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III. İSTANBUL KARBON ZİRVESİ
III. İstanbul Karbon Zirvesi 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği
(IETA), İTÜ Arı Teknokent ve İTÜNOVA TTO desteğinde Sürdürülebilir
Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından gerçekleştirildi. Zirvede
"Karbon Yönetimi, Karbon Teknolojileri ve Karbon Ticareti" üst başlığı
ile Paris Anlaşmasının ülkemiz ve dünyamız için ne anlama geldiği ve
uygulamalarının nasıl olacağı konusuna yoğunlaşıldı. T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği
Dairesi uzmanlarıyla eşgüdümde hazırlanan programda, dokuz oturumda
48 uzman delegelerle buluştu. Etkinlikte, iklim değişikliği ile mücadelede
söz sahibi olan uluslararası ve ulusal lider kuruluşlarının uzmanları,
enerji yoğun sanayi kuruluşları, finans sektörü, üniversiteler, sivil toplum
örgütleri, medya ve gençlerle bir araya geldi. İş dünyasının büyük ilgi
gösterdiği Zirveyi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarından bürokrat ve teknokratlar,İstanbul
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü mensupları ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi iştirak firmaları mensupları izledi. T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi
uzmanları oturumlarda sunumları ile molalarda yüz yüze görüşmelerle
paydaşlarla yakın iletişim kurdular.
Açılış oturumunda Zirve Başkanı Siddarth Yadav, Zirve Program Kurulu
Başkanı, İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu,
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit delegelere hitap ederek Zirvenin
önemini Türkiye ve iklim değişikliği ile mücadele açısından vurguladılar.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Oral, Avrupa
Komisyonu İklim Hareketi Genel Müdürlüğü (DG-CLIMA) Politika
Sorumlusu Dimitrios Zevgolıs, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) Küresel Destek Programı Koordinatörü Damiano Borgogno
ve IETA Avrupa Politikası Direktörü Sarah Deblock, Paris Anlaşmasını
ayrıntılarıyla masaya yatırdılar.
İklim finansmanı ve karbon fiyatlandırması için uluslararası seçenekler
konusunu İslami Kalkınma Bankası, Avrupa Yeniden Yapılanma ve
Kalkınma Bankası (EPRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Carbon
Trust kuruluşlarının yöneticileri delegelerle paylaştı.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk
"Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanları (NEUKB): Türkiye
Ekonomisi İçin Çıkarımlar" oturumunu yönetti. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı İklim Değişikliği Daire Başkanı Mehrali Ecer, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Çevre Yönetimi Daire Başkanı Murat
Hardalaç bakanlıklarının konuya yaklaşımı ortaya koyarken, Bölgesel
Çevre Merkezi (REC Türkiye) Direktörü Rifat Ünal Sayman konunun
çevresel ve ekonomik avantajlarını vurguladı. Prof. Öztürk'ün samimi,
neşeli yaklaşımı ile konu üzerindeki söylemleri salonun alkışlarıyla
desteklendi.

BORUSAN Danışmanlık ve Ortak Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Ercan Çelik, DOW Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Genel
Müdürü İhsan Necipoğlu, HEXAGON Katı Atık Yönetim Kurulu Başkanı
Jan Nahum ve ZORLU Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, şirketlerinin
karbon yönetimi başarılarını "Karbon Yönetimi ve Endüstri" oturumunda
sundular. Liderlerin enerji ve kimya sektörlerinde sürdürülebilirlik
yönetimi uygulamaları katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.
Zirvede iklim değişikliği, ekosistemler ve gıda etkileşimi konusu orman
ve arazi kullanımına odaklanılarak incelendi. Türkiye sera gazı emisyonu
izleme, raporlama ve doğrulama sistemi sanayinin bakışı ve önündeki
engeller belirtilerek sunulurken avantajlar da öne çıkarıldı. Türkiye
Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF),
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye Kalkınma Bankası,
Garanti Bankası konuşmacıları işletmeler için düşük karbon finansmanı
seçeneklerini anlattılar.
