alınabilecek önlemlere dair paylaşımlar olsa da 

(bez çanta kullanımı, plastik atık üretmemek vb) bunların sayısı genel söylemlere göre oldukça azdır ve gündemi 

oluşturmamaktadır. 

 

iklim değişikliği inkarı  ve yeşil boyama (greenwashIng) kampanyalarının iklim değişikliği algısına etkilerinin 

tartışılması 

Bireylerin iklim değişikliğini önlemek için aksiyona geçmesi için öncelikle iklim değişikliğinin varlığına inanması 

gerektiği yadsınamaz. Bilimin geldiği aşamada iklim değişikliğinin varlığı ve nedenin insan faaliyetleri olduğu rasyonel 

olarak ortaya konulmuşsa da iklim değişikliğini çeşitli nedenlerle inkar edenler bulunmaktadır. İklim değişikliği inkarı 

iklim değişikliğine karşı yürütülen hareketlerin önündeki başlıca engellerden birisidir  (KESGİN, 2022). İklim değişikliği 

yönünde bireylerin algısını etkileyen bir diğer unsur ise yeşil boyama-greenwashing eylemidir. Çevresel hassasiyetlerin 

ekonomik ve politik çıkarlar elde etmek amacıyla bir pazarlama ve halkla ilişkiler yöntemi olarak kullanılması diyeceğimiz 



 

 

89 

yeşil yıkama/boyama eylemi ürünlerin ve faaliyetlerin çevreye zararlı olmasına rağmen zararsızmış gibi algılanmasına 

sebep olmaktadır  (VERAL, 2022).   

 

İklim Değişikli İnkarının Algıya Olan Etkisi 

İklim değişikliğine karşı hareketlerin ortaya çıktığı ilk yıllarda bu hareketler hem bilim camiasından hem de siyasi 

alandan destek görmüş ve bunun akabinde de özellikle ekonomik kazançlarını tehdit altında hisseden endüstri kuruluşları 

tarafından iklim değişikliğinin inkarına yönelik lobicilik faaliyetleri yürütülmeye başlanmış ve buna inkar endüstrisi adı 

verilmiştir  (KESGİN, 2022).  İnkar endüstrisi de, lobicilik faaliyetleri de yasama, politika yapma süreçlerinde etkili olmuş 

ve Thunberg fenomeni olarak adlandırılan günümüz iklim değişikliği karşı hareketlerine kadar her dönemde iklim 

değişikliğine ilişkin algı oluşturulmasının önünde büyük bir engeldir  (KESGİN, 2022). İklim değişikliği inkarı nedeniyle 

zaten oldukça karmaşık, bilimsel, geniş ölçekli ve anlaması zor olan iklim değişikliği olgusunun bireylere aktarılması ve 

güvenin sağlanması daha da zor hale gelmiştir.  

 

İklim değişikliği inkarının ekolojik adil dünya inanışı ve sosyal baskınlık yönelimi ile ilişkisine dair yapılan bir 

çalışmada ise ideolojik değişkenlerin iklim değişikliği inkarında etkili olduğu ortaya konulmuştur  (Gözde KIRAL UÇAR, 

2019).  Yapılan çalışma neticesinde ekolojik adil dünya inanışına sahip olan kişilerin yani ekolojik kaynaklarla ilgili olarak 

herkesin hak ettiğini aldığı, ekolojik kaynakların dağıtımının ve ekolojik süreçlere katılımın adil olduğu yönünde inanışa 

sahip olan bireylerde iklim değişikliği inkarının da daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yine çalışmada katılımcıların 

hiyerarşik bir yapının varlığına ve devamlılığına yönelik istekleri arttıkça, iklim değişikliğini daha fazla inkâr ettiklerinin 

de tespit edildiği belirtilmiştir.  

 

İklim değişikliğinin önlenmesine yönelik olarak farkındalık oluşturulması ve eyleme geçilmesi için yapılan 

çalışmaların önündeki iklim değişikliği inkarının ortaya çıkardığı engellere rağmen özellikle son yıllarda yeni medyanın 

güçlü aktörleri tarafından iklim değişikliği inkarı önlenmeye çalışılmaktadır. 2021 yılında önde gelen internet arama motoru 

olan Google tarafından iklim değişikliği inkarını destekleyen ve iklim değişikliği hakkında yanlış bilgi vererek ekonomik 

gelir elde etmeye yarayan reklamlara izin verilmeyeceği açıklanmıştır  (AA, 2021).  Yine Twitter tarafından Dünya Günü 

kapsamında yapılan açıklamada "İklim değişikliği hakkındaki bilimsel mutabakatla çelişen ve halkı yanlış yönlendiren 

reklamlar, içerik politikamız gereğince yasaklanmıştır" denilerek iklim inkarına yönelik reklamların yayınlanmayacağı 

belirtilmiştir  (Merkezi, 2022).  Bununla birlikte Youtube’ta yayın yapan ve içerik üretenlerin de iklim inkarına ilişkin 

içerik ve reklamların sayfalarında görülmelerini istemedikleri yönündeki açıklamalara çeşitli medya kuruluşlarınca yer 

verilmiştir  (Merkezi, 2022).  

 

Kısaca özetlemek gerekirse iklim değişikliği inkarı bireylerin iklim değişikliği hareketine olan güvenini sarsarak ve 

bu nedenle hareketlere katılma motivasyonlarını etkileyerek bireysel olarak aksiyona geçmelerinin de önüne geçmektedir. 

 

Yeşil Yıkama (Greenwashing) ve İklim Değişikliği Algısına Olan Etkisi 

Reklamda yer alan toplumsal ve ideolojik söylemler toplumun mevcut değerlerinin birer yansıması olabileceği gibi 

toplumda yeni değerlerin oluşturulmasına da yarayabilecek nitelikte olabilir  (VERAL, 2022). Bu yönüyle de reklamlar 

toplumun bakış açısını yansıtmasının yanı sıra ona yön vermektedir. 

 

Çevre sorunlarına ilişkin toplumdaki bilinç arttıkça tüketicilerin seçimleri de yeşil ürün adı verilen nispeten çevreye 

daha duyarlı tüketim ürünlerinin tercih edilmesi yönünde evrilmiştir  (VERAL, 2022). Tüketici tercihlerinin bu yönde 

değişmeye başlaması endüstriyel firmaların da yeşil üretici imajı oluşturma yönündeki yönelimini arttırmış; çevreye daha 

duyarlı üretim ve faaliyet yürüttüklerini iddia eden reklam kampanyaları oluşturmaya başlamışlardır. Zaman zaman bu 

reklamlarda kişilerin çevreye olan hassasiyetleri kullanılmak suretiyle ekonomik çıkar ve kazanç elde etmek amacıyla 

yeşilmiş gibi davranılmış; kısacası yeşil yıkama (greenwashing) eylemi yapılmaya başlanmıştır  (Ahmet Mutlu AKYÜZ, 

2020). Yeşil aklama kavramını ilk kez 1986’da çevreci yazar Jay Westerveld ortaya atmıştır  (KAHRAMAN, 2021). 

Westerveld otellerin tek kullanımlık havluları kullanmayı bırakarak müşterilerine yıkanmış havlu verme nedenini oluşan 

çöpü azaltmak olarak aktardığını ancak asıl nedenin ekonomik fayda sağlamak olduğunu belirterek bu eylemi yeşil aklama 

olarak adlandırmıştır  (KAHRAMAN, 2021). Bugüne kadar bilinen pek çok marka yeşil aklama kapmanyaları yürütmüş 

olup; özellikle uluslararası otomobil pazarının devlerinden VW emisyon krizi en çok ses getiren ve bilinen örneğidir 

diyebiliriz  (Emel KUŞKU ÖZDEMİR, 2017). VW'nin ürettiği dizel otomobillerin, yürüttüğü “Think Blue” çevreci sosyal 

sorumluluk kampanyasında belirttiği sürdürülebilirlik değerlerinden 40 kat daha fazla emisyon salınımı gerçekleştirdiğinin 

belirlenmesi ile şirket büyük bir krizle karşılaşmış; yeşil aklama eylemi medyada uzun süre yer almış, şirket araçlarını geri 

çekmek, emisyonları belirttikleri değerlere indirmek ve açılan pek çok tüketici davası ile de mücadele etmek durumunda 

kalmıştır  (Emel KUŞKU ÖZDEMİR, 2017).   

 



 

 

90 

Reklamların toplumsal düşünce yapısının oluşturulması ve yönlendirilmesine olan büyük etkisi düşünüldüğünde 

yeşil yıkama eylemi ile tüketimden uzak durmaya çabalayan çevreye duyarlı toplum kesimlerinin tüketime çekilmesi 

mümkün olmaktadır  (Ahmet Mutlu AKYÜZ, 2020).  Kısacası yeşil yıkama eylemi; çevreye duyarlı kişiler üzerinde daha 

fazla tüketim yapılmasına yönelik algı oluşturulmasının yanı sıra çevresel hareketlere olan güveni hem kirleticilere yeşil 

üreticiymiş gibi görünmeye izni verilmesi nedeniyle, hem her ürünün yeşil üretiminin yapılmasının mümkünmüş gibi 

yansıtılması nedeniyle azalmasına neden olmaktadır.  

 

siyasi söylemlerin iklim değişikliği algısı açısından tartışılması 

İklim değişikliğine ilişkin toplumsal algının oluşması ve bireylerin davranışlarına etkilerini incelenirken devlet 

organlarının ve siyasilerin konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların da incelenmesi gerektiği açıktır. Çalışmamızda 

literatürde yer alan iklim değişikliğine ilişkin politik açıklama analizlerinin incelenmesinin yanı sıra, siyasilerin sosyal 

medya hesaplarında ve medyaya yapmış olduğu açıklamalarda konuya ne şekilde ve ne kadar yer verdiklerini tespit etmek 

üzere açık internet aramaları yapılmıştır.  

 

Sayın Prof. Dr. Levent Kurnaz ile yapmış olduğumuz mülakatta siyasilerin iklim değişikliği politikasına ilişkin 

değerlendirmesinde; devletin bireylerden oluşması ve devleti oluşturan bireylerin de iklim değişikliği meselesini birincil 

öncelikli siyasi mesele olarak politikacıların önüne sürmemesi nedeniyle yeterli ve gerekli söylemi üretmediğini 

belirtmiştir. Doç. Dr. Mustafa Demirci tarafından iklim değişikliği politika anlatımlarına ilişkin yapılan çalışmada da iklim 

değişikliği anlatımlarda risk, felaket, belirsizlik, yenilenebilir enerji, güvenlik gibi farklı açıların mevcut olduğundan 

bahsedilerek siyasilerin bu anlatımları ikna etme aracı, faaliyetlerini meşrulaştırma aracı, siyasi kimlik oluşturma aracı, 

iktidar mücadelesi aracı gibi farklı farklı işlevlerde kullanıldığını belirtmiştir  (DEMİRCİ M. , 2016). Yine konu çalışmada 

iklim değişikliği anlatılarının onu benimseyen siyasi yaklaşıma göre kalkınma meselesi, çevre sorunu, ekonomik mesele, 

etik mesele, risk gibi farklı alanlar altında anlaşılacağına dikkat çekilmiştir  (DEMİRCİ M. , 2016). Demirci’nin çalışması 

ile örtüşür nitelikte Sayın Tuna Batuhan’ın 2018 genel seçimleri siyasi parti beyannamelerinde kentleşme ve çevre 

politikalarını incelendiği çalışmasında siyasi partilerin mevcut ekonomik ve kalkınma politika hedeflerine göre iklim 

değişikliği söylemleri ürettiklerini görüyoruz  (BATUHAN, 2020).   

Siyasi partilerin çevre korumaya dair yola çıkış amaçlarında farklılıklar olduğu görülse de seçim beyannamelerinde 

iklim değişikliğine ilişkin söylemlerin sera gazlarının azaltılması, uyum politikaları, sürdürülebilir enerjiye yatırım şeklinde 

ekonomik ve kalkınma politikaları altında yer aldığını söylemek mümkündür.  

 

Nitekim siyasilerin iklim değişikliğine ilişkin yapmış olduğu medya açıklamalarını internet açık arama motorları ve 

haber siteleri üzerinden incelediğimizde de benzer şekilde yenilenebilir enerjinin desteklenmesi, 2030-2035-2053 sıfır 

karbon hedefleri gibi çoğunlukla enerji ve kalkınmaya yönelik söylemler olarak karşımıza çıkmıştır. Eğitimde iklim 

değişikliği, sağlık açısından iklim değişikliği gibi sorunu farklı açılardan ele alan bir söyleme rastlanılmamıştır. Yine sıfır 

atık kampanyasına ilişkin söylemler dışında bireylerin gündelik hayatında iklim değişikliğine karşı yapabileceklerine 

ilişkin herhangi bir söyleme de rastlanmamıştır. Geçtiğimiz senede yaşanan büyük yangın felaketleri ve sel felaketlerine 

ilişkin olarak yapılan açıklamalarda iklim değişikliğinden bahsedilse de bunların oranı oldukça az olup yaşanan felaketlerle 

doğrudan bağlantı kurulan nitelikte de değildir. Sayın Canay Umunç tarafından siyasilerin kriz anlarında yapmış oldukları 

sosyal medya söylemlerine ilişkin çalışmasında da yapmış olduğumuz tespitlere benzer bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmada 

yaşanan felaketlere ilişkin atılmış olan twitler ayrıntılı olarak incelenmiş olup felaketlerin iklim değişikliği ile bağdaştıran 

söylem yok denecek kadar azdır  (UMUNÇ, 2022).  

 

Siyasilerin iklim değişikliğine ilişkin söylemlerinin gerek küresel gerek yerel ölçekte yaşanan politik ve ekonomik 

gelişmelere göre değiştiği, bir yandan bilimsel bir gerçek olması nedeniyle tehlikenin ortada olması bununla birlikte 

toplumun belirli bir kesimi tarafından önlem alınması yönündeki beklentileri diğer yandan ekonomik aktörlerin ve 

kalkınma yarışının etkisi altında şekillendiğini söylemek mümkündür. Bu nedenle de söylemler daha çok vaadler şeklinde 

ve kalkınma, enerji gibi alanlara ilişkindir. İklim değişikliğinin topluma anlatılması, kamuoyu oluşturulması veya ekonomi, 

sağlık gibi alanlarda çalışmalar yapılmasına dair söylemler ve politikalar kendine yer bulmamaktadır.  

anket çalışması 

Bu çalışmamızda iklim değişikliğine ilişkin söylemlerdeki eksikliklerin bireylerin algısına olan etkilerini görmek 

için anket yöntemini kullandık. Anketimize 124 kişi katılım sağlamış olup demografik sorulara ilişkin gelen cevaplara göre 

katılımcıların 70’i kadın; 54’ü erkek ve çoğu 20 ve 50 yaş aralığındadır. Katılımcıların %74 üniversite, %18’i yüksek lisans 

veya doktora mezunu olup eğitim seviyesi oldukça yüksektir. Anketimizin ilk bölümünde katılımcıların iklim değişikliğine 

ilişkin farkındalıklarını tespit etmek amaçlı sorular sorduk. 120 katılımcı iklim değişikliğinin ne anlama geldiğini 

bildiklerini belirtmiş ve buna paralel şekilde 122 kişi iklim değişikliğine ilişkin önlem alınması gerektiğini düşündüklerini 

belirtmişlerdir. Bu oranlar bize ankete katılanların iklim değişikliği farkındalığının yüksek olduğunu ve iklim değişikliğinin 

önlem alınması gereken bir olgu olarak görüldüğünü göstermektedir.  
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Katılımcıların bireysel önlem alma hassasiyetini ölçmek amacıyla iklim değişikliğine ilişkin hangi aktörlerin önlem 

alması gerektiğine dair oluşturduğumuz sorulara gelen cevaplara ilişkin grafiği incelediğimizde;  

 

Katılımcıların iklim değişikliğine ilişkin önlem alması gereken aktörler olarak devletler, şirketler ve bireyler olarak 

görülmekle birlikte; bireylerin önlem alması gerektiği yönündeki görüş az bir farkla daha baskın olarak karşımıza çıkmıştır. 

 

Akabinde katılımcılara iklim değişikliğine ilişkin söylemleri alma kanallarını tespit amacıyla sorular yöneltilmiş ve 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 

 
Grafikte de görüldüğü üzere katılımcıların iklim değişikliğine ilişkin sivil toplum kuruluşlarına veya eğitim, 

sempozyum, kongre gibi organizasyonlara katılım oranı düşüktür. Katılımcılar söylemleri yoğunlukla izledikleri film, dizi, 

belgeseller ile büyük oranda haberler aracılığıyla aldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların iklim değişikliğine ilişkin bir 

sosyal medya hesabını takip oranının da düşük olduğu görülmüştür. Bu bulgu daha önce yapılan ve yukarıda bahsettiğimiz 

sosyal medyanın sokak eylemleri kadar etkili olmadığı, genellikle zaten hareketin içinde ve farkında olan kişiler tarafından 

kullanıldığı ve yeni farkındalıklar üretemediği yönündeki bulguları içeren çalışmalarla örtüşmektedir.  

 

Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere söylemlerin alma kanallarına göre etkilerine ilişkin sormuş olduğumuz sorulara 

gelen cevaplarda ise; 

 

 

Tablo 2: Bireylerin İklim Değişikliği Söylemlerini Alma Kanalları 
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BİREYLERİN İKLİM  DEĞİŞİKLİĞİ SÖYLEM LERİNİ  ALM A 

KANALLARI

Evet Hayır

 

Tablo 1: İklim Değişikliğine İlişkin Önlem Alması Gereken Aktöre İlişkin Algı 
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Film, dizi, belgeseller, haber programları ve reklamların kısacası görsel medyadaki söylemlerin bireylerin üzerindeki 

etkisi yüksektir. Yine bu analizimiz ve bir önceki analizimiz karşılaştırıldığında her ne kadar söylemlerin alınma aracı 

açısından sosyal medya oranı düşük olsa da sosyal medya söylemlerinin etkisinin yüksek olduğu görülmüştür.  

 

Anketin son kısmında iklim değişikliğine ilişkin söylemlerdeki eksiklikler geleceğin krizi olarak anlatım, bilimsel 

dil kullanımı, yerel değil genellik algısı, yeşil yıkama gibi gruplandırmalar yapılarak hangisinin harekete geçme konusunda 

engel teşkil ettiği sorulmuş ve aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.  

 

 
Grafikte de görüldüğü üzere katılımcılar arasında iklim inkarı oranı oldukça düşüktür. Söylemlerin fazla bilimsel 

oluşu, geleceğin krizi olarak anlatılması ve yerel değil genel anlatımın iklim değişikliği konusunda bireylerin harekete 

geçmemesi üzerinde etkisinin beklentimizin aksine yüksek olmadığı görülmüştür. Bunun nedeninin iklim değişikliği 

söylemleri mi yoksa katılımcıların eğitim seviyesinin ve iklim değişikliğinin ne olduğuna dair bilgisinin yüksek olmasının 

mı olduğunun başka bir çalışmada ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu bireysel olarak 

aksiyona geçmemesinin nedeni olarak bireysel olarak ne gibi önlemler alabileceklerini bilmemeleri, bireysel ölçekte 

yapılabileceklere dair yeterli söylemin bulunmaması ve bireysel önlemlerdense endüstriyel ve devlet organlarının 

önlemlerinin etkili olacağını düşünmeleri olarak belirtmişlerdir. Yukarıda önlem alınması gereken aktörlere ilişkin verilen 

cevaplarda katılımcılar her ne kadar bireylerin önlem alması gerekli olduğunu düşünseler de bu önlemlerin etkili olacağına 

dair inançlarının olmadığı iki analizin karşılaştırılmasından ortaya çıkmaktadır.  

 

Sonuç: Günümüzün en büyük ve güncel tehdidi olan iklim değişikliği ile ilgili olarak farklı mecralar aracılığı ile 

kişilerin farkındalığı arttırmak ve aksiyona geçilmek için söylemler üretilmektedir. Ancak buna rağmen felakete doğru 

gidişimiz hala engellenememiş ve yeterli iklim değişikliğini aksiyonu alınamamıştır. Bu nedenle çalışmamızda söylemlerin 

bireysel aksiyona geçilmesi üzerinde etkisiz kalmasının nedenini bulmayı amaçladık. Bireylere söylemlerin iletildiği 

araçlardan eğitime baktığımızda başta öğretmenlerin konuya dair yeterli bilgiye sahip olmadığını, müfredatta doğrudan 

iklim değişikliğine yönelik konuların bulunmadığı, çevreye ilişkin sorunlar anlatılırken iklim değişikliği ile kurulmadığı 

gibi öğrencilere iklim değişikliği ve yerel unsurlar, bireysel eylemlerin neden sonuç ilişkisi içinde açıklaması da 

yapılmamaktadır. Prof. Dr. Levent Kurnaz’ın da belirtmiş olduğu gibi iklim değişikliğinin tüm müfredata yedirilmesi ve 

 

Tablo 3: İklim Değişikliği Söylemlerinin Bireyler Üzerindeki Etkileri 
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Tablo 4: İklim Değişikliği Söylemlerindeki Eksiklikler ve Bireysel Aksiyon Arasındaki İlişki 
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bireysel eylemlerle olan neden sonuç ilişkisi kurularak, öğrencilerin neler yaparak iklim değişikliğini önleyebileceği 

öğretilmelidir.  

 

Yazılı ve görsel medya araçlarına baktığımızda ise yapmış olduğumuz anket çalışmasında da gördüğümüz üzere 

insanların büyük bir kısmı iklim değişikliği söylemleri ile medya aracılığı ile karşılaşmaktadır. Ancak medya da iklim 

değişikliği kendisine dünya ve çevre haberlerinin içerisinde az, sınırlı ve genel bilgi aktarımı şeklinde yer bulmaktadır. Bu 

haberlere aynı zamanda tiraj ve reyting kaygısı da eklendiğinde özellikle felaket ve kriz haberlerinde iklim değişikliği ile 

doğrudan bağlantı kurulmamaktadır. Bunlara ek olarak medya mensupları da iklim değişikliği hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmadığından haber içerikleri de kişileri iklim değişikliği yönünde aksiyona geçirmek için değil; haberin ilgi 

çekiciliğini arttırmak ve ekonomi, siyaset gibi farklı boyutlarla ele alınmasına neden olmaktadır. Sosyal medya ise global 

iletişimdeki gücüne rağmen iklim değişikliği hakkında harekete zaten bağlı olmayan farklı kişilerin konuya ilgi duymasını 

sağlayamamaktadır. Anket çalışmamızda sosyal medyanın algıyı etkilemekte güçlü olmasına rağmen kişilerin iklim 

değişikliğine ilişkin hesapları takip etmediği görülmüştür. Sosyal medyada bireyleri aksiyona geçirmek için genel bilgiler, 

felaket fotoğraflarından çok bireysel olarak neler yapılabileceği ve bireysel olarak hangi davranışların iklim değişikliğine 

sebep olunduğu anlatılmalıdır.  

 

 Bugün artan eğlence platformlarının da etkisiyle her türde üretilen film, dizi, belgesel sayıları artmıştır. 

Çalışmamızda kişilerin en yoğun şekilde iklim değişikliği söylemleri ile bu alanlarda karşılaştığı görülmüştür. Ancak film, 

dizi ve belgesel incelendiğinde iklim değişikliği gelecekte bir zamanda gerçekleşmiş bir felaket ve distopik bir dünya 

kurgusu üzerinden aktarılmaktadır. Bu da sorunu gerçeklikten uzaklaştırarak kurgusal hale getirmektedir. Benzer bir durum 

edebi eserlerde de kendini göstermektedir. Bu nedenlerle de bireyler iklim değişikliğine ilişkin bir film izlediğinde veya 

edebi eseri okuduğunda kendilerinin neden olduğu ve kendilerinin çözebileceği bir problemin yansıtıldığının farkına 

varamamaktadır. Bu tarz içerikler üretilirken bireylerin iklim değişikliğine hangi hareketleri ile neden olduğu ve nasıl 

davranılırsa çözebilecekleri yönündeki bilgiler senaryoya dahil edilebilir. Bununla birlikte iklim değişikliğini konu almasa 

dahi emniyet kemeri kampanyalarında olduğu gibi diğer tüm içeriklerde oyuncuların plastik şişe yerine kendi taşıdıkları su 

şişesini kullanması şeklinde tüm öyküye dahil edilecek alt metinlerle kişilerin bireysel aksiyon algısının oluşması 

sağlanabilir.  

 

Anket çalışmamızda siyasilerin iklim değişikliği söylemlerinin katılımcılar üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Etki 

gücü yüksek olan bu alanda söylemlerin az olması ve olan söylemlerinde daha çok kalkınma ve ekonomi alanına ilişkin 

olması bu söylemlerin bireylerin aksiyona geçmesinde fark oluşturmamasına neden olmaktadır. İklim değişikliğine ilişkin 

siyasi söylemler bireysel ölçekte farkındalık oluşturmak amacıyla değil siyasi kimlik oluşturmak, politik rekabette fark 

yaratmak gibi amaçlarla yapılmaktadır. Söylemlerin eğitim, sağlık gibi toplumun tüm alanları ile iklim değişikliği 

politikalarını bağlayacak şekilde olmalıdır. Burada unutulmaması gereken devletleri oluşturanların bireyler olduğu ve 

bireylerin iklim değişikliği politikalarına ilişkin talepleri arttıkça siyasi söylemlerin de artacağıdır. Siyasi söylemler ve 

bireylerin talepleri birbirlerini karşılıklı olarak beslemektedir.  

 

İklim değişikliği söylemlerini etkisiz kılan ve bireysel aksiyonun önündeki engel olarak karşımıza yeşil yıkama 

gelmektedir. Çalışmamızda yeşil yıkama faaliyetleri nedeniyle bireylerin iklim değişikliği söylemlerinin samimiyetine olan 

inancı zedelendiği görülmüştür. Bizatihi kirletici olan sektörlerin kendisini çevreyi kirletmeyen “yeşil” üretici imajı 

oluşturmasına izin verilmesi çevresel hassasiyetlerinin sömürülmesine izin verilmesi olarak algılanmaktadır. Bununla 

birlikte yeşil yıkama iklim değişimi için tüketmemeyi amaçlayan bireylerin pazara dahil edilmesine hizmet etmektedir. 

Tüm bunların önüne geçmek için Avrupa Birliği’nde başlatılan çalışmalarda olduğu gibi yeşil ürün etiketi, ürünlerin karbon 

ayak izi hesaplarının olma zorunluluğu gibi yeşil kampanya yapılabilmesi için denetlenebilecek standartların oluşturulması 

gerekmektedir. 

 

Yukarıda bahsini ettiğimiz tüm bu unsurlar bireylerin aksiyona geçmesi konusunda etkili olsa da anket çalışmamızda 

en çok öne çıkan neden söylemlerin hangi mecrada olursa olsun bireyleri sorunun içine çeken nitelikte olmamasıdır. 

Çalışmamızda iklim söylemlerinin etkisizliğine ilişkin ortaya çıkan ana eksiklik bireylerin günlük hayatında iklim 

değişikliğini nasıl önleyeceğine dair yeterli bilgiye sahip olmaması, bireysel önlemlere dair slogan ve söylemlerin eksik 

olması ve kendi davranış ve seçimlerinin neden olduğu bir felaket olarak aktarılmamasıdır. Bu itibarla iklim değişikliği 

söylemlerinin hayatın her alanında ve sürekli olarak yer alması, bir matematik kitabında soru kalıbına iklim değişikliği 

eklenmesinden, film ve dizilerde tek kullanımlık plastiklerin kullanılmaması yönünde alt metin yerleştirmeye kadar 

yayılmasıdır. Böylece bireylere günlük hayatında her an yaptığı kendi küçük davranış ve seçimlerinin iklim krizinde etkisi 

ve önlemeye faydası olduğunu; aslında her hareketimizin bu büyük ve karmaşık krizin oluşmasında payı olduğunu 

anlatabiliriz. Kısacası herkese her alanda “İklimde biziz, krizde biziz; sen sana düşeni yap!” vermeyi başardığımızda iklim 

değişikliğine ilişkin bireysel aksiyonlar da artacaktır. 
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This article presents the mobile application system developed to convey the environmental problems encountered in 

the current location or the satisfaction with the environmental services provided to the relevant municipality most shortly 

and easily. The study aimed to increase citizen-municipality interaction. With this application, feedback on satisfaction 

with the services offered can also be made in addition to reporting environmental problems. Developed application, phone 

calls for environmental complaints, etc., recommend using mobile applications instead. 

With the developed application, users can digitally record the environmental questions they may encounter and 

upload them to the system. The system separates the uploaded complaint or satisfaction information according to location 

data and directs it to the management portal of the relevant municipality. Notifications received on the portal are directed 

to the municipal field staff by the portal administrator. Field staff work to solve the problem in the determined location and 

provide feedback to the portal manager. A communication channel is created between the user and the municipality for 

each notification. Feedback and communication for the user are done through this channel. The feedback may also include 

digital media data regarding the resolved complaint. All notifications can only be accessed by the user and the municipality 

in the relevant location to ensure user privacy and data security. Third parties cannot access identity data. Information on 

complaints and solutions that do not include user identity data can be shared on digital platforms created for the 

Environmental Complaint application. 

Keyword: Environmental Complaint, Mobile Application, Geographical Location, Environment  

Introduction  

Humans have felt the need to live in society to sustain their life and socialization. The society we live in brings with 

it elements that make life more leisurely as well as complicating it. Communal living; causes individuals with increasingly 

increasing and diversifying needs to produce more advanced technologies, use regions that were previously agricultural 

production areas as settlements, consume limited resources, pollute the environments they live in, sometimes irreparably, 

and destroy natural resources [1]. 

The sensitivity of individuals to the environment and their conscious action progress in direct proportion to the 

development of society. This situation imposes specific responsibilities on individuals in the modern age. Therefore, the 

understanding of acting with the awareness that this is a civic duty, rather than waiting for the competent authorities to 

determine environmental problems as the primary form of sensitive action, is a necessity for social life. In addition, to solve 

the issues and minimize the effects of possible problems encountered in the future, it is necessary to determine the methods 

of effectively benefiting from the rapidly developing technology. For this, people benefit from the features of the modern 

information age. 

In the contemporary era of developing information and communication technology, people are habituated to using a 

computer and computer applications. [2]. In this term, mobile application usage and development have become a growing 

sector rapidly. 

When the Information Technologies and Communication Board's data for the fourth quarter of 2021 are examined, 

it is seen that more than 3.7 million mobile devices have been registered with IMEI [3]. 

When the Mobile Communications Sector Report 2020 data is analyzed, 98 percent of adults in Turkey use mobile 

phones, and 77 percent of mobile phone users use smartphones. In addition, 67 percent of the population in Turkey uses 

the Internet, 62 percent of Internet users access the Internet from their mobile phones, and 3 percent from their tablets [4]. 

The increase in the number of mobile phone users, the increase in the time users spend with mobile devices, the 

proliferation of mobile applications, and the development of existing applications have revealed opportunities for 

developing new mobile applications. In addition, today's mobile applications are open to faster access and easier to use 

than websites, which causes users to prefer mobile applications more [5]. 

Availability of increased network bandwidth and Technological developments in mobile devices such as large 

screens, improved memory, and high-speed processing capability increase mobile application usability. Mobile application 

developers are motivated by these technological developments to create more innovative applications and services [6]. 

 

Mobile applications can be classified into different categories according to their application areas. These categories 

are as follows. 
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Communications 

Games 

Multimedia 

Personal Productivity 

Travel 

Transaction-Based 

Content Dissemination-Based.  

Utilities 

The increase in the variety of mobile applications brings along the widespread use of spatial information sharing. 

Spatial Information used in many developed applications makes life easier in many areas. In this direction, Geographic 

Information System (GIS) and Global Positioning System (GPS) are used in many areas to analyze spatial and temporal 

data [7]. 

In line with the increasing technological developments to provide social responsibility awareness and solutions to 

emerging needs, mobile applications and expanding their usage areas motivate us to develop the Environmental Complaint 

(CS) application, a mobile environmental complaint application. 

During the application development, GPS data in the area where the user reported was used to determine the area 

subject to the complaint and to analyze the location information. In this study, a mobile application has been developed 

that aims to increase the citizen's effect on solving environmental problems and providing quick solutions to the issues. 

Using the GPS data of the users, the notifications made from the environment where environmental issues were experienced 

are analyzed. As a result of the analysis, the relevant administrative department is informed about the location information 

and the content of the problem. A mobile communication channel has been established between the user and the 

administrative department. 

CS aims to develop a mobile application that will enable quick and easy interaction between the individual and the 

municipality (the governing institution) to solve environmental problems, produce solutions to issues quickly and ensure 

citizen participation in solving problems. 

The CS application has been developed for the Android platform. The iOS version of the application is under 

development. 

CS pilot implementation is planned in Trabzon, Rize, Giresun, and Ordu provinces. 

CS Mobıle Applıcatıon 

Developed CS mobile application; it consists of four parts: the database where the routing data is kept, which 

performs the routing process according to the analysis data, the control panel where the incoming notifications are checked 

and directed, and the mobile application designed for users who create complaints or satisfaction, and the mobile application 

used by field staff to resolve incoming complaints. The application's basic working structure is shown in Figure 1. 

The basic working principle of the application is as follows: 

Users may encounter an environmental problem in any region/location. 

Users upload the problem they encounter to the system by recording a video or taking a photo. 

In the meantime, the coordinate data of the region where the complaint is made is automatically uploaded to the 

system. 

Uploaded Information is forwarded to the system database. 

The data forwarded to the database is forwarded to the portal of the municipality of the relevant region by analyzing 

the area where the complaint is made. 

The data comes to the panel of the regional municipality, where the complaint is made and forwarded to the field 

staff by the relevant municipality personnel. 

Field staff reads the coordinated data and complaint notifications for the referred problem. 

The field staff directed to the complaint area resolves the complaint according to the location data. 

The resolved complaint data is forwarded to the relevant municipality personnel with video or photographic images. 

The complainant is informed about the resolved problem. 
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Application's basic working structure 

The complaints/satisfaction data uploaded by the users and the correspondence they have made can only be seen by 

the municipality employee and the user. The complaints mentioned and resolution processes can be shared on social media 

platforms by CS without giving a user name. 

 

The Registration Process in CS 

To register with the CS application, the application must first be installed on the mobile device. When the installed 

application is first opened on the mobile device, the user is asked to register in the system.  

Users must use actual phone numbers to use the app. In order to ensure information security in the use of the 

application, the registration process should be performed by entering the accurate Information of the user. To enable real 

users to use the application, a verification code is sent via SMS to the phone number entered during the registration process 

when the application is first to run on the mobile device or when the application is exited and re-entered. Then, the 

application can be used by entering the incoming verification code into the system. 

Figure 2. a. shows the phone number entry screen for entering the application, and Figure 2. b. shows the verification 

code entry screen. 

 

 
a) Phone number entry screen, b) Verification code entry screen 

 

Using CS Application for Users 
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Complaint and Satisfaction Notification: Users can use the CS application to report a negative situation or 

satisfaction they may encounter, control previous notifications, and for checking incoming messages. Figure 3.a. shows 

the CS user interface.   

The steps for the complaint notification are as follows. 

Step1. The Complaint Notification screen is opened (Figure 3. b). 

Step 2. The situation that is the subject of the complaint is photographed or video recorded (Figure 3. c). Then, the 

desired media image/video is uploaded to the system. Users can enter multiple multimedia.  

Step 3. The appropriate Category Title is selected under the categorized status headings subject to the complaint 

(Figure 3.d). 

Step 4. The appropriate title for the complaint subject is entered (Figure 3. d). 

Step 5. Optionally, the complaint description is entered (Figure 3 .d). 

Step 6. The documents about the complaint notification are uploaded to the system by clicking on the Report 

Complaint button (Figure 3. e). 

The steps for the satisfaction notification are as follows. 

Step1. The Satisfaction Notification screen opened (Figure 3. f). 

Step 2. The situation that is the subject of the satisfaction is photographed or video recorded (Figure 3. g). Then, the 

desired media image/video is uploaded to the system. Users can enter multiple multimedia.  

Step 3. The appropriate title for the subject of satisfaction is entered (Figure 3. h). 

Step 4. Optionally, the satisfied subject description is entered (Figure 3. h). 

Step 5. The documents about the satisfaction notification are uploaded to the system by clicking on the Notify 

Satisfaction button (Figure 3. i). 

 

 
CS complain/satisfaction notification page images: a) CS user interface, b) Complaint notification screen, c) 

photographed or video recorded, d) information entry, e) Uploading the complaint to the system, f) Satisfaction notification 

screen, g) photographed or video recorded, h) information entry, i)Uploading the satisfaction to the system 

Notifications and Complaint Details: This field shows where the complaint and satisfaction data are tracked, 

completed, or canceled. In addition, the details for each notification and communication histories of these details can be 

accessed through this area.  

Figure 4. a. shows the complaints and satisfaction notifications,  Figure 4. b. shows the complaint details, Figure 4. 

c. shows the communication channel for complaint notification, Figure 4. d. shows the satisfaction details, and  
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Figure 4. e. shows the communication channel for satisfaction notification. 

 

 
CS notification content: a) complaints and satisfaction notifications, b) complaint details, c) communication channel 

for complaint notification, d) satisfaction details, e) communication channel for satisfaction notification 

Using CS Application for Management 

Interface for Unit Management: The unit management interface is designed to control the notifications from the CS 

application users, guide the field staff in the solution process, and communicate with the users. The interface image is 

shown in Figure 5. 

 

 
Management interface image  

Notifications from the user are transferred to the administrative unit of the relevant municipality according to the 

location data.  

The department manager in charge here forwards the incoming complaint notifications classified in specific 

categories and the location data of the notifications to the relevant field staff. He/she controls the feedback from the field 

staff regarding the reported complaint data and the visual media of these feedbacks. In addition, the responsible department 

manager gives feedback to the user who made the notification regarding the process of the complaint notification. 

In addition, the unit manager controls the satisfaction notifications and communication/feedback process controls 

with the notified person from the user in this area. 

A unit manager can access statistical data for their control area in this area. Again, field staff can be defined in this 

field. 

CS Application for Field Staff: CS field staff application is designed for the field staff to reach the area subject to 

the complaint statement directed by the municipality unit manager and to make a transaction status notification.  
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a) CS field staff application interface, b) complaint detail, c) coordinate data, d) contact area for notification 

This application can be used by field staff defined in the system by the department manager. The application includes 

where the complaint data directed are tracked, completed, or canceled. The application interface is shown in Figure 6. a. 

The application has a field showing each notification's complaint details and location data (Figure 6. b.). When the "konuma 

git" button is clicked in the complaint detail field, the process of redirecting to the coordinate data of the place where the 

relevant complaint notification is made is performed (Figure 6. c). When the complaint is resolved by reaching the target 

location, the photograph/video images of the resolved complaint and Information on the details of the work done are 

conveyed to the unit manager (Figure 6.d). 

Discussion 

The diversity of mobile applications increases the use of location data on mobile devices. This situation will continue 

to grow in parallel with the increase in internet access opportunities and developments in mobile technologies. 

Applications used by municipalities, in which complaints etc., notifications are made in the form of call notifications, 

can lag behind today's technological developments in terms of location indication or transaction tracking and practical use. 

Many municipalities do not have the technical equipment to receive complaints and notifications via call. In this case, CS 

is an application that aims to increase the interaction between the citizens and the governing (municipality) with the 

awareness of social responsibility. The user-friendly nature of the designed application prevents time loss in notification 

processes. In addition, it is thought that the solution process to the problems with CS will accelerate. 

CS mobile application will be applied to metropolitan, provincial, and district municipalities in the pilot regions by 

activating the access features of the administration panel. 

For authentication purposes, a verification/confirmation SMS is sent to the mobile phone to enter the application. 

Thus, it aims to prevent illegal situations during application use and increase information security. 

Again, to increase information security and protect personal privacy, it is aimed that the notification sent can only 

be seen by the person making the notification and the municipality official. 

The notifications made through the application will be shared on the social media accounts CS, keeping the personal 

information confidential. Thus, it is aimed to report the existing complaints or satisfaction, to share the municipality's 

approach to problems and the speed of the problem resolution process. 
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Results 

The study creates a communication channel between the municipality and the citizen for each notification, together 

with the complaint or satisfaction data uploaded to the system via the CS application. In addition, feedback is given to the 

citizen about the solution process for the notification made through this channel. 

The location data related to the complaint and satisfaction data uploaded to the system are analyzed. Thus, the 

notification data is directed to the municipality management panel of the place where the notification is made. The 

municipality's control unit manager leads the incoming complaint notifications to the field staff of the units that will provide 

solutions. The field staff gives the municipality control unit feedback regarding the notification they have resolved. The 

municipality control unit completes the process by informing the person making the notification about the issue. 

The developed CS application can be downloaded and used by all users for free. 

The web interface developed to control the notifications made through the CS application is designed for 

municipality unit management. Therefore, users are not authorized to access this area. 

There is no user access authorization to the mobile application designed for field personnel to access the notified 

area. However, the defined field staff can use this application. 

CS application has been developed for devices with the Android operating system. The application is under 

development for devices with IOS operating system. The application will be made available through the GooglePlay 

application market after the necessary legal procedures are completed, and the design structure is finalized. 

As the social media accounts where notifications of the CS application will be made, "cevresikayet" for Instagram, 

for Facebook, and LinkedIn "Çevre Şikayet" are used. 

For the developed application to work, the user must have an internet connection and share GPS ocation information 

with the application. 

In the continuation of the study, it is planned to carry out investigations in line with the compatibility of CS 

applications with Web 3.0 technology. 

It is planned to work on analysis models in line with the analysis of frequently encountered environmental problems 

and decision-making regarding solutions by analyzing user notifications. 

Since the CS application has not been used yet, we do not have results for evaluating the application results. However, 

it is planned to conduct studies on assessing the data obtained from the CS application to be discussed at future meetings. 
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Efforts to secure future generations, including social and social progress, have gained importance all over the world 

for the solution of global problems such as "global warming, climate change and environmental pollution". Many 

institutions and organizations from local to national, national to international organizations are making efforts in this regard. 

Today, new generation growth models that take into account the social and environmental development dimension of 

economic progress and societies are defined as “Sustainable Development”. In addition to climate change, the definition 

sector is highly affected due to reasons such as increasing migration from village to city, urbanization and changing business 

lines in the globalizing world. In this respect, the concept of sustainable agriculture gains even more importance. With the 

increasing importance of municipal services for rural areas, the value given to agriculture is also increasing. Municipalities 

carry out studies for the evaluation of agricultural lands within the service areas and for the farmers who earn money from 

this work to provide more efficiency from the land. In this research, studies on sustainable agriculture in Seferihisar County 

are evaluated. 

Keywords; local governments, climate change, sustainable development, sustainable agriculture, Seferihisar County 

Introduction 

With the increase in natural disasters triggered by climate change in recent years, the fragility of cities has increased 

and will continue to increase. In addition to the natural disasters triggered by the climate crisis, the world faced a new 

global crisis with the SARS-CoV-2 virus in 2020. The health crisis unleashed by the pandemic has also revealed a food 

crisis. People living in big cities, which are far from agriculture and food production, were especially affected by the food 

crisis, and for the first time, the people of the city were faced with the question of where the food came from, who produced 

it, and who brought it to the market-markets, perhaps for the first time. Although it has been mentioned for a long time, 

how fragile the food production-consumption chain can be in the face of unexpected events or disasters has been realized 

so deeply for the first time (IBB, 2021). 

In recent years, there has been a rapid increase in the accumulation of greenhouse gases released into the atmosphere 

as a result of activities that do not comply with the sustainability principles, this situation has strengthened the natural 

greenhouse effect and caused an increase in the average surface temperatures of the earth, triggering global warming. As a 

result of global warming, climate change has manifested itself with varying effects in different areas. As a result of global 

warming, climate change has manifested itself with varying effects in different areas. climate change; epidemic diseases, 

drought, erosion, desertification, displacement of climate zones, increase in severe weather events, rise in sea level, damage 

to wildlife species as a result of deterioration of natural balance and deterioration of human health. All agricultural 

production needs soil, water, sunlight and warmth. Climate is a dynamic component that affects all of the listed components. 

Because; the risk posed by the climate factor for the agricultural sector is at a very high level due to the unknowns it 

contains. Climate change, which occurs in the form of temperature increases, precipitation differences and extreme weather 

events, is expected to adversely affect plant and animal production systems in most regions of the world. Agriculture, which 

is affected by climate change on the one hand, causes this change on the other hand. While agriculture contributes to the 

formation of a significant portion of greenhouse gas emissions that cause climate change, it is also an important sector for 

reducing greenhouse gasses. Therefore, agriculture is potentially an important part of both the problem and the solution 

(Üstün, 2021). 

