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VI. İstanbul Karbon Zirvesi 9 Nisan 2019 tarihinde, İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) tescilli yeşil yerleşkesi ev sahipliğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D)
tarafından gerçekleştirildi. “1,5 Derecelik Küresel Isınmaya
Karbon Yönetimi İle Dur Demek İçin Yeşil Ekonomi Yolu” odak
konusuyla kamu, yerel yönetimler, sivil toplum, iş dünyası,
akademi ve gençler konusunun lider platformunda bir araya
geldi. Ulusal ve uluslararası lider kuruluşlarının uzmanlarının
yer aldığı Zirvede, başta enerji ve atık sektörleri olmak üzere
kimya, demir-çelik, çimento, gıda, zincir market, elektrikli ve
elektronik eşya, telekomünikasyon, bankacılık ve de finans
sektörlerinin üst düzey temsilcileri Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı (COP
24) ardından, 2020’de yürürlüğe girecek Paris İklim Anlaşması öncesinde iklim değişimine dirençli Türkiye için yan yana
geldiler. Zirveyi İTÜ Doktora Öğrencisi ve SÜT-D İşbirliği Koordinatörü Enda Tolon sundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci’nin açılışını yaptığı zirvede bakanlık iklim ve atık dairesi uzmanları bulundu. Zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi (EVÇED) uzmanlarıyla yer
aldı. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Korkmaz Enes Ergun ve beraberinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi uzmanları, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Özdemir ve enstitü mensupları,
Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Reformu Genel Müdürlüğü
Arazi Islahı ve Sulama Sistemi Daire Başkanı Bekir Sıtkı Özbek, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr.Selma Ayaz ve enstitü uzmanları,
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, organize sanayi bölgeleri ve yerel yönetim mensupları Zirvede
temsiliyet yaptılar.
İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu açış konuşmasında “Kıymetli delegelerimiz İTÜ’nün
tescilli yeşil yerleşkesine hoşgeldiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sebahattin Dökmeci sizi saygı ile selamlıyorum. Karbon yaşamımızın, endüstri gelişiminin yapı taşıdır. Karbon kahvemizde,
parmağımızda, atmosferimizde, sözün özü her yerdedir. Evrende en çok bulunan dördüncü element karbonun üç farklı
kristal yapısı vardır. Eğer karbon yapıda serbest dağılımda ise
“Kömür”, atomlar altıgen kristal yapıdaysa “Grafit”, atomlar
kübik kristal yapıda dizilmişse “Elmas” olur. Elmas işlenince
pırlanta olur. Çoğu kayalarda bulunan ve çeşitli bileşiklerin
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yapısında yer alan karbonun gezegenimizde bir doğal döngüsü vardır. Karbon döngüsü dünyamızın sıcaklığını adeta
bir termostat gibi sabit tutar. Yaşayan karbon milyonlarca
yılda dönüşür. Kömür, petrol, doğal gaz olur. Bu kaynakların
yakılmasında çıkan karbondioksit insanoğlu eliyle karbon
döngüsüne kötü müdahale ederek gezegenimizin iklimini
değiştirmektedir. İklim değişimiyle mücadele karbon
yönetimidir. Karbon yönetimi için fertlere ve endüstriye,
hepimize görev düşmektedir. Bu gün burada yetkin
konuşmacılarımız ve sizlerle küresel ısınmaya dur demek için
olagelenleri masaya yatıracağız. SÜT-D olarak İstanbul Karbon Zirvesi, Düşük Karbon Kahramanları, Küçük Karbon Kahramanları ve yıl boyu süren etkinliklerimizle sürdürülebilir
yaşam için uğraş veriyoruz. Zirvemizi desteklerini sunan
başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji
Verimliliği ve Çevre Dairesi (EVÇED) başta olmak üzere sivil
toplum ve iş dünyasındaki yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli paydaşlarımız, değerli delegelerimiz sizler
için özenli bir program hazırladık. Yine güzel bir bahar günü
birlikteyiz. Sizlere Zirvemize icabetiniz ve sunacağınız katkı
için samimi teşekkürümü peşinen sunuyor ve verimli bir gün
diliyorum” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür
Yardımcısı Sebahattin Dökmeci konuşmasında zirvede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hava ve su
kirliliği, toprak bozulması, ormansızlaşma, iklim değişikliği
ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi çevre sorunlarının siyasi sınırlar tanımadığını; insan ve çevre sağlığı, canlı türleri ve gıda
güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek
iklim değişikliği hususunda da çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü belirtti ve “2050 Düşük Karbonlu Kalkınma” projesini
anlattı. Ülkemizin sahip olduğu genç nüfusla, güçlü kamu
yapısı ve özel sektör dinamizmi ile önemli adımlar atacağına
inandığını belirten S. Dökmeci bu anlamda tüm paydaşlarımız ile etkin, yapıcı ve dinamik bir işbirliği kurmamız gerektiğini düşünüyor ve “Mutlu bir hayat, kendi doğasıyla uyum
içinde olan bir hayattır” sözlüyle de bu düşüncesini ifade etti.