DÜNYA Gazetesi Uluslararası İlişkiler Editörü Didem Eryar-Ünlü
başkanlığındaki oturumda HÜRRİYET Gazetesi Köşe Yazarı Melis Alphan,
IKLIMEKONOMISI.ORG Editörü Pelin Cengiz ve GOOD4TRUST.ORG
Kurucu ve Kışkırtıcısı Uygar Özesmi tarafından yapılan değerlendirmeler
ile iklim değişikliğin ulusal medyada yeterince yer almadığı, bu konuda
gazetecilere ve sivil topluma ciddi görevler düştüğü öne çıktı.
Zirvenin son oturumunda, iki gün boyunca incelenen konular ışığında
"Yeşil Büyüme: Türkiye İçin Seçenekler" başlığı ile ülkemizin düşük karbon
ekonomisine geçişindeki avantaj ve dezavantajlar ortaya konuldu. Enerji
üretiminde ve enerji yoğun sektörlerde kaynak verimliliği gerekliliğinin
vurgulandığı oturumda, sürdürülebilir büyümenin bileşenleri irdelendi.
Enerji sektörünün en yeni kurumu Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ),
ilk kez bu Zirvede iklim değişikliği ile mücadele edenlere sesini duyurdu.
EPİAŞ Piyasa Operasyonları Direktörü Fatih Yazıtaş "Beyaz Belge" ve
"Yeşil Sertifika" belgelendirmeleri ile kurulması planlanan karbon
piyasasını anlattı.
III. İstanbul Karbon Zirvesi sunumları e-kitap olarak düzenlendi ve Zirve
sitesinde paylaşıma açıldı.
II. İstanbul Karbon Zirvesi öncesinde "ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik
Yönetim Sistemi" belgesi almak üzere RINA Türkiye’ye başvuran SÜT-D,
standardın gereklerine uygun çalışmalarını yürüttü. Zirve planlama ve
uygulama süreci, diğer deyişle Zirve öncesi, Zirve sırasında ve sonrasında
gerçekleştirilen tüm çalışmalar sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yönetim
süreci içine alındı. Türkiye'nin ilk ve tek "ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik
Yönetim Sistemi" sertifikasını SÜT-D, 30 Kasım 2015 tarihinde RINA
Türkiye'den teslim aldı. SÜT-D, başta III. İstanbul Karbon Zirvesi olmak
üzere tüm çalışmalarında sürdürülebilir yönetim stratejisini uygulamakta,
etkinliklerini düşük karbon ve su ayak izli kılmak için gayret göstermekte,
en iyi atık yönetimi için uğraşmaktadır.
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Zirvede "Düşük Karbon Kahramanları Ödül Töreni" gerçekleştirildi. ABD,
İngiltere, Çin ve Almanya’dan gelen başvurular ile 58 proje ödüle aday
oldu. SÜT-D ikincisini verdiği bu ödüle başvuru sayısının artması, lider
firmaların ilgisi, yabancı ülkelerden adayların bulunması ve ödülünün
itibarlı konumundan gurur duymaktadır. Her bir ödül, verilme gerekçesi
belirtilerek kazananlara sunuldu. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk de her bir ödülü takdim ederken,
ödüllendirme gerekçelerine atıf yaparak konuşmasını yaptı ve ödül
alanları taltif etti.
Bu yıl ödül başvurularında ve kazananlar arasında enerji sektörü öne
çıktı. Atıktan enerji üretiminde sürdürülebilir atık yönetimi karbon
azaltımı başarıları ile İzaydaş, Körfez Enerji, Hexagon Katı Atık Yönetimi
firmaları Düşük Karbon Kahramanı olurken, DB Tarımsal Enerji tarladan
egzoza biyodizel üretimi, Borusan EnBW Enerji Balabanlı rüzgar enerji
santrali, Türk Hava Yolları yakıt tasarrufu azaltımı projeleriyle Düşük
Karbon Kahramanı ilan edildiler. Sıfır karbon ayak izi ormanları projesi
ile başardıkları karbon yönetiminin teknik ve sosyal çıktıları Zorlu Enerji
Grubu'nu Düşük Karbon Kahramanı yaptı. Akçansa, klinker üretim
hattı baca gazından mikroalg üretiminde karbondioksit tutulması, Esan
Eczacıbaşı sıfır karbon salım hedefli maden stok sahası yönetimi, Enat
Endüstriyel Ağaç, hızlı büyüyen ağaçlı yeni ormanlarla karbon yutak
alanları kazandırılması çalışmaları ile ödüllendirildi. Dow Türkiye,
mevcutlara göre küresel ısınma potansiyeli düşük, yeni nesil, geri
dönüşebilir membran ürünü ile Green Chemicals ise çevre dostu atık su
arıtımı kimyasalı ile Düşük Karbon Kahramanı ödüllerini aldılar. İklim
değişikliği eylem planı ve uygulamaları ile Garanti Bankası, karbon-nötr
bankacılık projesi ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ödüle layık
bulundular.