Climate change is considered as one of the most important crises faced by countries because it is directly related to 

the existence of human beings. Because climate change directly affects all living things, especially through natural disasters, 

health, water resources and nutrition, and the ecosystem formed as a result of the mutual relations of these living things 

with the inanimate environment that surrounds them. Although it is foreseen that the first effects of climate change in some 

parts of the world will be positive, it is accepted that the net effect on the social, political and economic structures globally 

will be negative in the future. Undoubtedly, climate change will make its effects felt on sectors and decision units in the 

economy in different ways and degrees. In this context, the agricultural sector is considered to be the sector that will be 

most affected by climate change, since it is an activity that is directly dependent on nature, climatic conditions and weather 

events. In addition, the vital resource function of agricultural activities increases the importance of this sector in the face 

of climate change (Başoğlu & Telatar, 2013). 
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In this study, the activities carried out by the "Sustainable Agricultural Development Vision Document" prepared 

and put into practice by the municipality of Seferihisar district, which is a quiet city, were evaluated. 

 

Climate Change and Its Effects 

The Paris Climate Agreement was accepted on 5 October 2015 in Paris, the capital of France, with the participation 

of 195 countries, including Turkey, and the European Union. It was opened for signature on 22 April 2016 at the 21st 

Conference of the Parties (COP21) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) held in 

Paris. The first legally binding universal agreement entered into force on 4 November 2016, after the approval of 55 of the 

parties in the first place. The countries participating in the Paris Climate Agreement thus signed the historical decisions 

taken in the fight against global warming. The UN has asked countries to reduce their carbon emissions to zero by 2050 in 

order to meet the target of keeping the global temperature rise below 2 degrees Celsius under the Paris Climate Agreement. 

The agreement envisages the elimination of fossil fuel use as well as the target of reducing the global average temperature 

by at least 2.0 degrees by the second half of the century. 

Global water levels continue to rise as glaciers melt rapidly in Greenland and Antarctica. According to the World 

Meteorological Organization (WMO), by 2050, the number of people at risk of flooding will increase to 1.6 billion, with 

more than 2.7 to 3.2 billion at risk of water shortages. Although global temperature rise and greenhouse gas emissions 

continue despite the agreement, temperature analyzes published by Climate Action Tracker predict that climate targets can 

still be reached by 2050. Therefore, the steps to be taken by the countries that send the most greenhouse gases to the 

atmosphere and pollute the world will be important in keeping the global temperature increase below 2 degrees Celsius 

until the end of the century and reducing the global carbon emissions to zero by 2050. 

The human population is expected to increase by 1 billion people every decade—equivalent to an additional China—

in the next century. Much of this population growth will occur in developing countries, placing further stress on arable land 

bases. In many countries, the limited availability of arable land, combined with urban congestion, has led to spontaneous 

and organized migration and the opening up of new land for agriculture. Land clearing has directly contributed to the 

degradation of soil, water and other natural resources in both humid tropical and semi-arid countries. In the humid tropics, 

conversion of rainforests for agriculture, timber and large-scale farming is accompanied by depletion of nutrients, 

particularly nitrogen, through loss of topsoil and leaching of exposed soil (National Research Council et al., 1991). 

The Turkish Grand National Assembly (TBMM) Global Climate Change Research Commission has published its 

729-page report. According to the report, the average temperature in Turkey will increase by 1 to 6 degrees annually until 

2100. Precipitation will decrease at the country level. The report recommends mobilization in irrigation, enacting the 

Climate Change Law and the Water Law. The report also included the global climate projections developed by the General 

Directorate of Meteorology for the period 2016-2099 in order to reveal how climate change will affect Turkey in the future. 

Accordingly, the average temperature across Turkey will increase by 1 to 6 degrees annually in the 2021-2099 period. In 

the coming periods, the change will be in the direction of increase. In the report, it was recommended to start a "drip 

irrigation mobilization" throughout the country, since 77 percent of the water in Turkey is used for irrigation. In the report, 

which pointed out the importance of making institutional interventions as soon as possible in events such as stubble fire, 

environmental pollution and land destruction, it was proposed to establish an "honorary environmental inspectorship" 

system like an honorary traffic inspectorate. In the report, it is stated that in a process where water resources tend to 

decrease, it is thought that existing water resources will be insufficient in the future with the commissioning of new 

irrigation enterprises, increasing the usage areas of varieties resistant to drought, cold and diseases, carrying out activities 

for the protection of agricultural biodiversity, dissemination of green and organic fertilization and climate change. It was 

suggested to create a friendly agricultural support model (TBMM, 2021). 

In the report, issues requiring legal and institutional regulation were gathered under 96 main headings. In the report, 

which stated that the demand for water resources and the pressure on water resources are increasing in Turkey during the 

climate change process, it was stated that there is a need for a framework "water law" that sets out the general principles 

and procedures regarding the protection and management of water. In the report, it was emphasized that there is a need for 

legal regulation in order to reduce greenhouse gas emissions in the fight against climate change and to establish the 

necessary legal and institutional framework for adaptation to climate change, and to determine the procedures and principles 

regarding technical and financial mechanisms, and that a "climate change law" should be enacted in this context. (TBMM, 

2021). 

In the National Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan prepared by the Ministry of Environment, 

Urbanization and Climate Change and covering the years 2011-2023, the issues that may be affected by climate change in 

Turkey are divided into five important areas. These are water resource management, agriculture and food security, 

ecosystem services, biodiversity and forestry, natural disaster risk management and human health. In the areas specified in 

the plan, the effects of climate change and adaptation policies to reduce them are stated (Bayraç & Doğan, 2016). 

Global climate change, which scientists agree on, will negatively affect access to basic needs such as clean air, clean 

water, adequate and balanced nutrition and shelter, which are necessary for a healthy life. In the latest report of the United 
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Nations Scientific Committee on Climate Change in 2021, climate change means reducing water and food loss, waste and 

waste, reducing the amount of food that is edible but goes to waste without being eaten, and reintegrating food waste that 

cannot be used into the economic cycle. . The said reduction will have positive results in terms of food security and food 

safety, and will also make an important contribution to corrective, restorative and regenerative activities for the solution of 

the climate change problem (İBB, 2021). 

Drylands cover roughly 40 percent of the world's land surface and are inhabited by more than 2 billion people, about 

a third of the world's population. About 90 percent live in developing countries. A large part of the dryland population 

depends on the production of crops and livestock for their livelihood. While most of the wetlands on the land are pastures 

(65%), a quarter of them are able to sustain cultivation despite productivity constraints due to low soil moisture. Dry 

pastures feed half the world's livestock and provide fodder for wildlife (United Nations. Division for Sustainable 

Development et al., 2008). Land use systems should be defined and described in detail according to their environmental, 

social and economic characteristics in order to be easily usable by development planners. The location and role of each 

system that will depend on the national or local level of development should be defined, along with the conditions for their 

implementation and evolution (National Research Council et al., 1993). 

The Ministry of Agriculture and Forestry carried out a study on "Current Situation and Solution Suggestions on 

Climate Change Adaptation and Mitigation in the Agriculture Sector by Regions". Accordingly, it was determined that 

biodiversity decreased and yield losses were experienced due to disasters caused by extreme heat, drought and unexpected 

weather events in the Mediterranean Region. For this reason, the establishment of an effective structure where the producers 

can market their products for their value, creating an action plan for adaptation to climate change in agriculture according 

to the national and provincial production pattern under the leadership of the Ministry, establishing live wind curtains, 

implementing a climate-friendly agricultural support model, providing trainings to rural personnel on climate change, A 

package of recommendations was created, including preventing stubble burning and establishing animal manure 

management systems (TRGM, 2021). 

Various researches and studies have been carried out on international platforms in order to eliminate the major 

problems that may cause social destruction such as "global warming", "climate change", "environmental pollution" or 

"gender discrimination", "lack of education", "unemployment", which occupy the world agenda in a frightening way. 

Studies are carried out. Research conducted in this context has shown that “growth that does not include social and 

environmental progress is insufficient to create a better world or secure the welfare of our future”. Looking from this point 

of view, what we will leave to future generations will be hunger and famine, as more than 50% of the available natural 

resources in our world have been consumed greedily without giving them a chance to renew themselves in the past century. 

In fact, if the economy model, which lacks social and environmental dimensions, continues at this rate, the existence of 

humanity, along with all other living things, will be endangered in the near future. Today, new generation growth models 

that take into account the social and environmental development dimension of economic progress and societies are defined 

as “Sustainable Development”. Creating a new economy by correctly calculating the needs of the future and future 

generations together with all social-environmental risks and using resources correctly is expressed as “Sustainable 

Development”. The United Nations has set 17 goals to be followed by 2030 to eradicate poverty, create a better world and 

ensure that all people live in peace and prosperity. The global goals, defined as the Sustainable Development Goals (SDGs), 

are the assurance that future generations, our children, grandchildren, and our environment can live together in a better 

world and in peace (SB, 2018). 

Ecological sustainability is one of the most important conditions of healthy food production and food security. 

Sustainable and efficient use of natural resources is at the center of food discussions today. If the current agricultural 

production practices that cause the destruction of these resources are continued, it does not seem possible for the soil to 

feed the next generations (Ceylan et al., 2022). 

Societies differ according to their cultural and historical backgrounds. Likewise, the economic, social and 

environmental components of Sustainable Development also contain characteristic differences according to societies and 

regions. We define the implementation of global targets on the basis of these differences and supporting them according to 

a certain calendar with consistent actions as "Localizing Sustainable Development". Both in the 2030 agenda created by 

the United Nations and within the scope of regional development movements, the formation of healthy food chains and the 

performance of the agricultural sector are of primary importance in reducing hunger and poverty, providing employment. 

It is envisaged that resources, including labor, will be used effectively and in a way that supports agricultural production, 

so that the industrial model will be developed in this way in all areas. Establishing an agricultural sector that is based on 

adequate and balanced nutrition of the society, is based on advanced technology, solves infrastructure problems, has high 

efficiency, has increased its international competitiveness with an effective production structure, and uses natural resources 

in a sustainable way should be the essence of the Sustainable Development vision and the priority of local governments 

(SB, 2018). 

The term sustainable agriculture was coined by Australian agricultural economist Gordon McClaymont. It became 

popular in the 1980s, when environmental problems came to the fore in the world agenda. U.S.A., which was issued in 
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1977. In the National Agricultural Research, Practice and Education Law, sustainable agriculture is defined as integrated 

plant and animal production activities that are carried out in a special place and will provide the following conditions in the 

long run (TSKB, 2022): 

• Meeting human food and fiber needs 

• Improvement of environmental quality and natural resources on which the agricultural economy depends 

• The most efficient use of non-renewable natural resources and resources used in the field 

• Integrate natural biological cycles into agriculture whenever possible 

• Protection of economic vitality based on cultivation activities 

• Improving the quality of life for farmers and society at large 

 

Case of  İzmir Seferihisar County 

Believing that a sustainable system can be established that takes care of the habitat, agricultural workforce, especially 

the small producer and the needs of future generations, Seferihisar Municipality, without rejecting the benefits of industrial 

agriculture, but in the face of the "interventionist" and "abolishing labor" understanding of industrial agriculture, with the 

slogan "Another Agriculture is Possible" has based its development goal on four basic principles (Seferihisar Municipality, 

2018: 19): 

1. Protecting the Native Seed 

2. Creating Producer Markets 

3. Establishing Cooperatives and Producer Associations 

4. Producing High Value-Added Agricultural Products 

In 2011, "Seed Exchange Festival" was organized, and it was the first local government to take action against the 

risk of commercialization of seeds and the extinction of local seed diversity. Seed exchange festivals aimed to disseminate 

local seeds and create social awareness (Seferihisar Municipality, 2018: 23). 

In this context, Seferihisar Municipality has also activated the Can Yücel Seed Center, where local seeds are stored 

and reproduced, and at the same time, they are transformed into seedlings and given to the producers free of charge. Can 

Yücel Seed Center has set an example for many local governments at this point and pioneered the establishment of similar 

seed centers in other cities. 

The Cittaslow network is a union of cities that emerged from the Slow Food movement to prevent globalization from 

standardizing the texture, inhabitants and lifestyle of cities and removing their local characteristics. As the first 

representative and capital of Seferihisar Municipality Cittaslow (Calm City), one of its primary goals was to support local 

producers. In line with this goal, producer markets have been established so that our people can sell their own fruit and 

vegetables in their own local markets, without intermediaries, while preserving the local identity and characteristics of 

Seferihisar (Seferihisar Municipality, 2018: 31). 

The first of the producer's markets was established in Seferihisar town center in 2009 so that the workers in the 

district and surrounding villages could exhibit and sell the products they made and produce and convert their labor into 

income (Seferihisar Municipality, 2018: 32). 

Based on the idea of establishing producer unions and cooperatives15 in order to achieve a sustainable agricultural 

development goal, the establishment of many cooperatives and unions was pioneered and supported (Seferihisar 

Municipality, 2018: 42). 

The biggest economic livelihood of the district is tangerine production. Seferihisar tangerine is a special species 

known as the “Satsuma” genus and only grows in the Seferihisar region. Seferihisar Municipality pioneered the 

establishment of the “Seferihisar Tangerine Producers Union” in order to gather and strengthen the producers under one 

roof at the first stage. The “efficient irrigation system” project was implemented for the cultivation of tangerines in good 

conditions and the correct use of water resources. Although the number of subscribers increased with the project, the loss-

leakage rate in water consumption was reduced. In addition, hundreds of producers were trained on efficient agriculture 

(Seferihisar Municipality, 2018: 50). 

In order to increase the awareness of Seferihisar Tangerine in the national and international arena, the municipality 

has traditionally organized the "Seferihisar Tangerine Festival" every year. The product was processed into “tangerine jam, 

Turkish delight, molasses”. Finally, by using completely geothermal heat, dried tangerines, which do not lose any of their 

taste and aroma, were obtained. As a result of its efficient production, product development and promotional activities, 

Seferihisar Tangerine has become an extremely profitable product. In addition, as the first municipality to sell agricultural 

products over the internet, tangerines and their by-products are also sold on the websites of sezeribakkal.com and 

sezeripazar.com (Seferihisar Municipality, 2018: 51). 

 
15 Doğanbey Agricultural Development Cooperative, Gödence Agricultural Development Cooperative, Hıdırlık Agricultural 

Development Cooperative, Ulamış Agricultural Development Cooperative, Seferihisar Tangerine Producers Union, Seferihisar Olive 

Producers Association 
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The Sustainable Agricultural Vision goals of Seferihisar Municipality are as follows (Seferihisar Municipality, 2018: 

51): 

• Developing an agricultural production model that respects nature, 

• To protect soil fertility and biodiversity, 

• To use water resources effectively and efficiently, 

• Increasing the use of renewable energy sources. 

 

Conclusion 

In herbal production in Turkey; Good agricultural practices, organic farming practices, ensuring traceability at every 

stage of production, combating plant diseases and pests, development of drought-resistant seed varieties, establishment of 

gene and seed banks, land consolidation, support with non-formal education and publication, and awareness raising 

practices of consumers contribute to adaptation to climate change. support applications. It is necessary to create an 

organized and highly competitive structure in order to ensure the sustainable use of natural resources in agriculture and to 

adapt to the effects of climate change, by including these issues in current legal and institutional arrangements, strategic 

plans, policies and programs. In addition, agricultural research systems should be brought to a structure that includes 

universities such as Brazil and India (Bayraç & Doğan, 2016). 

In summary, combating climate change is not only an economic or environmental problem in today's international 

system, but also a security problem. Because the world is facing a multidimensional and global problem from climate-

based migration to food supply shortages, from national security to health. At this point, the most important issue is the 

necessity of states to show a sincere political will in global governance. While the climate change negotiations, which 

started in Rio in 1992 and continue today, are the area where the political intention will be revealed, one of the most 

important measures to reduce the negative effects of global warming is energy conversion. The most important element in 

energy transformation is renewable energy. In fact, from the point of view of states, renewable energy, which is the absolute 

energy source of today and / or the future, is not only one of the measures to be taken in accordance with climate change 

negotiations, but also the main source that will eliminate the external dependence of countries, contribute to the energy 

security of the actors in the international system and the environmental sustainability of the globe. In this respect, states 

should produce policies by prioritizing the globe beyond national interests and competition. As the last word, it is useful to 

remind once again the sentence that comes as the motto of climate change: "Think globally, act locally". 

With the seed center opened, the first chain of "end hunger" (Target 2) and "responsible production and consumption" 

(Target 12) goals is created within the scope of sustainable development goals. The last link of the chain is that everyone 

can eat good, tasty, clean and quality food, and this is the right of everyone, not just a few. 

Finally; Local governments should determine sustainable agricultural development as the main vision and create 

"local agricultural policies" in this direction. Local policies should be enforceable, fair and inclusive. Local governments 

should develop partnership and cooperation mechanisms among them, and new networks should be established. Local 

governments should have more say and authority in the formation of national agricultural policies. In this regard, "local 

policy documents" prepared by local governments for agricultural development should be taken into account by central 

decision makers. 
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Goods and services produced for people's unlimited demands for goods and services are limited. Natural resources, 

which are included in the factors of production, succumb to the demand and ambition of consumers. The sustainability of 

natural resources is vital not only for the protection of the environment and to ensure the continuity of production, but also 

to leave a livable world to future generations. It is imperative that individuals, the private sector, the public sector and 

international organizations fight together with the negative externality of production and consumption activities. Capital 

market instruments created to meet the financing needs of the private sector can serve a sustainable environment. The 

public incentives to be made regarding the green bonds issued by the companies whose environmental sensitivity has been 

proven so far will help to form and spread environmental awareness. The formation of consumer awareness will increase 

the environmental sensitivity of private sector companies. 

Keywords: Sustainable environment, ecology, negative externality, green bond, Turkey 

Introduction 

Goods and services are produced to meet human needs. Within the economic system, goods and services are 

produced by the introduction of production factors into the production process by the public and private sectors. Production 

is the name given to the efforts to create goods and services that will meet human needs directly or indirectly. While the 

purpose of the private sector is to increase its profits, the public sector increases the social benefit. Firms with private sector 

representatives ignore nature in order to make more profit. Production is the activities carried out to increase the quantity 

or utility of limited goods and services in order to meet their unlimited and constantly increasing needs. Factors of 

production consist of labor, capital, entrepreneur and land (natural resources) used in the production process. Soil, or in a 

broader sense, natural resources, is all the wealth that has arisen spontaneously in nature, in which there is no effort and 

technique of the human factor. These self-created riches have the characteristics of being animate and inanimate. Living 

and non-living natural resources are ready-made riches that facilitate human life and help it continue. Air, water resources, 

agricultural lands, oil, wind, forests and natural vegetation are among the natural resources (Gürler et al., 2017: 15). Natural 

resources are divided into renewable and non-renewable resources. There is a risk of deterioration in the quality of resources 

such as water, air and soil from renewable resources as they are used. Minerals such as oil and coal from non-renewable 

resources have the risk of depletion and polluting the nature. Natural resources have the feature of being scarce compared 

to other production factors (Başol et al., 2005: 64). 

Capital factor defines physical tools such as money, machinery, equipment, factory. At the beginning of 

industrialization, entrepreneurs are also capitalists. Factors such as the increase in consumption, new inventions and 

technologies that encourage production, companies that cross national borders, and globalization have increased the capital 

need of entrepreneurs. Capital markets, other than banks, meet this need of entrepreneurs or companies with increasing 

demand for funds. The market is where buyers and sellers exchange money and goods. The market can be physical or 

virtual, local or global, perfect or imperfect. The value, cost and pricing of the products in the market are related to the 

supply and demand in the market (The Economic Times). The transfer of funds with the capital market is more efficient 

and organizations that have more productive ways to invest in funds contribute to economic growth by using these funds 

(Darškuvienė, 2010:6). 

While the market where the supply and demand of goods and services are faced is the real market, the market in 

which people with excess funds supply their savings to people with a shortage of funds is called the capital market 

(SPLSEK, 2014: 4). Is the name of the modern financing system consisting of intermediary and auxiliary institutions such 

as banks, investment trusts and investment funds. This market has advantageous features for different participants in the 

economy. For a company in need of financing, it provides an alternative financing source outside the bank that can complete 

its financing. The capital market can offer better pricing and longer maturities, as well as access to a wider investor base 

(International Finance Corporation World Bank Group, 2017:1). 

With the development of capital markets, capitalism has become dependent on a wild increase in production. This 

situation has brought along a production approach in which social and environmental conditions are ignored. All world 

resources, especially the natural environment and resources, are rapidly depleted as a result of production and even 

consumption activities. Developed countries and international organizations that are aware of this apply some measures, 

although not enough, to give due importance to the environment, which is the primary source of production, and to all 
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processes of ecological systems. Countries that impose some sanctions, especially tax and incentive policies, take initiatives 

to protect the environment and increase its sustainability. It is inevitable to take some necessary measures and increase the 

effectiveness of these measures in order to combat problems with devastating consequences such as global warming and 

climate change, which individuals, companies and public institutions cannot remain indifferent to. 

The most commonly used debt instruments in the capital market are bonds and stocks. Bonds are debt securities with 

an obligation to repay the principal and interest. Their maturity is longer than one year. A share is a valuable document 

issued by a company and represents the partnership capital share. It does not offer interest income as in bonds, it gives a 

profit share at the end of the period. Some Swedish pension funds have explored opportunities and made a number of 

initiatives to support environmentally responsible solutions through Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). These funds 

exchanged information with the World Bank on the effects of the investments made. As a result of the studies carried out 

to design a different and new product, the concept of green bond was born (The World Bank, 2018: 5). Countries targeting 

low carbon are making changes in providing the necessary financial capital. Revenues provided through green bonds will 

be directed to sustainable assets and will take their place in the capital market as fixed income securities (International 

Energy Agency, 2020: 3). 

 

Ecology and Economics 

The term ecology is derived from the Ancient Greek words “oikos” meaning home, family and “logos” meaning 

science (Schwartz & Jax, 2011: 145-146). This concept was first introduced by Reuter in 1865. A year later, in 1866, 

Haeckel developed the word "ecology" as it is used today (Rich, 2021: 1). Ecology is the science that determines the 

regional distribution and quantity of organisms and examines their mutual relations. Ecology has important rules that have 

been determined as a system. When these rules are violated, humans and other creatures pay a price. In order not to 

encounter man-made risks, it is necessary to take into account the basic ecology laws. Some laws of ecology are: 

(Kışlalıoğlu & Berkes, 1999:20-26; Callenbach, 2011; 50, 136; Fukuoka, 2006: 44): 

-Nature is a whole, 

-Nature is limited, 

-Nature controls itself, 

-Diversity is essential in nature, 

-Nothing will disappear, 

-No benefit for free, 

-Every action produces a reaction, 

-Nature finds the most suitable solution. 

Humans are faced with many environmental risks. These risks can be grouped as exogenous and manufactured risks. 

External risks are natural disasters such as floods, droughts, famines and earthquakes. Manufactured risks arise as a result 

of excessive human intervention in nature (Giddens, 2012: 106). Global warming, nuclear risk, decrease in potable water 

resources, air pollution are some of the produced risks. The transition from the agricultural society to the industrial society 

has accelerated the intervention of man in nature. The wild consumption of natural resources has increased as a result of 

the production ambition of multinational companies. The rhetoric that 'poverty is a hierarchical problem, while air pollution 

is a democratic problem' has begun to gain acceptance. As a matter of fact, according to the report titled "Limits to Growth" 

published by the Rome Association in 1972, economic growth states that it pushes the limits of natural resources. The 

'Brundtland' report (Our Common Future) prepared by the United Nations in 1987 introduced the concept of 'sustainable 

growth'. This report has been prepared to meet the needs of today's people without jeopardizing the natural resources that 

future generations need. However, excessive consumption and the profit ambitions of entrepreneurs and capitalists pushed 

the limits of production and increased the negative externalities of companies that harm the environment. Examples of the 

pressures of consumption on ecology; increase in the use of fossil fuels, decrease in forests, environmental pollution, 

decrease in water stocks. 

According to Simon Kuznets, winner of the Nobel Prize in economics, underdeveloped or developing countries 

necessarily harm the environment during their industrialization processes. Even if the level of technology is a little low, 

ecological degradation can reach frightening proportions. However, this environmental degradation can be reversed as the 

country successfully overcomes the industrialization process and progresses towards becoming a developed country. 

Kuznets measures this level of development when per capita income exceeds $10,000. Countries that reach this income 

level now have the necessary technical knowledge, technology and capital to combat environmental degradation and other 

market failures (Kuznets, 1955:17; Torras and Boyce, 1998: 152). British Economist Robert Coase has put forward a 

theorem claiming that the effect of negative externalities can be terminated within the market mechanism. Thus, optimum 

resource allocation will be achieved in free competitive market conditions. Coase cites as examples the factory polluting 

the river for environmental problems or environmental negative externalities and the residents of the towns that are 

negatively affected by it (North, 1992: 24). 
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Paul Sweezy (1989: 8-9) explains capitalism's pressure on the environment as follows: “What distinguishes 

capitalism from a simple system that meets the basic needs of human beings is its obsession with capital accumulation. A 

system that is limited by capital accumulation or excessive profit concerns has no chance to stand still. It replaces the old 

production and distribution relations with new ones, opens new areas and new markets in line with its aims, makes societies 

and countries incapable of protecting themselves dependent on itself. As a result of unbridled renewal and development, 

this diseased system, which is always in search, does not even spare its owners. In the case of a natural environment or 

ecosystem, capitalism does not see these values as something that should not be harmed. Rather, it sees nature as the main 

source of greater profits and greater capital accumulation”. In the absence of humans, nature has a structure that can provide 

its own sustainability. However, measures should be taken to protect the sustainability of nature against humans (Mengi & 

Algan, 2003: 60). 

The subject of economics is scarce resources and human needs. The gradual decrease of scarce resources and the 

increasing variety and amount of human needs have increased the importance of economics. In addition to economics, the 

support of public policies such as tax, finance, incentive and penalty policies is required. Negative externalities caused by 

firms depend on strict policies to be followed by states and international organizations. Ecological economists, on the other 

hand, have worked on environmental problems and sustainability since the 1970s and have attracted the attention of the 

public. Ecological economists argue that natural resources are scarce resources that are largely irreproducible. They argue 

that these resources cannot be substituted by technology and other factors of production such as labor or capital. They even 

think that market-oriented solutions will harm the ecology more. These economists, considering that sustained economic 

growth, frantic consumption endanger the sustainability of future generations, recommend zero economic growth, 

shrinkage or very moderate growth models. 

Energy production and consumption show the level of development of countries and societies. Therefore, energy is 

an important factor of economic and social development. The intensive use of energy in production and consumption has 

led countries, international organizations and non-governmental organizations to focus on the issue of sustainability. Global 

public goods such as global warming and air pollution have increased the environmental awareness of public 

administrations and conscious producers and consumers. The governments of countries aiming at low carbon go to different 

quests in finding the financial capital needed. At this point, a livable world will be left to future generations within the 

framework of principles such as resources to be obtained with green bonds, sustainable environment, reducing pollution 

and turning to renewable energy sources. 

 

Green Bonds and Environmental Sustainability 

Green bonds are fixed income securities issued to raise capital to further finance or refinance initiatives that 

contribute to the improvement of the natural environment. These bonds differ from regular bonds in the commitment to use 

the funds (Jun, Kaminker, Kidney & Pfaff, 2016: 4). However, like conventional bonds, green bonds also guarantee 

principal and interest income by the issuing companies. Green bonds aim to develop a low-carbon and climate change-

resilient economy beyond providing financing needs to companies (Menteşe, 2021: 96) and providing income to savers 

(Laskowska, 2017:71). Green bonds are seen as one of the newest instruments in the global financial world. Green bonds 

are issued by the government, private sector or multilateral organizations to finance climate-friendly and environmental 

projects (Kandır & Yakar, 2017: 161).Funds from these bonds are used for ecological purposes. Besides supporting the 

environment, the main purpose of green bonds is fixed income. For this reason, it is seen that it is not much different from 

classical bonds. Green bonds were first issued by the European Investment Bank in 2007 under the name of climate 

awareness bond. One year later, in 2008, the World Bank used the term “green bonds” and started issuance. Although green 

bonds are used for all green projects, they attract more attention especially in the fields of renewable energy and energy 

efficiency. (Irena, 2020: 3). 

The green bond market can offer several important benefits for green investment (Jun, Kaminker, Kidney & Pfaff, 

2016: 5-6): 

-Providing an additional source of green financing, 

- Enabling more long-term green financing by addressing maturity mismatch, 

- Enhancing issuers’ reputation and clarifying environmental strategy, 

- Offering potential cost advantages, 

- Facilitating the “greening” of traditionally brown sectors, 

- Making new green financial products available to responsible and long-term investors. 

Green bond principles are voluntary process guides that give importance to the development of the green bond 

market, transparency of the issuance of green bonds, and information sharing. Green bond principles have four basic 

components (Menteşe, 2021: 100): 1- Terms of use of the fund 2- Project evaluation and selection process 3- Income 

management 4- Reporting. 

In 2020, the global green bond issuance exceeded US$270 billion. The issuances were mostly realized in US dollars 

and Euro currencies (Irena, 2020: 9). Cumulative issuance of green bonds is less than $1 trillion. As the global bond market 
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hovers around USD 100 trillion, the share of green bonds in the total bond market is less than 1%. Many green bonds 

finance more than one "green" category. Regionally, 21% of green bonds in Europe, 19% in Africa, 16% in America and 

14% in Asia Pacific are allocated to renewable energy (Irena, 2020: 10). 

Highlights for 2021 (Amundi & IFC, 2022: 3): 

-US$ 95 billion emerging market green bond issuances in 2021, 

-58% increase in emerging market ex-China green bond issuances from 2020, 

-US$ 323 billion emerging market green bonds cumulative issuance through 2021, 

-US$ 64billion emerging market social, sustainability, and sustainability-linked bond issuances in 2021, 

-US$ 150billion projected annual emerging market green bond issuance by 2023, 

-50 emerging markets have issued green bonds since 2012, 

-7 emerging markets with debut green offerings in 2021, 

-77 basis points outperformance of emerging market green bonds. 

There are exchanges with special sections for sustainable, social and green bonds. They are traded on stock exchanges 

such as Oslo, Stockholm, London, Shanghai, Mexico, Luxembourg, Italy, Taiwan, Japan, Nasdaq (Helsinki, Copenhagen, 

Baltic), Moscow under different names such as green bonds, sustainable bonds, green and social bonds (CBI, 2022). 

 

Green Bond Market and Its Future in Turkey 

In Turkey, green bonds were first issued by the Industrial Development Bank of Turkey in 2016. The issuance, with 

a maturity of 5 years and an amount of 300 million dollars, was demanded 13 times more than the planned amount. It 

received a demand of 4 billion dollars from 317 institutional investors in international markets. 44% of the demand for 

bond issuance in the Irish Stock Exchange came from the UK, 39% from Continental Europe, 9% from US off-shore funds, 

and 8% from Asia and the Middle East. The fund provided by this issuance, realized under the coordination of seven banks 

authorized by TSKB, is used only in financing green and sustainable projects. With this resource obtained according to the 

impact report published by TSKB in 2016, 5 renewable energy projects with a total installed power of 606.9 MW, 5 in 

hydroelectric and 2 in the wind field, a city hospital project in Ankara, 5 electricity distribution projects. Financing was 

provided for 4 port projects and 2 energy and resource efficiency projects in the Marmara region (Yeşil Ekonomi, 2017).  

The companies that issue green bonds in Turkey are: YDA Group, Rönesans Healthcare Investment, Garanti BBVA, 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., QNB Finansbank, Arçelik A.Ş, Aydem Energy, 

Tough Energy. A significant portion of the green project investments made in Turkey goes to the financing of renewable 

energy. Along with this, it is seen that banks that support environmental projects tend to sustainability funds, green 

mortgages and green vehicle loans. (Yazıcı, 2020:8). 

The 6th Istanbul Carbon Summit was organized by the Sustainable Production and Consumption Association (SÜT-

D) on April 9, 2019, hosted by Istanbul Technical University. The focus was on “Green Economy Path to Stop 1.5 Degrees 

Global Warming with Carbon Management”. At the summit, which was held for the 5th time in 2018 and focused on 

“Climate Finance”, climate and carbon finance, climate change mitigation mechanisms, climate change supports and 

financing programs, green climate fund, green bonds, carbon trading, compulsory and voluntary carbon markets were 

discussed with competent speakers and delegates. presented. In addition, the “Low Carbon Hero Award” was given to the 

institutions and individuals who reduced their carbon footprints at the summit (İKZ, 2019: 2).  

The proliferation of private sector debt instruments issued as green bonds will increase both the stock market trading 

volume and clearing commissions. There is no separate regulation regarding green bonds in the SPK (Capital Markets 

Board). Currently, all issuances from TR are recorded on the Irish Stock Exchange by TSKB. The Irish Stock Exchange 

was chosen due to its low cost and systematic habit, but it is not in the targets since the domestic bonds will be in TL and 

the investor will be limited (Menteşe, 2021: 113). For this reason, incentives are necessary. 

Tools such as green bonds, public-private partnership and other institutions in Turkey have only just begun to be 

discovered with the support provided by multilateral development banks (OECD, 2019:114). Supporting green finance 

flows and a significant achievement in financial innovation, green bonds are an effective tool for the fast-growing and 

emerging asset class to manage climate risks and finance low-carbon assets (Dünya Enerji Konseyi, 2018). 

In academic studies, tax policies have a positive relationship with capacity for all renewable energy types. In Turkey, 

although there are tax reductions within the scope of general investment incentive policies, there is no specific tax incentive 

for renewable energy investments. According to the results obtained, tax policies should be implemented more effectively 

for the development and diffusion of renewable energy in Turkey. In this context, in addition to general investment 

incentive policies, it is considered that the development of tax incentive mechanisms such as tax reductions, exceptions, 

exemptions and tax credit policies applied in developed countries will be effective in the development of renewable energy 

(Kaplan, 2021: 157). 

Since Turkey is a candidate country for the EU, it must adopt effective incentive policies in line with the renewable 

targets of the EU. It is thought that the continuation of incentive policies, especially the fixed price guarantee, which has 

been effectively implemented since 2010, will further increase investor interest in renewable energy. However, the tariffs 
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applied in the fixed price guarantee policy in Turkey are given in Turkish Lira instead of US dollars as of July 2021. In the 

upcoming periods, it is considered that it would be more appropriate to continue the tariff implementation in US dollars in 

the current economic conjuncture. 

Things to do to develop the green bond market in Turkey are as follows: 

-Green bond standards should be determined. 

-In order to evaluate whether the bond is “green”, an internal and external evaluation should be made. 

-Tax incentives should be brought to green projects. 

- Borsa Istanbul A.Ş (BİST) should make decisions to encourage the issuance of green bonds. 

- Necessary arrangements should be made for green sukuk. 

- Green bond markets should be established in Borsa İstanbul A.Ş. 

- A green bond index should be established. 

-Consumer awareness should be created. 

-The developments in the world should be followed closely and necessary steps should be taken without delay. 

 

Conclusion 

Financing a sustainable environment is a must for the people of today and tomorrow. Although the destruction of 

nature by human beings is very old, studies on the sustainability of nature are unfortunately more recent. Since global 

problems affect all people, finding a solution is closely related to all countries. It is a necessity to take joint decisions on 

global issues such as global warming, migration, decrease in water resources and air pollution by economically powerful 

and large countries and supranational institutions. There is also a need for conscious consumers and companies with 

environmental awareness regarding the sustainability of the environment. At this point, it is important for companies to 

abandon fossil fuels and turn to renewable resources. In order for sustainability to turn into an economic model, the tools 

of conventional financing were insufficient and lost its popularity. The interest in green finance instruments has increased 

and thus alternative financing has become a necessity. 

Countries targeting low carbon are making changes in providing the necessary financial capital. Revenues provided 

through green bonds will be directed to sustainable assets and will take their place in the capital market as fixed income 

securities. Green bonds are fixed income securities issued to raise capital to further finance or refinance initiatives that 

contribute to the improvement of the natural environment. Today, clean energy means renewable energy. These energy 

sources, their dependence on foreign reduces and creates employment. Renewable energy financial incentives, tax breaks, 

extension of purchase guarantee, land usage opportunities, speeding up bureaucratic procedures and information sharing, 

international cooperation, opportunities need to be diversified. 

Since Turkey is a candidate country for the EU, it must adopt effective incentive policies in line with the renewable 

targets of the EU. Tax policies have a positive relationship with the capacities of all renewable energy types. In Turkey, 

although there are tax reductions within the scope of general investment incentive policies, there is no specific tax incentive 

for renewable energy investments. In this context, in addition to general investment incentive policies, it is considered that 

the development of tax incentive mechanisms such as tax reductions, exceptions, exemptions and tax credit policies applied 

in developed countries will be effective in the development of renewable energy. 
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Sanayi devriminden sonra hızla artış gösteren atmosferik sera gazları, küresel ısınmaya neden olarak yeryüzündeki 

enerji dengesini bozmuştur. Bunun sonucunda yeryüzünün iklimi değişime uğramış ve küresel bir soruna dönüşmüştür. 

Yüzyıllardır dünyanın farklı bölgelerini değişik şekillerde etkileyen küresel iklim değişikliği, diğer tarım kollarında olduğu 

gibi bağcılığı da olumsuz etkilemektedir. İklim değişikliği bağcılıkta vejetasyon süresi, kış donları, asma fenolojisi, üzümün 

bileşimi, biyotik ve abiyotik etmenler gibi kültürel koşullarda çoklu değişimlere neden olmaktadır. Afganistan’da da son 

yıllarda değişen sıcaklıklar ve yağış miktarı bağcılığı olumsuz etkilemiştir. Bu değişkenlerin olumsuz etkilerini hafifletmek 

için yöreye uygun genotiplerin kullanımı en iyi sürdürülebilir tarım yöntemleri arasında yer lmaktadır. Ayrıca, daha iyi 

sonuçlar elde etmek için diğer birçok kültürel uygulama aynı anda uygulanmalıdır. Afganistan’da bağcılık yapılan 

alanlardaki üretim sistemleri, kültürel uygulamalar ve hasat sonrası uygulamalar hala geleneksel yöntemlerle 

yapılmaktadır. Bu nedenle daha iyi sonuçlara ulaşmak için uluslararası kalite standartlarına ve değişen iklim koşullarına 

odaklanılarak, yeni teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması, üzüm üreticilerine yönelik iklim değişikliği ve 

sürdürülebilir bağcılık konusunda eğitim faaliyetlerinin artırılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hassas tarım, İklim değişikliği, Kültürel uygulamalar, Sürdürülebilir bağcılık 

Giriş 

Vitaceae familyasında yer alan asma (Vitis vinifera L.), Asya, Kuzey Amerika, Avrupa, Akdeniz ve daha sıcak 

iklimlere dağılan yaklaşık 60 türden oluşmaktadır. Vitis vinifera L. tarih boyunca sofralık, kurutmalık ve şaraplık gibi 

birçok açıdan ekonomik öneme sahip olmuştur. V. berlandieri, V. riparia ve V. rupestris gibi diğer bazı türler ise anaç 

olarak kullanılmaktadır. Vitis vinifera L. türüne ait binlerce çeşit de sofralık, kurutmalık, şaraplık üzüm olarak ve meyve 

suyu üretimi amacıyla yetiştirilmektedir (Sefc ve ark., 2003). Bağcılık, Afganistan'ın hemen hemen her yerinde belirli 

seviyelerde yöresel yöntemlerle yapılabilmekte ve üzüm bu ülkenin en önemli taze ürünlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Uluslararası pazarlara yüksek kalitede taze ve kuru üzüm üretilebilme potansiyeli bulunan Afganistan’da iç 

savaş, doğal afetler ve özellikle kuraklık ile sel olayları nedeniyle üzüm üretimi ve kalitesi düşmüştür (Arab ve ark., 2018). 

Afganistan’ın büyük bölümünde yazın sıcak ve kurak, kışın ise soğuk ve kuru bir karasal iklim görülmektedir. 

Afganistan’ın özellikle güney ve doğusundaki ovalarında, yazın sıcaklıklar 50 ºC'ye kadar yükselebilmekte, kışın 20 ºC’ye 

kadar düşmektedir. Dağlık alanlarda ise kış sıcaklıkları -25 ºC'yi bulurken, rakımın daha yüksek olduğu bölgelerde daha 

düşük sıcaklıklar da görülebilmektedir. Bölgeye ve rakıma bağlı olarak önemli farklılıklar olmakla birlikte Afganistan’ın 

ortalama sıcaklığı yazın 32 ºC ve kışın ise -2 ºC’dir. Ülkede maksimum sıcaklık 50 ºC ve minimum sıcaklık ise -50 ºC 

olarak kaydedilmiştir. Birçok bölgesinde sulu tarım, dağlarda yeterli miktarda kar bulunmasına bağlıdır. İlkbahar 

yağmurları tarım için büyük önem taşımaktadır. 1990'lardan bu yana Afganistan, ülkenin tamamında veya bazı bölgelerinde 

tekrarlayan kuraklıklara maruz kalmıştır. Son yıllarda, özellikle Kuzey Afganistan ve orta dağlık bölgelerin batı 

kesimindeki alanlarda, kuraklığın daha şiddetli görüldüğü bildirilmiştir (Anonim, 2022). Dünyadaki en zor coğrafi 

koşullarına sahip ülkelerden olan Afganistan’ın dörtte üçü dağlık alanlardan oluşmakta ve bu dağlar ülkenin doğusu ile 

batısını ayırmaktadır. Afganistan toprakları genel olarak Pamir, Hindukuş ve yaylalar gibi dağlık bölgelerde yer alan, 

Litosol grupları ve sığ kayaç topraklardan oluşmaktadır. Rakımları doğudan batıya doğru azalan bu dağlar, Afganistan ve 

çevresindeki ülkeler için önemli su kaynakları olan nehir ve akarsuları beslemektedirler (Shams ve Muhammad, 2022). 

Ancak yüksek rakımlı dağlarda biriken kar ve buzulların iklim değişikliği sebebiyle erimesi, Afganistan’da su kaynaklarını 

olumsuz yönde etkilemiştir (Burhan, 2020). Afganistan’ın yıllık yağış ortalaması 270 mm’dir ancak ülkenin 

kuzeydoğusundaki yüksek dağlarda yıllık yağış miktarı 1270 mm’ye kadar çıkarken, güneybatıya doğru gidildikçe yağış 

miktarı azalarak 75mm’ye kadar düşmektedir. Yağışların en az %80’i kardır ve bu karlar mart ayı itibariyle eriyerek su 

kaynaklarını beslemektedir. Afganistan Enerji ve Su Bakanlığı’nın ölçümlerine göre eriyen kar sularının akışı mayıs ayında 

en yüksek seviyeye ulaşmakta ve temmuz ayına kadar sürmektedir (Frotan ve ark., 2020). Bağcılık genellikle Afganistan’ın 

güneyinde Kandahar’dan kuzeyinde Tahar ve Farbaya illerine kadar ülkenin neredeyse her bölgesinde yapılabilmektedir. 

Bağcılığın en yoğun olduğu iller Kabul, Parvan, Kapisa, Kandahar, Helmand, Dzhuzjan, Heart ve Ghazni’dir. Ancak ülke 

genelinde bağcılık ticari amaçla yapılmamakta olup, genellikle ailelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. 