Yerli şirketler yanı sıra Almanya’dan Bonn iklim projesi ile başvuran
Uluslararası Temiz Enerji Ortaklık Vakfı İklim Teknolojisi Merkezi,
biyokütle enerjisi kullanımı yoluyla sera gazı azaltımı projesi ile ABD’deki
Rutgers EcoComplex, karbon tutma ve depolama konulu çalışmasıyla
İngiltere’deki Coventry Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Seyed Shariatipour
Düşük Karbon Kahramanı ödülünün sahibi oldular.
SÜT-D bu yıl bir kişi ve sivil toplum örgütünü kendi izleme ve
değerlendirmesi ile Düşük Karbon Kahramanı olarak belirledi. Türkiye
Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED) Onursal
Başkanı Özkan Ağış ve TÜRKOTED, 1998'den bu yana, aynı anda elektrik,
ısı ve/veya buhar üretimi (kojenerasyon) için uğraş verirlerken, enerji
üretimde karbon azaltımı konusunun önemi ve bilinirliği için yaptıkları
çalışmalarla Düşük Karbon Kahramanı ilan edildiler.
Ödül töreni ardından SÜT-D Gençlik Kurulu, Müsteşar Prof. Dr. Mustafa
Öztürk'e İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. tarafından özel tasarlanan cam
bahçe uygulaması (teraryum) sundu. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. doğanın

güzelliğini sahneye taşıyan tasarımı ve Düşük Karbon Kahramanı duvar
bahçe panosu ile Zirveyi yeşillendirdi.
III. İstanbul Karbon Zirvesinde SÜT-D bir ilki daha gerçekleştirdi.
SÜT-D üretim-tüketim ve hizmet için sürdürülebilirlik olgusunda
toplumda kapasite oluşturma, konunun farkındalığını artırma, ulusal
ve uluslararası etkinliklerle yaygın etki yaratma hedefine uygun
olarak “Küçük Karbon Kahramanları” başlığı ile okul öncesi çocuklara
ulaşarak “Sürdürülebilir Yaşam Kültürü” kazandırılması ve karbonunu
iyi yöneten nesiller yetişmesine katkı yapmak üzere ardışık etkinlikler
planlamaktadır. İlk etkinlik için pilot okul olarak Eko-okul unvanlı İTÜ
Geliştirme Vakfı Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu ile paydaş olunmuştur.
Zirveden miniklerin karbon temizliği çağrısı yükselmiş ve “Küçük Karbon
Kahramanları Gösterisi” yaparak iklim değişikliğine karşı en renkli ve
müzikli mücadeleyi gerçekleştirmişlerdir. Minikler şarkılar ve resimlerle
"Karbona karşı bizim de sözümüz" var dediler. Müzik Öğretmeni Elif
İzibelli’nin yazdığı, teması doğayı korumak ve karbon salımını önlemek
olan “Doğadan Mesajınız Var” adlı pop türünde şarkı ile “Kayıp Orman ve
Renk Renk Çiçekler” adlı şarkılar miniklerin enerjisi ile birleşince umutlar
arttı.