Afganistan’da Vitis vinifera L. türüne ait olan 100’den fazla yöresel üzüm çeşidi bulunmaktadır. En çok yetiştirilen yöresel 

çeşitler Shindokhani, Beyaz Kishmishi ve Taiffi’dir. Bunlardan Shindokhani ve Beyaz Kishmishi çeşitleri hem sofralık 

hem de kurutmalık amaçla yetiştirilirken, Taiffi çeşidi sadece sofralık amaçla yetiştirilmektedir. Diğer yaygın üzüm 
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çeşitleri ise Hussaini, Askari, Goladan, Spen Manga, Naderi ve Bedana Kishmishi Siah’dir. Ülkede yetiştiriciliği yapılan 

yeni ticari çeşitler ise Thompson Seedless, Red Globe, Cardinal, Emperor, Fantasy, Crimson Seedless, Flame Seedless, 

Ruby, Ribier ve Black Emerald’dır (Maykhan ve ark., 2020). 2020 yılı FAO verilerine göre 92.584 ha üretim alanı ile 

dünyada 19. sırada yer alan Afganistan, 993.382 ton üzüm üretimiyle 17. sırada yer almaktadır. Bu verilere göre Afganistan 

dünyada bağcılık yapılan alanların %1.33’lük kısmını kapsamakta ve üretim miktarı bakımından ise dünya üretiminin 

%1.27’lik kısmını denk gelmektedir. Afganistan üzüm üretimi bakımından lider ülkeler arasında olmasa da dünya üzüm 

üretimindeki payı azımsanmayacak seviyededir (FAO, 2020). Çizelge 1. Ülkelere göre bağcılık yapılan alan ve üretim 

miktarları (FAO, 2020) 

Sıralama Ülke Üretim Alanı (Ha)   Sıralama Ülke Üretim (Ton) 

1. İspanya  931.630    1. Çin   14.769.088 

2. Çin   765.038    2. İtalya 8.222.360 

3. Fransa  759.060    3. İspanya  6.817.770 

4. İtalya  703.900    4. Fransa  5.884.230 

5. Türkiye 400.998    5. ABD  5.388.679 

6. ABD  372.311    6. Türkiye  4.208.908 

7. Arjantin 214.798    7. Hindistan  3.125.000 

8. Şili   200.906    8. Şili   2.772.561 

9. Portekiz  175.670    9. Arjantin  2.055.746 

10. Romanya 175.590    10. Güney Afrika 2.028.185 

11. İran  158.467    11. İran  1.990.937 

12. Hindistan  140.000    12. Özbekistan  1.606.942 

13. Avustralya  130.018    13. Mısır  1.586.342 

14. Güney Afrika 117.100    14. Avustralya  1.474.911 

15. Moldova  114.123    15. Brezilya  1.435.596 

16. Özbekistan  105.745    16. Almanya  1.149.540 

17. Yunanistan  104.210    17. Afganistan  993.382 

18. Almanya  100.710    18. Romanya  932.770 

19. Afganistan  92.584     19. Portekiz  853.380 

20. Gürcistan  87.619     20. Yunanistan  815.790 

Dünya   6.950.930   Dünya   78.034.332 

 

Asmaların iklime adaptasyon kabiliyetinin üstün nitelikte olduğu düşünülmektedir. Ancak, dengeli tane 

olgunlaşması ve kaliteli üzüm üretimi için de belirli iklim koşulları gerekmektedir. Asmalarda büyüme için 10 °C'nin (eşik 

sıcaklık) üzerindeki sıcaklıklara ihityaç duyulmaktadır (Winkler, 1974). Üzüm yetiştiricileri, hasat tarihini istenilen döneme 

denk getirmek için yüzyıllar boyunca çeşit seçimi ve bağ yönetimi faaliyetlerini düzenlemişlerdir. Bununla birlikte, dünya 

genelinde iklimin sürekli değiştiği de bilinmektedir. Bir bölgenin tarımsal verimliliği iklim ile doğrudan ilişkilidir ve biyo 

iklimsel parametreleri kullanarak iklim değişikliğinin etkilerini tahmin etmek için kullanılabilecek çeşitli modelleme 

araçları ve yaklaşımları bulunmaktadır. İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklıktaki artışların ekosistemleri olumsuz 

etkileyeceği düşünülse de bazı türleri olumlu etkileyebileceği de muhtemeldir (Xu ve ark., 2017). Bu nedenle iklim 

koşullarındaki ve yağış rejimindeki değişikliklerin pek çok tarımsal uygulamayı değiştirmesi beklenmektedir. Olumsuz 

iklim olaylarının etkilerini azaltmak için ilk olarak kültürel uygulamalar benimsenmelidir (Van Leeuwen ve ark., 2013). 

İklim Değişikliğinin Asma Gelişimi Üzerindeki Genel Etkileri İklim değişikliği genellikle sıcaklık atışı ve ardından gelen 

kuraklık olarak kabul edilmektedir. Ancak atmosferdeki karbondioksit (CO2) miktarının ve radyasyonun artışı, orman 

yangınları, ekstrem hava olayları, sel ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır. Artan 

ortam sıcaklıkları, tomurcukların patlaması, çiçeklenme ve ben düşme dönemlerinin gerçekleştiği tarihleri ve dolayısı ile 

asma fenolojisin etkilemektedir (Hoheisel ve Moyer, 2015). Bu durum, özellikle aroma bileşikleri açısından üzüm 

bileşimini olumsuz yönde etkileyecek olan, yaz aylarına denk gelen tane olgunlaşma evresini daha sıcak dönemlere 

kaydırmaktadır. Antosiyaninler gibi bazı sekonder metabolitler, yüksek sıcaklıktan olumsuz etkilenmektedir. Üzüm asitliği, 

özellikle malik asit içeriği, yüksek sıcaklıkta azalmaktadır (Coombe, 1986). Yüksek sıcaklık nedeniyle artan su stresi 

fotosentezi olumsuz etkilemekte, verimi azaltmakta ve meyve şırasının bileşimi bu durumdan etkilenebilmektedir (De 

Orduna, 2010). Yapılan çalışmalarda, olağan dışı iklim olaylarının sıklığının artacağı bildirilmiştir. Bu durum bölgelere ve 

değişimin büyüklüğüne bağlı olarak üzüm ve şarap kalitesinde olumlu veya olumsuz etkilere neden olabilmektedir (Sabır 

ve ark., 2018). İklim değişikliği, Afganistan'ın asma yetiştirilen bölgelerinde vejetasyon dönemindeki sıcaklığı 

artırabilmektedir. İlkbaharda sıcaklığın artmasıyla tomurcuklar daha erken uyanabilmekte ve bu da fenolojik dönemlerle 

birlikte olgunlaşma tarihinde değişimlere neden olabilmektedir. Bununla birlikte yüksek sıcaklık, antosiyaninlerin 

oluşumunu engeller ve sonuç olarak üzüm çekirdeğinin rengini azaltır ve aromatik bileşiklerin buharlaşmasını 

artırabilmektedir. Bu nedenle, Afganistan'ın önemli bağcılık alanlarındaki iklim değişikliği ve sıcaklık artışı, renkli 
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meyvelerin kalitesini düşürebilir ve sonuç olarak bu alanlarda bağcılık ekonomik olmaktan çıkabilir. Afganistan’da iklim 

değişikliği ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde bağcılığın kuraklık nedeniyle 

daha zor koşullarla karşı karşıya kalması beklenmektedir. Ülkenin özellikle kurak bölgelerinde yaz kuraklığının artması, 

iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini daha belirgin hale getirmekte ve bu da asmaların su ihtiyacını artırabilmektedir. 

Gelecekte artması muhtemel olan CO2 konsantrasyonu düşünüldüğünde büyüme döngüsü ve verim bileşenleri üzerinde 

olumlu etkileri olması da muhtemeldir. Sabır ve ark. (2018)’nın bildirdiği gibi ortamdaki CO2 artışı sonucunda karbon 

bileşiklerinin birikiminin artaileceği ve bunun sonucunda asmaların iklim değişikliğine olumlu yanıt verebileceği 

düşünülmektedir. Bitki Hastalıkları ve Zararlılarındaki Değişiklikler İklim ve atmosferik gaz bileşimindeki değişiklikler 

bitki hastalıkları ve zararlılarının şiddetini ve biyolojisini etkilemektedir. Daha yüksek sıcaklık, kaçınılmaz olarak bitkilerde 

baskınlığı artırmaktadır. Artan atmosferik CO2 nedeniyle patojenlerin inokulum miktarı da doğrudan artmaktadır (Melloy 

ve ark., 2010). Bitki hastalıkları üzerine yapılan araştırmalarda kasırgalar gibi ekstrem hava olaylarının bitki patojenlerinin 

tarım arazilerine yayılmasına neden olduğu bildirilmiştir (Rosenzweig ve ark., 2005). Önemli zararlara neden olan zararlı 

böceklerinde iklim değişikliğine paralel olarak artacağı ve daha fazla ürün kaybına neden olacağı raporlanmıştır (Patterson 

ve ark., 1999). Buna ek olarak yüksek sıcaklığın etkisini azaltmak amacıyla yüksek rakımlarda bağ kurmak hastalık ve 

zararlı populasyonunu azaltabileceği gibi tam aksi sonuçlar da verebilmektedir. İklimin Olumsuz Etkilerini Azaltma 

Stratejileri Aşağıdaki bölümlerde, potansiyel olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için uygulanabilir 

stratejiler sunulmuştur. Asma Genotiplerinin Seçilmesi Üzüm yetiştiricilerinin daha sıcak ve daha kuru iklimlerde 

ekonomik olarak kabul edilebilir verim miktarına ulaşmak ve kaliteli üzüm üretebilmek için en uygun stratejileri tercih 

etmelidir. Bu amaçla ilk olarak yöreye adaptasyon sağlamış çeşit ve anaç seçimi gelmektedir. Anaçların kuraklığa dayanımı 

oldukça değişkendir (Carbonneau, 1985). 44-53M, 140 Ruggeri veya 110 Richter gibi bazı anaçlar kuraklığa yüksek 

düzeyde toleranslı olarak kabul edilmektedir. Benzer şekilde, asma çeşitleri arasında da kuraklık toleransı bakımından da 

büyük farklılıklar bulunmaktadır (Albuquerque Regina, 1993). Afganistan, genetik çeşitliliği çok fazla olan ülkeler arasında 

yer almakta olup, dünya üzerindeki asmanın orjinlerinden biri olarak bildirilmiştir (Erfani Moghadam, 2016).Ülkede Vitis 

Vinifera L. türüne ait olan 100’den fazla yöresel üzüm çeşidi bulunmaktadır. Yeni bağ tesisi kurulacağında bu genetik 

zenginlik ve tüm iklim-toprak faktörleri dikkate alınarak, yüksek sıcaklık ve kuraklığa dayanıklı, hasat tarihi amaca uygun 

olan çeşit ve anaç seçimi yapılmalıdır. Yöresel çeşitlerin dışında Thompson Seedless, Red Globe, Cardinal, Emperor, 

Fantasy, Crimson Seedless, Flame Seedless, Ruby, Ribier ve Black Emerald gibi yeni ticari çeşitlerin de yetiştiriciliği 

yapılmaktadır (Maykhan ve ark., 2020). Yeni ticari çeşitlerle bağ tesis edilmeden önce düşünülen çeşidin yöreye 

adaptasyon çalışmaları yapılmalı ve yörenin uzun yıllara ait iklim bilgileri analiz edilmelidir. Terbiye Sistemleri Asma, 

uygun yetiştirme alanları ve üzümün yüksek değeri nedeniyle Afganistan'ın önemli bahçe bitkileri arasındadır. 

Afganistan'da bağcılık, çoğunlukla geleneksel sistemlerle yetiştirilmekte ve günümüzde yeni bağ tesislerinde T ve I 

(kordon) sistemleri kullanılmaktadır (Afif, 2016). Asmalarda terbiye sistemleri, fenolojiyi geciktirme için 

değiştirilmektedir. Örneğin, taç bölgesinin daha yüksekte oluşturulduğu sistemlerde salkımların bulunduğu bölgedeki 

sıcaklık düşürebilmekte ve bu nedenle kurak bölgelerde toprakların maksimum sıcaklıkları sınırlanmaktadır. Ayrıca geç 

budama tomurcuk patlamasını ve sonraki fenolojik aşamaları geciktirebilmektedir (Sabır ve ark., 2018). Afganistan’daki 

bağlarda genellikle geleneksel terbiye sistemlerinden olan goble şekli kullanılmaktadır (Maykhan ve ark., 

2020).Afganistan’ın Kabul kentinde yapılan bir çalışmada, telli terbiye sistemlerinin geleneksel terbiye sistemlerine göre 

üzüm verimini en az iki kat artırdığı bildirilmiştir (Mirwais ve Yamada, 2019). Ülkenin farklı ekoloik koşullarında çeşitli 

terbiye sistemlerini konu alan daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Toprak İşleme ve Örtü Bitkileri Geleneksel 

üretim yöntemleriyle toprağı sürme, yabani ot problemlerini önler ve toprağı ekime hazırlar. Ancak toprak kaybına da 

neden olabilmektedir. Bu nedenle kurak ekolojilerde toprağı sürmek yerine, azaltılmış toprak işleme veya toprak işlemesiz 

tarım yöntemlerine başvurulabilir. Bu amaçla örtü bitkileri kullanılabilir. Örtü bitkileri toprakta karbonun ve azotun 

tutulmasını teşvik etmektedirler. Toprak yüzeyini örten bitkiler toprak yapısını ve su tutma kapasitesini düzeltmiştir 

(Gabriel ve ark., 2013). Örtü bitkisi olarak baklagil bitkileri, fiksasyon yoluyla toprağa daha fazla atmosferik N2 

kazandırmaktadır. Yarı kurak özellikteki sulanan alanlarla ilgili örtü bitkilerinin etkilerine dair somut kanıtlar olmasa da, 

örtü bitkilerinin iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve tarımsal toprak kalitesinin iyileştirilmesi üzerindeki etkisini 

anlaşılması gerekmektedir. Örtü bitkileri, suyun yüzey akışını azaltmakta ve bu nedenle potansiyel erozyonu azalmak için 

bir araç olarak kullanılabilmektedir. Toprağın çıplak kaldığı sezon dışı dönemlerde, tüylü fiğ veya yonca gibi örtü bitkileri 

dikmek faydalı olabilir. Mümkünse yöreye özgü örtü bitkileri tercih edilerek doğal dengeyi korumak tavsiye edilmektedir. 

Keller (2010), bağlarda örtü bitkilerinin birçok nedenden dolayı kullanılabileceğini, ancak dikkatli bir şekilde yönetilmezse 

özellikle sıcak ve kuru iklimlerde örtü bitkilerinin asmalarla rekabet edebileceğini bildirmiştir. Afganistan’ın yarı kurak 

iklime sahip bölgelerinde farklı malç materyallerinin kullanımı veya düşük yağış rejimine uygun örtü bitkilerinin kullanımı 

önerilirken, daha iyi yağış alan bölgelerinde örtü bitkileri daha uygun görülmektedir. Ayrıca sel baskınlarında da örtü 

bitkilerinin fazla suyu kullanması, yer altına sızmasını kolaylaştırması, erozyonu önlemesi ve su depolamayı sağlaması 

sebebiyle de uygun bölgelerde önerilebilmektedir. Budama ve Üzüm İşleme Artıkları Bağlarda budama artığı, budama 

sonrasındaki kalıntılardır. Genellikle ince ve kalın çubuklar küçük ölçekli üreticiler tarafından yakılarak, atmosfere CO2 

gibi sera gazlarının salınımına sebep olmaktadır. Yakmak yerine, toprağa karıştırarak toprak özellikleri 
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iyileştirilebilmektedir. Bağ budama artığı hektar başına 1 tondan fazla biyokütle atığı üretmektedir (Spinelli ve ark., 2012). 

Bu kalıntılar ayrıca enerji değerlendirmesi için uygundur ve esas olarak düşük nem içeriğine sahip selüloz ve ligninden 

oluşmaktadır. Günümüzde çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların geri dönüşümü amacıyla tarımsal üretimde ortaya çıkan 

hasat atıklarının veya tarımsal ürünlerin hammaddesi olan çoğu fabrika atığının farklı yöntemlerle kullanılabilirliğinin 

yeniden sağlanması yaygınlaşmıştır. Üzüm, bu amaçla değerlendirilebilen tarımsal sanayi ürünlerinden birisidir (Bekar, 

2016). Asmanın yaz ve kış budamaları sonucunda mevcut kütlesinin büyük bir kısmının uzaklaştırılması sonucunda elde 

edilen atıklar farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Örneğin budama artıklarının makine yardımıyla ezilerek veya kırpılarak 

toprağa karıştırılması sonucunda asmanın topraktan kaldırdığı besin maddelerinin bir kısmının toprağa tekrar 

kazandırılması sağlanabilmektedir. Budama artıkları organik malç olarak da kullanılarak su tasarrufu sağlanabilir. Ancak 

bu uygulamalar sonucunda bazı mantari hastalıkların yayılması dez avantaj olabilmektedir. Bu nedenle bir başka yöntem 

olarak budama artıklarından biochar elde edilmesi organik gübre olarak toprağa geri kazandırılması da tavsiye edilebilir. 

Sulama Vejetasyon süresi boyunca optimum su seviyelerini sağlamak, sulama suyunun kontrollü kullanımı ile mümkündür. 

Bu müdahale sadece sulu sistemlere uygulanabilir ve teknik bilgi gerektirmektedir.Toprak nemini ölçen aletler, basınç 

pompası ve iklim verileri kullanılarak damla sulama gibi yüksek verimli sulama sistemleri düşünülmelidir (Ojeda ve ark., 

2002). Yarı kurak ülkelerde plastik malç ve damla sulamanın birlikte kullanımı şiddetle tavsiye edilmektedir (Hu ve ark., 

2018). Plastik malç ve damla sulama sayesinde toprak daha iyi su tutabilmekte ve toprak sıcaklığının artması sebebiyle de 

mikrobiyal aktivite artmaktadır. Organik malçlar toprağın fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirmekte ve 

dolayısı ile bitkilerin büyümesini desteklemektedir (Khurshid ve ark., 2006). Yapılan çalışmalarda malç uygulamalarının 

toprağın su tutma kapasitesni ve asmalarda vejetatif gelişmeyi artırdığı bildirilmiştir (Zengin ve Sabır, 2022). Afganistan’ın 

yıllık yağış ortalaması 270 mm’dir ancak ülkenin kuzeydoğusundaki yüksek dağlarda yıllık yağış miktarı 1270 mm’ye 

kadar çıkarken, güneybatıya doğru gidildikçe yağış miktarı azalarak 75mm’ye kadar düşmektedir. Yağışların en az %80’i 

kardır ve bu karlar mart ayı itibariyle eriyerek su kaynaklarını beslemektedir. Afganistan Enerji ve Su Bakanlığı’nın 

ölçümlerine göre eriyen kar sularının akışı mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşmakta ve temmuz ayına kadar sürmektedir 

(Frotan ve ark., 2020). İklim değişikliği ve artan sıcaklıklar sebebiyle Afganistan’ın özellikle kurak ve yarı kurak 

bölgelerinde bağcılığın kuraklık nedeniyle daha zor şartlarla karşı karşıya kalması beklenmektedir. Bu alanlar yeterli 

sulama yapılmadığı takdirde bağcılık için uygun olmayacaklardır. Ayrıca Afganistan'ın özellikle kurak bölgelerinde yaz 

kuraklığının artması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini daha belirgin hale getirmekte ve bu da asmalarda su ihtiyacını 

artırabilmektedir. Karasal iklimin hâkim olduğu Afganistan’da kurak ve yarı kurak bölgeler için en uygun sulama 

sisteminin damla sulama sistemi olduğu ve bu uygulamanın malç uygulaması ile desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Hassas Gübreleme Teknikleri Sentetik gübrelerin aşırı kullanımı, yüksek oranda sanayileşmiş, yüksek girdili tarım 

sistemlerine sahip çoğu ülkede önemli bir sorundur. Bitkilerde besin elementi kullanımının etkinliğinin artırılması, iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletmek için temel yaklaşımlardan biridir. Gübreler sadece asmaların ihtiyaç duyduğu 

ve alabileceği dozda uygulanmalıdır. Gübreler bitki köklerine yakın kısımlara ve uygun zamanda verilmelidir.  

Yeşil Gübreleme 

Yeşil gübreleme yöreye özgü bitkilerin ekilerek çiçeklenme döneminde toprağa karıştırılması ile yapılmaktadır. Bu 

amaçla genellikle baklagiller ve tahıllar kullanılmaktadır. Sıra aralarına fiğ ekilmesi ve çiçeklenme döneminde toprak 

işlenerek toprağa karıştırılması önerilebilir. Bu sayede fiğ, havadaki azotu toplayarak köklerinde biriktirmiş olacak ve 

toprağın azot ihtiyacı bir miktar karşılanmış olacaktır. Ancak eğimli arazilerde makine kullanımının zorlaşması, düşük 

sıcaklığın olumsuz etkileri ve ilkbaharın ilerleyen dönemlerinde yaşanan kuraklık olayları tüm bu uygulamaları 

zorlaştırmaktadır. Afganistan ekolojisinde çoğunlukla kurak ve yarı kurak bölgeler yaygın olduğundan kurağa dayanıklı 

yeşil gübre bitkilerinin kullanımına yönelik deneysel araştırmalara önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Çiftlik Gübresi Yönetimi 

Çiftlik gübreleri elde edildiği çiftlik hayvanlarına, rasyonlara ve hatta hayvanların altlık materyallerine göre farklı 

fiziksel ve kimyasal özellikler taşımaktadır. Bu gübrelerin organik madde içeriği, pH’ı ve besin elementi miktarları da 

gübrenin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Organik gübrelerin asmalarda verimin artırılması amacıyla 

kullanılması olasılığı birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir (Guo ve ark., 2000; Hussien ve ark., 2005; Omar, 2005; 

Tangolar ve ark., 2007; Balıkçı ve ark., 2021; Kızgın, 2022). Çiftlik gübresi, doğru kullanıldığında ciddi gıda güvenliği 

riskleri oluşturmaz ve tarımsal suyun kalitesinin korunmasını sağlar. Gübreler, yanlış kullanıldığında genellikle su ve hava 

kirliliği kaynağı haline gelmektedir. Gübre kullanımı, sentetik gübre ihtiyacını azaltabilir ve ekili alanların veya meraların 

verimliliğini artırabilir. Bu amaçla, bölgenin hayvancılık faaliyetlerine uygun olarak çiftlik gübreleri tercih edilmelidir. 

Organik gübre olarak, çiftlik gübresi, budama artıkları ve onlardan elde edilen biochar, solucan gübresi ve benzeri maddeler 

kullanılabilir. Bu maddeler toprağın yapısına ve su tutma kapasitesine oldukça fazla katkı sağlayabilecektir.  Rüzgar 

Perdeleri Leylandi, mavi servi gibi hızlı büyüyen, yaprak dökmeyen bitkiler, asmaları şiddetli fırtına ve soğuk rüzgarlardan 

meydana gelen zararlanmalardan koruyabilmektedir. Leylandi yoğun sıkı taç yapısı ile rüzgara ve soğuğa da çok 

dayanıklıdır. Ses bariyeri görevi görmekte ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda partikülleri (hava kirliliği) filtrelemede büyük 

avantaj sağlamaktadır (Freer-Smith ve ark., 2005). Şiddetli rüzgarlar asmalarda sürgünlerin kırılmasına, 

evapotransprasyona, kış soğuklarının olumsuz etkilerinin artmasına, tozlanma ve döllenmenin azalmasına sebep 
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olmaktadır. Banzhaf ve ark. (1992), rüzgar perdelerinin rüzgar hızını ve erozyonu azalttığını bildirmişlerdir. Bağcılık, 

erozyona en yatkın arazilerde yapılmaktadır ve bu tip arazilerin toprakları genellikle düşük organik karbon seviyelerine 

sahiptir. Bu nedenle bağcılık genellikle düşük toprak organik karbon içeren ve yüksek toprak erozyonu ve bozulması riskine 

sahip topraklarda yapılmaktadır. Bu sebeple toprakların organik madde içeriğini 

artırmak için organik malç uygulamaları, budama artıkları, örtü bitkileri, biochar uygulaması ve bunların 

kombinasyonlarının toprağa uygulanması yöntemleri ve rüzgar kıranlar birlikte kullanılmalıdır. Ayrıca rüzgar perdeleri, 

zararlı böcekleri yiyerek beslenen doğal düşmanlara da ev sahipliği ederek zararlı mücadelesine katkıda bulunabilirler. 

Gölgelik 

Hava sıcaklığı arttıkça, asmalar sıcaklık ve ışığa potansiyel olarak farklı tepkiler göstermektedir. Kurak ve yarı kurak 

bölgelerde, 'İtalia' gibi bazı üzüm çeşitleri genellikle güneş yanığı sorunu yaşamaktadır. İklim değişikliğinin neden olduğu 

artan sıcaklıkların Afganistan iklimi üzerindeki etkileri düşünüldüğünde beyaz üzüm çeşitleri güneş yanığı açısından risk 

taşımaktadır. Güneş yanığının yanı sıra sıcaklık stresinin de görüleceği tahmin edilmektedir. Asmaları sıcaklık stresinden 

korumak için ise farklı örtü materyallerinin kullanılabileceği bildirilmiştir. Salkımları güneş yanığından, asmaları aşırı 

radyasyon ve sıcaklıktan korumak için kullanılan gölgelikler; yaz sürgünlerini dolu hasarından ve olgunlaşan meyveleri de 

kuş zararından koruyabilir. Bazı araştırmacılar farklı renklerde gölgeliklerin çevre koşulları ve asmaların ihtiyacına göre 

tercih edilebileceğini bildirmişlerdir (Sabır ve ark., 2020). Yüksek Rakımlarda Üzüm Bağları Küresel iklim değişikliğinin, 

özellikle yüksek sıcaklıkların bahçe bitkilerinde duyusal kalitenin düşmesine sebep olacağı beklenmektedir. Çevresel 

faktörlerin üzüm ve şarabın aromasını büyük ölçüde etkilediği kabul edilmiştir. Yüksek bölgelerden hasat edilen şaraplar 

tadım denemelerinde daha çok tercih edilmektedir (Alessandrini ve ark., 2017). Bu nedenle, bağ tesislerinin yüksek 

rakımlara ve dağlık bölgelere kurulması sonucunda üzümlerin duyusal kalitesinin iyileşmesi beklenmektedir. Yüksek 

rakımlarda sıcaklığın nispeten daha düşük olması, kar sularının daha geç erimesine sebep olmakta ve bitkilerin sudan daha 

uzun süre yararlanmasını sağlamaktadır. Afganistan’da tarımsal üretimin sulama suyu kaynağı yüksek dağlardan eriyen 

kar suları ve ilkbahar yağışlarıdır (Anonim, 2017). Yüksek sıcaklığın olumsuz etkisini azaltmak için daha yüksek 

rakımlarda bağcılık yapılabilir. Böylece su kıtlığı problemi de nispeten çözülebilir. Ayrıca yüksek kesimlerde yapılacak su 

hasatı da kuraklığa çare olabilmektedir. Buna ek olarak yüksek sıcaklığın etkisini azaltmak amacıyla yüksek rakımlarda 

bağ kurmak hastalık ve zararlı populasyonunu azaltabileceği gibi tam aksi sonuçlar da verebilmektedir.İklim değişikliği, 

yayla ekosistemleri üzerindeki etkileri artıracak daha yüksek rakımlarda üzüm bağlarının kurulmasına neden olabilir. 

Gelecekte daha sıcak kışların yaşanacağı, soğuklama ihtiyacı fazla olan ılıman iklim türleri için hava sıcaklığındaki artışın 

ciddi bir risk taşıyacağı ve bu duruma çare olabilecek stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Hannah ve ark. (2013), 

iklim değişikliği sonucunda yayla ekosistemlerinde artan sıcaklıkların, yüksek rakımlarda yeni bağların kurulmasına sebep 

olacağını bildirmişlerdir. Yüksek rakımlara kurulan bağların ekstrem kış soğuklarından zarar görmediği müddetçe hem 

soğuklama ihtiyacını karşılayabileceği hem de yüksek sıcaklık stresinden korunabileceği düşünülmektedir. 

Çevre Dostu Bitki Koruma Yönetimi 

Akdeniz ülkelerinde, özellikle iklim şartları ve tarımsal uygulamalar, tarımsal üretimde kimyasalların kullanımına 

bağımlı kılmaktadır. Asmalarda tarımsal kimyasalların yoğun kullanımı, hem çevre hem de halk sağlığı için olumsuz 

sonuçlara neden olmaktadır. Aşırı sentetik gübre ve pestisit kullanımı yer altı sularını kirletmektedir (Ansari ve ark., 2018). 

Yabancı ot gelişiminin iklim değişikliğine paralel olarak artacağı beklendiğinden, hastalık ve zararlılarla mücadele 

yönetimi stratejilerine yakın gelecekte daha çok ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir. Pestisitler, hastalık ve zararlılarla 

mücadelede bitkileri korumaya yardımcı olurlar ve ürünlerin niteliğini iyileştirirler, ancak belirli bir pestisitin aşırı miktarda 

kullanılması zararlıların direnç kazanmasına neden olur. Bu nedenle, böcek ilacı kullanımı azaltılarak, çeşitli biyolojik ve 

mekanik hastalık ve zararlı kontrol yöntemleri kullanılabilir. Bazı bitkiler, çeşitli zararlıları ve kuşları cezbedebilir. Bu 

küçük hayvanlardan bazıları da bitkilere zarar veren böceklerle beslenir, böylece bitkilerin zarar gömesi azaltılabilir. 

Zararlıları kontrol altına almak için arazilere zarkanatlılar ve uğur böceği gibi çeşitli faydalı böcekler salınabilir. Bağın 

çevresine dikilecek ağaçlar ise böceklerle beslenen kuşları cezp ederek zararlı böcek popülasyonunu nispeten kontrol 

edebilir. 

Sonuç 

Birçok bağcılık bölgesi için öngörülen iklim senaryoları Afganistan’da da yüksek sıcaklıklar ve kuraklık olaylarının 

gelecekte daha sık olacağını göstermektedir. Su kaynaklarının gelecekteki durumunun daha gerçekçi bir şekilde 

değerlendirilmesi için iklim değişikliklerinin yanı sıra arazi kullanımının etkilerini birleştiren entegre bir yaklaşımın esas 

olduğu düşünülmektedir. Uygun genotiplerin kullanılması, iklim değişikliği ile başa çıkmak için en önemli yöntem olarak 

görülmektedir. Artan hava sıcaklıkları ve iklimsel anormalliklerin yoğunluğu nedeniyle, su kullanım verimliliğini artırarak 

bağ alanları için su kullanımının optimizasyonu, bağcılıkta sürdürülebilirliği sağlamak için temel ilgi olmalıdır. 

Yetiştiricilikte sınırlı kaynaklar göz önünde bulundurularak sürdürülebilir tarım uygulamaları yapılmalıdır. Afganistan’da 

bağcılık yapılan alanlardaki üretim sistemleri, kültürel uygulamalar ve hasat sonrası uygulamalar hala geleneksel 

yöntemlerle yapılmaktadır. Bu nedenle daha iyi sonuçlara ulaşmak için uluslararası kalite standartlarına odaklanılması, 

yeni teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması, üzüm üreticilerine yönelik iklim değişikliği ve sürdürülebilir bağcılık 
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konusunda eğitim faaliyetlerinin yapılması önerilmektedir. İklim değişikliğinin etkisi altında bağcılığın sürdürülebilirliğine 

yönelik araştırmalara daha fazla öncelik verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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last few years irrigated forage crops production significantly its importance has been increased. It was recorded that 

it’s more profitable to the farmers, beside of contribution in national economy. In Sudan irrigated green forage sector facing 

a huge growth, especially after the introduced of foreign investments and increased the export activates. Irrigation forage 

industry and forage byproducts supply about 14% of animal’s feeds. Moreover, 45% of produced forage is exported to the 

KSA, UAE and other golf countries. The most common cultivating crops for forage production is; Medicago sativa, 

Sorghum bicolor cv AbuSabeen, Zea mays, Clitoria ternate, Cyamopsis tetragonoloba and Chloris gayana. These crops 

have a good potential of being sown in different conditions with very limited environmental requirement.  These crops 

characterized with very rapid in growth high yield. Highly economic feedback. Therefore, we are trying to highlight about 

the irrigated forage crop production and green forage status in Sudan. 

Keywords: Irrigated Forage Crops, Sudan, Cultivation, Supply, Investment. 

Introduction   

Forage production and industry in Sudan are very important. Sudan considers one of the top African and Arab 

countries that have a considerable livestock numbers. The livestock population in Sudan has been estimated 150 million 

head (Taha and Khair, 2014), however, in 2021, the livestock population has been estimated at about 110.6. million heads, 

comprising about 32.1 million cattle, 41.1 million sheep, 32.4 million goats and 4.9 million camels (FAO, 2022). Animals’ 

production depends on natural rangelands as feeding sources. Rangelands offer 86% of feed for this livestock population 

(Babiker, 2015). However, last decade animal industry has increased in Sudan, especially in the urban regions and around 

cities, which increases green forage demand and consumption. In addition, rangeland production is still depends on 

traditional system which described by its poor productivity. Increasing livestock numbers, deteriorating of grassland 

productivity and quality (overgrazing, palatable species and rain-fed agriculture expansion), and altered land use patterns. 

Moreover, remarkable accelerating growth in meat and dairy markets and export activities (Aidaroos et al., 2017). For these 

reasons and more, the gap between demand and production day and day out is dramatically increasing. Therefore, to fill 

this gap, it should find another forage source to secure these gab and demand. The strategies have begun with expanding 

in irrigated forage production sector, by increasing cultivated areas, and qualitatively by introducing new varieties and 

exploiting advanced technologies (El-Zubair, 2021).  

Irrigated forage crops play a vital role to supply animals feed, especially in the urban cities, which supply meat and 

dairy products to those communities. Irrigated forage sector contributes 4% in supplying feed, besides 10% come from 

crop residues and agriculture byproducts. Recently, with the increase in dairy products requirements new production 

systems have been introduced and emerged to cope with this gap and to produce high-quality fodder. So many efforts by 

scientists, researchers, and decision-makers are taking to minimize this gap. Efforts have been pursued to diversify and 

improve some local forage varieties (Mohammed and Zakaria, 2014). Undoubtedly, these days forage production 

considerably contributes to the national economy and provides hard currency to the country (Mohammed, 2013). Irrigated 

forage sector facing a huge investment and dramatic growth. Green forage investment focusing on Lucerne and Rhodes as 

export, Maize for silage and Abu70 for local consumption. 

Generally, the main green forage crops that are growing in Sudan are Medicago sativa (94%), Sorghum bicolor cv 

AbuSabeen (5%), Zea mays, Sorghum sudanense Clitoria ternate, Cyamopsis tetragonoloba and Chloris gayana (Babiker 

et al., 2018). about 75% of alfalfa, maize, and Rhodes grass production are exported to Saudi Arabia, UAE, and some golf 

countries.   

Forage crop cultivation differs from the traditional methods to very modern planting, monitoring, and harvesting. 

Despite, the irrigated forage crop production being estimated at 120,000 hectares, it still the gap and forage demand 

increases (Babiker et al., 2018). In Sudan green forage is produced and available throughout the year. In spite, of expanding 

in Nubian basin areas and using very sophisticated irrigation technologies. Nevertheless, forage production still needs 

attention and more support to expand cultivated area and introduced more production technology that could improve this 

sector to be more effective than what is now. Therefore, this leaflet is focusing to highlight on the most irrigated forage 

crops and production systems in Sudan. 

1- Alfalfa (Medicago sativa) 
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Alfalfa is legume crops belong to the family Fabaceae. Often cultivated as a forage crops (Idris and Aldeen, 2013), 

is the most important forage crops that cultivated in Sudan. Alfalfa is the top of irrigated green forage and contributes about 

90% of the total cultivated forage crops in Sudan. The crop mainly cultivating under irrigation along the Nile River 

extensively in Khartoum State and Northward (Abusuwar and Elhassan, 2009). Last decade the crop has been grown in 

limited area just to supply fodder for the urban animals, but due to change in food culture and expansion in animals industry. 

In addition, huge increased in investment and cultivation of this crop. The cultivation areas of this crop are under increasing. 

Moreover, introduced new cultivars and advanced technology; irrigation systems and harvest machines (Ahmed and Faki, 

2020). 

Medicago sativa is a perennial crop that can exist from 2 – 4 years in the planted area.  In Sudan, crop intensively 

sown in the semi-desert to desert climate. Which reflect crop flexibility regard environmental requirements. Generally, the 

crop is grown well under dry-sunny climate. The minimum germination temperature is 10 °C, desirable temperature and 

suitable for growth and development 30 – 15 °C. Nevertheless, the crop productivity decreases when it rise up to 40 °C or 

drop below 10 °C. This explains the situation of decreasing the forage production in mid summer and winter season. Alfalfa 

can be growing in a variety of soil types; it develops well on sandy, sandy loamy, clay and clay loamy soils. Crop is 

extremely sensitive to soil acidity but can resist soil alkaline (Abusuwar and Elhassan, 2009; Musaad et al., 2020). Often 

sowing date began from mid November till the first week of December. Cultivation is carried out by broadcast or in rows. 

The recommended seeds rate to be sown 15 – 25 kg/fed (Abdel-rahman and Abu Suwar, 2012). It has been recommended 

to apply 50 kg/fed DAP and 15 kg/ fed potassium fertilizer during seeding. It is preferred to add urea or any source of 

elements after every cutting. Normally, from seeding up to first cut 50 – 60 days. However, commercially the first cut 

always conducts between 75 – 90 days of crop age.  Harvesting is always conducts mechanically. The average fresh forage 

productivity depends on application of recommended procedures and some agronomic practices. Abdel-rahman and Abu 

Suwar,( 2012) have reported 12 ton/ha of crop dry matter productivity.   

2- Sorghum bicolor cv AbuSabeen 

In Sudan second importance forage crops. Its annual irrigated forage crops belong to the family Poaceae. AbuSabeen 

has a dual used in the same time could be sown  for their grains and as a forage crop (Hassan, 2015). The AbuSabeen (Abu 

70) name  come from that the crop is being ready to harvest in 70 days as a forge crops (Aidaroos et al., 2017). Crop 

production mainly concentrated in central and northern states under irrigation system. 

 
            Figure 1.1, Alfalfa forage growing in the field 

Sorghum bicolor is a tropical crops, the crop is heat tolerant plant. Optimum growth and development temperature 

range between 30 – 40 °C (Ahmed et al., 2017). Crop productivity increases with increased in temperature till 46 °C. 

AbuSabeen has a wide range of environment requirements; crop is cultivated in variety of soils. So it’s suitable in clay, silt 

and loamy soils  (Hassan, 2015).  AbuSabeen has a great potentiality growing and tolerance saline and alkaline soils 

(Yagoub and Abdelsalam, 2010). Along the year green forge of Abu 70 is found, which means the crop has a wide range 

of environmental requirement. Mainly, the crop is cultivated in summer, in Sudan condition from March to September but 

sometimes it is delayed till to the end of October. Sorghum bicolor cv AbuSabeen usually sows in ridges or on the flat land. 

However, the farmers used to sown in the flat land and then earthing up the land to made a ridges which come out of 

controlling in irrigation and increases yield (Aidaroos et al., 2017). It has recommended that for optimum productivity 

should used 35 – 60 kg/fed seeds rate. Fertilizer is application with the first irrigation. 80 kg N/fed urea form are often 
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applied, split in two doses. Phosphorus is application as TriSupperPhosphat or any form (50 kg P2 O5/ha) during land 

preparation. The crop is harvested in 70 – 80 days after sowing. Crop yield are 14 – 20 ton/fed as fresh weight (Ismaeil et 

al.,  2012). However,  7.6 – 10.08 was recorded too (El-Zubair, 2021; Ahmed et al., 2017) and (Aidaroos et al., 2017) 

concluded that they were achieved 10 – 14.5 ton/ha of crop dry weight. 

3- Chloris gayana (Rhodes grass) 

Rhodes grass is important forage crops originated in Africa, is has been used as green forage or directly grazed by 

animals. The crop is widely cultivated in tropical and sub-tropical area of the world. Rhodes grass is perennial family of 

Poaceae plants. The crop like any others tropical crops that are well adopted and tolerant on some harsh conditions besides 

of high temperature (Osman et al., 2013; (Hussein, 2020; Brima and Abusuwar, 2020). Rhodes grass is culms erect or 

runner ranges from 60 – 160  cm or even 200 cm sometimes tall, propagated with root stolons, rhizomes or seeds ( Hussein, 

2020; Mahklouf, 2020). Crop is planted in different region in Sudan, but mainly growing in the central and northern states. 

The crop has a well adapted in growing environment, the growth increase with increased in temperature. Optimum growing 

ranges 25 – 35 °C. 

  
            Figure 1.2, Abu70 crop sows on the ridges  

Chloris gayana naturally grown in the region with high rainfall annually from 600 – 1600 mm or often up to 2000 

mm. it is relatively drought and fire tolerance  crops (Osman et al., 2013; Mahklouf, 2020;  Hussein, 2020). Crop is grown 

in wide range of soil types, however, sandy loam and silt soil is preferred (Mahklouf, 2020). The crop is often summer 

crops, it is sown in May or mid June. İt usually cultivateed with the seeds. Optimum seed rate is  4 kg/ fed. Sown with seed 

drills machen (Brima, 2007). Rhodes is planted as export green forage under moderen irrigation system especially center 

pivot or foggy sperinkle system. Crop productivity rely on agronmic practicies and cultivated cultivar. Rhodes is perennial 

crop which it remain sevral year in field. İt cutting so many times, firest cut is after 60 days of sowing and next cuts are 

every 21 days. The firest cut is always very low, and increased the fowllowing. The averge forage yield from 12 – 21.48 

ton/ha of fresh weight (Osman et al., 2013). Chloris gayana is harvested mechanically as bales for export or to make hay.  

4- Clitoria ternate (Butterfly pea) 

Known as Kordofan pea in Sudan, it is a legume crops belong to the family Fabaceae. The crop has dual used it’s 

cultivated for forage production and seeds. Butterfly pea is perennial crops with its characters are selected to used as cover 

crop, green manure and as ornamental crops, Clitoria is haigh platable species and preferred by all kind of farm animals 

among others legumes (Mohammed, 2013; Mahfouz et al., 2020).  

Kordofan pea has a great ability and posses unpredicted characters that make it to persist in the dry season, infertile 

soil and tolerance heavy grazing. Crop is distributed in warm region in the globe. The crop is well adapted in tropical region 

and sown in summer in Sudan. Crop has well growth and development, and cultivated under 250 – 1500 mm annual rainfall 

(Taha and Khair, 2014). Butterfly pea is grown in a wide range of soil types, from sandy soil in the western Sudan to the 

heavy clay in central country up to light soil in some different area( Mahagob, 2017). 

Optimum crop sowing date between March up to June using 15 kg/fed seeds rate. Generally, it sown in flat land or 

ridges. But for economic production its cultivated in flat; it was conducted that gave the highest forage yield (Morsy and 

Awadalla, 2017). The crop has high resilience in responding to the fertilizer application. It recommended to apply about 

60 kg P2 O5/fed, and also response to the N fertilizer about 1N (40lb N/fed). Ahmed and Elfeel (2011) revealed that 

application of DAP at 90 kg/ ha split in doses were increased crop growth and forage yield. Crop is being mature and ready 

to harvest after three month of growing, and it is gave so many cuts during the year. Crop yield depend on the region and 
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culture practices; was recorded between 4.6 ton/ha dry matter ( Hamza et al., 2020), 5.15 ton/ha of dry matter (Taha and 

Khair, 2014). 

 
Figure 1.3, Butterfly pea forage crop  

5- Cyamopsis tetragonoloba 

Guar or cluster bean is a legume crop, belonging to the Fabaceae. The crop is believed originated in Africa and the 

Arabian then goes to India, Pakistan, and the USA, where it was grown for green fodder and enhanced in seeds production 

and as green vegetables (Shakir et al., 2020). Generally, the crop has been used as fodder and green manure crop. In 

addition, guar is multipurpose; commercially it is used in cosmetics, textile and paper, and food processing industries. The 

seeds are used to extract gum (Deka et al., 2015). The crop is a drought and salt-tolerant summer annual legume, grown 

easily in semi-arid regions (Rao and Shahid, 2011). 

In Sudan, guar is cultivated in central regions lastly for seed production. However, it has been expanded to sown as 

green forage.  It is well adapted in the area with annual rainfall between 300 – 500 mm. the crop has a wide range of 

adaptability in so many soil types and tolerance to soil salinity significantly, with the optimum pH 6.5 – 8 and average 

temperature 20/30 °C. Guar is well grown and development performance in fertile soil, well-drained, clay loam up to light 

sandy loam with light to medium texture is suitable (Ibrahim et al., 2010; Eldirany et al., 2018) 

Under Sudan conditions, the crop is planted in the summer between March to June for forage production in irrigated 

schemes. Cluster beans are often sown in flat land or ridges after being well prepared. The actual seed rate is 16 kg/ha. The 

crop has a high response to the application of fertilization, especially phosphorus, it takes up to 200 P2 O5 kg/ha and 80 kg 

N/ha (Mohamed and Abusuwar, 1996). Guar is harvested at the pod stage, which ranges between 60 – 75 days after sowing. 

Crop productivity depends on cultural practices and sowing date, it was recorded as 3.45 ton/ha crop dry matter (Mahala 

et al., 2012). However, Abdelsalam and Adar (2019) concluded that they recorded in their study harvested the crop in 

different stages; 10, 18, and 25.3 ton/ha harvested in flowering, pod, and maturity stages respectively. The crop has the 

potential to be harvested so many times during the year. It was observed that the crop significantly increased milk 

productivity. Most of the crop forage production is for local consumption. 

Investment opportunities  

Certainly, there is a remarkable increase in meat production and dairy products, with the demands of fodder for these 

animals. Led to depends quietly on the cultivation of green forage to feed this livestock. In addition to the expansion in 

export activities regarding forage. All of these and the above lead to increase demand productivity and enhanced input. 

Currently, there is a huge gap between actual demand and productivity levels. Feed supply has become a critical challenge. 

In addition, there is a shortage and a high price of agro-industrial by-products and other concentrated feeds. Thus, there is 

increased demand for alternative, inexpensive and good-quality feed resources and improved forage production has a huge 

potential to fill this gap. Commercial and irrigation fodder production can provide a source of livestock feed in the urban 

and intensive ruminant production systems (Tolera, 2017; Elsaid, 2017). In Sudan agro-industry mainly forage production 

is growing, due to an increase in population capacity and food requirements. With the characteristics and potentiality of 

Sudan to lead and supplement the products to fill this gap. Sudan has one of the biggest water resources in Africa (Nile 

River and groundwater). In addition the virgin and quiet fertile soil and human resources as work power. And the ability to 

invest in agricultural-related products. For these reasons and prospects led this country to be an attractive area for foreign 

investments. 
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Conclusion 

The agricultural sector considers an economic borne that contributes to national growth. Increasing population and 

urbanization led to the increased food crisis. Moreover, the appearance of the dairy farm and its product around these cities 

increased food shortages. To fill this shortage and supply this increasing demand it should find new ways. Irrigated forage 

production has been the solution of this shortage. Forage crops and the forage industry play a very important role in securing 

animal feed. Beside of, supplementation dairy products. Currently irrigated forage crop production facing very huge 

growth. Due to the demand for local and export activities. Sudan will contribute significantly in supplying green forage 

and as a new opportunity for investors and laborers regionally and worldwide.     
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Küresel İklim Değişikliğinin Kıyı Çizgisi Değişimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Karasu Örneği 
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Küresel iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklığındaki artış ve buzulların erimesi sonucu dalga iklimindeki değişim 

ve deniz seviyesinin yükselmesi kıyı sistemlerinde alansal ve zamansal ölçeklerde farklılıklar oluşturmaktadır. Bu etkiler 

altında kıyı alanlarında oluşan katı madde taşınımı (erozyon ve yığılma) sonucu kıyı çizgilerinde değişimler meydana 

gelmektedir. Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Sakarya ilinin Karasu ilçesine ait sahilin son 40 yıllık incelemelerde 

erozyona uğradığı ve günlük yaşamı tehdit eder boyutta daraldığı görülmüştür. Bu çalışmada Karasu kıyı çizgisi gelişimi, 

dalga iklimi ve deniz seviyesindeki değişimlerin etkisi altında modellenerek gelecek çalışmalara ışık tutmak 

amaçlanmaktadır. Karasu kıyı çizgisi değişiminin tahmini için Amerika Birleşik Devletleri Ordu Mühendisliği Araştırma 

ve Geliştirme Merkezi (USACE- ERDC) tarafından geliştirilen GenCade sayısal modeli kullanılmıştır. Modelin 

kalibrasyon ve doğrulama sürecinde 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait PLEIADES uydu görüntülerinin sayısallaştırılmasıyla 

elde edilen kıyı çizgileri ve Danimarka Hidrolik Enstitüsü (DHI) tarafından geliştirilen MIKE 21 SW dalga modelinden 

elde edilen dalga verileri kullanılmıştır. Ardından RCP4.5 ve RCP8.5 iklim senaryolarına göre yakın (2021-2060) ve orta 

gelecek (2061- 2100) dönemleri için Karasu kıyı çizgisi değişimi modelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Karasu 

kıyısında erozyon açısından yakın ve orta gelecek arasında çok fazla farklılık oluşmadığı görülmektedir. Yığılma açısından 

incelendiğinde, yakın gelecekte yığılmanın fazla olduğu, orta gelecekte ise azaldığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, Karasu 

kıyısının orta gelecekte (2061-2100) erozyon ve yığılma açısından daha stabil hale geçtiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kıyı çizgisi değişimi, dalga iklimi değişimi, Karasu kıyısı, modelleme, erozyon 

Analysing The Effects of Global Climate Change on Shoreline Change: The Case of Karasu 

As a result of the global warming and melting of glaciers due to global climate change, wave climate change and sea 

level rise create differences in spatial and temporal scales in coastal systems. Under these effects, changes in the shorelines 

occur in consequense of sediment transport (erosion and accretion) occurring in coastal areas. It has been observed in the 

last 40 years that the coast of Karasu district of Sakarya province, which is located in the Western Black Sea Region, has 

been eroded and narrowed in a way that threatens daily life. In this study, it is aimed to shed light on future studies by 

modeling the evolution of the Karasu coastline under the effects of changes in wave climate and sea level. The GenCade 

numerical model developed by the United States Army Engineer Research and Development Center (USACE-ERDC) was 

used for the prediction of the Karasu shoreline change. In the calibration and validation process of the model, the shoreline 

obtained by digitizing the PLEIADES satellite images of 2013, 2014 and 2015 and the wave data obtained from the MIKE 

21 SW wave model developed by the Danish Hydraulic Institute (DHI) were used. Afterwards, based on the RCP4.5 and 

RCP8.5 climate scenarios, Karasu coastline change modeling studies were carried out for the near (2021-2060) and mid-

future (2061- 2100) periods. It is noticed that there is no difference between the near and middle future in terms of erosion 

on the Karasu coast. When analyzed concerning accretion, it is observed that the accretion is high in the near future and 

decreased in the mid future. Consequently, it is detected that the Karasu coast becomes more stable regarding erosion and 

agglomeration in the mid-future (2061-2100). 

Keywords: Shoreline change, wave climate change, Karasu coast, modeling, erosion 

1. Giriş 

Dalga ve akıntı etkisi altında deniz tabanı malzemesi genellikle hareket halindedir. Bu etkiler altında kıyı morfolojisi 

değişmekte, kıyıda katı madde taşınımı meydana gelmektedir. Katı madde taşınımları erozyon veya yığılmaya sebep olurlar 

ve bunun sonucunda kıyı çizgisi değişime uğrar (Arı vd., 2011). Küresel iklim değişikliği nedeniyle dalga ikliminde değişim 

ve deniz seviyesinde artış meydana gelmektedir. Bu etkiler altında kıyı alanlarının nasıl etkilendiği açısından, kıyı boyu katı 

madde taşınım miktarı ve kıyı çizgisi değişiminin bir sayısal model yoluyla tahmin edilmesi gerekmektedir (Ahammed ve 

Pandey, 2022; Baptista vd., 2014; Santiago vd., 2021). 

Kıyı çizgisi değişiminin modellenmesi için öncelikle çalışma yıllarına ait dalga verilerine ulaşmak gerekir. 

Mühendislik çalışmalarında dalga verilerini elde etmek için birçok yöntem kullanılmaktadır. Sahada dalga ölçümü yüksek 

maliyetli olması yönünden ve fazla zaman gerektirdiğinden dalga tahmin çalışmalarında günümüzde daha çok üçüncü nesil 

dalga tahmin modelleri kullanılmaktadır (Yüksel ve Çevik, 2016). 
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Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Sakarya ilinin Karasu ilçesine ait sahil bölgesinde dalga iklimi tahmini, kıyı 

boyu katı madde taşınımı veya kıyı çizgisi değişimiyle alakalı birçok çalışma yapılmıştır (TMMOB, 2012; Şahin vd., 2021; 

Başaran, 2022). Bu araştırmalardan birinde, Sakarya Nehir ağzının doğu kısmındaki kıyı bölgesinde son 40 yıl için çalışma 

yapılmış ve sahilin yüksek miktarda erozyona uğradığı gözlemlenmiştir (TMMOB, 2012). 

Bu çalışmada Danimarka Hidrolik Enstitüsü (DHI) tarafından geliştirilen MIKE-21 SW dalga modeli kullanılarak 

elde edilen dalga verileri, saha çalışmalarından elde edilen parametreler ve PLEIADES uydu görüntülerinin 

sayısallaştırılmasıyla belirlenen kıyı çizgisi verileri kullanılarak (Şahin vd., 2021) kıyı çizgisi değişim tahmininin 

yapılabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Ordu Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (USACE-ERDC) 

tarafından geliştirilen GenCade sayısal modeli kullanılmıştır (Frey vd., 2012). Öncelikli olarak kıyı çizgisi verileri ve dalga 

modelinden elde edilen dalga verileri 2013-2014 yılları arasında modelin kalibrasyonu ve 2014-2015 yıllarına arasında ise 

doğrulama sürecinde kullanılmıştır. Modelin çalışma performansı Brier Beceri Notu (Brier Skill Score, BSS) ve 

standartlaştırılmış ortalama kare hatası (normalized mean square error, NMSE) istatiksel yöntemlerine göre hesaplanmış, 

modelin bu istatiksel yöntemlere göre iyi çalıştığı gözlemlenmiştir (Miller ve Dean, 2004; Sutherland vd., 2004). 

Çalışmanın diğer aşamasında yakın (2021-2060) ve orta gelecek (2061-2100) dönemleri için 2021 yılına ait Sentinel-

2B uydu görüntüsünün sayısallaştırılmasından elde edilen kıyı çizgisi verileriyle RCP4.5 ve RCP8.5 iklim senaryolarına 

göre dalga modelinden elde edilen dalga verileri (Şahin vd., 2021), Karasu sahiline ait kıyı çizgisi değişiminin 

modellenmesinde kullanılmış, kıyının yakın ve orta gelecek dönemlerde uğradığı erozyon ve yığılma miktarı ile kıyı 

çizgisindeki değişim GenCade sayısal model tahminiyle belirlenmiştir. 

2. Çalışma Alanı ve Verileri 

Çalışma bölgesi Şekil 1’de belirtildiği gibi Karasu kıyısında Sakarya Nehir ağzının batısındaki yaklaşık 25 km’lik 

alandır.Karadeniz’e dökülüp kıyı kesimi oluşturan Sakarya Nehri, İç Anadolu Bölgesi’ne kadar uzanan beslenme havzasına 

sahiptir. 

Karasu sahilini içine alan Sakarya ili, Marmara Bölgesi’nin kuzeydoğu ucunda, coğrafi olarak 29 derece, 57 dakika 

– 30 derece, 53 dakika doğu boylamları ve 40 derece, 17 dakika – 41 derece, 13 dakika kuzey enlemlerinde 

konumlanmaktadır (TMMOB, 2012). 

 
Şekil 1: Karasu kıyısı Google Earth uydu görüntüsü Temmuz 2021 

 

2.1. Dalga ve Rüzgâr İklimi 

Kıyı çizgisi değişimi tahmininde sayısal dalga modelinden elde edilen rüzgâr ve dalga verileri kullanılmıştır. Bölgeye 

ait dalga ve rüzgâr iklimi ile ilgili Danimarka Hidrolik Enstitüsü (DHI) tarafından geliştirilen MIKE-21 SW yazılımından 

elde edilen verilerden faydalanılmıştır (Şahin vd., 2021). 

Karasu kıyısında rüzgâr verileri Avrupa Orta Dönemli Hava Tahmin Merkezi’nin (ECMWF) verilerinden 

sağlanmıştır. Dalga modelinde 3 yıllık rüzgâr verisi 30/07/2013 ve 09/07/2015 tarihleri için ECMWF’den elde edilmiştir. 

Bölge rüzgârın büyük çoğunluğunu kuzeydoğu (NE) yönünden almaktadır. Ayrıca kuzey-kuzeydoğu (NNE) ve doğu- 

kuzeydoğu (ENE) yönlerinden de rüzgâr esmektedir. 2013- 2015 yılları arası Karasu kıyısına ait rüzgâr gülü Şekil 2’de 

belirtildiği gibidir (Şahin vd., 2021). 



 

 

130 

 
Şekil 2: Karasu kıyısı için 2013-2015 yılları arasında rüzgâr gülü (Şahin vd., 2021) 

Dalga iklimi, elde edilen rüzgâr verilerinin dalga modeline tanımlanmasıyla belirlenmiş, en fazla dalganın kuzey- 

kuzeydoğu (NNE), kuzey (N) ve kuzeydoğu (NE) yönlerindenkıyıya geldiği belirlenmiştir. Dalga yoğunluğu bakımından 

bu yönleri kuzey-kuzeybatı (NNW) yönü takip etmektedir. Dalga yükseklik parametresi açısından en yüksek dalgaların N 

ve NNE yönlerinden geldiği, NE yönünde ise daha küçük yükseklikte dalgaların geldiği belirlenmiştir. 2013-2015 yılları 

arası Karasu kıyısına ait rüzgâr gülü Şekil 3’te belirtildiği gibidir (Şahin vd., 2021). 

 

Şekil 3: Karasu kıyısı için 2013-2015 yılları arasında dalga gülü (Şahin vd., 2021) 

 

2.2. Kıyı Çizgisi 

Çalışma alanı olan Karasu sahili kıyı çizgisi verileri 30/07/2013, 31/07/2014 ve 09/07/2015 tarihlerine ait 3 ayrı veri 

seti halinde PLEIADES uydu görüntülerinin sayısallaştırılmasıyla elde edilmiştir (Şahin vd., 2021). Bir baz çizgi üzerine 

konumlandırılmış her 50 metrede bir oluşturulan toplam 505 adet hücre ile 25,200 metrelik bir kıyı çizgisi elde edilmiştir. 

2013 ve 2014 yılları arasındaki kıyı çizgisi değişimi modelin kalibrasyon sürecinde, 2014 ve 2015 yılları arasındaki 

kıyı çizgisinde oluşan değişim ise modelin doğrulanması sürecinde kullanılmıştır. 

30/07/2013 (Şekil 4), 31/07/2014 (Şekil 5) tarihleri ve 09/07/2015 (Şekil 6) tarihine ait uydu görüntüleri 70 

santimetrelik mekânsal çözünürlüğe sahiptir (Şahin vd., 2021). 
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Şekil 4: 30/07/2013 tarihine ait PLEIADES uydu görüntüsü (Şahin vd., 2021) 

 
Şekil 5: 31/08/2014 tarihine ait PLEIADES uydu görüntüsü (Şahin vd., 2021) 

 
Şekil 6: 09/07/2015 tarihine ait PLEIADES uydu görüntüsü (Şahin vd., 2021) 

 

2.3. Batimetri ve Jeolojik Yapı 

Sakarya Nehri deltası ve denizaltı kanyonu 100 m derinliğine kadar 10 km’den az, dar bir morfolojik yapıdadır. 

Kanyon 50 m derinliğine kadar deniz tabanını keskin bir şekilde kesmektedir. Delta ucu uzantısı nehir ağzından 1.5 km 

mesafede kanyon tarafından kesilmektedir ve 5 km açığa kadar takip edilmektedir. Denizaltı kanyonu Sakarya Nehri 

ağzında ve Küçükburgaz Gölü önünde denizaltı deltasını ve kıyı şeridini kesen karaya doğru iki girinti yapmaktadır. 

Sakarya Nehri ağzındaki kanyon -50 metreden başlayıp -800 metreye ulaşan yaklaşık 10 km’lik bir yapıdır. Bu iki girinti 

800 metreden sonra sert bir şekilde kuzeybatıya dönerek 1000-1100 metrelerde daha geniş bir kanyon olarak 2000 m su 

derinliklerine ulaşmaktadır (TMMOB, 2012). 

Katı madde kırılan dalgaların kıyı boyu akıntısının etkisiyle taşınmaktadır. GenCade modelinde kıyı boyu katı madde 

taşınımı için tahmine dayalı ifadeler gereklidir. Taşınım miktarı bölgesel olarak kırılan dalgaların yüksekliği ve yönüyle 

parametrelendirildiği için yakın kıyı sirkülasyonundaki ayrıntılar göz ardı edilmektedir. Modelde kıyı profilinin taşınımda 

kendisine paralel hareket ettiği varsayıldığından taban profil şeklinin belirtilmesi gerekmemektedir. Bundan dolayı 

GenCade sayısal modelinde kıyı eğimi ampirik parametrelerle model tarafından elde edilmektedir (Frey vd., 2012). 

Kıyı boyu katı madde taşınımı ve kıyı çizgisi değişiminde modelin tahmini açısından etkili parametreler, kapama 

derinliği (dc) ve basamak yüksekliğidir (db). Karasu kıyısında sahada yapılan ölçümler sonucunda kapama derinliğinin 8 

ile 17 metre arasında, basamak yüksekliğinin ise 2 ile 6 metre arasında değişebildiği gözlemlenmiştir. 

 

Çalışma bölgesine ait batimetri haritası Şekil 7’de görüldüğü gibidir. 
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Şekil 7: Karasu ayrıntılı batimetri haritası (TMMOB, 2012) 

 

2.4. Katı Madde Özellikleri 

Karasu bölgesinde katı madde özellikleri, farklı kesitlerden numuneler alınarak belirlenmiştir. Her bir enine kesit 

için 5 m, 

10 m ve 15 m derinliklerinden üç ayrı numune seti hazırlanmıştır. Numunelerin tane boyu dağılımları granülometri 

deneyleri ile belirlenmiştir. Katı madde özellikleriyle ilgili deniz tabanı malzemesinin çok iyi sınıflanmış ve kohezif 

özelliklere sahip olmayan orta kum olduğu söylenebilir. Bölgeye ait tüm katı madde özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tabloda görülen σg parametresi geometrik standart sapma, ϕ ise yatak malzemesi çapı için Wentworth ölçeğidir (Başaran 

ve Güner, 2021). 

Tablo 1: Karasu bölgesi katı madde özellikleri (Başaran ve Güner, 2021) 

 

D84 

(mm) 
0.50 

D50 

(mm) 

0.38 

D16 

(mm) 

0.28 

σg 
1.336 

ϕ 
1.39 

Katı 

Madde 

Orta 

Kum 

 

3. Sayısal Model: GenCade 

GenCade sayısal modeli kıyı çizgisi değişimi, kıyı boyu katı madde taşınımı, inletteki katı madde geçişleri ve bunlar 

gibi tüm kıyı çizgisi evrimlerini simüle eden tek boyutlu bir kıyı gelişimi modelidir. GenCade (GENESIS+Cascade) modeli 

Cascade’in (Larson vd., 2003) bölgesel ölçekli, plan düzeyindeki tasarım hesaplamalarını, GENESIS’in (Hanson ve Kraus, 

1989) proje ölçekli, mühendislik tasarımı düzeyindeki hesaplamalarıyla birleştirir. Model Regional Sediment Management 

(RSM) ve Coastal Inlets Research Program (CIRP)’ın katkısıyla, Amerika Birleşik Devletleri Ordu Mühendisliği Araştırma 

ve Geliştirme Merkezi (USACE- ERDC) tarafından 2012 yılında geliştirilmiştir (Frey vd., 2014). 

 

GenCade modeli kum taraması, sahil dolgusu gibi mühendislik faaliyetleriyle birlikte iskeleleri, kıyı duvarlarını, 

mahmuzları ve dalgakıran gibi deniz yapılarını içerebilir. Kıyı çizgisi değişiminin yanı sıra model, katı madde taşınım 

hacimlerini, inletteki sığ bölgelerin kum hacmi gelişimlerini de tahmin etmektedir (Munger ve Frey, 2015). 

 

3.1. Yönetimsel Denklem 

GenCade modelinde kullanılan yönetimsel denklemler katı madde hacminin korunumu ile formüle edilmiştir. 

Kartezyen koordinat sisteminde kıyı şeridi x eksenine, kıyı normali ise y eksenine paraleldir. Y değeri bu durumda kıyı 

şeridi uzaklıklarını, x ekseni ise kıyı şeridi uzunluğunu temsil eder (Şekil 8 ve Şekil 9). Bir ∆𝑡 zaman aralığında bu bölüme 

giren veya bölümden çıkan katı madde miktarının, kıyı profilinin şekil değiştirmeden kıyıya veya denize doğru ötelediğini 

varsayar (Frey vd., 2012). 
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Şekil 8: Kıyı çizgisi değişim hesabı üç boyutlu bakış (Frey vd., 2012) 

 
Şekil 9: Kıyı çizgisi değişim hesabı üç plan bakışı (Frey vd., 2012) 

 

∆𝑉 = ∆𝑥∆𝑦(𝐷𝐵 + 

𝐷𝐶) 

(1

) 

Bu denklemde; 

∆𝑉 = hacim değişikliği (bölüme dört taraftan giren veya çıkan katı madde miktarı) 

∆𝑥 = kıyı çizgisi hücresel uzaklığı, 

∆𝑦 = kıyı çizgisi değişimi, 

𝐷𝐵 = profil içinde hareket eden basamak yüksekliği, 

𝐷𝐶 = kapama derinliğini ifade eder. 

 

3.2. Model Kalibrasyonu 

Modelin kalibrasyon sürecinde, 2013 ve 2014 yıllarına ait kıyı çizgisi verileri ve dalga verileri kullanılmıştır. 

Modelden elde edilen en yüksek performans değerini veren parametrelerle çalışılmıştır. 

 

Kalibrasyon aşamasında 2013 ve 2014 yıllarına ait değişim, sabit bir noktaya ait dalga verisiyle tahmin edilmiş, 

modelde kıyının (referans çizgisi) normali (doğu-batı ekseni) ile yaptığı açı 18.50, model zaman adımı 1 saat olarak 

belirlenmiştir. 

 

3.2.1. Boyutsuz Kalibrasyon Parametreleri 

GenCade modelinde boyutsuz 3 ayrı kalibrasyon parametresi bulunmaktadır. Bunlar; 

 

K1: Kıyı boyu katı madde taşınımı 𝑄 (𝑚3⁄𝑠) için CERC denkleminde K1 nominal değerli ampirik bir katsayıdır. 

Modelin kalibrasyon aşamasında K1 değeri 0.1 ile 1.5 arasında 17 defa koşturulmuş, en iyi değerin 0.1 ile 0.3 aralığında 

olduğu tespit edilmiş, bu aralıkta yapılan denemeler sonucunda en verimli K1 değerinin 0.15 olduğuna karar verilmiştir. 

 

K2: Hanson ve Kraus (1989) K1 ve K2 arasındaki bağıntıyı 0.5𝐾1 < 𝐾2 < 1.5𝐾1 olarak tavsiye etmiştir. Bu durumda 

K2 için model bu aralıkta denenip en ideal K2 değerinin 0.5K1’e karşılık geldiği belirlenmiştir. 

 

Yakın kıyı düzleştirme – ISMOOTH: Yakın kıyıya ait kıyı profili için, model kıyı şeridi değişim modeli 

formülasyonunda temel bir varsayımla çalışır. Bu varsayım kıyı profilinin kıyı çizgisine paralel hareket etmesidir. 

Düzleştirilmiş batimetri verisi kıyı şeridindeki değişikliğin kıyı profilinden geri beslendiğini tanımlar fakat doğrudan bir 

kopya olarak ele alınmamasını sağlar. Model dalga verilerinin hesaplanmasını yaparken Şekil 10’da belirtildiği gibi 

düzleştirilmiş dip kontur kullanır. Düzleştirilmiş kontur verisinin açık deniz batimetrisini daha iyi tahmin ettiği varsayılır. 
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GenCade modelinde bu veri tüm hücreleri kapsayan bir pencere üzerinde ISMOOTH komutuyla çalışır. ISMOOTH 

değerinin 1 olması durumu ekstrem biçimde batimetrinin kıyı şeridine paralel olduğunu ifade eder (Şekil 10’da kesikli 

çizgi). ISMOOTH parametresinin negatif olması durumu tamamıyla x eksenine düz bir sonuç verir. Bu parametre daima 

pozitif bir değer almalıdır (Frey vd., 2012). 

 

Şekil 10: Yakın kıyı düzleştirme (Frey vd., 2012) 

Kalibrasyon aşamasında ISMOOTH parametresini belirlerken 1 ile 100 arasında denenmiş en verimli düzleştirme 

değerinin 23 olduğuna karar verilmiştir. 

 

3.2.2. Katı Madde Özellikleri ve Kıyıya Ait Parametreler 

Kıyı gelişiminde 3 ayrı parametre olan kapama derinliği (dc), basamak yüksekliği (db) ve ortalama tane çapı (d50) 

kalibrasyonda etkili parametrelerdir. 

Modelde kıyı profil yapısının sabit kaldığı varsayılır. Örneğin uzun dönem için dik ve sarp bir yapıya sahip kıyı 

yapısı modelde dik ve sarp olarak kalırken yumuşak eğimli sahil ise orantılı olarak yumuşak eğimli yapısını koruyacaktır. 

Dalga iklimindeki dönemsel değişiklikler kıyıya veya açığa doğru döngüsel taşınım hareketlerine sebep olsa da aktif 

profilin ortalama eğimindeki değişiklik görece küçük kalacaktır. Profilin deniz ve kıyı taraflarında derinlik limitleri sabittir. 

Bu şu anlama gelir; model katı maddenin iyi planlanmış iki kot arasında taşınım yaptığını varsayar. Bu iki kot ise kıyıda 

basamak yüksekliği, açıkta ise kapama derinliğidir (Frey vd., 2012). 

Kapama derinliği (dc): Bölgeye ait kapama derinliğinin 8 metre ile 17 metre arasında olduğu gözlemlenmiştir. 

Kalibrasyon kısmında denemelerde kapama derinliği ideal seviyesinin 15 metre olduğu belirlenmiştir. Ekstrem davranışlar 

için kapama derinliği için 20 metrenin üstünde de çalışılmış olup sonucun değişmediği gözlemlenmiştir. 

Basamak yüksekliği (db): Bölgede basamak yüksekliğinin 2 metre ile 6 metre arasında değişebildiği gözlemlenmiştir. 

Kalibrasyonda model bu aralıkta çalıştırılarak en uygun basamak yüksekliği değerinin 6 metre olduğuna karar verilmiştir. 

Ortalama Tane Çapı (d50): Bölgeye ait kumun ideal ortalama tane çapı (d50) kalibrasyonda 0.15 mm ile 1.5 mm 

arasında denenerek en verimli ortalama tane çapı 0.90 mm olarak belirlenmiştir. 

 

3.2.3. Kıyı Sınır Değerleri 

Model 3 farklı sınır koşuluyla çalıştırılır. Bunlar sabit, hareketli ve geçirimli sınır koşullarıdır. Sabit sınır koşulu 

sınırın hesaplama boyunca belirlenen ilk kıyı şeridi konumundan sapmayacağı anlamına gelir. Sabit koşul parametresi 

modelde varsayılandır. Hareketli sınır koşulu seçilirse, sınır belirtilen mesafe kadar yine belirtilen zaman aralığında hareket 

edecektir. Çevre koşullarının projede meydana gelecek değişikliklerden etkilenmemesi için bu iki sınır koşulunun projeden 

uzak konumlandırılması gerekir. Geçirimli koşul mahmuzla çalışır (Frey vd., 2014). 

Çalışmada uydu görüntülerinden elde edilen kıyı çizgisi farkına göre sabit sınır koşulu ile çalışılmıştır. Sınır koşulu 

modelin kalibrasyonunda en uygun sonucu veren parametrelerle belirlenmiştir. 

3.3. Modelin Doğrulanması 

Modelin doğrulama sürecinde 2014 ve 2015 yıllarına ait uydu görüntülerinden elde edilen kıyı çizgisi ve beş adet 

dosya halinde beş ayrı noktadan modellenmiş dalga verileriyle çalışılmıştır. Modelde dalganın kıyıya geliş açısı 18.50, 

dalga zaman adımı 1 saat, haftalık 168 saat girdi olarak belirlenmiştir. Boyutsuz kalibrasyon parametreleri K1 0.15, K2 ise 

0.075 olarak belirlenmiş, ISMOOTH ise kalibrasyonda olduğu gibi 23 olarak modele girilmiştir. Katı madde özellikleri 

olarak doğrulamada ortalama tane çapı (D50) 0.90 mm, kapama derinliği (dc) 15 m, basamak yüksekliği (db) ise 6 m olarak 

modele girdi olarak belirtilmiştir. Kıyı sınır koşulu 2014-2015 uydu görüntüsünün sayısallaştırılmasından elde edilen kıyı 

çizgisindeki farklılıklar nedeniyle kalibrasyondaki değer olarak belirlenmeyip, doğrulama sürecinde en verimli çalışan 

parametrelerden elde edilmiştir. 

Modelin doğrulama kısmında kalibrasyon parametrelerinden elde edilen veriler kullanılarak çalışılmıştır. 

Kalibrasyon ve doğrulama sürecinde kullanılan parametreler Tablo 2’de belirtildiği gibidir. 

Tablo 2: Kalibrasyon ve doğrulama parametreleri 
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Parametrel

er 

Kalibra

syon (2013-

2014) 

Doğrul

ama (2014-

2015) 

K1 – K2 
0.15 – 

0.075 

0.15 – 

0.075 

Ismooth 
23 23 

dc (m) 
15.0 15.0 

db (m) 
6.0 6.0 

d50 (mm) 
0.90 0.90 

 

3.4 Model Performansı 

Modelin çalışma performansını belirleyebilmek için 2 ayrı hata parametresi olan Brier Beceri Notu (BSS) ve 

standartlaştırılmış ortalama kare hatası (NMSE) kullanılmıştır. NMSE şu şekilde hesaplanmaktadır: 

 

2 

∑ İ(𝑦𝑝𝑖 − 𝑦𝑚𝑖 ) 

𝑁𝑀𝑆𝐸 = 
∑ 𝑦  2 

𝑖 𝑚𝑖 

(2

) 

 

Burada 𝑦𝑝 modelin tahmini, 𝑦𝑚 ise uydu görüntülerinden elde edilen kıyı çizgisi verisidir. İyi bir modelde NMSE 

oranı 0’a yaklaşmaktadır. Bu durum model tahminlerinin uydu görüntüsünden elde edilen kıyı çizgisiyle iyi eşleştiği 

anlamına gelmektedir. Genellikle NMSE model performansını belirlemede etkili bir parametre olsa da paydaki fark 

teriminin karesi alındığından, büyük sapmalara karşı hassasiyet gösterir ve bu yüzden NMSE oranı üst sınırda sınırsızdır. 

Birkaç uç veri değeri iyi bir model tahmininde bile yüksek hata değerine sebebiyet verebilir. Bu durumda BSS, NMSE 

oranının tamamlayıcısıdır. BSS şu şekilde hesaplanmaktadır: 

 

2 

∑(𝑦𝑝 − 𝑦𝑚) 

𝐵𝑆𝑆 = ∑(𝑦 − 𝑦 

)2 

𝑏 𝑚 

(3) 

 

Burada 𝑦𝑏 ilk uydu görüntüsünden elde edilen kıyı çizgisi verileri olarak kullanılır (Miller ve Dean, 2004). 

 

Model çalışma performansı açısından BSS Tablo 3’te belirtildiği gibi 5 ayrı aşamada tanımlanmıştır. 

Tablo 3: Model çalışma performansı kriterleri (Sutherland vd., 2004) 

 

Model 

Çalışma 

Performansı 

BSS 

Çok iyi 
1.0 – 0.5 

İyi 
0.5 – 0.2 

Orta 
0.2 – 0.1 

Kötü 
0.1 – 0 

Çok 

Kötü 

< 0 
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Model tahminin kalibrasyon sürecinde BSS değeri 0.54 hesaplanarak modelin çalışma performansının çok iyi tarafta 

kaldığı görülmüştür. Ayrıca doğrulama sürecinde ise BSS değeri 0.44’tür. 

 

Kalibrasyon ve doğrulama süreçlerindeki uygulamalar sonucu hesaplanan BSS değerleri Tablo 4’te belirtildiği 

gibidir.Tablo 4: Model tahminlerine ait hata oranları 

 

Model 

Tahmin Süreci 

BSS NMSE 

Kalibras

yon 

0.54 1.43 x 

10-5 

Doğrula

ma 

0.44 1.55 x 

10-5 

 

Modelin kıyı çizgisi tahminleri ve uydu görüntüsünden elde edilen 0-12.5 km arası kıyı çizgileri kalibrasyon için 

Şekil 11’de, 12.5-25.250 km arası ise Şekil 12’de, doğrulama süreci için 0-12.5 km arası Şekil 13’te, 12.5-25.250 km arası 

ise Şekil 14’te belirtildiği gibidir. 

 

Şekil 11: 2013-2014 kalibrasyon süreci kıyı çizgileri (0-12.5 km arası) 

 

Şekil 12: 2013-2014 kalibrasyon süreci kıyı çizgileri (12.5-25.20 km arası) 

 

Şekil 13: 2014-2015 doğrulama süreci kıyı çizgileri (0-12.5 km arası) 
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Şekil 14: 2014-2015 doğrulama süreci kıyı çizgileri (12.5-25.20 km arası) 

 

4. Küresel İklim Değişikliğinin Kıyı Çizgisi Değişimine Etkisinin İncelenmesi 

Kıyı alanları yönetiminde küresel iklim değişikliğinin etkisi çok büyüktür. Dalga iklimindeki değişimler ve deniz 

seviyesindeki artış, kıyı bölgesinde günlük hayatı tehdit eder boyutta erozyon artışına sebep olabilmektedir. Kıyı 

mühendisleri için dalga iklimindeki değişimler sonucu meydana gelecek kıyı boyu katı madde taşınımları ve kıyı çizgisi 

değişimlerinin tahminini oluşturmak ciddi bir önem arz etmektedir (Winter ve Ruessink, 2017). 

 

Çalışmanın bu bölümünde, bölgeye ait 2021 Ocak ayının Sentinel-2B uydu görüntüsünden elde edilmiş kıyı çizgisi 

verileri (Şekil 15), RCP4.5 ve RCP8.5 iklim senaryolarına göre MIKE-21 SW dalga modeli kullanılarak modellenen dalga 

verileri (Şahin vd., 2021), yakın (2021-2060) ve orta gelecek (2061-2100) dönemleri için daha önce kalibrasyon (2013-

2014) ve doğrulaması (2014-2015) yapılmış GenCade sayısal modeli kullanılarak kıyı çizgisi değişiminin projeksiyon 

çalışmaları yapılmıştır. 

 

Şekil 15: 2021 Ocak ayına ait Sentinel-2B uydu görüntüsü (Şahin vd., 2021) 

 

4.1. İklim Senaryoları 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu’nda (AR5), küresel iklim değişikliği 

senaryoları olan Temsili Konsantrasyon Rotaları’nı (RCP’ler) tanıtmıştır. RCP’ler 21. yüzyılın sonunda meydana gelen 

ışınımsal zorlama ile karakterize edilmiş, metrekare başına Watt (W/m2) olarak ölçülen, karbondioksit ve diğer sera gazları 

ile aerosollerin bir sonucu olarak alt atmosferin tutacağı en büyük ısı olarak tanımlanmıştır (Vuuren vd., 2011). 

 

RCP’ler ışınımsal zorlanma miktarına göre isimlendirilmiş, RCP8.5 yüksek ışınımsal zorlamayı, RCP4.5 ise orta 

dengede konsantrasyonu temsil etmektedir. RCP4.5 2100-2150 yılları arasında ışınımsal zorlamanın 4.5 W/m2’de 

sabitleneceği yönünde varsayımda bulunmaktadır. RCP8.5 ise emisyonları azaltmak için çok az çaba gösterilmesinden 

doğmaktadır. 2100 yılına kadar ısınmayı engellemede başarısızlığı temsil eden RCP8.5 rotası en yüksek emisyon 

senaryosudur (Vuuren vd., 2011). 

 

RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına ait genel bilgiler Tablo 5’te belirtildiği gibidir. 
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Tablo 5: RCP4.5 ve RCP8.5 iklim senaryolarının özellikleri (Şahin vd., 2021) 

 

Temsili 

Konsantrasyon Rotası 

Işınımsal Zorlama 

Değeri 

(W/m2) 

Atmosferik CO2 

Konsantrasyonu (ppm) 

Değere Ulaşma 

Zamanı 

RCP8.5 
4.5 650 2100 

RCP4.5 
8.5 >1370 2100 

öncesi 

 

4.2. Dalga İklimi Değişimi 

Dalga iklimindeki değişiklikler, MIKE-21 SW yazılımıyla 2021’den 2100’e kadar, RCP4.5 ve RCP8.5 iklim 

senaryolarına göre ayrı ayrı sınıflandırılarak modellenmiştir. Modellenen dalga parametrelerinin (Hs, Tp, ve θ) RCP4.5 ve 

RCP8.5’a göre değişimleri Tablo 6’da görüldüğü gibidir (Şahin vd.,2021). 

Tablo 6: RCP4.5 ve RCP8.5 iklim senaryolarına göre dalga parametrelerindeki değişim (Şahin vd., 2021) 

 

Senaryo Parame

tre 

Yakın Gelecek (2021-

2060) 

Orta Gelecek (2061-

2100) 

 
Hs % 6.5 artış % 2.6 azalma 

RCP4.5 
Tp % 2.2 artış % 0.9 azalma 

 
θ 1.10 saat 

yönünde sapma 

1.10 saat yönü 

tersinde sapma 

 
Hs % 1.1 artış % 1.6 azalma 

RCP8.5 
Tp % 0.4 artış % 1.7 azalma 

 
θ 2.70 saat yönünde sapma 1.10 saat yönünde 

sapma 

 

4.3. Kıyı Çizgisi Değişiminin Belirlenmesi 

RCP4.5 iklim senaryosuna göre dalga modelinden elde edilen dalga verileri ve 2021 Ocak ayında uydu görüntüsünün 

sayısallaştırılmasından alınan kıyı çizgisi verileri kullanılarak modellenen 2021-2100 yılları arası kıyı çizgisi değişimi 

sonuçları şu şekildedir: 

Model tahminine göre 2021-2060 yılları arasında yıllık ortalama en büyük erozyon -0.39 m olarak, 

Model tahminine göre 2061-2100 yılları arasında yıllık ortalama en büyük erozyon -0.14 m olarak, 

Model tahminine göre 2021-2100 yılları arasında yıllık ortalama en büyük erozyon -0.17 m olarak, 

Model tahminine göre 2021-2060 yılları arasında yıllık ortalama en büyük yığılma 7.7 m olarak, 

Model tahminine göre 2061-2100 yılları arasında yıllık ortalama en büyük yığılma 6.3 m olarak, 

Model tahminine göre 2021-2100 yılları arasında yıllık ortalama en büyük yığılma 6.8 m olarak belirlenmiştir. 

RCP4.5 iklim senaryosuna göre yakın gelecek (2021-2060) dönemi için belirlenen yıllık ortalama kıyı çizgisi 

değişim miktarı Şekil 16’da, orta gelecek (2061-2100) dönemi içinse Şekil 17’de belirtildiği gibidir. Şekil 18’de 2021-2100 

yılları arası yıllık ortalama kıyı çizgisi değişim miktarı, Şekil 19’da ise kıyı çizgisi değişimi verilmiştir. 

 

 
Şekil 16: RCP4.5 senaryosuna göre 2021-2060 yılları arasında yıllık ortalama kıyı çizgisi değişim miktarı 
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Şekil 17: RCP4.5 senaryosuna göre 2061-2100 yılları arasında yıllık ortalama kıyı çizgisi değişim miktarı 

 

 
Şekil 18: RCP4.5 senaryosuna göre 2021-2100 yılları arasında yıllık ortalama kıyı çizgisi değişim miktarı 

 

 
Şekil 19: RCP4.5 senaryosuna göre 2021-2100 yılları arasındaki kıyı çizgisi değişimi 

 

RCP8.5 iklim senaryosuna göre 2021-2100 yılları arası kıyı çizgisi değişimi sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Model tahminine göre 2021-2060 yılları arasında yıllık ortalama en büyük erozyon -0.39 m olarak, 

Model tahminine göre 2061-2100 yılları arasında yıllık ortalama en büyük erozyon -0.1 m olarak, 

Model tahminine göre 2021-2100 yılları arasında yıllık ortalama en büyük erozyon -0.2 m olarak, 

Model tahminine göre 2021-2060 yılları arasında yıllık ortalama en büyük yığılma 6.6 m olarak, 

Model tahminine göre 2061-2100 yılları arasında yıllık ortalama en büyük yığılma 5.0 m olarak, 

Model tahminine göre 2021-2100 yılları arasında yıllık ortalama en büyük yığılma 5.7 m olarak belirlenmiştir. 

 

RCP8.5 iklim senaryosuna göre yakın gelecek (2021-2060) dönemi için belirlenen yıllık ortalama kıyı çizgisi 

değişim miktarı Şekil 20’de, orta gelecek (2061-2100) dönemi içinse Şekil 21’de belirtildiği gibidir. Şekil 22’de 2021-2100 

yılları arası yıllık ortalama kıyı çizgisi değişim miktarı, Şekil 23’te ise kıyı çizgisi değişimi verilmiştir. 

 

 
Şekil 20: RCP8.5 senaryosuna göre 2021-2060 yılları arasında yıllık ortalama kıyı çizgisi değişim miktarı 

 

 
Şekil 21: RCP8.5 senaryosuna göre 2061-2100 yılları arasında yıllık ortalama kıyı çizgisi değişim miktarı 
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Şekil 22: RCP8.5 senaryosuna göre 2021-2100 yılları arasında yıllık ortalama kıyı çizgisi değişim miktarı 

 

 

 
Şekil 23: RCP8.5 senaryosuna göre 2021-2100 yılları arasındaki kıyı çizgisi değişimi 

 

RCP4.5 ve RCP8.5 iklim senaryolarına göre yakın ve orta gelecek dönemler için yıllık ortalama katı madde taşınım 

miktarları yönlere göre Tablo 7’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 7: RCP4.5 ve RCP8.5 iklim senaryolarına göre yıllık ortalama erozyon ve yığılma miktarları 

 

Sena

ryo 

Çalış

ma Dönemi 

Maksi

mum 

Erozyon (m) 

Maksi

mum 

Yığılma (m) 

 
2021

-2060 

-0.39 7.7 

RCP

4.5 

2061

-2100 

-0.14 6.3 

 
2021

-2100 

-0.17 6.8 

 
2021

-2060 

-0.39 6.6 

RCP

8.5 

2061

-2100 

-0.10 5.0 

 
2021

-2100 

-0.20 5.7 

5. Sonuç 

Küresel iklim değişikliği sonucunda gelecekte kıyı alanlarında meydana gelebilecek sorunlar kıyı kesiminde yer alan 

yaşam alanlarını olumsuz olarak etkileyecektir. Bu durumda kıyı mühendisliği faaliyeti olarak, küresel iklim değişikliğinin 

sonuçları olan dalga iklimi değişimi ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi etkenlerin hesaba katılarak, kıyı boyu katı madde 

taşınımı ve kıyı çizgisi değişimi gibi süreçlerin model tahmini yoluyla belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Sakarya 

ilinin Karasu ilçesine ait sahilde yakın (2021-2060) ve orta gelecek (2061-2100) dönemlerine göre kıyının uğrayabileceği 

kıyı çizgisi değişimi, erozyon ve yığılma miktarı GenCade sayısal modeli kullanılarak simüle edilmiştir. 

 

Model sonuçlarına göre RCP4.5 ve RCP8.5 iklim senaryolarına göre yakın ve orta gelecek dönemleri için maksimum 

yığılma Sakarya Nehir ağzına yakın kısımda oluşmuştur. Her iki iklim senaryosuna göre de yakın gelecekte yığılmanın 

biraz fazla olduğu, orta gelecek dönemde ise azaldığı görülmektedir. Her iki senaryoya göre yapılan modelleme 

çalışmasında erozyonun çok düşük miktarda oluştuğu gözlemlenmiştir. Erozyon ve yığılma için Karasu kıyısı model 

tahminine göre orta gelecek (2061-2100) döneminde daha stabil bir hale geçmiştir. 
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Plastic wastes treated ecosystem day by day. Therefore, the recycling of the plastics is becoming more important and 

several methods is used for it. Physical, chemical and other recycling processes have advantages and disadvantages. Among 

them physical recycling based on crushing widely preferred due to the simplicity. Herein, recycled PET and PP material is 

used for producing the plastic indoor unit body. Afterward, from the reformed raw material to indoor unit, several 

mechanical and physical strength tests are conducted in which tensile strength, density etc. Additionally, the plastic 

injection parameter is adjusted according to the new recycled hybrid raw material.  

Keywords—Plastic, recycle, indoor unit, air conditioner. 

 

Introduction  

Plastics are produced from the petroleum and its side products. Because of their unique properties such as lightweigth, 

chemical resistance, low price and easy to process, they are used in the manufacturing industry widely [1]. Since 1950, 

plastic use has been accelerated and in 2018 the plastic production amount reached 360 million tonnes [2]. Half of the total 

produced plastic items are used for packaging and disposable plates, cups, bags etc. The remained part of the plastics are 

consumed for plastic pipe, household goods, car production etc [3]. Generally the plastic wastes menace the ocean 

ecosystem due to the dynamic system. Therefore big plastic waste particles exposure to ocean movements and size 

reduction is occured. Resultantly, the obtained microplastics are passed through the sea animals and arrived to the 

unmanned fields. Since 2019, the plastic bags have been sold in the markets in Türkiye, this new regulation can provide 

the 75% decreasing in the use of plastic bags[4]. This type precautions are beneficial to reduce the plastic use. Also the 

biodegradable polymer replacement is other important application for the prevention of plastic waste accumulation.  