Daha güzel bir gelecek için
Bizler ele ele verelim
Bize armağan olan bu doğayı
Karbonlardan temizleyelim
diyen Küçük Karbon Kahramanlarının “Hayal Şehri”, “Su Altında
Yaşam” konulu resim sergisi ve hamurlarla rölyef çalışmaları da renkli
dünyalarının gücünü gösterdi. Miniklerin gösteri videosuna http://
www.istanbulcarbonsummit.org/tr/2016-kucuk-karbon-kahramanlari
adresinden erişebilirsiniz.
III. İstanbul Karbon Zirvesi ile kamu-özel sektör- akademi-gençler-sivil
toplum- medya özgür bir platformda yan yana gelerek iklim değişikliğine
dirençli Türkiye ve Dünya için yapılagelenler ve yapılması gerekenler
görüşüldü.Yazılı ve görsel basının ve özellikle sektörel dergilerin büyük
ilgi gösterdiği Zirveyi iki gün boyunca 972 delege izleyerek %70,0’i özel
sektör olmak üzere %15,0 kamu, %10 akademisyen, %3,5 öğrenci ve
%1,5 oranında medya katılımı gerçekleşti. Oturumlarda delegelerin sorucevap ile konuları ayrıntılandırmada katkısı büyük oldu. Zirve paralelinde
yapılan sergi delegelerin yüz yüze bilgilenmeleri için faydalı oldu. Zirve
öncesi ve ardından medya yönetimi ile Zirve hedef ve sonuçlarının yaygın
bilinirliğine katkı yapıldı.

III. ISTANBUL CARBON SUMMIT
III. İstanbul Carbon Summit, hosted by İstanbul Technical University
(İTÜ), was held on April 14-15, 2016 by the Sustainable Production and
Consumption Association (SPCA) with the support of the International
Emission Trading Association (IETA), İTÜ ARI Teknokent and İTÜNOVA
Technology Transfer Office (TTO). In the Summit, with the main heading
of “Carbon Management, Carbon Technologies and Carbon Trade”,
the focus was on the subject of what Paris Agreement means for our
country and our world, and how the practices will be. In the program,
which was prepared in coordination with the Climate Change Department
specialists from the Directorate General of Environmental Management
of the Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization, 48
specialists met with delegates in nine sessions. In the event, specialists
from international and national leader organizations, which have a voice
on the fight with the climate change, met with energy intensive industries,
finance sector, universities, non-governmental organizations, media and
the youth. Bureaucrats and technocrats from the Ministry of Energy and
Natural Resources, the Ministry of Science, Industry and Technology, and
the Ministry of Forestry and Water Affairs, officials from İstanbul Provincial
Directorate for Environment and Urbanization, and İstanbul Metropolitan
Municipality subsidiary companies followed the Summit, which caught
great attention from the business world. The Climate Change Department
specialists from the Directorate General of Environmental Management of
the Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization made
close contacts with shareholders via presentations in the sessions and face
to face conversations during the breaks.
During the opening session, Siddarth Yadav, the Summit Chair, Prof.Dr.
Filiz Karaosmanoğlu, the Summit Program Committee Chair, İTÜ Faculty
Member and SPCA Chair, Prof.Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Rector, and Nihat
Macit, the Assistant Secretary General of İstanbul Metropolitan Municipality
addressed to delegates, and emphasized on the importance of the Summit
with regards to Turkey and fighting climate change.
Prof.Dr. Nilüfer Oral, İstanbul Bilgi University Faculty Member, Dimitrios
Zevgolis, the European Commission Directorate-General for Climate
Action (DG-CLIMA) Policy Officer, Damiano Borgogno, the United Nations
Development Programme (UNDP) Global Support Program Coordinator,
and Sarah Deblock, IETA European Policy Director discussed the Paris
Agreement in detail.
The executives of the Islamic Development Bank, the European Bank
for Reconstruction and Development (EBRD), the International Finance
Corporation (IFC), and the Carbon Trust organizations shared the issue
of international options of climate financing and carbon pricing with
delegates.