Global warming, climate changes and Paris Agreement trigger the companies for the carbon footprint reduction. Therefore 

the production processes and raw materials are changed according to the carbon footprint. Additionally research and 

development projects are focused on; i)low carbon footprint production processes development, ii) recycled plastic material 

addition of plastic part of the goods and iii) biodegradable plastic use in manufacturing. However the plastic wastes are 

recycled by i) mechanically [5], ii) chemically [6], the important part of the wastes still are landfilled or incinerated [7]. 

Consequently new developments are needed to plastic waste management including recycled plastic addition to end 

product.  

Herein, Arçelik-LG R&D team was developed new air conditioner chassis from the recycled PP and PET collaborating 

with the Arçelik R&D. The quality requirements are verified both the third party accredited laboratories and R&D 

laboratory of Arçelik-LG/Arçelik. New hybrid chassis properties are tested physically and mechanically from the raw 

material development stage to end product carefully. Also the process parameters are adjusted based on hybrid raw material 

for the injection. The obtained data is compared with the original PP use chassis data and exhibit similar properties.Finally 

the hybrid raw material is approved for the chassis production. With the use of new raw material 4,6 million PET bottle 

recycled and 161 tonnes green house gasses releasing is prevented.  

 

Experimental  

RePPet Raw Material Preparation  

Recycled PP (32%) and PET (10%) were mixed with plasticizer, filling material and etc. Subsequently the obtained new 

hybrid raw material was tested to investigate the mechanical and physical properties. Test results were summarized in Table 

1 as shown in below. First of all, density analysis was performed in physical properties in ISO 1183 standards. As result of 

the analysis, it was determined that RePPet has nearly the same density as the raw material. 
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Table 1. Machanical and physical test results of RePPeT. 

Test Test condition RePPeT Standart 

Physical Properties 

Density (g/cm3) Picnometer 1,1 ISO1183 

Mechanical Properties 

Yield Strength, MPa 
50 mm/min, 

@+23°C 
69,6 

9-DT-0038 

(ISO 527) 

Elongation (%) 
50 mm/min, 

@+23°C 
2,36 

9-DT-0038 

(ISO 527) 

E Modul. MPa 
1 mm/min, 

@+23°C 
5120 

9-DT-0038 

(ISO 527) 

Nothched Impact 

Strength kJ/m2 

Notched, 

@+23°C 
7,3 

9-DT-0037 

(ISO 180/1A) 

Bending Strenght, MPa 
5 mm/min, 

@+23°C 
92 

9-DT-0052 

(ISO 178) 

Bending Modul. MPa 
5 mm/min, 

@+23°C 
3780 

9-DT-0052(ISO 

178) 

 

Since RePPet raw material is planned to be used as a chassis part under the air conditioner body, the mechanical properties 

of the material must show similar properties with polypropylene raw material within tolerances. The chassis is the part that 

carries all the weight to which the evaporators, electronic control box, discharge grille, fan group and body are connected, 

and it is mounted to the wall at the same time. A weak point in mechanical properties will affect the whole product, product 

strength will decrease and quality-related problems will arise. The stress value at which the material begins to deform 

plastically is the yield strength. Although our part is not subject to dynamic load. It will be constantly exposed to static 

load. It will help to make strength calculations of critical sections of the part depending on time under static load. As a 

result of the tests performed, the yield strength is within the tolerances. In the elongation test applied to the part, the first 

length of the part was measured before the pulling process and elongation was calculated as a percentage by measuring the 

second length after the pulling process. While this value is 3% in Polypropylene raw material, this value is 2.36% in RePPet 

raw material. Modulus of elasticity is the ratio of stress to deformation per unit length. The values in MPa obtained from 

here helped us to interpret the mechanical behavior of the raw material. In the notch impact test, the prepared sample was 

notched and the notch toughness value, impact energy, was obtained. Notch impact test is performed to determine the 

amount of energy consumed for breaking materials under dynamic stress. This test was made to consider the sudden 

dynamic loads that may come on the chassis. These obtained data formed the basis for the engineering calculations to be 

made.  

RESULTS and DISCUSSION 

3.1.Injection Process Tests  

One of the most important bottlenecks in plastic parts is injection process. Herein, it is aimed to determine the injection 

conditions of the raw material in which developed and to prevent the possible problems that will affect the part strength 

that will arise from the injection. Likewise, it was ensured that a quality problem did not arise. It is very critical to stay 

within tolerances in plastic injection. Because during the injection process, problems may occur during injection, cooling, 

storage, seasonal or during assembly. One of the most important problems in plastic part injections is the appearance of 

distortions in the parts. Herein, it was observed that the distortion in the RePPet raw material compared with the existing 

polypropylene remained within the tolerances in mm. In addition, in the experiments, the problem of missing injection was 

encountered and the weight of the parts was increased by 65 and 45 grams. Since RePPet raw material is planned to be 

used in mass production, print cycle time is also a factor that will affect production. In the tests and trials, it was determined 

that there was no change in the printing cycle time. On the other hand, in the visual controls made to the part, it was 

observed that the color was darker than the existing Polypropylene raw material. This difference is actually reported as a 

positive difference as it allows the raw material to be distinguished simply. In addition, studies have been started to 

determine the injection parameters as an alternative to the existing raw material. As a result of the parts taken from the 

prints, parameters such as pressure, raw material temperature, mold temperature and mold pressure have been optimized. 
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3.2. Dimensional Control 

 Mentioned before that the newly developed RePPet raw material is planned to be used in the chassis and all sub-parts 

are mounted on the air conditioner chassis. These sub-parts are parts that work in harmony with one another. Therefore, the 

dimensions outside the tolerance on the chassis will make the assembly of the product impossible. All dimensions on the 

chassis were measured using the CMM device and then reported. Here, it was seen that the measurement results remained 

within the tolerances, but most of the measurements were within the tolerance limit. This problem has been investigated to 

minimize the problems that may occur during assembly. It was concluded that the modifications made to the mold such as 

deformation, modifications, grinding and polishing in the molds were the cause. It has been confirmed that the dimensions 

within the tolerance limits are not caused by the raw material. 

3.3. Other Control 

Chassis is a structure that carries vital parts such as fan motor, fan, evaporator and control box. These vital parts are 

assembled to the chassis on the production line. In order to confirm the injection process control and dimensional control, 

prototype products were collected from 5 each type of chassis. Herein, the equipment used in the production line was used 

during assembly and the assembling of the lower parts on the chassis was checked. No assembly difficulties were observed 

in the chassis produced using RePPet raw material. 

 Trials were made on the screw holes of the lower parts to be mounted on the chassis for the screw-in test. In tests 

with 1Nm torque, each screw hole was tried 10 times. As a result of the test, no wear or deformation was observed on the 

chassis and the lower parts were assembled without any problems. 

 The product will be subject to temperature changes during use, transportation, storage and operation. It is expected 

that the RePPet raw material will not cause any problems in these harsh conditions with the climatization test. It was decided 

to conduct a 3-day air-conditioning test between -20°C and +60°C. It is planned to repeat the dimensional control and 

assembly control of the samples taken as a result of the test performed here. After the climatization test, dimensional control 

and assembly control were performed again on the samples that came out of the chamber. No dimensional changes were 

observed and the assembly was done without any problems. After the chamber, no odor, color change or visual change was 

observed in the RePPet raw material 

 It was decided to carry out these tests, which were carried out to simulate the problems that may arise in 

transportation, logistics and storage, to the RePPet raw material that we plan to commission. No changes were made to the 

current test method. It is expected that the product will operate smoothly and no repetitive parts damage will occur as a 

result of testing. As a result of these tests carried out from 80cm to 7 times the packaged product, no problem was 

encountered that would affect the product's function and structure, and the test was completed without any problems. 

 It is expected that there will be no plastic noise during the product opening and closing of the raw material change 

in the chassis, at different fan speeds and during operation. It is aimed to provide the decibel values declared in the product. 

A total of 10 repetitions were performed, 3 times open and 3 times closed. No plastic noise or out of tolerance values were 

observed in the product. 

 In this test, which we conducted in order to support the dimensional control we made before, the product was 

mounted on the wall with the hanger sheet and completed both visually and by measuring the distance between the wall 

and the product. In the tests and measurements performed, no value outside the tolerance was observed. 

 It has been decided that the RePPet raw material will be in a different color from the existing raw material in the 

transition to the new raw material. Normally, the delta e value should remain below 1.5 in order to avoid color difference 

in our color tests. Here, we expect our delta value to be greater than 1.5, as we want the raw material to be distinguished 

from the Polypropylene raw material. As a result of our tests, we observe that our delta e value is 5. Although this is out of 

tolerance, it has a feature we want. Therefore, no problem was observed in the color test. 

 Design validation is where you test that your design outputs match your design inputs. Here, 20 products were 

produced on the production line with the new raw material. The product has been objectively proven to meet the 

requirements. During the assembly, the personnel working on the line did not encounter any problems and the DV 

production was completed without any problems. 

 Decided that the problem of DEW as a brand perception and quality could harm our brand, and in order to make 

the test difficult and at the same time minimize the problems that may be encountered in the future, the product was 

collected with the chassis that came out of the air-conditioning test and the sweating test was started. In order to see the 

evaporator inlet and outlet temperatures of the product, a thermo couple is connected to the evaporator inlet and outlet. 

Inside dry bulb 27 °C, wet bulb 24 °C; Outside dry bulb measurements were made under 27 °C wet bulb conditions at 24 

°C. No DEW problem was observed in the product air outlet duct, horizontal wing and equivalent areas. In product 

performance tests, it was decided to perform product cooling standard cycle and cooling evaporator blocking tests. As a 
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result of the tests, the product worked without any problems in the cycle test, In the Eva blocking test, it worked in 

accordance with the standard, without stopping and running, No condensation, dew or dripping was observed. 

CONCLUSION 

 RePPet raw material planned to be used in the chassis, results were obtained without any problems and within 

tolerances from all test and approval studies, and commissioning was finalized after stock planning. The tests carried out 

are capable of pioneering future sustainable plastic raw material studies. All test results are reliable and will be a reference 

for future work. In addition, this study has made a significant contribution to nature. By supporting the increasing carbon 

footprint, plastic waste and environmental approach, it contributed to the future and sustainable life. With the RePPet raw 

material, which was commissioned on February 1, 2022 and used in all Arçelik air conditioner chassis, 4.6 million plastic 

pet bottles were recycled, 46.9 tons of recycled raw materials were used and 161 tons of greenhouse gas was saved. 
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The main objective of this research is to discuss the impact of climatic variance in the different regions of Egypt on 

the productivity of the most important cereal crops (Rice, Maize) and some oil crops (peanut, sesame, soybean, sunflower) 

by using General time direction of the annual change for the evolution of area and production, Two-way analysis of variance 

to study the impact of time and different scope of agriculture on the productivity, as the productivity of a single crop varies 

according to the region where it is cultivated as a result of climate variations, and it was found that there a statistically 

significant effect of time on maize and sesame crops, and there was a statistically significant effect for the different scope 

of agriculture on the productivity for rice and maize crops, while soybean, sunflower were have non-significant impact of 

productivity by time change and the different scope of agriculture.  

Keywords: Productivity, Climate, oil, cereal.  

1 - Introduction     

Climate changes have a clear impact in the agricultural field, as the expected change in the climate will have a 

negative impact on the productivity of most of the main food crops, In addition to the prevalence of high temperature-

related diseases and an increase in the water needs of summer crops by about 10% according to the latest studies in this 

field.  

2 - Research problem  

The site reflects many variations in the climate between the different geographical areas, which is reflected in all 

production sectors, especially the agricultural sector, in which production depends on living organisms, whether plant or 

animal, and in which production is linked to the geographical location and climate. 

3 - Research objective: 

The main objective of the research was to determine the impact of location and climate on the feddan yield of the 

most important summer grain crops in Egypt, which included white Maize, rice, peanuts, soybeans, sesame, Sunflower 

4 - Research method and data sources 

The study relied on the descriptive and quantitative methods, as a simple regression method, to estimate the yearly 

crops under study. Two-way contrast chart formatting and testing 

The study relied on the data of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics contained in annual bulletins 

of the statistics of crop area and plant production for the period (2006 - 2020), as well as the data of the Egyptian Agriculture 

Ministry  

The Geographically Governorates of the Arab Republic of Egypt were divided into four regions as follows:  

Lower Egypt: It includes the governorates of (Alexandria - Beheira - Kafr El Sheikh - Gharbia - Damietta - Ismailia 

- Sharkia - Dakahlia - Menoufia - Qalyubia). 

Middle Egypt: it includes the governorates of (Giza - Beni Suef, Fayoum - Minya). 

Upper Egypt: it includes the governorates of (Assiut - Sohag - Qena - Aswan). 

outside the valley: it includes the governorates (Matrouh - New Valley -North Sinai - South Sinai -  New Valley) in 

addition to Nubaria Region. 

5 - Results and Discussion: 

This research consist of two main sections, the first studding General time direction of the annual change for the 

evolution of area and production of study crops, the second is concentrated in studding the impact of time and different 

scope of agriculture on study crops productivity by using Two-way analysis of variance.    

5.1. Evolution of the area and production of study crops: 

The data of table (1) shows that the different of the average of the acre's area and production for some Cereal crops 

(rice, maize) during the period (2006-2020). 

For Rice by studding the evolution of the area, data of table (1) shows that the area was decrease annually by about 

34.11 thousand Feddan  and at a statistically moral annual rate of about 2.50% of the average annual Rice area Which is 

about  1359.47 Feddan during the study period. 

By studding the evolution of the production, the annual production decreased by 180.36 thousand tones, with a 

statistically significant annual rate of about 3.34% of the annual average Rice production Which is about  5.393 thousand 

tons during the study period. 
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For Wight  Maize by studding the evolution of the area, data of table (1) shows that the area was decrease annually 

by about 6.16 thousand Feddan However, this increase was non-significant. 

 By studding the evolution of the production, the annual production decreased by 56.08 thousand tones, with a 

statistically significant annual rate of about 1.01% of the annual average Maize production Which is about  55.450 thousand 

tons during the study period. 

The data of table (2) shows that the different of the average of the Feddan's area and production for some Oil crops 

(peanut, sesame, soybean, and sunflower) in the regions of Egypt during the period (2006-2020). 

For Peanut by studding the evolution of the area, data of tables (2), (3) shows that the area was increase annually by 

about 0.15 thousand Feddan However this increase was non-significant.. 

By studding the evolution of the production, the annual production increase by 0.99 thousand tones, but this 

increasing was non-significant. 

For Soybean by studding the evolution of the area, data of tables (2), (3) shows that the area was increase annually 

by about 1.08 thousand Feddan and at a statistically significant annual rate of about 4.06% of the average annual Soybean 

area Which is about 26.6 Feddan during the study period. 

By studding the evolution of the production, the annual production increasing by 1.20 thousand tones, with a 

statistically significant annual rate of about 3.44% of the annual average Soybean production Which is about  34.87 thousand 

tons during the study period. 

Table (1); The area and production of cereal crops (rice, maize) in Egypt during the period (2006-2020). 

years 

Rice White Maize 

Area 

1000 

Feddan 

Production 

1000 Tons 

Area 

1000 

Feddan 

Production 

1000 Tons 

2006 1593 6744 1566 5708 

2007 1673 6868 1605 5572 

2008 1770 7241 1643 5623 

2009 1369 5518 1715 5802 

2010 1093 4327 1691 5365 

2011 1409 5665 1482 5028 

2012 1472 5897 1839 6217 

2013 1419 5717 1724 5788 

2014 1364 5461 1718 5711 

2015 1216 4818 1741 5509 

2016 1353 5309 1703 5475 

2017 1308 4961 1694 5499 

2018 859 3124 1618 5111 

2019 1306 4804 1467 4687 

2020 1188 4441 1406 4650 

Average 1359.47 5393 1640.8 5449.67 

Source: www.capmas.gov.eg.   

For sesame by studding the evolution of the area, data of tables (2), (3) shows that the area was increase annually by 

about 0.23 thousand Feddan  However this increasing was non-significant. 

By studding the evolution of the production, the annual production increasing by 0.31 thousand tones, but this 

increasing was non-significant. 

For Sunflower by studding the evolution of the area, data of tables (2), (3) shows that the area was decrease annually 

by about 1.3 thousand Feddan and at a statistically significant annual rate of about 6.05% of the average annual Sunflower 

area Which is about 21.47 Feddan during the study period. 

http://www.capmas.gov.eg/
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By studding the evolution of the production, the annual production decreased by 1.06 thousand tones, with a 

statistically significant annual rate of about 4.43% of the annual average Sunflower production Which is about  23.93 

thousand tons during the study period. 

5.2. Evolution of the productivity (per Feddan) of cereal crops: 

The data of table (4) shows that the different of the average of the Feddan 's productivity for cereal crops (rice, maize) 

in the regions of Egypt during the period (2015-2020), and it was showed that A decrease in the average rice productivity 

from about 3.87 tons /Feddan's in 2015 to about 3.36 in 2020, decrease by about 13.18% compered by 2015,  For maize it 

was showed that A increase in the average maize productivity from about 3.16 tons/Feddan's in 2015 to about 3.37 in 2020, 

increase by about 6.65% compered by 2015. 

By conducting a two-way analysis of variance to study the impact of time and the different scope of agriculture on 

the productivity of Rice, the results showed that there was non-significant effect of the change by time, while the change 

of the scope of agriculture among the different regions of Egypt was significant at the level of significance 0.05. 

Table (2); The area and production of some oil crops (peanut, sesame, soybean, sunflower) in Egypt during the period 

(2006-2020). 
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Source: www.capmas.gov.eg. 

For Wight Maize productivity, the results showed that there was significant effect of the change by time at the level 

of significance 0.01 and the change of the scope of agriculture among the different regions of Egypt at the level of 

significance 0.05. 

5.3. Evolution of the productivity (Tons/ Feddan) of Oil crops: 

The data of table (7) shows that the different items of the average of the Feddan's productivity for Oil crops (peanut, 

sesame) in the regions of Egypt during the period (2015-2020), and it was showed that A increase in the average peanut 

productivity in Egypt from about 1.40 tons /Feddan's in 2015 to about 1.86 in 2020, increase by about 4.44% compered by 

2015. 

 For sesame it was showed that A decrease in the average sesame productivity in Egypt from about 0.59 tons/Feddan's 

in 2015 to about 0.58 in 2020, decrease by about 1.69% compered by 2015. 

By conducting a two-way analysis of variance to study the impact of time and the different scope of agriculture on 

the productivity of peanut, the results showed that there was non-significant effect of the change by time and the change of 

the scope of agriculture among the different regions. 

For sesame productivity, the results showed that there was significant effect of the change by time while the change 

was non-significant of the scope of agriculture among the different regions of Egypt.  

Table (3); Equations of the General time direction of the area and production of the study crops in the period (2006 

- 2020). 
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Xi refers to the time, Y refers to the dependent variable in the table 

Source; calculated from the data of Tables No. (1), (2). 

 

Table (4); Productivity of cereal crops (rice, maize) in the regions of Egypt during the period (2015-2020). 
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Source: The Department of Statistics records- Economic Affairs Sector – ministry of Agriculture and land 

reclamation, Different value. 

 

Table (5): Variance analysis of the  Feddan productivity of Rice in the regions of Egypt during the period (2015-

2020). 

 

Statement 
Sum 

Of squares 
df 

Mean 

square 
F Sig 

Between 

regions 
13.66 3 4.55 3.65 0.037* 

Between 

years 
7.84 5 1.57 1.26 0.332 
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Error 18.69 15 1.25   

Total 280.72 24    

*Sig in 0.05  

Source; calculated from the data of Table No. (4). 

 

Table (6):Variance analysis of the productivity of Wight Maize in the regions of Egypt during the period (2015-

2020). 

Statement 
Sum Of 

squares 
df 

Mean 

square 
F Sig 

Between 

regions 
2.306 3 0.769 47.59 0.00** 

Between 

years 
0.256 5 0.051 3.17 0.038* 

Error 0.242 15 0.016   

Total 255.136 24    

**Sig in 0.01,   *Sig in 0.05 

Source; calculated from the data of Table No. (4). 

 

Table (7); Productivity of cereal crops (peanut, sesame) in the regions of Egypt during the period (2015-2020). 

 Peanut ( Tons/ Feddan)  Sesame ( Tons/ Feddan)  
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Table (8):Variance analysis of the productivity of peanut in the regions of Egypt during the period (2015-2020). 

Statement 
Sum 

Of squares 
df 

Mean 

square 
F Sig 
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Between 

regions 
0.584 3 0.195 1.24 0.331 

Between 

years 
0.586 5 0.117 0.75 0.602 

Error 2.36 15 0.157   

Total 60.72 24    

*Sig in 0.05  

Source; calculated from the data of Table No. (7). 

 

Table (9):Variance analysis of the productivity of sesame in the regions of Egypt during the period (2015-2020). 

Statement 
Sum 

Of squares 
df 

Mean 

square 
F Sig 

Between 

regions 
0.055 3 0.018 1.075 0.389 

Between 

years 
2.085 5 0.417 24.62 0.00** 

Error 0.254 15 0.017   

Total 16.91 24    

**Sig in 0.01 

Source; calculated from the data of Table No. (7). 

 

 Table (10); Productivity of cereal crops (soybean, sunflower) in the regions of Egypt during the period (2015-2020). 
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Source: The Department of Statistics records- Economic Affairs Sector – ministry of Agriculture and land 

reclamation, Different value. 

The data of table (10) shows that the different items of the average of the acre's productivity for Oil crops (soybean, 

sunflower) in the regions of Egypt during the period (2015-2020), and it was showed that A decrease in the average soybean 

productivity in Egypt from about 1.36 tons /Feddan's in 2015 to about 1.32 in 2020, increase by about 2.94% compered by 

2015.  



 

 

153 

For sunflower it was showed that A decrease in the average sesame productivity in Egypt from about 1.31 

tons/Feddan's in 2015 to about 1.15 in 2020, decrease by about 12.21% compered by 2015. 

By conducting a two-way analysis of variance to study the impact of time and the different scope of agriculture on 

the productivity of soybean, the results showed that there was non-significant effect of the change by time and the change 

of the scope of agriculture among the different regions. 

For sunflower productivity, the results showed that there was non-significant effect of the change by time and the 

change of the scope of agriculture among the different regions of Egypt.  

Table (11);Variance analysis of the productivity of soybean in the regions of Egypt during the period (2015-2020). 

Statement 
Sum 

Of squares 
df 

Mean 

square 
F Sig 

Between 

regions 
0.200 3 0.067 0.375 0.772 

Between 

years 
0.612 5 0.122 0.691 0.638 

Error 2.66 15 0.177   

Total 47.23 24    

*Sig in 0.05  

Source; calculated from the data of Table No. (10). 

 

Table (12): Variance analysis of the productivity of sunflower in the regions of Egypt during the period (2015-2020). 

Statement 
Sum 

Of squares 
df 

Mean 

square 
F Sig 

Between 

regions 
0.956 3 0.319 2.487 0.100 

Between 

years 
0.588 5 0.118 0.917 0.496 

Error 1.923 15 0.128   

Total 40.43 24    

**Sig in 0.01 

Source; calculated from the data of Table No. (10). 

 

5- Conclusion:   

The main objectives of this research is to Evolution of the area and production of study crops during the period 

(2006-2020) and discuss the impact of climatic changes on the productivity of the most important cereal crops (Rice, Maize) 

and some oil crops (peanut, sesame, peanut, sunflower) in the different regions of Egypt by using Two-way analysis of 

variance to study the impact of the independent variables (time, different scope of agriculture) with the dependent variable 

(crop productivity) during the period (2015-2020). Governorates of the Arab Republic of Egypt were divided into four rural 

regions: Lower Egypt, Middle Egypt, Upper Egypt, outside the valley. 

By studding the evolution of the area and production of Rice the result shows that the area and production were 

decrease annually about 2.51%, 3.34% of the average annual of the area and production during the period (2006-2020). 

For Wight Maize the result shows that the production was decrease annually about 1.01% of the average annual of 

the production. However, the decrease in area was non-significant during the study period. 

For Peanut, Sesame the result shows that the area and production were increase. However, this increasing in area 

and production were non-significant during the study period. 

For Soybean the result shows that the area and production were increase annually about 4.06%, 3.44% of the average 

annual of the area and production during the study period. 

For Sunflower the result shows that the area and production were decrease annually about 6.05%, 4.43% of the 

average annual of the area and production during the study period. 

By using A Two-way analysis of variance to study the impact of time and the different scope of agriculture on the 

productivity for cereal crops (rice, maize) and Oil crops (peanut, soybean, sesame, sunflower) in the regions of Egypt 

during the period (2015-2020) 
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For Rice productivity decrease by about 13.18% in 2020 compered by 2015, and Statistical analysis results showed 

that there was non-significant effect of the change by time, while the change of the scope of agriculture among the different 

regions of Egypt was significant at the level of significance 0.05. 

For Wight Maize productivity increase by about 6.65% compered by 2015, and Statistical analysis results showed 

that there was significant effect of the change by time and the change of the scope of agriculture among the different regions 

of Egypt. 

For Peanut productivity increase by about 4.44% compered by 2015, and Statistical analysis results showed that 

there was non-significant effect of the change by time and the change of the scope of agriculture among the different regions 

of Egypt. 

For Sesame productivity decrease by about 1.69% compered by 2015, and Statistical analysis results showed that 

there was significant effect of the change by time, while the change of the scope of agriculture among the different regions 

of Egypt was non-significant.  

For Soybean productivity decrease by about 2.94% compered by 2015, and Statistical analysis results showed that 

there was non-significant effect of the change by time and the change of the scope of agriculture among the different regions 

of Egypt . 

For Sunflower productivity, decrease by about 12.21% compered by 2015, and Statistical analysis results showed 

that there was non-significant effect of the change by time and the change of the scope of agriculture among the different 

regions of Egypt. 

Recommendation:  

Necessary of increasing efforts to produce items suitable for each climate region in order to reduce differences in 

productivity.  

Increasing the number of research stations nationwide to produce items compatible with climate changes.  

Necessary of supporting scientific research in the field of regionalization with climate change. 
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One of the important features in building design is the stability of building elements. In the elements, stability loss occurs 

depending on the slenderness, rigidity and geometry of the section. Depending on the slenderness of the section in the 

element, buckling occurs in the weak axis direction under the loading effect. Stability decreases with the occurrence of 

lateral buckling. In this study, the buckling behavior of I-section steel beams of different lengths and under the influence 

of different loads was investigated in case of lateral buckling. The behavior of steel beams under the effect of lateral 

buckling loading was evaluated using nonlinear finite element analysis method. 

Anahtar Kelimeler— ANSYS, Analytical Study, Pressure, Buckling, Buckling Load Factor, Steel Beam 

INTRODUCTION 

Stability of the structure in steel structure design is one of the failure limit states. Steel codes and design standards 

examine three behavior states of steel elements. These are bending behavior, compressive behavior, bending and member 

behavior under pressure. Depending on the torsional rigidity, geometry and slenderness of the section, flexural buckling, 

torsional buckling or bending torsional buckling may occur in the element under pressure. Torsion occurs in the section 

when the element, which is subjected to bending in the strong direction of the section, bends in the weak axis of the section. 

This balance problem is called lateral torsional sprain. The axial force in the element under the effect of bending and 

pressure has the effect of increasing the bending. In addition, rotational and local buckling is one of the stability problems 

frequently encountered in non-compact sections. [1-3]. 

When the studies in the literature on lateral buckling were examined, the lateral displacement values of the beams were 

read as values less than 1 mm in the static analyzes made. It has been observed that the lateral displacement values vary 

independently of the section height and beam length [4]. By preventing lateral displacement, the buckling neck of cantilever 

beams, which is likely to buckling with lateral torsional buckling, is reduced. In addition, lateral buckling can be reduced 

by strengthening according to the weak axis in sections that will be exposed to lateral buckling [5]. Lateral torsional 

buckling is an important issue for I-shaped steel members under a linear moment gradient and the finite element analysis 

results are determined by the proposed function considering the methods and design codes and standards in the literature[6]. 

With this study, which will examine the buckling behavior in the change of load and element buckling length in lateral 

buckling, a clearer interpretation can be made about the buckling of the I-section element. In addition, steel beams generally 

reach their bearing capacity with nonlinear behavior. For this reason, the performance of the elements in the structure 

should be determined by nonlinear analysis. In order to observe the mentioned loss of stability during the analysis process, 

the behavior of steel beams under loading should be examined by using the nonlinear finite element analysis method with 

the ANSYS program.  

For these reasons, in this study, I-section steel elements were modeled with the ANSYS finite element program and their 

buckling behavior was investigated.  

MODEL  

Steel beams with four different lengths were modeled with the Ansys 2022 R1 program. The cross-sectional properties of 

the steel beam are shown in Figure 1. I profile and S235 class are used as steel beam element. Modulus of Elasticity was 

determined as E=2.1E11 N/mm2 and Poisson ratio was determined as υ=0.3. One of the nodal points of the steel beams is 

modeled as a fixed support and the other side is empty. 
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Figure 1. Dimensions of the beam section 

It is desired to examine the relationship between the length of the steel beam element and the buckling load factor 

coefficient, with the lengths of the steel beam elements 3 m, 5 m, 7 m and 10 m. A load of 25 kN, 50 kN and 100 kN was 

loaded in the vertical direction, respectively, on the unsupported end of the steel beam element (Figure 2). 

 
Figure 2. General Loading Status in Element 

 

Yüklenen bu yük altında çelik kiriş elemanının burkulma yük faktöre ve gerilme dağılımları değerlendirilmiştir. 

ANALYSIS RESULTS 

3-meter-Length Beam Results 

A load of 25 kN, 50 kN and 100 kN was loaded on the three-meter-long steel beam, respectively. Ansys results for beam 

loaded with 25 kN are given in Figure 3. The buckling load factor was calculated as 0.23, 0.11 and 0.05, respectively (25 

kN, 50 kN and 100 kN) according to the Ansys program. 

 
Figure 3. Displacement of a 3 meter long steel beam loaded with 25 kN 

5-meter-Length Beam Results 

A load of 25 kN, 50 kN and 100 kN was loaded on the steel beam, which has a length of five meters, respectively. Ansys 

results for a beam loaded with 25 kN are given in Figure 4. According to the Ansys program, the buckling load factor was 

calculated as 0.08, 0.04 and 0.02, respectively (25 kN, 50 kN and 100 kN). 
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Figure 4. Displacement of a 5 meter steel beam loaded with 25 kN 

7-meter-Length Beam Results 

A load of 25 kN, 50 kN and 100 kN was loaded on the steel beam, which has a length of seven meters, respectively. Ansys 

results for beam loaded with 25 kN are given in Figure 5. The buckling load factor was calculated as 0.08, 0.04 and 0.01 

respectively (25 kN, 50 kN and 100 kN) according to the Ansys program. 

 
Figure 5. Displacement of a 7 meter long steel beam loaded with 25 kN 

10-meter-Length Beam Results 

A load of 25 kN, 50 kN and 100 kN was loaded on the steel beam, which has a length of ten meters, respectively. Ansys 

results for beam loaded with 25 kN are given in Figure 6. The buckling load factor was calculated as 0.02, 0.01 and 0.005, 

respectively (25 kN, 50 kN and 100 kN) according to the Ansys program. 

 
Figure 6. Displacement of a ten-meter steel beam loaded with 25 kN 
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discussion 

In this section, the results of the steel beam elements modeled in the Ansys program are evaluated. The research was 

carried out with I profiles that have the same cross-sectional properties and different lengths and loads. The buckling load 

factors obtained from the Ansys program are given in Table 1. 

TABLE I. Analysis Results 

Element 

Lenght 

Load 

(kN) 

Ansys 

Result 

3 m 
25 0.23 

3 m 
50 0.11 

3 m 
100 0.05 

5 m 
25 0.08 

5 m 
50 0.04 

5 m 
100 0.02 

7 m 
25 0.04 

7 m 
50 0.02 

7 m 
100 0.01 

10 m 
25 0.02 

10 m 
50 0.01 

10 m 
100 0.005 

 

When the buckling load factor values are examined, it has been determined that the buckling increases proportionally as 

the load increases in I profiles with the same profile and the same length. In addition, the increase in length also causes a 

decrease in the buckling load factor and a significant increase in buckling.  

When the stress results are examined, the increase in the load and length causes the buckling to increase. Ansys program 

divided the element into small pieces and used the finite element method with small pieces. When using the finite element 

method, dividing the elements into smaller pieces provides more accurate results. When the results are examined, buckling 

has occurred in all of the elements since the buckling load factor is between 0<BYF<1. The buckling load factors decreased 

as the length of the members increased. In this case, it is seen that the length and slenderness are directly proportional. For 

this reason, using segmented elements instead of using a monolithic element will help reduce the slenderness effect. 
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Abstract: One of the most important negative consequences of climate change is drought. Drought is a 

multidimensional concept and it is one of the factors that negatively affect the development of plants, especially in the 

agricultural sector. Both the combat against to agricultural drought and adaptation are the issues that countries have focused 

on the most in recent years. It is a known fact that producers do not act rationally in times of crisis, and behavioral economics 

studies are important at this point. With this study, it was aimed to determine the factors affecting the agricultural drought-

combating intentions of the producers engaged in agricultural production in Nevşehir province of Turkiye. In this context, 

a study was carried out in two regions (Hacıbektaş and Derinkuyu districts) representing the rainfed and irrigated agriculture 

system in Nevşehir province, and a total of 212 producers were interviewed face-to-face and questionnaires were filled. 

According to the data obtained as a result of the survey study, effective factors were determined in the formation of the 

agricultural drought risk perception of the producers and in developing the behavioral intention to combat agricultural 

drought. As a result, efforts to direct producer behaviors towards combating agricultural drought and developing adaptation 

constitute the most important stage of combating climate change. At this stage, it is important for the producers to have a 

positive perception and turn these perceptions into attitudes and behaviors. The policy makers' support for the studies on 

producer behaviors in the agricultural sector and the application of models to guide these behaviors will form a basis for 

future studies. 

Keywords; agricultural drought, producer behavior, behavioral economics 

Introduction 

It is stated that the continuation of greenhouse gas emissions at current levels will cause changes in the climate 

during the 21st century, at levels greater than that of the 20th century (Türkeş, 2008). It is also stated that with 

globalization, rapid industrialization and people living in cities cause global warming (Yıldırım, 2018) and the 

severity of global warming is showing its effects day by day (Kaya, 2020). Global climate change, which has 

been on the world agenda since the 1980s, concerns all sectors, and today it has serious effects from energy to 

agriculture, from economy to health (Kınık and Toprak,2016). Climate change is one of the global 

environmental problems with its own characteristics. Climate change has internationally important implications 

for sustainable development (Ravindranath and Sathaye 2002). Agriculture is among the main sectors affected 

by climate change. With climate change, different changes occur in agricultural production. It is a fact that 

agricultural production is interrupted by climate(Aydoğdu,2020). In recent years, it has been mentioned that 

agricultural drought has a significant impact on food security and agricultural production in the world 

(Harsányi et al. 2021). In this context, it is important to combat the effects of climate change on the agricultural 

sector. 

Drought is a natural phenomenon that occurs when precipitation occurs below normal levels and causes 

hydrological imbalances. It is said that drought, which is a natural disaster, will become problematic in terms of 

sharing water resources and experiencing water shortages in the future (Mengü et al. 2011). Drought may cause 

losses in economic and agricultural development (Wu et al. 2020). According to the principles accepted in the 

precipitation-related climate assessments, it is indicated that places with an annual average precipitation less 

than 250 mm are classified as arid, while places between 250-500 mm are classified as semi-arid. In addition, it 

has been stated that agricultural drought, which is defined as the lack of water in the soil to meet the needs of 

the plant, occurs when moisture loss and scarcity of water resources occur (Kapluhan, 2013). It is stated that 

droughts in autumn and early spring periods generally cause a decrease for winter products, while droughts in 

spring cause a decrease (Łabędzki and Bąk 2014). 
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Within the scope of combating agricultural drought, studies have been carried out on the risk perception and 

attitude of people both on the agricultural sector and on other sectors. In the study of Reference (Akyüz, 2019), 

there are farmers' willingness to implement and approaches that point to the right points for climate change 

adaptation policies, and it is stated that it is even more important that the policies to be created in this context 

are prepared together with the stakeholders. Reference (Peker et al. 2019) emphasizes that combating climate 

change can only be possible by working together. Reference (Çuhadar and Atış 2021) mentioned the necessity 

of informing the farmers about drought-resistant plants and varieties and implementing policies that will make 

the farmers adopt by spreading these varieties. 

 

The province of Nevşehir, where the research was conducted, is located in the Central Kızılırmak section of the 

Central Anatolia Region in Turkey. The territory of Nevşehir province is between 38° 12' and 39° 20' north 

latitudes and 34° 11' and 35° 06' east longitudes (NHBVÜ 2022). The area of Nevşehir is 538.630 ha and there 

are 8 districts in total, including the center, in Nevşehir. It is stated that the total land area of Nevşehir province 

is 538,630 ha and the agricultural land is 352,218 ha. It is stated that Irrigated Agricultural Land is 59,958 ha 

and Dry Agricultural Land is 292,260 ha (NTOİM 2022). The population of Nevşehir is 308.003 in total 

according to the data of Turkish Statistical Institute (TSI) for 2021. When Nevşehir is considered in terms of 

drought, it is stated that drought is effective at varying intensities as Nevşehir (Ürgüp) in the Central Anatolia 

Region in the 2021 drought analysis with the Standard Precipitation Index (SPI) Method (MGM 2022). 

 

Behaviors result from agreed intentions. Intention is seen as the behavioral component of the attitude and is 

associated with the emotional component of the attitude. This conceptualization leads to the assumption that 

there is a strong relationship between attitude and intention. Most of the studies on the relationship between 

attitude and behavior have used scales that aim to measure behavioral intentions rather than observing behavior 

(İncirliler 2014). In recent years, it is seen that important studies have been developed in the field of behavioral 

economics in the fight against climate change. In particular, the factors that are effective in the development of 

behavior in the combat against to climate change are emphasized (Hu et al. 2017; Choon et al. 2018; Dong et al. 

2018; Yılmaz and Güleç 2021). In this study, the issue of how the producers, who are engaged in agricultural 

production activities in the form of different farm size groups in the irrigated and rainfed farming system in 

Nevşehir province, perceive agricultural drought as a risk and realize behavioral intentions were investigated. 

Material and Methods 

The main material of the study consists of the data obtained from the questionnaires, filled face to face with 

agricultural producers in Hacıbektaş and Derinkuyu districts, selected by Purposeful Sampling Method in 

Nevşehir. Derinkuyu district represents irrigated agriculture system and Hacıbektaş district represents rainfed 

agriculture system. (Fig. 1). 
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Figure 1. Research Area (Nevşehir province) Map in Turkiye 

A total of 212 farmers registered in the Farmer Registration System in these two districts were interviewed, and 

the number of these farmers constitutes approximately 5% of the number of farmers in the research area 

(extracting the extreme values). The stratified random sampling method was used for the number of sample 

agricultural holdings. The Neyman formula was used to determine the sample volume with a confidence 

interval of 95% and a deviation of 5% from the mean (Çiçek and Erkan 1996). Accordingly, the distribution of 

the number of samples by strata in the districts is shown in Table.1 

 

Table 1. Number of Samples by Farm Groups  

 

Farm Groups 

Derinkuyu Hacıbektaş 

Pop. N. Samp N. CV Pop. N. Samp N CV 

0.1-10.00 Ha  

(1. Group) 
1002 48 47 1344 32 46 

10.01-20.00 Ha  

(2. Group) 
462 26 20 769 22 20 

20.01-+ Ha  

(3. Group) 
205 43 35 436 32 26 

Total 1669 116   2549 86   

In the study, questions were asked about the agricultural drought risk status of the producers and the answers 

were evaluated with a 5-point system. Among the risk perception questions in Table II, negative ones represent 

a tendency to see agricultural drought as a serious risk, while positive ones include questions that tend to be 

hopeful and willing to combat agricultural drought. The scores obtained from these questions were considered 

separately and evaluated as positive and negative risk scores. A 5-point scoring system was used in the 

questions in the created risk score. In this context, positive thoughts were evaluated over a maximum of 40 

points, and negative thoughts were evaluated over 55 points. 
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Table 2. Risk Score Calculation Questions  

 

Risk Perception for Agricultural Drought 

Negative Positive 

- If the Agricultural Drought continues like this, I think it 

will be a great destruction for the producers engaged in 

agricultural production in the region. 

- I think agricultural drought is a natural process, nature 

is in a constant state of equilibrium and will eventually 

balance out. 

- I think that agricultural drought is the most important 

negative effect of climate change. 

- I think that the behavior of producers has a very 

important effect on the formation of agricultural 

drought. 

- I think that the most important problem of the region is 

agricultural drought. 

- The public is doing its part in the combat  against 

agricultural drought in the region. 

- I think agricultural drought is the cause of the most 

important loss in our income. 

- The private sector is doing its part in the combat 

against agricultural drought in the region. 

- Turkiye is affected more negatively than many 

countries in the world due to agricultural drought. 

- People are doing their part in combating agricultural 

drought in the region. 

- Nevşehir province is affected by agricultural drought 

more than the general of Turkiye. 

- I think there is an opportunity to combat agricultural 

drought. 

- Your location is more affected by agricultural drought 

than Nevşehir province in general. 

- Instead of struggling with agricultural drought, it is 

necessary to adapt to the new situation. 

- Agricultural drought causes soil degradation and loss of 

plant diversity 

- I believe that the use of new technology can be a 

solution to reduce the effects of agricultural drought. 

- Drought is the most important factor limiting 

agriculture. 

 

- There is no crop production or animal production in 

places where there is drought  

- Agricultural drought is the worst consequence of 

climate change 

 

The intention of the producers to take action on agricultural drought was tried to be determined, and in this 

context, a total of 16 intentional questions were asked to the producers. With the 5-point scoring system, the 

total intention score of the producers was calculated and the relations between this score and the socio-

demographic and economic variables that would affect the producers' intentions and the evaluation scores for 

risk perceptions were tried to be revealed. 
 

 

 

Table 3. Behavioral Intention of Agricultural Producers  

 

Behavioral Intention for Agricultural Drought 

• It is necessary to select drought tolerant plant species. 

• When choosing a seed variety, it is necessary to consider whether it is drought tolerant. 

• Agricultural meteorology should be constantly followed and measures should be taken against the events that 

may occur. 

• It is necessary to follow the climatic events in the past and take precautions accordingly. 

• Agricultural insurance is required 

• Drought insurance is required 

• Alternative income generating works should be done by taking into account the risk of drought in agriculture. 

• There should always be a Plan B in combating/adapting to agricultural drought 

• It is necessary to constantly search for new technologies/products for agricultural drought control/adaptation. 
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• As soon as I feel that there may be an agricultural drought, it is necessary to update my agricultural input 

(pesticide, fertilizer, etc.) use plan. 

• If I had a problem with agricultural drought in the previous year, different practices should be applied during 

the production period. 

• It is necessary to use sustainable farming techniques 

• It is necessary to use certified seed 

• It is necessary to organize for the combat/adaptation of agricultural drought. 

• Communication with public institutions related to agriculture should be strong for combating/adapting 

agricultural drought. 

• It is necessary to receive trainings for agricultural drought control/adaptation. 

 
 

The results of the study were analyzed according to the agricultural system of the producers (Derinkuyu 

(irrigated), Hacıbektaş (rainfed)), farm size groups, socio-demographic factors and the experiences of the 

producer. Correlation Analysis, Analysis of Variance and T-Tests were used in questions about risk score, and 

the results were evaluated according to 90%, 95% and 99% confidence limits. Chi-square analysis was used in 

crosstabs created with discrete variables (Kesici and Kocabas 2007). 

Results and Discussion 

Some descriptive statistics for the producers interviewed in the research area are presented in Table IV 

according to farm groups. When Table IV is examined, the distribution of agricultural holdings according to 

enterprise groups in the irrigated and dry agriculture system is similar to each other. It was determined that the 

interviewed producers did not show a statistically significant difference among the business groups discussed 

in terms of many characteristics. It has been determined that only the producers in the 3rd group in terms of 

education level have a higher education level than the producers in the other group enterprises. Most of the 

producers are X generation producers and the average producer age is over 50. The average household size was 

calculated as 3.50 people in the research. According to the Turkish Statistical Institute (TSI) Address Based 

Population Registration System 2021 data, the average household size in Nevşehir is 3.08 (TSI 2021), which is 

above the provincial average in the research area. 

 

Producers in the region have an important plant production experience. When the age of the plant production 

experience is proportioned, an experience coefficient of 0.65 emerges. 

The social security situation gives an idea about whether the producers accept farming as a profession or not. In 

the research area, it has been determined that less than half of the producers generally accept farming as a 

profession and protect themselves under the umbrella of social security in this regard. 

 

According to the farm groups, as the size of the farm increases, the share of agricultural income also increases, 

and this difference was found to be statistically significant. This situation shows that small enterprises are more 

inclined to generate non-farm income, as well as that small enterprises are formed by retired producers from 

different sectors. 

 

Table 4. Some Descriptive Statistics of Farmers 

  

Farming Groups 

1. Group 2. Group 3 Group 

% Mean % Mean % Mean 

Agric. System 
Irrigated  60.00  56.00  61.00  

Rainfed 40.00  44.00  39.00  

Chi Square (A. System) 0.34 

G
en

er

at
io

n
 Silent Generation-

Baby Boomer 
32.50   32.00   29.27   

X Generation 45.00   42.00   47.56   
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Y Generation 22.50   26.00   23.17   

Chi Square (Generation) 0.54 

E
d
u
ca

ti
o

n
 L

ev
el

 Literate-Primary 

School 
68.75   68.00   46.34   

Secondary School 26.25   26.00   46.34   

University 5.00   6.00   7.32   

Chi Square (Education) 10.50** 

Number of Person in Household  

(Head) 
  3.31   3.66   3.59 

F Value 1,28 

Number of Person in Household  (Man 

Power Unit) 
  2.37   2.74   2.55 

F Value 1.63 

Social Security 
S. Security for Farmers 37.50   54.00   48.78   

Others 62.50   46.00   51.22   

Chi Square (S. Security) 3.87 

Total Cultivated Land Area (Ha)   4.80  15.04  35.58 

F Value 156.23*** 

Crop Production Experience (Year)   33.43   34.50   31.87 

F Value 0.85 

Animal Production Experience (Year)   15.54   14.80   11.55 

F Value 1.29 

Share of Agricultural Income (%)   51.90   86.20   91.32 

F Value 57.11*** 
 

In Table V, the results of the variables that can affect the behavior of the producers in the agricultural 

production system are given. As a result of the evaluation made according to the business groups, it was seen 

that the producers were more risk-averse in all three groups of agricultural holdings. It has been determined 

that the culture of collective work in the region is weak, and this may cause problems in terms of the formation 

of collective structures such as combating agricultural drought. It has been determined that small agricultural 

holdings have more difficulties especially in doing joint business. 

 

Most of the producers are aware of agricultural drought. The rate of producers who have experienced drought 

in the last 20 years is over 90%, and it has been determined that agricultural enterprises in the medium-large 

group are more affected by drought (Table V.). Important tools are being developed against the risks posed by 

drought in Turkey, and one of them is the Agricultural Insurance Pool, known as TARSİM. TARSİM aims to 

protect producers from rapidly increasing temperature in recent years, droughts that have started to occur 

frequently, increase in water levels, increasing population but limited resources, unavoidable natural disasters 

and other similar risks in recent years with the global warming that has started to pose a great risk. He 

established the State Supported Village Based Drought Yield Insurance. With this insurance, yield loss caused 

by risks other than drought, frost, hot wind and heat wave, excessive humidity, excessive precipitation (hail, 

storm, tornado, fire, landslide, flood and flood, earthquake) is covered. In addition, it is stated that as a result of 

this insurance, the producer will not have to take these risks and the production will be under the guarantee of 

the state (TARSİM 2022). For this reason, it is of great importance for producers to develop attitudes and 

behaviors towards risk protection tools such as insurance in the new period, especially in terms of protection 

from natural disasters such as drought. As can be seen from Table V, there is a producer group in the research 

region whose household income is severely affected by drought. This situation makes itself felt more in large 

agricultural enterprises. It has been determined that especially in the 3rd group, that is, in large agricultural 

enterprises, the household income is more affected by the drought, and these enterprises do not find the 

agricultural supports during the drought period sufficient. From this, it can be concluded that large agricultural 

enterprises do not have a positive perception and attitude in the fight against drought, especially in risk 
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management. This situation clearly shows itself in Fig. 2. 

 

When Table V is examined, informal sources are mostly among the information sources that producers apply in 

agricultural production. Among these sources, especially their own experiences and the experiences of their 

spouses have an important place. Information sources are an important variable in displaying the right attitude 

and behavior. Reference (Özdemir and Kan 2020), as a result of their work with agricultural producers in 

Kırşehir province, determined that traditionalist approaches still predominate in agriculture, the problem of 

aging in agriculture and the lack of sufficient environment to create added value, the producers still choose 

informal sources in the selection of information sources. The fact that informal sources have a significant place 

in the agricultural information resources of the producers in the research area is an important obstacle in the 

formation of positive perceptions and attitudes that positively affect the intention and behavior. 

 

Attitude towards behavior; It is explained by behavioral beliefs, which are a combination of perceived behavioral 

expectations and perceived behavioral evaluations. In this context, if the person's positive attitudes and 

evaluations towards the behavior will cause the purpose of the behavior to be strong. If the person's expectation 

and evaluation of the behavior is negative, the person's attitude towards the behavior will also be weak and 

negative. Contrary to the previous situation, this will result in a strong purpose for the behavior (Ajzen 1991; 

Erten 2002; Karademir 2013). For this reason, it is important to know how individuals perceive and act on 

important risks such as climate change, in order to reveal their intentions and behaviors on the subject. In Table 

VI, the relationship between behavioral intention scores and negative and positive perception scores for 

agricultural drought risk was analyzed by correlation analysis. As can be seen from the table, it can be seen that 

both risk scores are in a positive correlation with behavioral intention. However, the correlation coefficient 

between the scores containing positive risk perceptions and behavioral intention is stronger, and it can be 

concluded that it is more important for producers to develop a positive risk perception. 

Table 5. Some Experiential and Attitudinal Statistics of Farmers 

 

  

Farming Groups 

1. Group 2. Group 3 Group 

% % % 

Risk Attitude 

Risk Lover 32.91 28.57 32.93 

Risk Neutral 10.13 4.08 7.32 

Risk Averse 56.96 67.35 59.76 

Chi Square (Risk Attitude) 2.20 

Cooperation Situation in the 

Region 

Yes 2.50 14.00 9.76 

Partially 15.00 22.00 18.29 

No 82.50 64.00 71.95 

Chi Square (Cooperation) 7,93* 

Having Infromation on 

Agricultural Drought 

Yes 82.50 82.00 89.02 

Partially 17.50 18.00 10.98 

Chi Square (Information) 1.78 

Drought Experience in the Last 20 

Years 

Yes 95.00 96.00 91.46 

Partially 1.25 4.00 8.54 

No 3.75 0.00 0.00 

Chi Square (Drought Experience) 9.67** 

Drought Affect Status 

Low 28.75 18.00 21.95 

Modarate 42.50 28.00 40.24 

High 28.75 54.00 37.80 

Chi Square (Drought Affect) 13.32* 

Household Income Affected by 

Drought 

Low 37.50 20.00 15.85 

Moderate 33.75 22.00 45.12 

High 28.75 58.00 39.02 

Chi Square (H. Income) 21.10*** 

Ineffective 28.75 54.00 51.22 
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Drought-related Supports Effective 

in the Years of Drought 

Effective 45.00 34.00 31.71 

No Idea 26.25 12.00 17.07 

Chi Square (Support) 12,10*** 

Information Source 

Informal Information 

Source 
91.25 88.00 92.68 

Formal Information 

Source 
8.75 12.00 7.32 

Chi Square (I. Source) 0.84 

 

Table 6. Correlation Between Risk Perception Scores and Behavioral Intention Scores 

 

  
Negative Risk 

Perception Score 

Positive Risk 

Perception Score 

Behavioral Intention 

Score 

Negative Risk Perception 

Score 

Pearson Correlation 1 0.263** 0.393** 

Sig. (2-tailed)   0.000 0.000 

N 212 212 212 

Positive Risk Perception 

Score 

Pearson Correlation 0.263** 1 0.518** 

Sig. (2-tailed) 0.000   0.000 

N 212 212 212 

Behavioral Intention Score 

Pearson Correlation 0.393** 0.518** 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000   

N 212 212 212 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

When Fig. 2 is examined, positive/negative risk perception behavioral intention scores are presented according 

to the farm groups of the interviewed producers. As a result of the analysis of variance, it was determined that 

the behavioral intention scores of the manufacturers' positive/negative risk perception according to the business 

groups were statistically significant at the 99% confidence level. While this difference is not seen in production 

systems, it has been calculated that firm size is an important factor in behavior development, as it is seen in 

firm size strata. It has been determined that enterprises in 1 group have both negative and positive risk 

perceptions on issues such as climate change and agricultural drought compared to enterprises in other groups, 

and accordingly, they show more behavioral intention in combating agricultural drought.  
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Figure 2. Positive/negative Risk Perception and Attitude Scores of The Producers By Farm Groups And 

Production System 

Conclusion 

As a result, it is seen that the positive risk perception is more effective than the negative risk perception in the 

risk perceptions of the producers dealing with agricultural production in Nevşehir province in developing 

behavior in combating agricultural drought. In addition, it has been determined that small enterprises have 

more behavioral intentions to combat agricultural drought than large enterprises. The 1st group enterprises are 

the enterprises where the joint cooperation is low in the region where they live, the proportional share of the 

agricultural income is lower, and the household income is less affected by the agricultural drought. The share 

of income from non-agricultural activities within the income of these enterprises is higher than other groups. 

The results obtained indicate that risk perceptions have a significant effect on the positive behavior of 

enterprises in the fight against agricultural drought. In risk perceptions, the fact that businesses have alternative 

income sources is as important as the lived experience. Various income-generating activities, especially in rural 

areas dealing with the agricultural sector, are important for the development of an effective behavior in 

adaptation to both climate change and agricultural drought. 
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Covid-19 İle Enfekte Serumdan Analiz Edilen Biyokimya Laboratuvar Testlerinin Retrospektif Olarak 

İstatistiki Testler İle Değerlendirilmesi 

Mustafa Fatı̇h HAYIRLIOĞLU1 

1Necmettı̇n Erbakan Ünı̇versı̇tesı̇ Meram Tip Fakültesı̇ 

Sorumlu Yazar: mustafatih42@hotmail.com 

2019 yılı sonlarında, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde başlayıp tüm dünyaya yayılan ve 2 yılı aşkın bir süredir 

devam eden Covid-19 salgını, pandemi olarak yaşanmaktadır. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş 

yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmış ve SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir. Tedavi konusundaki 

çalışmalar henüz yeterli aşamaya gelmemiştir. Covid-19 hastalığına karşı ülkemizin de üretmiş olduğu ve acil onay almış 

aşılar olmasına rağmen Covid-19’un ölümcül özelliği halen devam etmektedir. Bu nedenle bulaşın erken tanımlanması, 

önlenmesi ve en önemlisi maske, mesafe, temizlik kuralına uymak büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, Covid-19 tanısı alan ve ayaktan, servis ile yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalarda izlenen 

laboratuar parametrelerinden; glukoz, üre, kreatinin, troponin, CK-MB; biyobelirteçlerininin tedavi takibinde mortaliteyi 

öngörmesi açısından istatistiksel analizler ile retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Nisan 2020-Ekim 2020 tarihleri arasında 

hastanemiz Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Covid-19 Polikliniği ile Acil Servis bölümlerine soğuk 

algınlığı semptomları ile başvuruda bulunan ve Dünya Sağlık Örgütü rehberine göre Covid-19 tanısı alan 100 ayaktan takip, 

100 serviste takip ve 100 yoğun bakım ünitesinde destek tedavisi alan hasta verileri incelenerek hastaların yaşı ve cinsiyeti, 

komorbid hastalıkları, vital bulguları, yatış esnasındaki (glukoz, üre, kreatinin troponin, CK-MB) değerleri incelenmiştir. 

Covid-19 PCR ve akciğer tomografi görüntüsü ile hastanede yatış süreleri kaydedilmiştir. İstatistiksel analiz için verilerin 

dağılımı istatistiksel olarak incelenmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 21.0 paket programı ile yapılmış, anlamlılık düzeyi 

<0,05 olarak dikkate alınmıştır. 

Çalışmamız 100 ayaktan tedavi alan, 100 serviste yatan ve 100 yoğun bakım ünitesinde destek tedavisi alan toplam 

300 hastadan oluşmaktadır. Hasta grupları arasında yapılan istatistiki çalışma sonucunda yatış süresi ile glukoz ve üre 

anlamlılık derecesi  (p<0,001) iken; kreatinin, troponin ve CK-MB testleri arasında anlamlılık derecesi (p>0,05) olarak 

bulunmuştur. 

Soğuk algınlığı belirtileriyle Covid-19 polikliniğine başvuran hastaların glukoz ve üre değerinin yüksekliği diyabetus 

mellitus ve kronik böbrek yetmezliği açısından risk teşkil ettiği, Covid-19 pnömonisinde  kronik hastalığı olan bireylerin 

hastalığın ciddiyetini öngörmede kullanılabilecek biyobelirteçler olarak dikkate alınmalıdır.   

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, biyokimyasal biyobelirteçler 

Retrospective Evaluation of Biochemistry Laboratory Tests Analyzed From Covid-19 Infected Serum With 

Statistical Tests 

The Covid-19 epidemic, which started in Wuhan, China's Hubei province at the end of 2019, spread all over the 

world and has been going on for more than 2 years, is experienced as a pandemic. On January 7, 2020, the agent was 

identified as a new Coronavirus (2019-nCoV) that has not been detected in humans before and was named SARS-CoV-2. 

Studies on treatment have not reached a sufficient stage yet. Despite the fact that there are vaccines produced by our country 

against the Covid-19 disease and received urgent approval, the deadly feature of Covid-19 still continues. For this reason, 

it is of great importance to identify and prevent the contagion early, and most importantly, to comply with the mask, distance 

and cleaning rules. 

In this study, among the laboratory parameters monitored in patients diagnosed with Covid-19 and treated in the 

outpatient, service and intensive care unit; glucose, urea, creatinine, troponin, CK-MB; In this study, it was aimed to 

retrospectively evaluate biomarkers with statistical analyzes in terms of predicting mortality in treatment follow-up.  

100 outpatients who applied to Konya Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Hospital between 

April 2020-October 2020, and were diagnosed with Covid-19 according to the World Health Organization guideline, 

applied to our hospital's Clinical Microbiology and Infectious Diseases Covid-19 Outpatient Clinic and Emergency 

Department with cold symptoms. The data of patients who received follow-up, follow-up in 100 wards, and supportive 

treatment in 100 intensive care units were examined, and the age and gender of the patients, comorbid diseases, vital signs, 

values during hospitalization (glucose, urea, creatinine troponin, CK-MB) were examined. Hospitalization times were 

recorded with Covid-19 PCR and lung tomography images. For statistical analysis, the distribution of data was analyzed 
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statistically. Statistical analyzes were performed with the SPSS 21.0 package program, and the significance level was 

considered as <0.05. 

Our study consisted of a total of 300 patients who received 100 outpatient treatments, 100 hospitalized in wards, and 

100 patients who received supportive treatment in intensive care units. As a result of the statistical study conducted among 

the patient groups, the degree of significance for the duration of hospitalization and glucose and urea was (p<0.001); 

Significance level was found between creatinine troponin and CK-MB tests (p>0.05). 

The high glucose and urea levels of patients who apply to the Covid-19 outpatient clinic with cold symptoms should 

be considered as biomarkers that can be used to predict the severity of the disease in individuals with chronic disease in 

Covid-19 pneumonia.  

Keywords: Covid-19, pandemic, biochemical biomarkers 
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Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı ile Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Profili 
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1Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 

Sorumlu Yazar: sedasakarya33@gmail.com 

Günümüzde insan faaliyetleri neticesinde atmosferdeki CO2 birikiminin geçmiş zamanlardakinden daha hızlı artıyor 

olması, değişim sürecini hızlandırmakta ve yine başta insanlar olmak üzere bütün canlıların bu değişimden ciddi bir şekilde 

ve olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu zararı azaltmanın yolu insanların küresel iklim değişikliğine yönelik 

farkındalıklarını arttırmaktan geçmektedir. Böylelikle insan faaliyetleri kaynaklı faktörlerin küresel iklim değişikliği 

üzerindeki etkisini azaltarak değişim sürecini doğal seyrine bırakmak mümkün olabilecektir. Araştırma, Çocuk Gelişimi 

bölümünde öğrenim gören lisans öğrencilerinin çevre duyarlılıkları ve küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalıkları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi ve etkili olabilecek faktörlerin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin Çocuk Gelişimi bölümünde öğrenim gören 414 öğrenci 

oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda Çevresel Davranışlar boyutu ile küresel iklim değişikliğinin Doğal ve Beşerî Ortama 

Etkisi boyutu ve toplam puanı arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çevresel Duyarlılık, Çevresel 

Sorunlar ve Çevre Bilincinin Arttırılması Boyutu ile öğrencilerin küresel iklim değişikliğinin doğal ve beşerî ortama etkisi 

farkındalıkları arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çevre Duyarlılığı ölçeği toplam puanı ile Doğal ve 

Beşerî Ortama Etkisi, Enerji Tüketim İlişkisi, Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık ölçeği toplam puanı 

arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, çocuk gelişimi, farkındalık, iklim 

Awareness Profile of University Students on Environmental Awareness and Global Climate Change 

Today, as a result of human activities, the accumulation of CO2 in the atmosphere is increasing faster than in the 

past, which accelerates the change process. Again, it causes all living things, especially humans, to be seriously and 

negatively affected by this change. The way to reduce this damage is to increase people's awareness of global climate 

change. Thus, it will be possible to leave the change process to its natural course by reducing the impact of human activities 

on global climate change. The research was conducted to examine the relationship between environmental awareness and 

awareness of global climate change of undergraduate students studying in the Child Development department. The study 

group of the research consists of 414 students studying in the Child Development Department of universities in the 2021-

2022 academic year.  As a result of the study, a low-level significant relationship was found between the Environmental 

Behaviors dimension and the Impact of global climate change on the Awareness of the Effects of Global Climate Change 

on the Natural and Social Environment dimension and the total score. A low-level significant relationship was found 

between Environmental Awareness, Environmental Problems and Increasing Environmental Awareness Dimensions and 

students' awareness of the impact of global climate change on the Natural and Social Environment. There is a low-level 

significant relationship between the total score of the Environmental Awareness scale and the Awareness of the Effects of 

Global Climate Change on the Natural and Social Environment, Awareness of the Energy Consumption Relation of Global 

Climate Change and Total Awareness on Global Climate Change. 

Keywords: Environment, child development, awareness, climate 
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Kadın Sağlığına Yönelik İklim Değişikliği Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi 

Dozdarin SÜĞÜT1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1, Ali Derya ATİK2 

1Çukurova Üniversitesi 
2Kilis Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: dozdarin.sogut@gmail.com 

İklim değişikliği, yirmi birinci yüzyılın insan sağlığına yönelik en büyük tehdididir. İklim sisteminde görülen 

değişimler, dünyanın doğal dengesini bozmakta; hava kirliliği, enfeksiyon hastalıklarında artış, temiz su ve besin temin 

edilememesi vektör kaynaklı hastalıklara yol açarak insan sağlığı üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkilere neden 

olmaktadır. İklim değişikliğinin fiziksel sağlık etkileri aktif bir araştırma alanı iken, psikolojik etkileri ile ilgili çalışmalar 

daha az sayıdadır. Toplum nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar fizyolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının da etkisiyle iklim 

değişikliğinden orantısız bir şekilde etkilenmektedir. İklim değişikliğinin sosyo-kültürel, ekonomik ve toplumsal cinsiyet 

etkileri kadınların stres ve kaygı düzeyini arttırmakta, gelecek endişesi oluşmasına ve psikolojik sağlığın olumsuz 

etkilenmesine neden olmaktadır.  

Literatür incelendiğinde iklim değişikliği kaygısının değerlendirilmesine yönelik ölçme araçlarının geliştirildiği 

görülse de iklim değişikliğinin kadın sağlığı ve kaygı üzerine etkisini değerlendiren bir ölçüm aracının bulunmadığı 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ‘İklim Değişikliği Kadın Kaygı Ölçeği’nin geliştirilmesidir. Araştırma, Google Form 

üzerinden online ulaşım sağlanarak 7 bölgeden toplam 779 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular IBM SPSS 

Statistics 22 ve Mplus 7 programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda geliştirilen İklim Değişikliği 

Kadın Kaygı Ölçeği, 18 madde ve ‘fizyolojik sağlık’, ‘davranış’ ve ‘toplumsal cinsiyet’ olmak üzere 3 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçeğin toplam Cronbach's Alpha katsayısının 0,969, alt boyutlarının 0,920-0,951 arasında değiştiği 

saptanmıştır. 

 Sonuç olarak; İklim Değişikliği Kadın Kaygı Ölçeği (İDKKÖ)’nin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu 

belirlenmiştir. Bu çalışma iklim değişikliğinin kadınlarda kaygı düzeyinin ölçülmesi ile ilgili öncül bir çalışma olması 

bakımından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Kaygı, Kadın Sağlığı, İklim Kaygısı 

Development of the Climate Change Anxiety Scale for Women's Health 

Climate change is the largest threat to human health in the twenty-first century. Climate changes disrupt the natural 

balance of the earth; air pollution, increase in infectious diseases, lack of clean water and food supply, vector-borne diseases 

cause negative physiological and psychological effects on human health. While the direct health effects of climate change 

on human life are dynamic research topics, the studies on psychological effects of climate change are fewer. Although 

women constitute nearly half of the population, disproportionately affected by climate change with the effect of their 

physiological and sociological needs. The socio-cultural, economic and gender effects of climate change increase the level 

of stress and anxiety in women, cause anxiety about the future and adversely affect psychological health. 

When searching the literature, it is seen that measurement tools have been developed for the evaluation of climate 

change anxiety, but there is no measurement tool evaluates the effects of climate change on women's health and anxiety 

level. This study aims to develop 'Climate Change Women's Anxiety Scale'. The research was carried out with a total of 

779 women from 7 regions of Turkey by online access via Google Form. The findings were evaluated using IBM SPSS 

Statistics version 22 and MPlus7 statistical analysis software. As a result of the study The Climate Change Women's 

Anxiety Scale developed consisted of 18 items and 3 sub-dimensions as “physiological health'”, “behavior” and “gender”. 

The total Cronbach's Alpha coefficient of the scale was determined to be 0.969 and the subscales ranged from 0,920-0,951.  

As a result; The Climate Change Women's Anxiety Scale was found to be a valid and reliable measurement tool. 

This study is important because of being its first contribution to evaluate anxiety level caused by climate change in women. 

Keywords: Climate Change, Anxiety, Women's Health, Climate Anxiety 

Bu bildiri Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri tarafından TYL-2022-14882 nolu proje ile desteklenmiştir. 
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Impact of Environmental Factors on Covid-19 Case Load: A Spatiotemporal Analysis 

Betül YAŞIN1, Mustafa GÜZEL1, Mehmet KOÇAK1 

1İstanbul Medipol Üniversitesi 

Corresponding Author: mehmetkocak@medipol.edu.tr 

Background: The course and death rates of COVID-19 pandemic differ by location. and known to be related to diet, 

climate, air quality, population density, age, and socio-economic factors. 

Methods: In this study, the association of environmental and food-consumption factors with COVID-19 cases was 

investigated via spatiotemporal models. To do this, COVID-19 cases per 100,000 population (call it case-load) for Turkey's 

81 provinces were obtained at four time-points and merged with 8 meteorologic, 6 air-quality, and 47 fruit and vegetable 

consumption markers with 4 drinking water-source profiles. The association testing started with the meteorologic and air-

quality markers and continued with water-source and food-consumption markers controlling for the significant 

meteorologic and air-quality markers. 

Results: The most critical predictors for provincial COVID-19 caseload were humidity. NO2, and O3. None of the 

other markers showed consistent significance over the four time-points. Although significant univariably, CO lost its 

significance in the joint model with humidity. 

Conclusion: As a result, this study showed that the areas with higher humidity, NO2 and O3 are more prone to get 

heavier COVID-19 caseloads and thus people in those regions should follow the protective guidelines more closely. 

Keywords: COVID-19 Case-load, Environment, Food consumption, Air-quality, Humidity 

Bu araştırma TUBITAK-2232 projem tarafından desteklenmektedir. 
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Bioinformatic Analysis of the Structural and Functional Effects of SNPs on Human lncRNAs 

Ayşenur SOYTÜRK PATAT1, Ali Tevfik UNCU1, Ayşe Özgür UNCU1 

1Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Corresponding Author: asoyturk@erbakan.edu.tr 

Pollution and climate change directly impact human health through a variety of ways, including effects on the 

occurrence and control of infectious diseases, allergies, cardiovascular diseases and cancer. For example, increased 

exposure to ultraviolet radiation is associated with increased rate of somatic mutations and development of skin cancer. 

Due to the advances in our understanding of molecular genetics and bioinformatics, increased attention is being given to 

understand the role of gene expression control in disease development, prevention and treatment. lncRNAs (long noncoding 

RNAs) are regulatory RNA molecules, therefore, changes in their expression and secondary structure were shown to be 

associated with the development of several human diseases, especially cancers. Thus, lncRNAs represent an important 

target for the diagnosis and treatment of human diseases. 

In the present work, candidate SNPs (single nucleotide polymorphisms) in lncRNAs were determined that are 

potential therapeutic targets for the treatment of different diseases. Accordingly, SNPs in noncoding regions of the human 

genome were determined that are associated with disease development. Toward this aim, 10,205,295 SNPs detected in 

90,062 human lncRNA sequences were retrieved from databases and SNPs with experimentally validated effects on 

lncRNAs were filtered using a MAF (minor allele frequency) threshold of 0.01. SNPs that reside in GWAS (genome wide 

association study) LD (linkage disequilibrium) blocks, affecting miRNA-lncRNA interactions, and altering lncRNA 

secondary structure were selected, resulting in the identification of 64 loci. SNP effect on lncRNA structure was calculated 

using RNAsnp tool, displaying that SNPs can influence the secondary structure, therefore, alter the lncRNA binding 

properties. A search for the identified lncRNAs in lncRNADisease database displayed validated associations of these 

lncRNAs with different cancers and skin abnormalities. It is important to note that information on functional SNPs in 

regulatory lncRNAs is important for the development of diagnostic tests and targeted therapeutic applications for the 

effective treatment of cancers. Since the adverse effects of climate change can directly impair disease control and lead to 

the increased occurrence of certain diseases, it is crucial that state of the art molecular genetic and bioinformatic approaches 

are employed for establishing appropriate and effective disease prevention and treatment strategies. 

Keywords: lncRNA, SNP, Bioinformatics, Disease, GWAS 
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Üniversite Öğrencilerinin Karbon Ayak İzi Hakkında Bilgi Durumlarının Belirlenmesi 
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Sorumlu Yazar: semsinnurgocer@gmail.com 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin karbon ayak izi hakkındaki bilgi durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Kesitsel nitelikteki araştırmanın evreni, bir yüksekokuldaki 110 öğrenciden oluşmaktaydı. Araştırmada, demografik 

özellikleri ve karbon ayak izi hakkında bilgi durumlarını belirleyen soruları içeren anket formu kullanıldı. Öğrencilerin 

%74,7’si karbon ayak izi terimini daha önce duymadığını, %25,3’ü karbon ayak izi terimini duyduğunu ifade etti. Bu terimi 

duyanların  %90,3’ ü ise ne anlama geldiğini bilmediğini ifade etti.  Ulaşım araçlarının karbon ayak izi 

sorulduğunda,  %50,7’si uçak, %35,2’si kara taşıtları, %9,1’i bisiklet vb., %5’i ise motosiklet olduğunu ifade etti. 

Öğrencilerin %87,9’u et ve et ürünleri ağırlıklı beslendiklerini ve % 79,8’i et ve et ürünleri ağırlıklı beslenmenin karbon 

ayak izini artıran bir beslenme biçimi olmadığını ifade ederken, %20,2 ‘si ise bu iki değişken arasında negatif bir ilişki 

olduğunu ifade etti. Karbon ayak izi terimini duyanların oranının yüzdesel olarak düşük düzeyde olduğu,  bu terimi daha 

önce duyanların da doğru bilgilere sahip olmadıkları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Karbon ayak izi, küresel ısınma, üniversite öğrencisi 

Determining University Students' Knowledge About Carbon Footprint 

In this study, it is aimed to determine the knowledge status of university students about carbon footprint. The 

population of the cross-sectional study consisted of 110 students in a college. In the research, a questionnaire containing 

questions about demographic characteristics and carbon footprint information was used. 74.7% of the students stated that 

they had not heard the term carbon footprint before, and 25.3% stated that they had heard the term carbon footprint. 90.3% 

of those who heard this term stated that they did not know what it meant. When asked about the carbon footprint of 

transportation vehicles, 50.7% said aircraft, 35.2% land vehicles, 9.1% bicycles, etc., and 5% motorcycles. While 87.9% 

of the students stated that they mostly eat meat and meat products, 79.8% stated that a diet based on meat and meat products 

is not a diet that increases their carbon footprint, while 20.2% of them stated that there is a negative relationship between 

these two variables. He stated that there was a relationship. It has been determined that the percentage of those who have 

heard the term carbon footprint is at a low level, and those who have heard this term before do not have the right information. 

Keywords: Carbon footprint, global warming, university student 
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Tıp ve Hemşirelik Öğrencilerinin İklim Değişikliği ve Eko Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi 

Gülay YILMAZEL1, Emre KELEŞ1, Remzı̇ye CİCİ1 

1Hı̇tı̇t Ünı̇versı̇tesı̇ Sağlik Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇ 

Sorumlu Yazar: dr.gyilmazel@gmail.com 

Amaç: Bu çalışma tıp ve hemşirelik öğrencilerinin eko ve iklim anksiyetesi düzeylerini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır.  

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı özellikteki bu çalışma Haziran 2021 tarihinde Çorum ilinde yapıldı. Rastgele örnekleme 

yöntemiyle bir üniversitenin tıp fakültesi ve hemşirelik bölümlerinde öğrenim gören 295 öğrenciye anket uygulandı. 

Araştırma verilerinin toplanmasında kullanılan anket formunda öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini, iklim 

değişikliğine yönelik düşünce ve tutumlarını sorgulayan soruların yanı sıra İklim Değişikliği ve Eko Anksiyete Ölçekleri 

yer aldı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, bağımsız gruplarda t testi, One-Way Anova (Tukey) testi ile 

Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı. İstatistiksel analizlerde p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 20.8±3.0 yıl olup  %74,6’sı kadındır. Öğrencilerin %40,7’si tıp ve 

%59,3’ü hemşirelik öğrencisidir. Araştırma grubunun genelinin iklim değişikliği ve eko anksiyete ölçeklerinden aldıkları 

puanların ortalaması sırasıyla 33.62 ±16,72 ve 21,68± 11,98’dir.  Kız öğrencilerin iklim değişikliği anksiyetesi puan 

ortalaması 35,25± 16,83 iken erkek öğrencilerin 28,85± 15,54 bulunmuştur. Eko anksiyete puanları kız öğrencilerde 

22,99±11,86 iken erkek öğrencilerde 17,85± 11,58 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre iklim değişikliği 

ve eko anksiyete puanları istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Hemşirelik öğrencilerinin iklim değişikliği ve 

eko anksiyete puanları sırasıyla 36,68 ±16,92 ve 22,84 ±12,24 olup tıp öğrencilerinden anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur 

(p<0.05). Öğrencilerin yaşadıkları yere göre iklim değişikliği ve eko anksiyete puanları incelendiğinde il merkezinde 

ikamet edenlerin iklim değişikliği ve eko anksiyete puanlarının ilçe merkezi ve köy/kasabada ikamet edenlere göre anlamlı 

ölçüde yüksek saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin yaşları yükseldikçe iklim değişikliği ve eko anksiyete puanlarının arttığı 

belirlenmiştir.  Yaş, iklim değişikliği ve eko anksiyete puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05).  

Sonuç: Tıp ve hemşirelik öğrencilerinde iklim değişikliği ve eko anksiyete düzeyleri azımsanamayacak düzeydedir. 

Öğrencilerin anksiyete düzeylerinin azaltılmasında müfredatların bu yönde güncellenmesi, iklim ve çevre değişikliğinin 

sağlık üzerindeki etkilerine yönelik kampüs ortamında konferans, seminer ve çalıştay programlarının artırılması yararlı 

olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, anksiyete, tıp, hemşirelik, öğrenci 

Investigation of Climate Change and Eco Anxiety Levels of  Medical and Nursing Students 

Objective: This study was conducted to determine the echo and climate anxiety levels of medical and nursing 

students.  

Materials-Methods: This descriptive study was conducted in Çorum in June 2021. A questionnaire was applied to 

295 students studying in the medical faculty and nursing departments of a university by random sampling method. The 

questionnaire form used to collect the research data included questions about the socio-demographic characteristics of the 

students, their thoughts and attitudes towards climate change, as well as the Climate Change and Eco-Anxiety Scales. 

Percentage, mean, independent groups t test, One-Way Anova (Tukey) test and Pearson Correlation Analysis were used to 

evaluate the data. A p value of <0.05 was considered significant in statistical analysis.  

Results: The mean age of the study group was 20.8±3.0 years and 74.6% of them were women. 40.7% of the students 

are medicine students and 59.3% are nursing students. The mean scores of the research group on climate change and eco-

anxiety scales were 33.62 ±16.72 and 21.68± 11.98, respectively. While the mean climate change anxiety score of female 

students was 35.25± 16.83, it was found to be 28.85± 15.54 for male students. Echo anxiety scores were 22.99±11.86 in 

female students and 17.85± 11.58 in male students. According to the gender of the students, the climate change and eco-

anxiety scores were statistically significant (p<0.05). The climate change and echo anxiety scores of nursing students were 

36.68 ±16.92 and 22.84 ±12.24, respectively, and were significantly higher than medical students (p<0.05). When the 

climate change and eco-anxiety scores of the students according to the place they live in were examined, the climate change 

and eco-anxiety scores of those residing in the city center were found to be significantly higher than those residing in the 

district center and village/town (p<0.05). It was determined that as the age of the students increased, the climate change 

and eco-anxiety scores increased. There was a significant positive correlation between age, climate change and echo anxiety 

scores (p<0.05).  
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Conclusion: Climate change and eco-anxiety levels in medical and nursing students are not to be underestimated. It 

would be beneficial to update the curricula in this direction in reducing the anxiety levels of students, and to increase the 

conference, seminar and workshop programs in the campus environment for the effects of climate and environmental 

change on health. 

Keywords: Climate Change, Anxiety, Medical, Nursing, Student  
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Değişen İklimsel Koşullarda Patates Böceği Mücadelesinin Geleceği 
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2Selçuk Ün. Zı̇raat Fakültesı̇ Bı̇tkı̇ Koruma Böl. 

Sorumlu Yazar: osman.cagirgan@tarimorman.gov.tr 

Patates böceği (Leptinotarsa decemlineataSay) patatesin ana zararlısı olup önemli verim ve kalite kayıplarına neden 

olmaktadır. Kimyasal olmayan mücadele yöntemlerinin etkinliğinin sınırlı olması ve zararlının pek çok insektisit sınıfına 

direnç kazanmış olması etkin bir zararlı yönetimini zorlaştırmaktadır. İklim değişikliğine bağlı olarak patates böceği ve 

diğer tarımsal zararlıların yaşam alanlarının genişlemesi, beslenme davranışının farklılaşması beklenmektedir. Küresel 

ısınmayla birlikte yıllık etkili sıcaklıklar toplamındaki artışın, döl sayılarında ve zarar oranlarında artışa neden olduğu 

görülmüştür. Patates böceğinin Konya Karapınar bölgesindeki teorik döl sayısı 1970 yılında 2.85 iken 1995 yılında 3.18’e 

yükseldiği ve 2020 yılında ise 3.95’e ulaştığı tespit edilmiştir. Döl sayısındaki bu artışın yanı sıra patates böceğinin üreme 

gücünün yüksekliği göz önünde tutulduğunda zarar oranının önemli düzeyde artacağı tahmin edilmektedir. Üstelik etkin 

doğal düşmanların iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmeleri biyolojik mücadeleyi olumsuz etkilemesi beklenilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: iklim değişikliği, patates böceği, biyotik potansiyel, etkili sıcaklıklar 

The Future of Colorado Potato Beetle Control in Changing Climatic Conditions 

Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) is the main pest of potatoes and causes significant yield and 

quality losses. The limited effectiveness of non-chemical control methods and the fact that the pest has gained resistance 

to many insecticide classes makes an effective pest management difficult. Depending on climate change, it is expected that 

the habitats of Colorado potato betle and other agricultural pests will expandand their feding behavior will change. It has 

been observed that the increase in the total annual effective temperatures with global warming causes an increase in the 

number of offspring and damage rates. It has been determined that the theoretical progeny number of potato beetle in Konya 

Karapınar region was 2.85 in 1970, increased to 3.18 in 1995 and reached 3.95 in 2020. Considering this increase in the 

number of offspring as well as the high reproductive power of the potato beetle, it is estimated that the damage rate will 

increase significantly. Moreover, it is expected that effective natural enemies will be adversely affected by climate change 

and adversely affect biological control. 

Keywords: Climate change, Leptinotarsa decemlineata, biotic potential, effective temperatures 

bu bildiride tez çalışmasından yararlanılmıştır 
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Sorumlu Yazar: mustafatih42@hotmail.com 

Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insan her gün bilinçsizce tüketim yapmakta ve oluşan atıklar ise sorumsuzca 

davranılarak doğaya bırakılmaktadır. İnsan nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için her geçen gün daha fazla üretime 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu üretim ve tüketim faaliyetlerindeki artış, doğal kaynakların hızla tüketilmesine neden olurken; 

gerek sanayi faaliyetleri gerekse de kullanım sonrası açığa çıkan atıklar, çevre kirliliğine neden olmaktadır. Doğal 

kaynakların hızla tükenmesinden dolayı insanlık yeni kaynak arayışlarına girmiştir. Bu amaçla atık yönetimi konusunda 

1970’li yıllardan itibaren sıfır atık kavramı ortaya çıkmış, atığın oluşmadan engellenmesi önceliğine dayanan bu sistem ile 

atık oluşumunun minimum düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada Konya ili Selçuklu ilçesinde ikamet eden 

250 ev hanımına yönelik sıfır atık yönetimi ve sıfır atık projesine yönelik algıları anket vasıtasıyla ölçülmüş olup, kişisel 

atık yönetim davranış ve tutumları, projeye yönelik algıları, çevresel gözlemleri, çevre kirliliği algıları, duyuru ve 

farkındalık çalışmalarına dönük bakışları ve kamusal hizmetlerin yeterliliğine yönelik yaklaşımları olmak üzere 15 anket 

sorusu yöneltilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.  Çalışma sonucunda; bireylerin atık hale gelmiş elektronik eşyalar, 

kullanılmış piller, plastik ürünler ve bitkisel atık yağları ayrı biriktirerek toplama noktalarına teslim etmede, asıl kullanım 

amacını yitirmiş bir ürün veya malzemeyi, mümkün olduğunca geri dönüştürmede, evlerde oluşan katı atıkları sıfır atık 

projesine uygun olarak ayrıştırmada yeterince özenli davranmadıkları ve yapılan katkının kısmi olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca bireylerin genel olarak atık yönetimi ve sıfır atık projesi hakkında bilgi sahibi olduğu; bilgi düzeylerinin, bazı 

demografik özelliklere göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.  Genel olarak çevre sorunları insan kaynaklı ve yerel 

olarak başlasa da iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi tüm dünyayı etkileyen etkilere sahip olabilmektedir. Sıfır Atık 

Projesinin bir tercih değil zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda, her yaştan her sınıftan bireyin atıklar 

konusunda bilinçlendirilmesi, doğaya vereceği fayda ve zararların neler olacağı gibi hususlarda, her kesime hitap 

edebilecek farkındalık çalışmalarının yapılması gerektiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sıfır atık, geri dönüşüm, atık yönetimi, Konya 

Evaluation of Housewives Attitudes and Behaviors towards Zero Waste Project: The Case of Konya 

Billions of people living in the world are unconsciously consuming every day, and the wastes generated are left to 

nature by acting irresponsibly. More and more production is needed every day to meet the needs of the human population. 

While this increase in production and consumption activities causes the rapid consumption of natural resources; Both 

industrial activities and wastes generated after use cause environmental pollution. Due to the rapid depletion of natural 

resources, humanity has started to search for new resources. For this purpose, the concept of zero waste has emerged in 

waste management since the 1970s, and it is aimed to minimize waste generation with this system, which is based on the 

priority of preventing waste before it occurs. In this study, the perceptions of 250 housewives residing in Selçuklu district 

of Konya province regarding zero waste management and zero waste project were measured by means of a questionnaire, 

and their personal waste management behaviors and attitudes, perceptions towards the project, environmental observations, 

perceptions of environmental pollution, and their views on announcement and awareness studies. and their approaches to 

the adequacy of public services were asked and the results were evaluated. In the results of working; that individuals do 

not act diligently in collecting waste electronic goods, used batteries, plastic products and vegetable waste oils separately 

and delivering them to collection points, recycling a product or material that has lost its original purpose as much as 

possible, and separating the solid wastes generated at home in accordance with the zero waste project. and it was determined 

that the contribution made was partial. In addition, individuals generally have information about waste management and 

zero waste project; It has been determined that knowledge levels vary according to some demographic characteristics. 

Although environmental problems in general start locally and human-induced, they can have effects that affect the whole 

world, such as climate change and global warming. It should be noted that the Zero Waste Project is not a choice but a 

necessity. In this context, it is seen that awareness studies should be carried out that can appeal to all segments, such as 

raising the awareness of individuals of all ages and classes about waste, and what the benefits and harms will be to the 

nature. 

Keywords: Zero waste, recycling, waste management, Konya  
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Dünyanın her bir ülkede meralar ilk hayvan besleme kaynağını düşünmektedir. Yıllar önce bu kaynaklar, çevresel 

faydalarının yanı sıra hayvanların yemlerinin teminine katkıda bulundur. Nedeniyle,yanlış kullanım karakterleri ve 

özellikleri mera olan karşı karşıya bozulmalarla ve ağır değişikliklerdir. Bu nedenle, karakterlerini sürdürülebilir bir şekilde 

korumak ve geliştirmek için yönetimin sağlam ve akıllıca planları ortaya çıkmalıdır. şüphesiz, meral yöneticileri ve çevre 

aktivistleri ve görevleri olmalıdır. mera'ın yönetimi ve izlenmesi, bitki örtüsü özelliklerinin (örtü, tür sıklığı, tür 

kompozisyonu, bitki yoğunluğu ve taşıma kapasitesi) değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu nitelikleri tahmin etmek için, 

bu amaç için tasarlanmış pek çok teknik ve yaklaşım vardır. Bununla birlikte, uygun yöntemlerin uygulanması ve seçimi, 

mera karakterlerine ve bitki örtüsü türlerine bağlıdır. Bu yöntemlerin her birinin özel bir özelliği vardır. Bitki örtüsü 

özelliklerine göre seçilmektedir. Bu nedenle, bu makale, mera bitki örtüsü özelliklerinin örneklenmesinin en yaygın 

kullanımlarına odaklanıyor ve dikkat çekiyor. Bu, genç bilim adamlarının ve mera yöneticilerinin işlerini kolayca 

yapmalarına yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: yöntem, özellikler, bitki örtüsü, örnekleme, mera, doğruluk. 

Some Classical Methods of Vegetation Attributes Measurements in Rangelands  

Around the world in every single country rangeland considers the first animals feed source. So many years ago these 

sources contributed, supplying and securing animals' feeds, besides, its environmental benefits. Due to misused or unwise 

utilization; rangeland characters and features facing tremendous changes and degradation.  Therefore, management sound 

and wise plans should be arising to protect, improve and develop its characters sustainably. Undoubtedly, range managers 

and environmental activists must be their mandate and task. Rangeland's management and monitoring are based on the 

evaluation of vegetation attributes (cover, species frequency, species composition, plant density, and carrying capacity). 

To estimate these attributes they are so many techniques and approaches designed for this purpose. However, the 

application and selection of suitable methods depend on rangeland characters and vegetation types. Each of those methods 

has a special property. According to this and vegetation features it is being selected. Therefore, this paper is focusing and 

spotlights the most common uses of rangeland vegetation attributes sampling. That might help young scientists and range 

managers to pursue their work easily. 