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, the Undersecretary of the Ministry of
Environment and Urbanization, was the chair of “Turkey’s Intended
Nationally Determined Contributions (INDCs): Implications for Turkish
Economy” session. While the Head of the Climate Change Department
of the Ministry of Environment and Urbanization, Mehrali Ecer, and the
Head of the Management of Energy and Environment Department of the
Ministry of Energy and Natural Resources, Murat Hardalaç were revealing

the approach of their ministries to the issue, Regional Environment
Center (REC Turkey) Director Rifat Ünal Sayman emphasized on the
environmental and economic advantages of the issue. Prof. Öztürk’s
candid and joyful approach, and discourse on the issue was supported with
applause from the audience.
BORUSAN Consulting and Shared Services Board Chairman Canan Ercan
Çelik, DOW Turkey & Central Asia General Director İhsan Necipoğlu,
HEXAGON Solid Waste Management Board Chairman Jan Nahum, and
ZORLU Energy General Manager Sinan Ak presented carbon management
success of their companies in “Carbon Management and Industry” session.
Sustainability management applications of the leaders in energy and
chemistry sectors received a great deal of interest from the participants.
In the Summit, climate change, ecosystems, and food interaction issues were
examined by focusing on the use of forests and lands. While presenting the
greenhouse gas emission monitoring, reporting and verification system of
Turkey, by defining the industry view and obstacles in front, the advantages
were also remarked. Speakers from the Turkish Mid-Size Sustainable
Energy Financing Facility (MidSEFF), the Industrial Development Bank of
Turkey (TSKB), the Development Bank of Turkey, and the Garanti Bank
explained low carbon financing options for businesses.
In the session under the chairmanship of DÜNYA Newspaper International
Relations Editor Didem Eryar-Ünlü, with the evaluations of HÜRRİYET
Newspaper Columnist Melis Alphan, IKLIMEKONOMISI.ORG Editor Pelin
Cengiz, and the Founder and Provocateur of GOOD4TRUST.ORG Uygar
Özesmi, it came to the front that climate change wasn’t addressed enough
on the national media, and journalists and civil society have significant
tasks on this issue.
During the last session of the Summit, in the light of the issues examined
for two days, advantages and disadvantages of transition of our country to
low carbon economy were revealed with the title of “Green Growth: Options
for Turkey”. In the session where the necessity of resource productivity
in energy production and energy intensive sectors was emphasized, the
elements of sustainable growth were addressed. In the Summit, the
youngest organization of energy sector, the Energy Markets Business
Corporation (EPIAŞ) spoke to the ones fighting with climate change for the
first time. EPIAŞ Director of Market Operations, Fatih Yazıtaş explained the
carbon market which is planned to be established with “White Paper” and
“Green Certificate” licensing.
III. İstanbul Carbon Summit presentations were compiled as an e-book
and made available at the Summit website.
SPCA, applied to RINA Turkey for the "ISO 20121 Event Sustainability
Management System" certificate before the II. Istanbul Carbon Summit,
carried out its work in accordance with the requirements of the standard.
Summit planning and implementation process, in other words all the
works done before, during and after the Summit were included in
management process with a sustainability approach. SPCA received the
first and only “ISO 20121 Event Sustainability Management System”
certificate in Turkey from RINA Turkey on November 30, 2015. In all of its
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work, particularly in the III. İstanbul Carbon Summit, SPCA implements
sustainable management strategy, endeavors to render its events with low
carbon and water footprint, and struggles for the best waste management.
“Low Carbon Heroes Award" Ceremony was held in the Summit. 58
projects from the USA, England, China and Germany were candidates
for the award. SPCA is proud of the award, which is given for the second
time, with the increase in the number of applications, the interest of
leading companies, the presence of candidates from foreign countries and
its honorable position. Each award was presented to its winner with the
reason of awarding. While presenting each award, the Undersecretary of
the Ministry of Environment and Urbanization, Prof. Dr. Mustafa Öztürk
gratified each winner, and made his speech by addressing the reason of
awarding.