Keywords: method, attributes, vegetation, sampling, rangeland, accuracy. 
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İklim değişikliği etkisinin artması besin kaynaklarının azalması ve sınırlandırılması ile alternatif ve iyi benimsenen 

yol kullanılmalıdır. Kumdarı, insan gıdasına alternatif, kuru ortam mahsullerinden biridir. Panicum miliaceum insan ve 

hayvan beslenmesinde kullanılır. Son zamanlarda Konya bölgesinde tahılı için sulanan bir düzende yetiştirilmektedir. Kum 

darı taneleri hayati ekonomik ve beslenme potansiyeline sahiptir. Daha önce evcil kuşları ve kümes hayvanlarını beslemek 

için kullanılıyordu. Konya şartlarında çiftçi yaklaşık 150-200 kg/da tane verimi elde etmiştir. Mahsul tohumları, biçer-

döver kullanılarak 90-100 gün içinde hasat edilir. Ürün, insan gıda güvenliğine katkıda bulunabilecek umut verici bir ürün 

olma hayati bir kapasiteye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Kumdarı, Konya, Yetiştirme, Yem, Tahıl 

Proso millet (Panicum miliaceum L) Cultivation Form and Potentiality under Konya Conditions, Turkiye 

increasing climate change effect with decreasing and limation of food sources, alternative, and a well-adopted 

pathway should be used. Proso millet is one of the human food alternatives, its dry environment crops. Panicum miliaceum 

is used in human and animal nutrition. Recently it has been grown in the Konya region in irrigated schemes for its grain. 

Proso millet grains have vital economic and nutrition potential. Previously were used to feed pet birds and poultry. Under 

Konya conditions, the farmer obtained about 150-200 kg/da grain yield. Crop seeds are harvested in 90-100 days, using a 

combined harvester. The crop possesses a vital capacity of being a promising crop that might contribute to human food 

security. 

Keywords: Proso millet, Konya, Cultivation, Fodder, Grain 
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Perfluorinated chemicals (PFCs) are widely used in industrial and commercial applications, leading to their release 

into the environment. The rapid industrialization and growing population in India make it a suitable case study to investigate 

PFOS emissions in environmental matrices. The purpose of this study is to investigate PFOS concentrations in river water 

and groundwater from several locations along the Bharathapuzha river basin and estimate PFOS intakes through drinking 

water. The highest PFOS level detected in the surface water is 1.3 ngL-1 and groundwater is 1.0 ngL-1, which is significantly 

lower than the level of PFOS detected in major rivers of many developed countries. It is possible to attribute the low PFOS 

concentration to factors such as high annual precipitation, reduced industrial and municipal wastewater discharge, and 

relatively low emissions per capita in a region where agriculture is a major part of the economy. In addition, the daily intake 

of PFOS through drinking water in all age groups was below the safety threshold for cancer risk. 

Keywords: Perfluorinated chemicals, PFOS, Perfluorooctane sulfonic acid, Emissions, Groundwater 
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Within the scope of climate variability, abiotic stress increases such as increase in atmospheric carbon dioxide, 

increase in global temperature and drought, decrease in soil water content and salinity are expected to affect viticulture 

conditions. Short-term adaptation strategies to this change are usually based on cultural practices, while long-term strategies 

require changes in the variety spectrum. Differences in adaptation strategies of grapevine genotypes in the same biophysical 

environment may guide the future projections of breeders. While increasing warming in vineyard ecologies at the global 

scale has caused dramatic reductions in vineyard areas, the potential for adaptation to climate change has been realized 

with on-site variety selection. Conservation of biodiversity in some autochthonous grape cultivars is vital as breeding of 

new cultivars more adapted to future climates will focus on the development of heat-resistant grapevine genotypes. The 

establishment of new vineyards grafted on rootstocks that have adapted to a particular region and have developed resistance 

to primary abiotic stresses may be a key element in adaptation. Continuous vegetative propagation of traditional grapevine 

varieties accumulates somatic variation. This accumulated variation contributes to variety adaptation to long-term changing 

environmental and growing conditions and is also the source of new traits. In this review, the variations provided by 

polyploidy in grapevine genotypes and the morphological changes of polyploid vines, in coping with the changing stress 

factors due to climate were evaluated. At the same time, the physiological differences of polyploid vine genotypes 

according to their diploids and the differences in the production of defence products at the cellular level were investigated. 

While there are limited decreases in vineyard areas in the world, the most significant increase in polyploid grape varieties 

can be perceived as a leading signal of the potential contribution of polyploid vines in coping with climate change. With 

the developments achieved by polyploidization in different cultivated plant species and the results obtained from polyploid 

vines, future projections and new study focuses for the development goals of polyploid vine rootstock and grape varieties 

have been evaluated. 

Keywords: climate change, adaptation strategies, grapevine breeding, future viticultural conditions 
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Bu araştırma, herbisitlerin sürüklenmesi neticesinde önemli bir ürün olan buğday bitkisinde oluşabilecek fitotoksisite 

ve buna bağlı olarak verim kayıplarının tespiti amacıyla 2019 ve 2020 yıllarında çiftçi arazilerinde yürütülmüştür. 

Imazamox terkipli olan bu herbisitler, Türkiye’de özellikle fasulye, yonca gibi bitkilerde yabancı ot mücadelesinin yapıldığı 

Mayıs ayında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla denemeler, Mayıs ve Haziran ayında buğday bitkilerinde 

gerçekleştirilmiştir.  Tesadüf deneme desenine göre parseller 25 m2 ve 4 tekerrür olacak şekilde kurulmuştur. Imazamox 

terkipli ilaçlardan olan ve 40 g/l Imazamox içeren herbisitin etiketinde yer alan en yüksek dozunun (125 ml/da, 5 g am/da), 

1/100, 1/33, 1/10 ve 1/3 oranları denenmiştir. Yürütülen tarla denemeleri sonucunda Imazamox aktif maddesini içeren 

herbisitin farklı dozlarının etkileri buğday bitkisinde değişiklik göstermiş ve farklı karakteristik fitotoksitelere sebep 

olmuştur. Imazamox’un yalnızca 1/3 dozunda fitotoksisite görülmüş ve buğday tanelerinde buruşma ve pörsüme, 

kavuzlarda sararma ve tane dolumunda zayıflama şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Verim kaybı her iki yılda yalnızca 1/3 

dozda görülürken, 2020 yılında verim düşüşü nispeten kısıtlı kalmıştır. Buğdayda kalite özellikleri üzerine ise Imazamox 

dozlarının önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Bu çalışma sonucunda Clearfield® grubu bir herbisit olan Imazamox’un Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan bugday 

bitkilerinde zarar eşikleri ortaya konulmuş ve hem çiftçiler hem de araştırmacılar için önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Öte 

yandan Imazamox aktif maddeli herbisitler de sürüklenebildiğinden bilinçsiz bir şekilde uygulanmaları sonucu fitotoksisite 

ve küresel ısınmaya katkı oluşturmakta ve iklim değişikliğine sebep olabilmektedirler. Sürüklenme sonucunda yabancı 

otlara karşı etkili bir yöntem olan herbisit faaliyetinin azalması ve yabancı otların kültür bitkileri ile rekabete girmesi 

sonucunda verim ve kalite kaybı oluşacaktır. Verim ve kalite potansiyelini yükseltmek için daha fazla kullanılan 

pestisitlerin ise küresel ısınmaya dolayısıyla iklim değişikliğine yol açacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Imazamox, sürüklenme, buğday, fitotoksisite, iklim değişikliği 

Determination of Wheat Response to Simulated Imazamox Drift 

 

This study was conducted on farmers’ fields in 2019 and 2020, in order to determine the phytotoxicity and yield loss 

on wheat crop which can be caused by herbicide drift. Imazamox containing herbicides are intensively used on beans, 

clover crops during May, which is the period for weed control in Türkiye. For this purpose, the trials were carried out on 

wheat crop during May and June. Trial plots prepared according to the random design as 25 m2 and 4 repetions. The 

herbicide, which has Imazamox 40 g per litre, applied at the highest dose rate (125 ml/da) for 1/100, 1/33, 1/10 ve 1/3 rates. 

Considering the trials results, it was observed that different dose rates of Imazamox containing herbicide shown various 

effects and caused different characterictics phytotoxicity. Only 1/3 dose rate caused phytotoxicity and it also caused 

withered and wrinkled grains, together with low development of the grains. Whereas yield loss only observed at 1/3 dose 

rate in both years, in 2020 yield loss is observed less. No effects of Imazamox observed on crop quality. 

As a result of this study, the damage levels of Imazamox which is a Clearfield® group of herbicide defined on wheat 

crop in Turkey and important findings clarified for both farmers and researchers. On the other hand, Imazamox containing 

herbicides can be drifted and it means they must be used and applied carefully not to cause phytotoxicity and global 

warming and consequently climate change. When there is herbicide drift, the effects of herbicides decrease and cause yield 

losses, due to competition between crops and weeds. It should be considered that the pesticides used for increasing yield 

and quality may cause global warming and climate change. 

Keywords: Imazamox, drift, wheat, phytotoxycity, climate change 
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Etkileri gün geçtikçe daha belirgin olarak ortaya çıkan iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım üzerinde ciddi bir tehdit 

unsurudur. Hastalık ve zararlıların iklim değişikliğinden etkilenmesi sonucunda sürdürülebilir tarımda önemli bir yeri olan 

bitki sağlığının durumunda değişimlerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. İklim değişikliğinin bitki sağlığı üzerindeki 

etkisine odaklanan araştırma ve değerlendirmeler mevcut bilgi birikimini kullandığı için literatürün değerlendirilmesi ve 

analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır.  Bu konuya katkı sağlanması amacıyla yürütülen bu çalışmada belirlenen arama 

sorgusuna göre Web of Science (WoS) veri tabanında iklim değişikliği ve bitki sağlığı konusundaki indekslenen 

araştırmalar derlenerek bibliyografik analizi gerçekleştirilmiştir.  Çalışmaların türü, yazarları, ülkeleri, yayınladığı 

dergileri, yapılan atıfları, kullanılan kaynakları, anahtar kelimeleri gibi farklı konulardaki bilgiler R yazılım dilinde 

geliştirilen Bibliometrix paketi ile analiz edilmiş ve veriler görselleştirilmiştir. Analizler neticesinde ön plana çıkan 

yazarlar, dergiler, ortak kullanılan anahtar kelimeleri gibi konularda nicel olarak sonuç alınabilmiştir. Analizler bilgiler 

arasındaki bağlantıların belirlenebilmesine olanak tanıdığından; yazar, doküman, kaynak, üniversite, ülke bilgileri 

arasındaki ağ ortaya çıkarılabilirmiştir.  Bu ve benzeri çalışmalar, konu hakkında karar verici ve araştırıcı paydaşlar için 

planlama ve karar alma konusunda önemli bilgiler sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın, kaynakların doğru ve verimli 

kullanımında yol gösterici olabileceği ayrıca araştırmacılara potansiyeli olan konuların belirmesinde yardımcı olabileceği 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: bibliyografik analiz, bitki sağlığı, hastalık, iklim değişikliği, patojen 

Climate Change and Plant Health: A Bibliographic Analysis 

Climate change, the effects of which are becoming more evident day by day, is a serious threat to sustainable 

agriculture. As a result of the effects of diseases and pests on climate change, it is inevitable that changes will occur in the 

state of plant health, which has an important place in sustainable agriculture. Evaluation and analysis of the literature is of 

great importance, as research and assessments focusing on the impact of climate change on phytosanitary use existing 

knowledge. In this study, which was carried out to contribute to this issue, according to the search query determined in the 

Web of Science (WoS) database, the indexed studies on climate change and phytosanitary were compiled and bibliographic 

analysis was carried out. Information on different subjects such as the type of studies, authors, countries, journals published, 

citations made, sources used, keywords were analyzed with the Bibliometrix package developed in R software and the data 

were visualized. As a result of the analyzes, quantitative results were obtained on subjects such as prominent authors, 

journals, and common keywords. As analyzes allow to identify links between information; the network between author, 

document, source, university and country information could be revealed. This and similar studies, they can provide 

important information about planning and decision-making for decision-making and investigative stakeholders. It is 

thought that this study can guide the correct and efficient use of resources and help researchers to identify potential issues. 

Keywords: bibliographic analysis, climate change, plant disease, plant health, plant pathogen 
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Küresel iklim değişikliği nedeniyle çevresel ve ekolojik koşullarında meydana gelen değişimlerin, tarımsal üretim 

üzerinde büyük baskı oluşturacağı öngörülmektedir. Tarımsal üretimi kısıtlayıcı faktörler arasında yer alan bitki virüs 

hastalıklarının epidemiyolojisi, virüs-vektör-konukçu arasındaki interaksiyona bağlıdır. Başta sıcaklık ve CO2 olmak üzere 

küresel iklim değişikliği ile ilgili faktörler, bahsi geçen interaksiyon öğeleri üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak etkili 

olabilmekte ve virüs hastalıklarının epidemiyolojisini değiştirebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre konukçuda virüs 

insidansı, simptom gelişimi, viral yük, protein ekspresyonu, sinyal yolakları gibi farklı konularda etkilenmeler 

yaşanmaktadır. Vektör böcek türlerinde virüs iletim yeteneği, gelişim süresi, doğurganlığı, uçuş süresi, parazitlenme 

durumu gibi biyoloji ve davranış konularında değişimler olmaktadır. Küresel ticaret ağına ek olarak iklim değişikliğinin de 

etkisiyle vektör böceklerin ve potansiyel konukçu bitkiler olan kültür bitkileri ve yabancı otların coğrafik olarak yeni 

alanlara yayılmasıyla virüs hastalıklarının da yeni alanlarda görülebileceği görüşü hakimdir. Başta karışık enfeksiyonlar 

olmak üzere biyotik ve abiyotik stres koşulları arasındaki interaksiyonlar değişen iklim koşulları altında daha belirgin 

olarak ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan bitkisel üretimde virüs hastalıklarının yönetiminde en etkili çözüm olarak bilinen 

dayanıklı çeşit kullanımının, değişen iklim koşullarında etkinliğinin değişebildiğinde yönelik kanıtlar vardır. Gelecekte 

virüslere karşı dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarında iklim değişikliği faktörlerinin (özellikle sıcaklığın) daha ön planda 

olması gerekmektedir. Tahıl, sebze, meyve ve endüstri bitkilerinin yetiştiriciliğinde virüs hastalıklarının yönetimine 

yönelik stratejilerin geliştirilmesinde gelecekte iklim değişikliği daha belirgin rol oynayacağı aşikardır. Konuyla ilgili 

yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler, gelecekte gıda üretiminin ve güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için 

gereken yol haritasının belirlenmesi ve planlanmasına katkı sağlamaktadır. Bu derleme; iklim değişikliği karşısında değişen 

çevresel ve ekolojik koşulların bitki virüs hastalıkları üzerindeki muhtemel etkilerinin değerlendirildiği araştırma ve 

derleme çalışmalarının sentezlenmesiyle, giderek artan araştırma ihtiyacı karşısında literatüre genel bir bakış sunmayı 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bitki virüs hastalıkları, CO2, iklim değişikliği, sıcaklık, virüs taşınımı 

Global Climate Change and Plant Virus Diseases 

It is predicted that changes in environmental and ecological conditions due to global climate change will put great 

pressure on agricultural production. The epidemiology of plant virus diseases, which are among the limiting factors of 

agricultural production, depends on the interaction between virus-vector-host. Factors related to global climate change, 

especially temperature and CO2, can directly or indirectly affect the mentioned interaction elements and change the 

epidemiology of viral diseases. According to the researches, the host is affected in different subjects such as virus incidence, 

symptom development, viral load, protein expression, signaling pathways. In vector insect species, there are changes in 

biology and behavior such as virus transmission ability, development time, fecundity, flight time, parasitism status. It is 

predicted that virus diseases can be seen in new areas as vector insects and potential host plants (cultivars and weeds) 

spread to new areas geographically with the effect of climate change as well as the global trade network. Interactions 

between biotic and abiotic stress conditions, especially mixed infections, may emerge more clearly under changing climatic 

conditions. On the other hand, there is evidence that the use of resistant varieties, which is known as the most effective 

solution in the management of viral diseases in plant production, can change its effectiveness in changing climatic 

conditions. Climate change factors (especially temperature) should be more prominent in the development of virus-resistant 

varieties in the future. It is obvious that climate change will play a more prominent role in the development of strategies 

for the management of viral diseases in the cultivation of cereals, vegetables, fruits and industrial crops. Research and 

evaluations on the subject contribute to the determination and planning of the roadmap required to ensure the sustainability 

of food production and safety in the future. This review aims to provide an overview of the literature in the face of the ever-

increasing need for research, by synthesizing the possible effects of changing environmental and ecological conditions on 

plant virus diseases under the influence of climate change. 

Keywords: Climate change, CO2, plant virus diseases, temperature, virus transmission  
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Yabancı otların kültür bitkilerinin üretiminde kontrolü yapılsa bile uzun yıllar varlıklarını sürebilmeleri nedeniyle, 

bitkisel üretimde verimin ve kalitenin düşmesine sebep olabilmektedir. Yabancı ot mücadelesine yönelik olarak herbisit 

uygulamalarının başarısının birçok faktöre bağlı olması ve bazı herbisitlerin de insan ve çevre sağlığı açısından sorun teşkil 

etmesi nedeniyle tarımsal sürdürülebilirlik olumsuz yönde etkilenmektedir. Yabancı otların sürdürülebilir tarımı olumsuz 

yönde etkilediği bir diğer konu hastalık kaynağı patojenlere ve zararlı böceklere konukçuluk yapmalarıdır. Kültür bitkilerini 

enfekte eden virüs hastalıklarının epidemisinde ‘konukçu’ faktörü olarak yabancı otlar büyük rol oynamaktadırlar. Yabancı 

otlar virüs vektörü böcekler için besin olmaları yanında inokulum kaynağı olarak da ayrı bir öneme sahiptir. Virüs etmenin 

yıl boyunca alanda varlığını devam ettirmesi yabancı otlar gibi alternatif konukçuları enfekte edebilmesi ve bu enfekteli 

bitkilerden vektör aracılığıyla yayılmasına bağlıdır. Tarım ve tarım dışı alanlarda yabancı ot biyoçeşitliliğinin yüksek 

olması virüslerin konukçu aralığının geniş olmasına neden olmaktadır. Virüs hastalıklarının epidemiyolojisinde yabancı 

otlar, özellikle kültür bitkisinin hasadından sonra alternatif konukçu veya kış konukçusu olarak görev almaktadır. Birçok 

kültür bitkisinin üretim alanında çok sayıda virüs türünün, farklı familyalara ait yabancı ot türlerinde enfeksiyonlara neden 

olabildiği birçok araştırmacı tarafından tespit edilmiştir. Yabancı otlardaki virüs enfeksiyonları, gelişen teknolojiye bağlı 

olarak serolojik ve moleküler yöntemlerle yüksek hassasiyete tespit edilebilmektedir. Bu sayede latent enfeksiyonlar bile 

belirlenebilmekte ve virüs hastalıklarının epidemiyolojilerinin anlaşılması kolaylaşmaktadır. Öte yandan iklim 

değişikliğinin birçok konuda etkili olduğu gibi yabancı otların büyümesi, popülasyon dinamikleri, istilacı hele gelmesi ve 

kültür bitkileri ile rekabeti üzerinde de etkili olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumun virüs hastalıklarının 

epidemiyolojisini daha karmaşık hale getirmesi muhtemeldir. Gıda güvenliğinin ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması 

amacıyla virüs hastalıklarının epidemiyolojisini anlayabilmek için yabancı otlar üzerinde daha fazla bilgi birikimine ihtiyaç 

vardır. Bu derleme; yabancı otların bitki virüs hastalıklarının epidemiyolojisindeki rolünü, yaşam döngülerindeki yerini, 

alternatif konukçu olma durumunu, virüs vektörü böcekler için önemini, gelecekteki muhtemel durumları gibi çeşitli 

konuları ele alan araştırma sonuçlarına ve değerlendirmelere genel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: bitki virüs hastalıkları, epidemi, yabancı otlar, iklim değişikliği, vektör böcek 

Role of Weeds in Epidemics of Plant Virus Diseases 

Even if weeds are controlled in the production of cultivated plants, they can continue to exist for many years, which 

can lead to a decrease in yield and quality in plant production. Agricultural sustainability is adversely affected because the 

success of herbicide applications for weed control depends on many factors and some herbicides pose a problem in terms 

of human and environmental health. Another issue that weeds negatively affect sustainable agriculture is that they host 

pathogens and insects. Weeds play a major role as a 'host' factor in the epidemic of viral diseases infecting crop plants. 

Weeds are of particular importance as a source of inoculum, as well as being food for virus vector insects. The persistence 

of the virus in the field throughout the year depends on its ability to infect alternative hosts such as weeds and spread by 

vector from these infected plants. The high weed biodiversity in agricultural and non-agricultural areas causes the host 

range of viruses to be wide. In the epidemiology of viral diseases, weeds serve as alternative hosts or winter hosts especially 

after the harvest of the cultivated plant. It has been determined by many researchers that a large number of virus species 

can cause infections in weed species belonging to different families in the production area of many cultivated plants. Virus 

infections in weeds can be detected with high sensitivity by serological and molecular methods, depending on the 

developing technology. In this way, even latent infections can be identified and facilitate the understanding of virus 

epidemiology. On the other hand, it is estimated that climate change will have an impact on the growth of weeds, population 

dynamics, becoming invasive, and competition with cultivated plants, as in many issues. This is likely to complicate the 

epidemiology of viral diseases. More knowledge on weeds is needed to understand the epidemiology of viral diseases to 

ensure food safety and sustainability in production. This review aims to provide an overview of research results and 

evaluations that address various topics such as the role of weeds in the epidemiology of plant viral diseases, their function 

in life cycles, alternative hosts, their importance for virus vector insects, and their possible future status. 

Keywords: plant virus diseases, epidemic, weeds, climate change  
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Certainly, global warming is one of the most important environmental problems of human kind today. Increased 

human activities, especially in the last few decades, like burning fossil fuels, increasing CO2 emissions, deforestation, and 

other practices have exacerbated the global warming phenomenon. The increase in greenhouse gases leads to an increase 

in temperatures above the normal rate and this causes fires, droughts, sandstorms, high soil salinity, and fluctuations in 

precipitation. These changes in the environment affect not only humans but also all living organisms, including insects. 

Insects are the largest group of living organisms on earth. Therefore, one of the creatures that are most affected by these 

changes are insects. Increasing temperatures, rising CO2 levels, and changing rainfall patterns have affected the interaction 

between plants and insects.  For example; the development of insects are accelerated, insect pests and insect-borne diseases, 

the number of generations in a year and winter survival increased, the geographical distribution also expanded.  Biological 

control of the pests are decreased, as a result crops losses increased. Moreover, global warming is affectd3 the migration 

of insects, in particular, butterflies of which about 600 species have migratory behavior. This due to several factors; losses 

of the habitats, the nectar resources, the adaptability and productivity problems, the attack of natural enemies, the disruption 

of migration, and the change in wind patterns. In addition, the global warming has affected the migration of butterflies, 

which significantly increased. Moreover, an increased in temperatures cause changes in butterfly morphology, e.g., a 

reduction in wing size that reduced their flight activity. All of these and more reflect the hazardous of unwise human 

activities in the planet. Therefore, this review discusses the impact of global warming on butterfly activity and migration. 

Keywords: Butterfly, global warming, insect, migration, habitat 
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The research problem was determined in the fluctuation of Egyptian exports of oranges, as well as the geographical 

misdistribution in global markets and their concentration in a certain number of countries, in addition to the exposure of 

orange exports to intense and strong competition between exporting countries, as well as identifying the difficulties they 

face in these countries competing with Egypt, especially the Russian Federation market. 

The markets of Saudi Arabia, Russian Federation, United Arab Emirates, Netherlands, Ukraine, United Kingdom, 

Kuwait and Oman are the main markets for Egyptian orange exports, with the average exported quantities amounting to 

about 154.9, 149.06, 51.9, 46.5, 40.32, 39.96, 20.08, 15.74 thousand tons each, respectively, which represent About 20.35 

%, 19.67 %, 6.85 %, 6.14 %, 5.32 %, 5.27 %, 2.65%, 2.08 % of the total annual average of Egyptian orange exports for the 

period (2000-2020) 

This research aims to develop Egyptian orange exports and work to raise competitiveness, and by achieving this, the 

study of the geographical distribution of Egyptian orange exports during the period (2000-2020) and also knowing the most 

important competitive indicators compared to competing countries in the Russian market during the period (2000-2019) is 

known. ). 
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Climate change is predicted to adversely affect agricultural production, particularly in development countries such 

as Egypt, where crop production relies heavily on environmental factors such as rainfall and temperature. However, there 

have only been a limited number of studies on the effects of climate change dynamics on food security in Egypt, particularly 

at the household level. We therefore analyzed local and global production of study crops, food security determinants and 

the adaptation strategies to face the climate. Data were analyzed using the International Model for Policy Analysis of 

Agricultural Commodities and Trade (IMPACT); Simulating the impact of climate change on food production, The results 

show that climate change will reduce aggregate food production between -3% (2030) -3.8% (2050). Furthermore, it will 

lead to a reduce in the total production of oil crops, as the total production of soybean will reduce from about by -6.7%, -

13.25% and about -2.63%, -6.00% for sunflower by 2030 and 2050.  

On the other hand, it was found that the total production of the most important producing countries, such as 

Argentina, Ukraine, America, and Russia, except for Uruguay, will rise by about 3.64%, 6.60% by 2030 and 2050. While 

the total production of sunflower- for producing countries has also reduced, except for Russia, where it is expected to 

increase its total production by about 2.66%, 5.15% by 2030 and 2050. Finally, the study recommended the need to develop 

measures to adapt to climate changes through providing climate-smart crop varieties, and improving practices Agricultural 

education, awareness, and guidance for farmers. 

Keywords: Climate Change, Food Security, Agricultural Productivity, Heat and Water Stress, International Analysis Model 

(IMPACT). 
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The current study aims to design, fabricate and test a biochar unit consisting of a carbonization chamber, screw 

conveyor, electric control panel and filtration system. The unit was assigned to produce biochar from rice husk as biomass 

material. The optimum  conditions to produce the biochar from rice husk were determined using a variety of carbonization 

temperatures (250°C, 350°C, and 450°C) and residence duration periods of 30, 60, and 80 min. In addition, scanning 

electron microscope energy-dispersive X-ray spectrometry (SEM-EDS) and Fourier transform infra-red (FTIR) were used 

to assess the quality of the produced biochar in terms of chemical and physical properties. The percentage of elements in 

the produced ash varied with heating temperature and time. The temperature of 350 and 450 ⁰C increased the rate of ash 

elements with the increase in heating time. This condition may be attributed to CO2 and CH4 gasses released from 

hemicellulose, cellulose, and lignin decomposition. Meanwhile, the temperature of 450 ⁰C and heating time of 90 min 

showed high ash content. The results also showed that the calories of the produced biochar decreased as the heating time 

increased. The heating time of 30 min showed the highest calorie levels of samples at all studied heating temperatures. The 

Scanning Electron Microscopy image as a function of temperature and time during the heating process in free oxygen 

showed that the characteristics of samples' surface morphology might contain high carbon in the form of nanocarbon 

depending upon both heating temperature and time. In general, a heating temperature of 350 ⁰C for 30 min as the carbon 

and nitrogen decreased with the increment of heating time while the oxygen increased. At this condition, the produced 

biochar also showed good characteristics and suitable quality for the alkaline soil of Egypt. 

Keywords: Biochar 
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A study was conducted to test, evaluate and optimize condition UV treatment on seed conditioning before the storage 

process. UVC experimental unit was used for seed treatment under various exposure times (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

and 45 min) at a wavelength of 250nm and total power of 50.4 W for different studied crops (anise, cumin, caraway, fennel). 

The treated seeds were stored in poly-ethylene bags under a natural aerated storage room for 60 days. The stored seeds 

were examined for germination percentage, respiration rate, phenolic content, essential oil and enzyme activity at the end 

of storage time. The results revealed that for all types of seeds, 25 min UV treated samples showed the highest values of 

germination and respiration rates. A gradual increase in the total phenolic content was observed by increasing the exposure 

time from 0 min to 25 min; then, it was decreased from 35 min to 45 min without a significant difference with control. The 

result also showed no significant differences in oil content for 20, 25, 30, and 35 min. The highest values of oil content 

were obtained at 20 to 25 min exposure time without significant differences. The divulging of UV-C radiation enhanced 

the activity of the antioxidant enzymes in the seeds of Anise, Fennel, Caraway and cumin descendingly. This condition 

improved the storability of the studied seeds 

Keywords: Influence, Seeds 
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Climate change is defined as the changes in the climate as a result of human activities that directly or indirectly 

disrupt the composition of the global atmosphere, in addition to the natural climate change observed in comparable time 

periods. Due to the intense use of fossil fuels in industry, energy production, agriculture, and transportation, especially after 

the industrialization revolution, greenhouse gas in the atmosphere has reached the highest level of all time. After the short 

time of the industrial revolution, the average world temperature has warmed by 1.1 degrees. The negative effects of climate 

change are increasing significantly. The agricultural sector is the center of both the problem and the solution. The aim of 

this study is to investigate the adaptation status of Turkey to international agreements on climate change. Turkey initially 

approached the UNFCCC resolutions with a distance on the grounds that it was not fair. As a result of the latest 

developments, Turkey has made a commitment to become a carbon-neutral country in 2053 within the scope of the Paris 

Agreement. Now, as it should be all over the world, it is time to move from discourse to action in the fight against climate 

change in Turkey. 

Keywords: Climate change, combating climate change, Paris Agreement, Turkey 
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Rose, a plant belonging to the family Rosaceae, is one of the most popular and versatile flowering shrubs in urban 

landscape areas. In recent years, rose bacterial and fungal diseases are getting to increase and they cause significant 

economic losses. The severity and distribution of these problems change every year according to the changing climatic 

factors, growing areas, the type of roses and the level of being affected by biotic and abiotic factors. In this study, on the 

106 rose cultivars located in landscape areas of Konya province was determined different diseases symptoms at various 

levels by carried out survey studies in 1998-2022 years. As a result of the diagnosis of obtaining bacterial and fungal 

isolates, bacterial blights (Pseudomonas syringae pv. syringae and P. s. pv. morsprunorum), bacterial leaf spot 

(Xanthomonas hortorum), fire blight (Erwinia amylovora) and root rot (Rhizobium radiobacter), downy mildew 

(Peronospara sparsa), rust (Phragmodium mucronatum), black spot (Diplocarbon rosae), powdery mildew (Sphaerotheca 

pannosa var. rosae), gray mold (Botrytis cinerea) were determined as the pathogen on the rose cultivars. It is thought that 

the findings obtained from the study will contribute to the future development of rose cultivation by revealing the different 

pathogens and disease levels in roses as a result of the changing climatical conditions. 

Keywords; rose, bacteria, fungi, landscape, diagnosis, sustainability, climate change 

Türkiye’de Konya İli Peyzaj Alanlarında İklim Değişikliklerinin Gül Fungal ve Bakteriyel Hastalıklarına Etkisi  

Rosaceae familyasına ait bir bitki olan gül, kentsel peyzaj alanlarındaki en popüler ve çok yönlü çiçekli çalılardan 

biridir. Son yıllarda gül bakteriyel ve fungal hastalıkları artmakta ve önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu 

sorunların şiddeti ve dağılımı, değişen iklimsel faktörlere, yetiştirme alanlarına, gülün cinsine ve biyotik ve abiyotik 

faktörlerden etkilenme derecesine göre her yıl değişmektedir. Bu çalışmada, Konya ili peyzaj alanlarında bulunan 106 gül 

çeşidi üzerinde 1998-2022 yıllarında yapılan sürvey çalışmaları ile çeşitli düzeylerde farklı hastalık belirtileri belirlenmiştir. 

Elde edilen bakteriyel ve fungal izolatların teşhisi sonucunda; bakteriyel yanıklıklar (Pseudomonas syringae pv. syringae 

ve P. s. pv. morsprunorum), bakteriyel yaprak lekesi (Xanthomonas hortorum), ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) ve kök 

çürüklüğü (Rhizobium radiobacter), mildiyö (Peronospara sparsa), pas (Phragmodium mucronatum), siyah benek 

(Diplocarbon rosae), külleme (Sphaerotheca pannosa var. rosae), gri küf (Botrytis cinerea) gül çeşitlerinde patojen olarak 

belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulguların, değişen iklim koşulları sonucunda güllerdeki farklı patojen ve hastalık 

düzeylerini ortaya koyarak gül yetiştiriciliğinin gelecekteki gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler; gül, bakteri, fungus, peyzaj, teşhis, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği 
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19. Yüzyılın başları Sanayi Devrimi sebebiyle özellikle kentsel yerleşimlerde sanayi üretiminin gelişmesi, nüfusun 

hızla artması, teknolojik yenilikler, farklı üretim ve tüketim anlayışları insan-doğa etkileşim ve ilişkilerinde, insanın doğaya 

bakışında ve müdahalesinde yeni bir tarihsel sürecin başlangıcı olmuştur. Sanayi Devrimi’nden itibaren Dünya’nın 

ortalama sıcaklığı yaklaşık 1 °C artmıştır. Üstelik bu sıcaklık artışının üçte ikisi son yarım yüzyılda gerçekleşmiştir. 

Ölçümlerin ilk başladığı 1958 yılında 316 ppm olan karbondioksit birikimi Temmuz 2022 itibariyle 418.9 ppm düzeyine 

yükselmiştir. Bilimsel veriler ve kanıtlar, 21. Yüzyılın başlarında ulaştığı seviye itibarıyla, yoğun insan faaliyetlerinin ve 

özellikle de enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit ve eşdeğeri sera gazları sebebiyle 

küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin kuşku duyulamayacak şekilde gerçek olduğunu göstermektedir. İklim değişikliği 

sorunu karşısında 1990’lardan itibaren Birleşmiş Millet öncülüğünde ulusal hükümetlerin ve uluslararası organizasyonların 

uyguladığı politikaların etkinliği, verimliliği ve başarısı dünyanın bugünkü durumu göz önüne alındığında sorgulanmaya 

açıktır. 1990’lardan itibaren dünyadaki birçok yerel yönetim birimi ve kentin, özellikle sera gazı salımı yönetme ve iklim 

değişikliğinin etkilerine uyum kapsamında kendi stratejilerini üretmeye başladığı dikkat çekmektedir. Türkiye özelinde 

yakın zamanda birçok büyükşehir belediyesi iklim değişikliği müdürlükleri kurmuş ve eylem planları hazırlamıştır. Bunun 

yanında yerel-kent halkının da bu mücadeleye ortak olması gerekliliğinden hareketle yerelde iklim savunucuları-elçileri-

sözcüleri vb. isimlerde sivil toplum oluşumları kurulmaya başlamıştır. Bu çalışmada Eskişehir İli Tepebaşı İlçe 

Belediyesi’nde kurulmuş olan İklim Sözcüleri örneği ele alınarak, üyelerle yapılacak anket çalışması sonucu bu tür yerel 

oluşumların etkinliği ve başarısı tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, yerel yönetimler, halkın katılımı, tepebaşı 

Climate Change Struggle Based on Volunteering in Local Governments: The Case of Tepebaşı Climate 

Spokespersons 

Due to the industrial revolution, especially in urban areas, the growth of industrial production, the rapid increase in 

population, technological innovations, understanding the production and consumption of different human-nature 

interaction and in relationships, and in view of man's intervention in nature was the beginning of a new historical process. 

Since the Industrial Revolution, the average temperature of the Earth has increased by about 1 °C. Moreover, two-thirds of 

this temperature increase has occurred in the last half century. The carbon dioxide accumulation, which was 316 ppm in 

1958 when the measurements first started, has increased to 418.9 ppm as of July 2022. Scientific data and evidence level 

reaches intensive human activity, especially fossil fuels that are used in the production of energy from carbon dioxide and 

equivalent greenhouse gases due to global warming and climate change suggests that they cannot be suspected of so real. 

In the face of climate change since the early 1990s, under the leadership of the United Nations, national governments and 

international organizations of the policies of the effectiveness, efficiency and success given the current state of the world 

is open to question. It is noteworthy that since the 1990s, many local government units and cities around the world have 

begun to produce their own strategies within the scope of adaptation to the effects of climate change. In particular, many 

metropolitan municipalities in Turkey have recently established climate change directorates and prepared action plans. In 

addition, based on the need for local-urban people to be a partner in this struggle, local climate defenders-ambassadors-

spokespersons, etc. civil society organizations have started to be established in the names. In this study, the effectiveness 

and success of such local formations will be discussed by considering the example of Climate Spokespersons established 

in Tepebaşı District Municipality of Eskişehir, as a result of a survey study to be conducted with members. 

Keywords: Climate change, local governments, public participation, tepebaşı  
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Özellikle son elli yılda ortaya çıkan ve hız kazanan nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişmeler, 

ekonomik faaliyetler, tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi birçok faktör çevre üzerinde baskı oluşturmakta ve 

günümüzde dünya üzerinde temel sorunlardan biri olarak görülmektedir. İnsanların çevre üzerinde oluşturdukları bu 

baskının ölçülmesinde kullanılan ölçütlerden birisi de ekolojik ayak izidir. Ekolojik ayak izi bireylerin, toplumların ya da 

faaliyetlerin tükettiği kaynakları üretmek ve atıklarını yok etmek için gerekli olan biyolojik olarak verimli toprak ve su 

alanlarıdır. İnsanların sebep olduğu ekolojik ayak izi biyolojik kapasite ile karşılanmalıdır. Biyolojik kapasite bir bölgenin 

yenilenebilir doğal kaynak üretme kapasitesini ifade etmektedir. BRICS ülkeleri olarak ifade edilen ülkeler dünya üzerinde 

nüfusun yaklaşık %43’ünü oluştururken, ekonomik olarak yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Gelecek yıllarda bu ülkelerin 

dünya üzerindeki ağırlıklarının daha da artacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla böyle bir durumda bu ülkelerin ekolojik ayak 

izlerinin gelecekte daha da artması beklenmektedir. Bu çalışma, BRICS ülkelerine Türkiye’yi de ilave ederek bu ülkelerin 

ekolojik durumlarını olumlu ve olumsuz yönde etkileyen çeşitli değişkenlerin seyrini tespit etmeye ve ekolojik ayak izinin 

azaltılması için öneriler getirmeye çalışmaktadır. Sonuç olarak, BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin ekolojik ayak izinin gelecek 

yıllarda daha da artacağı tahmin edilmekte, ekolojik ayak izinin azaltılması için başta fosil enerji kaynak kullanımı 

azaltılarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık vermesi önerilmektedir  

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Ayak İzi, Biyolojik Kapasite, BRICS Ülkeleri, Türkiye 

Ecological Footprint and Determinants of Ecological Footprint in BRICS Countries and Turkey  

Many factors such as population growth, industrialization, urbanization, technological developments, economic 

activities, changes in consumption habits which have emerged and accelerated especially in the last fifty years, put pressure 

on the environment and are seen as one of the main problems in the world today. One of the criterion used to measure this 

pressure, created by people on the environment is the ecological footprint. Ecological footprint is the areas of biologically 

productive land and water required to produce the resources consumed by individuals, communities or activities and to 

dispose of their wastes. The ecological footprint caused by humans must be met with biocapacity. Biocapacity refers to the 

capacity of region to produce renewable natural resources. While the countries expressed as BRICS countries constitute 

approximately 43% of the population in the world, they constitute approximately 30% economically. It is predicted that 

the weight of these countries on the world will increase even more in the coming years. Therefore, in such a case, it is 

expected that the ecological footprints of these countries will increase further in the future. This study, by adding Turkey 

to the BRICS countries, tries to determine the course of various variables that affect the ecological status of these countries 

positively and negatively, and to offer suggestions for reducing the ecological footprint. As a result, it is estimated that the 

ecological footprint of BRICS countries and Turkey will increase further in the coming years, and it is recommended to 

focus on the use of renewable energy sources by reducing the use of fossil energy sources in order to reduce the ecological 

footprint.  

Keywords: Ecological Footprint, Biocapacity, BRICS Countries, Turkey 
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İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarının artarak yaşandığı günümüzde küresel toplumun atması gereken adımların 

başında, fosil yakıtları mümkün mertebe yerin altında bırakarak karbon emisyon miktarını düşürücü politikalar uygulamak 

gelmektedir. Azaltım ve uyum politikaları aracılığı ile iklim değişikliği sorunu çözüme kavuşturulmaktadır. Emisyon 

miktarını düşürmeye hatta sıfırlamaya ilişkin çözümler azaltım uygulamaları ile mümkündür. Bu kapsamda günümüzde 

sıfır karbon hedefi ülkeler için önemli hale gelmiştir. Ülkeler bunu sağlamak için sera gazı emisyonunu azaltmayı ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarını daha yaygın olarak kullanmayı hedeflemektedir. Hükümetlerin iklim değişikliği ile 

mücadele konusunda farkındalık kazanmaları ve somut hedefler ortaya koymalarında 1992 yılından beri Birleşmiş Milletler 

öncülüğünde gerçekleştirilen konferanslar etkili olmuştur. Bu bildiride; 2020 sonrası hükümetlerin iklim değişikliği ile 

mücadeledeki yol haritasını belirleyen Paris Konferansında alınan karar kapsamında, İsviçre’nin Basel Eyaleti’nde 

uygulanan, konut sektörü ve motorlu taşıtlara ilişkin sıfır karbon politikası incelenerek, örnek uygulama mekanizmaları 

Türkiye açısından değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Basel Stad Kantonu, Sıfır Karbon, Paris Anlaşması,  

Zero Carbon Policy Proposals for Turkey within the Scope of the Swiss Basel State Zero Carbon Plan 

In today's world, where the devastating consequences of climate change are increasingly experienced, one of the first 

steps that the global community should take is to implement policies that reduce the amount of carbon emissions by not 

extracting fossil fuels from the underground as much as possible. The problem of climate change is being achieved to 

solution through mitigation and adaptation policies. Solutions for reducing or even zeroing the amount of emission are 

possible with mitigation applications. In this context, the zero-carbon target has become important for countries today. In 

order to achieve this, countries aim to reduce greenhouse gas emissions and use renewable energy sources more widely. 

Conferences held under the leadership of the United Nations have been effective since 1992 in raising awareness of 

governments about combating climate change and setting concrete goals. In this Paper; Within the scope of the decision 

taken at the Paris Conference, which determines the roadmap of governments to combat climate change after 2020, the 

zero-carbon policy regarding the housing sector and motor vehicles implemented in the Swiss State of Basel, will be 

examined and exemplary implementation mechanisms will be evaluated in terms of Turkey. 

Keywords: Canton of Basel Stadt, Zero Carbon, Paris Agreement 
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Sürdürülebilirlik kavramı, önce Kyoto Protokolü, ardından Paris İklim Anlaşması ile ülkelerin öncelikleri arasına 

girmiştir. İklim değişikliğinin yaşandığı günümüz dünyasında yeşil ekonomiye ulaşmak için; sektörlerin ekonomiye olan 

katkılarının arttırılmasının yanında, neden oldukları CO2 emisyonunun azaltılması gerekmektedir. Bu bağlamda ülkelerin 

geliştirileceği enerji politikaları için ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasındaki ilişkinin yönü önem taşımaktadır. 

Değişkenlerin arasındaki ilişkiye ait dört hipotez bulunmaktadır. Bu hipotezler; büyüme hipotezi (enerji tüketiminden 

ekonomi büyümeye doğru tek yönlü nedensellik), koruma hipotezi (ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru tek 

yönlü nedensellik), geri besleme hipotezi (enerji tüketimi ve ekonomik büyüme  arasında çift yönlü nedensellik) ve 

yansızlık hipotezidir (enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında nedensellik bulunmaması). Bu çalışmada, çeşitli 

ülkelerin ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi inceleyen literatürdeki 100 çalışma, söz konusu dört 

hipoteze göre değerlendirilmektedir. İncelenen makaleler, nedensellik hipotezlerinin kriterlerine göre değerlendirildiğinde, 

yansızlık hipotezine uyum sağlayan bir makaleye rastlanmamıştır. Çalışmalardan 25 tanesi büyüme hipotezine, 40 tanesi 

koruma hipotezine, 35 tanesi geri besleme hipotezine uyum göstermektedir. Bu bağlamda, iklim değişikliğini önlemeye 

yönelik politika önerileri üç hipoteze göre sunulmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, ekonomik büyüme, enerji tüketimi 

Policy Recommendations in the Framework of Causality Between Economic Growth and Energy Consumption 

The concept of sustainability became one of the priorities of the countries, first with the Kyoto Protocol and then 

with the Paris Climate Agreement. In today's world where climate change is experienced, to achieve a green economy, as 

well as increasing the contribution of sectors to the economy, the CO2 emissions they cause should be reduced. In this 

context, the direction of the relationship between economic growth and energy consumption is important for the energy 

policies that countries will develop. There are four hypotheses regarding the relationship between the variables. These 

hypotheses are the growth hypothesis (one-way causality from energy consumption to economic growth), the conservation 

hypothesis (one-way causality from economic growth to energy consumption), the feedback hypothesis (bidirectional 

causality between energy consumption and economic growth), and the neutrality hypothesis (no causality between energy 

consumption and economic growth). In this study, 100 studies in the literature examining the relationship between 

economic growth and energy consumption of various countries are evaluated according to these four hypotheses. When the 

reviewed articles were evaluated according to the criteria of the causality hypothesis, no article was found that complied 

with the neutrality hypothesis. 25 of the studies comply with the growth hypothesis, 40 comply with  the conservation 

hypothesis, and 35 with the feedback hypothesis. In this context, policy recommendations to prevent climate change are 

presented according to three hypotheses.  

Keywords: Climate change, economic growth, energy consumption 
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Preventable diseases pose a serious problem worldwide. Primary healthcare professionals play important role in 

promoting health. Health education is very much important for the preventing of disease. For living an healthy life 

knowledge is very much important for preventing diseases. Health promotion and health education has a significant role 

on controlling preventable disease and improve the health of individuals such as mother and child mostly. And by 

promoting health we can reduce many premature deaths and prevent people from getting sick and affecting their life in 

terms of financing.it empowers individuals to adapt personal skills to cope with the disease through awareness.by 

empowering people by providing knowledge and education to them about their health we can improve the health status and 

reduce the burden on the health institution. Nowadays there are many social problems emerging such as rise in smoking as 

well as HIV/AIDs, its very much important to inform people to make right choices and make themselves safe from future 

sickness. It’s better to work on their personal development by making health life choices. 

Keywords: personal skills, development, counselling, premature. 
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Purpose: There has been increased public awareness about slow fashion recently. The term slow fashion, which 

Kate Fletcher of the Centre for Sustainable Fashion, coined in 2007, is now gaining momentum worldwide. More and more 

consumers are getting attracted to slow fashion, realising that the fast fashion paradigm, based on low-cost production, 

frequent consumption, and short-term garment use, is contributing to environmental degradation. With this new scenario, 

organizations in the fashion sector have started to focus on slow fashion. Therefore, Fashion institutes are also preparing 

their students on the slow fashion paradigm so that they can contribute to the slow fashion drive of organizations they join 

after completing their courses. 

The current study is trying to answer the research question- how much understanding do fashion design students 

have about slow fashion? Thus, the current study is conducted to develop a reliable scale to measure knowledge of slow 

fashion among fashion design students. Also, to know the areas of slow fashion where design students lack understanding. 

Design/methodology/Approach: A self-developed questionnaire is used to measure the construct of slow fashion 

and its dimensions- equity, authenticity, functionality, localism and exclusivity. These dimensions of slow fashion are 

measured using multiple items, which were modified and/or developed from the literature review. 

Originality/Value: The research will be useful for fashion institutes seeking to measure the knowledge of slow 

fashion among their students. The measurement scale for slow fashion developed in this study can be used to measure 

students' knowledge of slow fashion. Based on the information about the areas of slow fashion in which students lack the 

knowledge, institutions can modify their curriculum and pedagogy to teach those areas of shortcoming.   

Keywords: Slow Fashion, Fashion Education, Exploratory Study 
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It is time to think futuristic as well as connect remote and indigenous craft learning with young talent to promote 

sustainable opportunities of learning. The recent Pandemic has forced us to think beyond our physical classrooms and learn 

in virtual set ups, which is possible due to the recent explorations of technology, it may be taken as an opportunity to reach 

out to unexplored places and expand horizons of future education system.   

The paper is based upon one such experiment conducted for craft base subject in textile design curriculum at NIFT 

(India), during hybrid mode of learning. The students were made to interact with the artisans while the later was based at 

his workshop in the other state of the country. This session was conducted under the supervision of the subject faculty.  

Aim: With the probability of distant learning in future it was important to prepare different learning methodologies. 

It was expected that the concept will not just help in reducing geographical boundaries but also encourage students to 

explore remote areas for learning. 

Method: To achieve the above, it was proposed to conduct an interactive printing and natural dyeing workshop 

among textile students at NIFT, Panchkula (INDIA) and an artisan at two different physical places. The paper will 

emphasize on measures and methodology adopted during a workshop for design students in tertiary learning environment 

through partial online session to understand student’s learning through interaction.  

Findings: The outcomes from the session were- deliverables for wholistic and experiential learning environment, 

possibility to reach out remote manufacturing hubs, such interactions improve understanding among the student and 

craftsmen which can later strengthen commercial tie-ups, such academic explorations can bring commercial opportunities 

for the craft sector. The experiment can give global edge to education. 

Keywords: Remote learning, Global Education, Local crafts, Class interaction. 
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Each year, 75 billions metric tons of soil are removed from the earth as a result of water and wind erosion, the 

majority of which come from agricultural land (Myers and Gaia, 1993). In Tunisia, the phenomenon of land degradation 

affects about 75% of the national territory at different levels of which 47% of agricultural land is threatened by erosion ; a 

decline in soil fertility of 0.5% in some regions, compared to 2.5% previously (Ministry of agriculture of Tunisia, 2016). 

Thus, erosion is an agronomic problem with low productivity that translates into shortfalls for farmers besides the additional 

time and currency costs they face to restore the fertility of their soils or redevelop their plots. Which led us to ask the 

following question: how to quantify the effect of erosion on the loss of the farmer's profit? what are the different methods 

that exist in the literature to economically assess the agricultural shortfall due to erosion. This is the objective of the current 

research. Erosion has disastrous consequences both on: 1- on-site: the loss of soil, the destruction of seedlings, the reduction 

of soil fertility leading to low productivity; 2- Off-site: siltation of dams, siltation of drainage ditches, deterioration of 

infrastructure, decrease in water quality. In this research we will focus on evaluating the on-site effect methods only. There 

are different methodologies such as: 1)- Erosion-yield relationship method including:  Cumulative soil loss approach based 

on equation and Approach based on the observation and assessment of the decrease in the value of agricultural production; 

2)- Method based on the erosion-loss of fertility relationship which is the replacement cost method based; 3)- The hedonic 

price method which is a revealed-preferences method involves determining the value that consumers hold for an 

environmental good by observing their purchase of goods in the market that directly (or indirectly) relate to environmental 

quality; 4)- The contiguous valuation method which is a survey-based approach to putting an economic value on goods that 

are not ordinarily bought and sold in the marketplace. The oral presentation provides a better explanation about all these 

methods for a fruitful debate. 

Keywords: evaluation, economic, methods, erosion, profit, loss, farmers. 
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This study complements a previous study. The previous study (in 2019) focused on the socio-economic effect of 

water and soil conservation works on farmlands at “Oued Sbayhia” watershed in “Zaghouen” region (northern Tunisia). 

However, erosion control strategies should not be restricted to water and soil conservation works installed by the 

government. It involves also targeted and well-studied agricultural practices and optimized agrarian actions for the better 

exploitation of deficient resources of soil and water. Thus, the aim of this research is to study the effectiveness and 

involvement of farmers towards these agrarian actions to fight erosion. Three development strategies are addressed to 

reduce erosion. Each strategy could be reached through some actions. A questionnaire -containing all the actions of the 

three strategies-was addressed to the farmers of the watershed. For each action we asked individually the farmers two 

questions: 1). Does the farmer see that action effective to limit erosion? The answer might be very effective, quite effective, 

a bit effective or not effective; 2). Will the farmer involve his farm in the execution of that action? the answer might be: 

yes or no. Then, after calculation, we positioned in a graph the obtained values onto two axes related to the effectiveness 

of actions (at ordinate axis) and involvement of farmers (at abscissa axis). As a results, the map positioning method allows 

us to perceive that there are three different types of actions according to the effectiveness and involvement of farmers: Type 

1: Actions perceived as effective and involving: so, they are priority actions. Type 2: Actions perceived as rather effective 

but not involving and also actions perceived as rather effective but not involving; so, they are actions that must be 

communicated before they are implemented. More sensitization of farmers is necessary. Type 3: Actions perceived as 

ineffective and not involving: thus, they are actions that need to be better explained to farmers and probably over a longer 

period of time than actions in second position, a better awareness of farmers is required. Moreover, we have ranked these 

actions according to priority. Map positioning outcomes are important for decision makers.  

Keywords: farmers, effectiveness, involvement, agricultural practices, map positioning. 
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Sanayi devrimi ve hızla artan nüfusun oluşturduğu talebi karşılamak için sınırlı kaynaklar ile sınırsız üretimin 

hedeflendiği ekonomi modelleri günümüzde geçerliliğini yitirmiş durumdadır. Bilinçsiz kaynak tüketimi ekosistemin 

dengesini bozmuş, iklim değişiklini meydana getirerek çevre krizlerinin beslenmesine neden olmuştur. Ekosistemin doğal 

döngüsü bozuldukça buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, çölleşme ve atmosferdeki sera gazı 

birikimleri daha fazla artmıştır. Yeşil dönüşüm perspektifi altında kaynakların bilinçsiz tüketiminin engellenmesi ve iklim 

değişikliği ile mücadelenin önüne geçilmesi için yeşil ekonomi modellerinin benimsenmesi günümüz koşullarında 

zorunluluk haline gelmiştir. Küresel aktörlerin ortak geleceğimiz sloganı altında hazırlamış olduğu iklim değişikliği ile 

mücadele programları küresel ekonominin çevre dostu yöntemlerle üretimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih 

edilmesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada; küreselleşme, iklim 

değişikliği, çevre bilinci, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma, yeşil finansman ve yeşil ekonomi 

başlıklarını bir çatı altında toplayan ve Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilmek istenen Yeşil Mutabakat kavramı 

ele alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Yeşil Mutabakat programına yönelik Türkiye özelinde yürütülecek eylem planı 

hedefleri incelenmiştir. Bu bağlamda yeşil dönüşüm için sunulacak finansman fırsatlarına erişimin sağlanabilmesi, rekabet 

edilebilirliğin güçlendirilmesi, geçiş sürecinde karşılaşılabilecek ekonomik kayıpların engellenmesi ve sürdürülebilir 

üretim süreçlerinin sağlanması ve Türkiye’nin yeşil yatırımlar için cazibe merkezi haline getirilmesi kapsamda atılması 

gereken başlıca adımlar ve yeşil stratejiler önerilmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de yeşil dönüşüm tedbirlerine hızlıca 

uyumun sağlanması için mevzuat çalışmalarının geliştirilmesi, yeşil yatırımlar kapsamında finansal risklerin 

değerlendirilmesi ve yatırımcılar için yol haritalarının belirlenmesi, yeşil yatırımlar bağlamında yeşil teknoloji altyapı 

politikalarının geliştirilmesi, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yenilenebilir enerji kaynaklı üretim yatırımlarının 

yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi, üretim süreçlerinde yerli hammadde kullanımının yaygınlaştırılması ve teşvik 

edilmesi, ulaşım süreçlerinde elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve karayolu taşımacılığı yerine deniz ve demiryolu 

taşımacılıklarının tercih edilmesi, tarım ve orman arazilerinin ıslahı ve tarım ilacı kullanımlarının azaltılması, su 

kaynakların ve sulama çalışmalarının mavi dönüşüm ve mavi ekonomi kapsamında kontrol altına alınması ve geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikli, Yeşil Dönüşüm, Yeşil Mutabakat 

Green TransformatIon: A Sample of Turkey 

Economic models that target unlimited production with limited resources to meet the demand created by the 

industrial revolution and the rapidly growing population have lost their validity today. Unconscious resource consumption 

has disrupted the balance of the ecosystem, causing climate change and feeding environmental crises. As the natural cycle 

of the ecosystem is disrupted, the melting of glaciers, sea level rise, drought, desertification and greenhouse gas 

accumulations in the atmosphere have increased. Under the perspective of green transformation, the adoption of green 

economy models has become a necessity in today's conditions in order to prevent the unconscious consumption of resources 

and to prevent the fight against climate change. The climate change fighting programs, prepared by global actors under the 

slogan of our common future, aim to produce the global economy with environmentally friendly methods, to prefer 

renewable energy sources, to ensure energy efficiency and sustainable development. In this stud the Green Consensus 

concept, which brings together the topics of globalization, climate change, environmental awareness, carbon footprint, 

renewable energy, sustainable development, green finance and green economy, and which is intended to be implemented 

by the European Commission, has been evaluated. In addition, the objectives of the action plan to be carried out in Turkey 

for the Green Reconciliation program were examined. In this context, the main steps and green strategies to be taken within 

the scope of providing access to financing opportunities for green transformation, strengthening competitiveness, 

preventing economic losses that may be encountered during the transition period, ensuring sustainable production processes 

and making Turkey a center of attraction for green investments have been proposed. In this manner, developing legislation 

studies to ensure rapid adaptation to green transformation measures, evaluating financial risks within the scope of green 

investments and determining roadmaps for investors, developing green technology infrastructure policies in the context of 

green investments, disseminating and encouraging renewable energy-based generation investments that will reduce foreign 

dependency in energy, production expanding and promoting the use of domestic raw materials in transportation processes, 
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popularizing electric vehicles in transportation processes, preferring sea and rail transportation instead of road 

transportation, reclamation of agricultural and forest lands and reducing the use of pesticides, taking water resources and 

irrigation works under control within the scope of blue transformation and blue economy and needs to be developed in 

Turkey. 

Keywords: Climate Change, Green Transformation, Green Deal 
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İklim Değişikliğinin Konya Ekonomisine Etkisi, Yapay Sinir Ağları ile Model Tahmini 

Esra KABAKLARLI1, Abdullah TÜMER2 

1Selçuk Üniversitesi 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: etalasli@selcuk.edu.tr 

İklim Değişikliği, birçok ülke ekonomisini etkileyen temel bir sorun ve sınırlayıcı bir faktördür. Türkiye, sınırlı su 

kaynakları nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya olan ülkelerden biridir. Konya ovası iklim değişikliğinden en fazla 

etkilenen bölgeler arasında yer almaktadır. Ekonomisinin önemli bir bölümü tarıma dayanan Konya için iklim değişikliği 

ile mücadelede politika önerileri sunmak için, gerekli ekonomik analizler önem taşımaktadır. Çalışmamızda yapay sinir 

ağları kullanılarak iklim değişikliğini belirleyen belirli meteorolojik girdilerle tahmine dayalı bir model sunulmaktadır. 

Çalışmada, Yapay Sinir Ağları yöntemi ile Konya için aylık maksimum -minimum sıcaklık değerleri, yağış, nem ve 

atmosferdeki CO2 miktarı gibi faktörler girdi olarak kullanılarak, (istihdam seviyesi/miktarı/yüzdesi, ekonomik büyüme 

aylık 3 aylık ya da 6 aylık yıllık, enerji giderleri, enerji fiyatlarındaki, yükselme, gıda fiyatları endeksi, enflasyon oranı, kış 

turizm gelirleri, ihracat rakamları) tahmin eden modeller geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Yapay Sinir Ağları, Tarım Ekonomisi 

Impact of Climate Change on Konya Economy, Model Estimation with Artificial Neural Networks 

Climate change is a fundamental problem and limiting factor for the economy of the country. Turkey is one of the 

countries facing great challenges due to its limited water resources. Konya is the most effected area because of climate 

change. Konya economy is mostly depending on agriculture, to offer policy recommendations in the discussion with climate 

change is very important. In our paper, artificial neural networks (ANN) method is used to predict models with certain 

meteorological inputs (temperature, rain, humidity, and CO2 in the atmosphere). In these models that predict (employment 

level/amount/percentage, economic growth monthly, quarterly or 6-monthly annual, energy expenditures, rise in energy 

prices, food price index, inflation rate, winter tourism revenues, export figures) have been developed through Artificial 

Neural Network (ANN).  

Keywords: Climate Change, ANN, Agriculture Economy 
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Global Climate Change: Why Is Green Management So Important? 
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Climate change is one of the most important problems to be considered today. In addition to the expected natural 

effects of climate change, it is a known fact that it causes or will cause problems in many areas. Especially after the 

industrial revolution, the aggressive use of fossil fuels such as oil and coal has led to the emergence of many problems 

within the scope of climate change. For this reason, it is important to take measures as soon as possible in order to mitigate 

these negative consequences in every field. 

Green management also comes into play at this point. Green management plays an important role both in eliminating 

the negative effects of constantly growing industrial enterprises on the environment and in reducing the costs of industrial 

enterprises. In fact, it can be easily said that businesses that adopt a green management approach will see more demand 

from environmentally conscious consumers and that their market values and images will increase in this direction. 

In this direction, within the scope of the study, it will be tried to convey why green management is so important in 

the climate change process and the role of green management in reducing the negative effects of climate change. 

Keywords: Green management, climate change, green 
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The Economic Effects of Climate Change on Egyptian Economic 
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The agricultural sector is considered one of the most economic sectors that will be affected by climatic changes, 

starting with the impact on the natural, chemical and biological properties of the lands, as well as the extent of the spread 

of pests, insects and diseases, as Egyptian agriculture is particularly sensitive to expected climate changes through a 

decrease in the productivity of some crops and farm animals, and an increase in the productivity of some crops and farm 

animals. Desertification rates, increased evaporation, water consumption, and socio-economic changes to labor migration. 

Egypt is characterized by a semi-desert climate, and is also characterized by its location on the Mediterranean Sea, where 

the Egyptian coast extends for about 3500 km on the White and Red Bahrain, inhabited by about 40% of the total population, 

and despite the expected losses, most studies agreed that the impact of climate changes is an increase Beach erosion rates 

and salt water penetration into the soil. The study has supposed three scenarios. Scenario One: The situation continues as 

it is. The second scenario: The sea level will rise by about 0.5 meters by the year 2050. In this case, Alexandria will lose 

about 31.7 km2 of its area, and about 1.5 million people will be displaced, as well as the loss of about 195.4 thousand jobs. 

The third scenario: a rise in sea level by 1 meter leads to the presence of about 3.5 million refugees in Egypt heading from 

north to south. Egypt takes mechanisms to reduce the negative effects of climate change, such as preparing the appropriate 

soil, using genetic engineering, re-acclimatization of crops, development of irrigation techniques, and improving storage 

methods. 

Keywords: agricultural, food 
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The agricultural sector is considered one of the most economic sectors that will be affected by climatic changes, 

starting with the impact on the natural, chemical and biological properties of the lands, as well as the extent of the spread 

of pests, insects and diseases, as Egyptian agriculture is particularly sensitive to expected climate changes through a 

decrease in the productivity of some crops and farm animals, and an increase in the productivity of some crops and farm 

animals. Desertification rates, increased evaporation, water consumption, and socio-economic changes to labor migration. 

Egypt is characterized by a semi-desert climate, and is also characterized by its location on the Mediterranean Sea, where 

the Egyptian coast extends for about 3500 km on the White and Red Bahrain, inhabited by about 40% of the total population, 

and despite the expected losses, most studies agreed that the impact of climate changes is an increase Beach erosion rates 

and salt water penetration into the soil. The study has supposed three scenarios. Scenario One: The situation continues as 

it is. The second scenario: The sea level will rise by about 0.5 meters by the year 2050. In this case, Alexandria will lose 

about 31.7 km2 of its area, and about 1.5 million people will be displaced, as well as the loss of about 195.4 thousand jobs. 

The third scenario: a rise in sea level by 1 meter leads to the presence of about 3.5 million refugees in Egypt heading from 

north to south. Egypt takes mechanisms to reduce the negative effects of climate change, such as preparing the appropriate 

soil, using genetic engineering, re-acclimatization of crops, development of irrigation techniques, and improving storage 

methods. 
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Cox's Bazar Mülteci Kamplarında İklim Dayanıklılık: Değerlendirmeler ve Öneriler 

Muhammad Romadhon MUBAROK1 

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Konya, 

Türkiye 

Sorumlu Yazar: m.romadhon.mubarok@gmail.com 

Dünya sürekli olarak iklim krizinin kademeli zararlarıyla uğraşırken, mülteci kamplarındaki birçok savunmasız insan 

iklim krizinden ölümcül düzeyde son derece etkilenmektedir. Rohingya mültecileri söz konusu olduğunda, Cox's Bazar 

mülteci kampı, Bangladeş'in kıyı bölgelerindeki konumu göz önüne alındığında, iklim olaylarına en duyarlı mülteci 

kamplarından biridir. Yangın kazaları, muson selleri, ve toprak kaymaları, Rohingya mültecilerinin yaşam durumlarını, 

özellikle kadınlar ve çocuklar için daha da kötüleştirdi. Buna ek olarak, birçok mülteci, tehlikenin her köşede pusuya yattığı 

küçük bambu ve branda barınaklarına sığınmıştır. Daha sonra, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tedariki kesintiye uğrarsa, 

Rohingya mültecileri yakıt için ağaçları kesmeye başvurmak zorunda kalacaktır ve bu da çevre üzerinde yıkıcı bir etki 

yaratacaktır. Sonuç olarak, Cox's Bazar'daki Afet Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Uyum politikalarını gözden geçirerek 

Rohingya mültecilerinin ve ev sahibi toplulukların iklim dayanıklılığını artırmak için ulusal ve uluslararası tarafların ortak 

eylemi teşvik edilmelidir. Bu çalışma, iklime hazırlık ve diğer çevresel zorluklarla ilgili olarak mülteci kamplarının mevcut 

durumlarını değerlendirecektir. Sonunda, paydaşlara iklim felaketini azaltmada ve Cox's Bazar mülteci kamplarında iklim 

dayanıklılığını artırmada yardımcı olmak için çeşitli politika önerileri de sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İklim Dayanıklılık, Cox's Bazar, Rohingya Mülteci 

Climate Resilience in the Cox’s Bazar Refugee Camps: Evaluations and Recommendations 

While the world constantly deals with the gradual damages of the climate crisis, many vulnerable people in the 

refugee camps are extremely affected by the climate crisis at a lethal level. In the case of Rohingya refugees, the Cox’s 

Bazar refugee camp is one of the most susceptible refugee camps to climate events, given its location in the coastal areas 

of Bangladesh. Fire accidents, monsoon floods, and landslides have further deteriorated the Rohingya refugees’ living 

circumstances, particularly for women and children. In addition, many refugees have taken sanctuary in tiny bamboo and 

tarpaulin shelters, where danger lurks around every corner. Afterwards, if the Liquified Petroleum Gas supplies were 

interrupted, Rohingya refugees would have to resort to cutting down trees for fuel, which would have a devastating impact 

on the environment. Ultimately, joint action from the national and international parties should be encouraged to increase 

the climate resilience of Rohingya refugees and host communities by reviewing the Disaster Risk Management and Climate 

Change Adaptation policies in Cox’s Bazar. This study will assess the current circumstances of the refugee camps regarding 

climate preparedness and other environmental challenges. In the end, several policy recommendations will also be 

presented to assist the stakeholders in mitigating the climate disaster and enhancing the climate resilience in the Cox’s 

Bazar refugee camps. 

Keywords: Climate Resilience, Cox’s Bazar, Rohingya Refugee 
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Uluslararası İklim Değişikliğinin Sağlık, Yaşam, Mühendislik ve 

Sosyal Bilimler Üzerindeki Etkileri Kongresi (ICLIC 2022) 

 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

 

İklim değişikliği “karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan 

veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişiklikler” olarak 

tanımlanmaktadır. Buna göre iklim değişikliğinin ana nedeni insanoğlu ve insanoğlunun yaşam biçimidir.  

Küresel iklim değişikliği krizinin etkileri tüm dünyada giderek artmakta ve tüm bilim dallarını ve sektörleri 

ilgilendiren temel konu haline gelmiştir. Sanayi devrimi ile artan enerji ihtiyacını fosil yakıtlar kullanarak karşılandığı için 

atmosferdeki sera gazı miktarı artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Karbon dioksit (CO2) en önemli sera gazlarından 

biridir ve 1750’lerde 280 ppm olan CO2 yoğunluğu günümüzde 450 ppm’e kadar ulaşmıştır. 

Ekosistemlerin değişmesi ile birlikte, biyo-çeşitliliğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı ve gıdaların 

üretiminde küresel anlamda yaşanan problemler sonucunda daha fazla yoksulluk ve hastalık ortaya çıkacağı tahmin 

edilmektedir. Bu amaçla  Uluslararası İklim Değişikliğinin Sağlık, Yaşam ve Sosyal Bilimler Üzerindeki Etkileri 

Kongresi'nin (ICLIC 2022, www.icliccongress.org) 'Sıfır Atık Destekli İklim Değişikliği Mücadelesi' ana temasıyla 

düzenlenmiştir.  

Kongremiz, konu uzmanı davetli konuşmacıların ve bilim insanlarının katılımı ile sözlü ve poster sunumlar ve 

teknik konferansların yanı sıra sosyal ve kültürel program içermiştir. ICLIC 2022, iklim değişikliğinin insan ve hayvan 

sağlığı, mühendislik, yaşam ve sosyal bilimler üzerindeki etkileri ile ilgili olarak; tarım, fizik, kimya, biyoloji, ekoloji, 

enerji, karbon bilimi, sıfır atık, meteoroloji, yer bilimi, su bilimi, insan ve hayvan sağlığı, tüm mühendislik ve mimari 

konular, gıda güvenliği, güneş bilimi, yapay zeka, modelleme, derin öğrenme, biyoyakıtlar, ulaşım, nakliye, karbon borsası 

ve bankacılığı, eğitim, çevre ve iklim hukuku, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve turizm bilim dallarında en son konulara 

ilişkin uluslararası sonuçları ve önerileri tartışmak amacıyla dünya çapında akademisyenler, araştırmacılar ve özel veya 

kamu kurumları ile uluslararası bir forum, çözüm ve yeni projeler oluşturma amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Uluslararası İklim Değişikliğinin Sağlık, Yaşam ve Sosyal Bilimler Üzerindeki Etkileri Kongresi (ICLIC 2022), 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Pakistan Multan Üniversitesi Rektörlüğü, Konya Gıda Tarım Üniversitesi, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi, Karatay Üniveristesi, Uludağ Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, 

Ahi Evran Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Skopje Cyril ve Methodius 

University, Bulgarian Academy of Sciences Laboratory of Telematics, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, S. Ü. Teknoloji 

Fakültesi, S. Ü. Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi, Multan Tarım Bilimleri Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Tarım ve 

İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi (KOP) Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum 

Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Sera Gazı Azaltım Dairesi Başkanlığı, Konya 

Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Karaman Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İller Bankası Bölge 

Müdürlüğü, Konya Karbon Sertifikasyon ve Proje Geliştirme A.Ş., TEMA Vakfı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO), Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Makine Mühendisleri Odası 

Konya Şubesi, Mimarlar Odası Konya Şubesi, Konya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Türkiye 

Elektrikli Hibrit Araçlar Derneği, kamu ve özel çok sayıda banka ve şirket temsicileri ve adı geçen üniversitelerimizde 

öğrenim gören çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin sunumları ve katılımlarıyla değer kazanmıştır. 

Küresel ve ülkesel ölçekte gerçekleştirilen pek çok araştırma, gelecekte iklim değişiklikleri ve doğacak krizlerin, 

tüm yaşamımız ve doğal kaynaklarımız üzerindeki olumsuz etkisinin kuvvetleneceğini göstermektedir. Arzu edilmemekle 

birlikte büyük olasılıkla yaklaşan iklim değişikliği temelli doğa felaketleri karşısında günümüz toplumlarının ve gelecek 

nesillerin korunması ve daha iyi bir dünya mirası bırakılabilmesi gerekçesiyle acil önlemler ve politikalar planlanması ve 

eyleme geçilmesi gerekmektedir.  

ICLIC 2022’de kamu, özel sektör, üniversite ve çevre dostu duyarlı katılımcıların iklim değişikliği krizine karşı 

hazırlamış oldukları sunumları, önerileri ve gerçekleştirdikleri çalışma eylemleri sonucunda öne çıkan başlıklar kongrenin 

sonuç bildirgesi olarak aşağıda sunulmuştur:  
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1. İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği 

Amaç: sürdürülebilir ve çevre dostu biyoçeşitlilik ve ekosistemleri korumak, adil, iklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı 

akıllı tarım sistemlerinin kullanımı ve gıda güvenliği temelli üretim 

 

1. Küresel iklim hedeflerine ulaşılmasında sürdürülebilir organik ve hassas tarım kapsamında gıda güvenliğini esas alan 

yöntemlerin kullanımı, ekosistemi koruma temelli yeşil ve mavi ekonomi konseptinin öne çıkarılması  

2. Gıda ve kaynak israfına karşı önlemlerin alınması  

3. Karbon emisyonunu arttırıcı etkilerini azaltmak amacıyla tarım ilaçları ve kimyevi gübre kullanımını önemli ölçüde 

azaltmak ve çevre dostu alternatifler geliştirmek  

4. Güvenilir ve şeffaf karbon hesaplamasına dayalı bir karbon ayak izi sertifika sisteminin oluşturulması 

5. İklim değişikliğine dirençli bitkisel ve haysansal üretim için teknolojik yöntemlerin kullanımı ile çiftçi eğitimleri ve 

danışma sistemlerinin yenilenerek arttırılması  

6. Tarım sektöründe güvenlik, sağlık ve etkin çalışma koşullarını iyileştirerek yeşil uyumu geliştirmek  

7. Hassas tarım uygulamaları içerisinde yer alan yeni sulama teknolojilerinin kullanımı ile su tüketimini azaltan biyolojik 

ve teknik sistemlerin kullanımını sağlamak 

8. Tarımda verimliliğin artırılması için arazi toplulaştırması ve tarla içi sulama-drenaj 

uygulama projeleri gibi tarımsal alt yapı hizmetlerine hız verilmesi, havzalar arası su 

transferinin araştırılması 

9. Hayvansal üretimde iklim değişikliği krizinin olumsuz etkilerinden korunmaya odaklanan yetiştiricilik ve besleme 

sistemlerinin geliştirilmesi  

10. Biyoçeşitliliğin korunması için spesifik alanlar yaratmak, bu konuda yerel yönetimlerin ve belediyelerin rolünü 

arttırılması  

11. Çevreyi koruyan ve faydalı faaliyetlerde bulunan birey ve kurumları ödüllendirme sistemini uygulanması  

12. Ağaçlandırma çalışmaları ile karbon yutaklarının arttırılması, bozulan alanlarda yeniden ağaçlandırma için ulusal 

hedeflerin belirlenmesi 

13. Tarımsal üretimde plastik kullanımının azaltılması 

14. Çevre dostu denizciliği teşvik etmek, nehir ve okyanus kirliliğiyle mücadele etmek  

15. Su kaynaklarındaki azalma ve sulak alanlarda yutak görevine sahip sistemlerin bozulmasına karşı sulama sistemleri 

fosil kaynaklardan bağımsız hale getirilmeli, sürdürülebilir sulama sistemleri geliştirilmeli, yağmur hasadının 

yaygınlaştırılması 

16. Tarımsal zararlı ve hastalıkların artışına karşı biyolojik ve kültürel mücadele yöntemlerini de içeren entegre bir 

mücadele yapılmalı, bu konudaki Ar-Ge çalışmalarının arttırılmalı 

17. Tüm paydaşların katılımı ile yerele özgü çalışmalar yapılmalı, Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) kapsamı ürün 

bazında genişletilerek yaygınlaştırılması  

18. İklim değişikliği krizine karşı tarımsal üretimde erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve bu konuda üreticilerin eğitimi 

19. Sulama sistemlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve bölgenin su potansiyeline göre ürün 

desenleri belirlenmesi  

20. Tarım alanlarının korunması, erozyon ve çölleşme ile mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesi ve tarım alanlarında 

hatalı uygulamaların önüne geçilmesi  

 

2. Enerji ve Ulaştırma  

Amaç: yüksek kaliteli, çevre dostu enerji güvenliğini iyileştirilmesi, küresel iklim hedeflerine adil bir dönüşüm sağlarken 

yeterli ve sürdürülebilir enerji çeşitlerinin (GES, RES vb.) kullanımının yaygınlaştırılması 

 

1. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için başta yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yaparak yeşil uyumu en kısa 

zamanda hayata geçirilmesi  

2. Enerji kaynaklarının ekolojik, güvenlik ve hukuki açıdan enerji politikaları kapsamında değerlendirilmesi  

3. Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi, uygun fiyatlı toplu taşıma desteği, yüksek hızlı demiryolu ve temiz ve 

yenilenebilir enerji tedarikinin genişletilmesi, elektrik altyapısının dönüştürülmesi, bisiklet kullanımının teşvik 

edilmesi, kısa mesafeli uçuşların daha az tercih edilmesi için güvenilir bir alternatif sağlamak ve ilave teşviklerle verimli 

ve uygun fiyatlı bir ülkesel ve bölgesel taşıma ağı geliştirmek  

4. Fosil yakıtlı enerji santralleri için CO2 filtrelerinin uygulanması  

5. Yeşil hidrojenin verimli bir şekilde üretimi ve bu teknolojilere yatırım yapılması  

6. Çevre dostu enerji kaynakları ve depolama yöntemlerine yönelik yatırımların yapılması  

7. Yeşil uyum kapsamında adil vergilendirme ve politika oluşturmada önlemlerin alınması  
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8. İklimle bağlantılı ithalat tarifeleri ve karbon düzenleme vergileri ile finanse edilmesi gereken iklim dostu teknolojilerin 

desteklenmesi  

9. Ulaşım altyapısını ekolojik bakış açısıyla iyileştirmek, toplu taşımanın, yüksek hızlı tren ve elektrikli araçların 

desteklenmesi,  

10. Düşük emisyonlu yeşil şehirler için kentsel gelişim programlarını zorunlu tutmak   

11. İklim nötrlüğüne geçişte enerji bağımlılığı ve enerji fiyatlarının yüksek miktarlara çıkması nedeniyle vatandaşları 

destekleyerek adil bir geçiş sağlamak 

12. Yeşil dönüşümde nükleer enerji kullanımının uluslararası düzeyde değerlendirilmesi  

 

3. İklim Değişikliği ve Sağlık 

Amaç: İklim değişikliği krizine karşı sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılması, tek sağlık yaklaşımı ile 

uyumlu bütüncül bir sağlık yaklaşımı benimsenmesi  

 

1. Sağlık verilerinin paylaşılmasını kolaylaştıracak uluslararası elektronik sağlık pasaportu sistemi oluşturmak  

2. İlaçlar ve tıbbi cihazlarda üçüncü ülkelere bağımlılığı önlemek, stratejik stoklama organizasyonu yapmak 

3. Yüksek derecede uzmanlık gerektiren sağlık araştırmalarını ve inovasyon programlarını geliştirmek ve finanse etmek, 

dijital sağlığa yatırım yapmak  

4. İklim değişikliğine bağlı yaşanan ve yaşanacak  psikolojik sorunlara ilişkin geliştirilmiş iyi uygulamaları esas alarak 

eylem planı oluşturmak 

5. Çevresel etkilerden korunma ve müdahele amaçlı uygulamalı ilk yardım kursları düzenlemek 

6. İklim değişikliği sonucu ülkemizde görülen ve/veya artan hastalıkların takibi için kurumsal altyapının güçlendirilmesi 

kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması  

7. Su ve gıda güvenliğinin sağlanması, su ve gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele  

8. Hassas grupların iklim değişikliğinin olumsuzluklarından etkilenmemesi için gerekli çalışmaların yapılması  

9. Sağlık kuruluşlarının iklim değişikliğine olan olumsuz katkılarının azaltılması  

10. İklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinden daha etkin korunma için halkın bilinçlendirilmesi  

11. Sağlıkta eşitlik için iklim değişikliğinin de içinde olduğu küresel sağlık risklerini kapsayan çözümler üretilmeli  

12. Ulusal sağlık sektörü harekete geçirilmeli, sayısal veriler toplanmalı, izleme, uyum çalışmaları yapılmalı  

 

4. Çevre  

Amaç: İklim değişikliği baskısı altındaki çevre, enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında yenilikçi uygulamaların, 

eğitim ve kitlesel iletişimin teşvik edilmesi 

1. Atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım hedeflerini oluşturmak ve sıfır atık temelli atık ayırma sistemleri için 

kalite standartlarını belirlenmesi  

2. Finansal teşvikler yapılmasıyla sürdürülebilir olmayan ambalajlama biçiminin kullanılmasının önüne geçmek, çevre 

açısından güvenli ambalajı düzenlemek ve ambalajda malzeme israfını önlenmesi  

3. Çevre koruma kapsamında konteynerler için ambalaj depozitosu iade planı ve gelişmiş standartları hazırlanması  

4. Tüketici dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarında bulunan mevcut bilgilerin de ışığı altında, 

sürdürülebilir çevre dostu kullanımı için bilgi ağı oluşturulması  

5. Geri dönüştürülmüş maddelerde dikkate alınarak birincil malzemelerin daha az kullanımını teşvik edecek bir geri 

dönüştürülmüş hammadde pazarının oluşturulması  

6. İddialı bir sürdürülebilir tekstil stratejisinin hızlı bir şekilde uygulanması ve tüketicilerin ürünün sürdürülebilirlik 

kriterleri karşıladığını bilmelerini sağlayan bir mekanizma kurmak  

7. Tüketicilerin ürünleri daha uzun süre kullanmalarını sağlayan ve teşvik eden önlemlerin alınması  

8. Uluslararası atık ihracatıyla ilgili çevre standartlarını artırmak ve uyumluluğu sağlanması  

9. Çevreye zararlı ürünler için zorunlu bir sorumluluk reddi beyanı getirilmesi, üretim ve tüm değer zinciri boyunca çevre 

dostu üretim standartlarının oluşturulması  

10. Kentsel su kullanımında, su tasarrufu arttırıcı teşviklerin uygulamaya geçirilmesi, 

arıtılmış atık suların öncelikle kentsel yeşil alanlar olmak üzere bazı tarımsal alanlarda 

proje bazlı uygulamaların arttırılmasıyla su tasarrufuna önemli katkı sağlanması 

11. Bölgesel ve ülkesel sürdürülebilir bir su yönetimi için tüm paydaşların erişebileceği su 

kaynakları ve tüketimi envanter bilgilerinin güncelleştirilerek paylaşıma sunulması 

12. Evlerde, iş yerlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında tasarruflu su kullanım 

sistemlerinin kullanımı ve yaygınlaştırılması 

13. Toprak, su ve hava kirleticilerin fazla salındığı üretim alanlarında ağır ceza 

sistemlerinin uygulanması ve bu ortamlarda orman alanlarının arttırılması 
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5. Sürdürülebilirlik, Çevre Politikaları ve Eğitim  

Amaç: Farklı eğitim programlarının ulusal, bölgesel ve yerel içeriklerinin, çevre ve iklim sorunları ile ilişkilendirilmesi, 

çevre iklim politikaları ve hukuki süreçlerin uluslararası standarlarda kabulü ile eğitim sistemleri arasında bağlantıların 

artırılması, entegrasyon sürecini daha iyi anlamak için ekonomik okuryazarlığının geliştirilmesi, sürdürülebilir çevre 

politikaları ve eğitim süreçlerinin entegrasyonunun sağlanması 

 

1. Sürdürülebilir tüketim ve yaşam tarzı için düzenli olarak güncellenen ve çeşitli bilimsel çevresel bilgileri içeren 

doğrulanmış bir bilgi platformu oluşturulması  

2. İklim ve sürdürülebilirlik okuryazarlığını artırmak ve çevre konularında yaşam boyu öğrenme için herkese eğitim kursları 

ve öğretim materyalleri sağlanması  

3. Gıda üretimi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını eğitim programına koymak, okul bahçelerini, kentteki bahçe projelerini 

ve dikey çiftçiliği sübvanse edilmesi, biyoçeşitliliğin okullarda konusu haline getirilmesinin düşünülmesi, biyoçeşitlilik 

konusunda farkındalığın artırılması  

4. İklimin ve çevrenin korunması temelinde bitki bazlı beslenme alışkanlıkların teşvik edilmesi  

5. Güçlü bir sosyal boyuta sahip yeşil ve dijital geçişleri göz önünde bulundurarak ve vatandaşları, sendikaları ve işletmeleri 

güçlendirerek, sürdürülebilir ve esnek bir büyüme modeline geçişin desteklenmesi  

6. Şirketler tarafından daha yeşil üretim süreçlerinin teşvik edilmesi, şirketleri en iyi çözümleri belirlemeleri için 

desteklenmesi ve yerel üretim ve tüketimin artırılması  

7. Çevre dostu yeni malzeme ve teknolojilere yönelik araştırmaları teşvik edilmesi  

8. Güçlü bir sanayi altyapısı ve önem arz eden kilit teknolojilerde yenilik ve sosyal diyalog ve iyi işleyen endüstriyel 

ilişkilere dayalı bir iklim politikası geliştirilmesi, KOBİ'lere özel önem verilmesi 

9. Daha sürdürülebilir ve biyolojik çeşitliliğe sahip iş modellerini hedefleyen Ar-Ge yatırımları için daha iyi bir çerçevenin 

oluşturulması.  

10. Yapay zeka ve hassas üretim teknolojileri dahil stratejik sektörleri belirlenmesi ve geliştirilmesi 

11. Doğal hayatı ve temiz çevre anlayışını benimsyen turizm ve kültüre dayalı bir ekonomiye yatırım yapılması 

12. Paris Anlaşması’na, toplumsal cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedefleri’ne uygun olacak 

ve çevre ve tüketici koruma standartlarına zarar vermeyecek standartların günlük yaşam için belirlenmesi   

13. Çevre dostu etiketlemeyi uyumlu hale getirmek ve güçlendirmek, zorunlu bir eko-skor sisteminin getirilmesi  

14. Atık ihracatı için çevre standartlarının güçlendirilmesi ve yasadışı ihracatın durdurulması için daha ağır yaptırımların 

getirilmesi  

15. Yeşil bir dijital toplum için çaba göstermek amacıyla dijitalleşmenin çevresel etkilerinin dikkate alınması  

16. Dijital okuryazarlık ve beceri kazanmaya yönelik mesleki ve sistematik, örgün ve yaygın eğitime erişimin sağlanması 

17. Şirketlerin iklim değişikliği konusunda sosyal sorumluluk alması, bu faaliyetleri sonucunda alınacak teşviklerin 

ekonomik veya itibara yönelik olması  

18. Çevre korumaya yönelik iklim krizi ile ilgili faaliyetlerde gençlik etkinliklerinin iklim elçileri (kuruluşlar ve bireyler) 

aracılığıyla desteklenmesi 

21. Dış ticareti iklim politikası önlemleriyle ilişkilendirilmesi, iklim dostu teknolojiler ve yenilikler için bir yatırım paketi 

başlatılması 

 

kongrede ele alınan konular sonucunda önerilerimiz olarak ön plana çıkmıştır. 

 

SONUÇ  

Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde ve Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü, Selçuklu Belediyesi ve Konya Karbon Sertifikasyon ve Proje Geliştirme A.Ş. destekleriyle 

düzenlenen ve 27 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilen “Uluslararası İklim Değişikliğinin Sağlık, Yaşam, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Üzerindeki Etkileri 

Kongresi”ne, ulusal ve uluslararası üniversiteler, akademisyenler, lisans ve lisans üstü öğrenciler, özel ve kamu kurumları, 

sivil toplum örgütleri ve mesleki kuruluşlardan yaklaşık 600 kişi katılmış ve kongre son derece verimli bir şekilde 

tamamlanmıştır.  

Kongrenin ilk 2 gününde yapılan bilimsel oturumlarda farklı bilim dalları ve sektörleri temsilen konu uzmanı 28 

davetli konuşmacı ve ayrıca kongreye bizzat katılan bilim insanları tarafından toplam 100’den fazla sözlü bildiri sunulmuş 

ve bu bildiriler kapsamında tartışmalar yapılmıştır.  

Kongre, iklim değişikliğinin tüm yaşam, mühendislik ve sosyal bilimler üzerindeki etkilerinin tartışılarak sonuç 

bildirgesinde de önerilen gözlemler, modellemeler ve öngörüler doğrultusunda uygulamalar ve iklim değişikliğine 

uyumları ortaya koyma imkanı sağlamıştır.  
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Gerçekleştirilen kongrenin, iklim değişikliği krizinin çözümüne bilimsel düzeyde katkı sağlayacağı ve gelecekte 

bu konuda yapılacak çalıştaylar için yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim 

Değişiklikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin iklim değişikliği ile mücadele konusundaki bilimsel çalışmaları ve bu 

bağlamdaki bilimsel toplantıları devam edecektir.  

Önemli olan hep birlikte sorunu tam olarak anlayarak bu durumu nasıl çözebileceğimizi araştırmak ve bu konuda 

bir şeyler yapmak için gönüllü olmaktır. Çok geç olmadan sürdürülebilir bir yaşam güvencesi için günübirlik politikalara 

göre değil, uzun vadeli ve bilimsel bir yaklaşımla acilen harekete geçmemiz gerekmektedir. 

Sonraki kongrelerimizde dünyanın iklim değişikliği sorunu ile etkin söze sahip ülke ve idarecilerini de kapsayan 

daha geniş bir katılımcı grubuyla, iklim değişikliği ile mücadele etme ve bu problemin çözümü konusunda bilime daha 

fazla katkı sağlamak dileklerimizle. 

Saygılarımla  
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