This year, energy sector stood out in the award applications and among the
winners. While İzaydaş, Körfez Energy, Hexagon Solid Waste Management
became the Low Carbon Heroes in waste to energy generation with their
sustainable waste management carbon reduction achievements, DB
Agricultural Energy with its biodiesel production from field to exhaust
project, Borusan EnWB Energy with its Balabanlı wind power plant
project, Turkish Airlines with its fuel saving project were announced as
the Low Carbon Heroes. Technical and social outcomes of the carbon
management that was achieved with zero carbon footprint forests project
made Zorlu Energy Group a Low-Carbon Hero. Akçansa with its capturing
carbon dioxide in microalgae production from the stack gas in clinker
production line project, Esan Eczacıbaşı with its zero carbon emissiontargeted mine stockyard management project, Enat Industrial Tree with
its gaining carbon sinks with new forests having fast growing trees project
were awarded. Dow Turkey, for new generation, recyclable membrane
product having lower global warming potential compared to the existing
ones, Green Chemicals, for environment friendly wastewater treatment
chemical, received their Low Carbon Hero awards. Garanti Bank with its
climate change action plan and applications, Industrial Development Bank
of Turkey (TSKB) with its project of carbon neutral banking were worthy
of the award.
Alongside the national companies, International Clean Energy Partnership
Association Climate Technology Centre with Bonn climate project from
Germany, Rutgers EcoComplex with greenhouse gas reduction with
biomass energy use project from the USA, Dr. Seyed Shariatipour, a faculty
member of Coventry University in England, with his carbon capture and
storage project were awarded with Low-Carbon Hero award.
This year, SPCA with its own tracking and evaluation designated one person
and one non-governmental organization as Low-Carbon Heroes. Turkish
Cogeneration & Clean Energy Technologies Association (TÜRKOTED)
Honorary President Özkan Ağış and TÜRKOTED are announced as LowCarbon Heroes for their effort on the importance and awareness of carbon
reduction in energy production while endeavoring for the simultaneous
electric, heat and/or steam production (cogeneration) since the year of
1988.

After the award ceremony, SPCA Youth Committee presented a terrarium,
especially-designed by the İstanbul Tree and Landscape Corporation, to the
Undersecretary Prof. Dr. Mustafa Öztürk. The İstanbul Tree and Landscape
Corporation greened the Summit with its design revealing the beauty of
the nature to the stage, and with the Low-Carbon Hero wall-garden panel.
SPCA broke one more new ground at the III. İstanbul Carbon Summit.
SPCA, being in line with its target of building capacity in the community
on the sustainability phenomenon for production-consumption and
service, increasing the awareness of the subject, and creating widespread
impact with national and international events, plans consecutive events
by reaching pre-school children with the title of “Little Carbon Heroes” to
bring them "Sustainable Living Culture", and to contribute to the growing
generations who have good carbon management skills.
For the first event as a pilot school, a cooperation has been made with İTÜ
Development Foundation Dr. Sedat Üründül Private Kindergarten which
has an eco-school title. The little ones raised voice for carbon cleaning, and
created the most colorful and musical struggle against the climate change
by making “Little Carbon Heroes Show”. The little ones said “Against
carbon, we do also have a word to say” with songs and paintings.
When the nature protection and prevention of carbon emission themed
pop songs of "You Have Got a Message from the Nature” and “Lost Forest
and Multicolored Flowers”, written by music teacher Elif İzibelli, merged
with the energy of little ones, the hopes were raised. Also, “Dream City”
and “Underwater Life” themed painting gallery, and relief works made
with play doughs showed the power of The Little Carbon Heroes colorful
world, singing as
For a better future
Let’s join hands
Let us clean this nature from carbons
Which is a gift to us.
You can reach the video of the little ones from http://www.
istanbulcarbonsummit.org/little-carbon-heroes/.
Public - private sector – academia - youth – civil society - and the media
came side by side on a free platform, and discussed what has been done so
far and the needs to be done for a climate-resistant Turkey and the world
at the III. İstanbul Carbon Summit.
Drawing a great deal of attention of printed and visual media and
especially sectoral journals, the Summit was followed by 972 delegates for
two days. 70% of the participants were representatives from private sector,
15% were public officials, 10% were academics, 3.5% were students, and
1.5% were press members. There was a great deal of contribution to
elaboration of the issues by the delegates in the Q&A parts of the sessions.
The exhibition held in the meantime was useful for enlightenment of the
delegates face to face. Media management activities undertaken before
and after the Summit made contributions to spreading of the objectives
and results of the Summit.
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