S. Dökmeci oturumları izlerken, oturum aralarında delegelerle sohbet ederek Zirvede büyük ilgi gördü.
“Yeşil Ekonomi: İklim Finansmanı ve Karbon Piyasası” oturumu başkanı Escarus Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)
Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak iklim finansmanı ve karbon piyasaları konularının farklı
ölçeklerde ve çok boyutlu olarak ele alınması gerektiğini söyleyerek finansal ürünlerin çeşitlendirilmesi kapsamında farklı
finansal araçların varlığını belirtti. Dr. Kavak meselenin tematik açıdan (azaltım ve uyum), kaynak sağlayıcısı açısından
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(kamu ve özel), sektörel açıdan (enerji, ulaştırma, tarım, su,
vb.), politika araçları açısından (piyasa temelli olan ve olmayan) ve coğrafi ölçek açısından (uluslararası, bölgesel, ulusal
ve yöresel) farklı biçimde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Azaltım finansmanının uyum finansmanını geride
bıraktığını, ancak yeni dönemde uyuma da ağırlık verilmesi
gerektiğini ifade eden Dr. Kavak, yeşil ekonomi tanımının
farklılıklar arz ettiğini ve taksonomilerin standartlaştırılması
arayışlarını sürdüğünü ifade etti.
İş Bankası Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Uzmanı Ünay
Karpuz, sürdürülebilirlik ve yeşil finansman alanındaki çeşitli
uygulamaları ve enerji dönüşümü yaklaşımlarını anlatarak,
temalı kredilerin çeşitlendirilmesinin dönüştürücü işlevine
vurgu yaptı. Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi, UN Global
Compact, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi gibi uygulama ve
girişimlere değinen Ü. Karpuz enerji dönüşümü yaklaşımı
kapsamında yapılanlara açıklayarak bugüne kadar İş Bankası’nın 7416 MW büyüklüğünde 615 yenilenebilir enerji santralini finanse ettiğini anlattı. Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim
Sistemi kapsamında bugüne kadar finansmanı reddedilen
büyük hacimli projelere de değinen Karpuz, bu yaklaşımın
yeşil ekonomiye dönüşümde nasıl kritik bir rol oynadığını da
izah etti.
TSKB Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürü Kadir Sancar konuşmasına TSKB ilkleriyle başlayarak, iklim bağlantılı
riskleri ve iklim değişimi kökenli afetler konusuna dikkat
çekti. Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme yaklaşımının
proje finansmanı öncesinde kritik bir aşama olduğunu, Paris
Anlaşması hedeflerine ulaşabilmek için yenilikçi finansman
çözümleri gereğini açıkladı. TSKB’nin sürdürülebilirlik
konusunda birçok ilki gerçekleştiren bir banka olduğuna değinen K.Sancar TSKB’nin ihracını yaptığı Yeşil Tahvil örneğini
ve iklim bağlantılı riskleri anlatarak iklim-kaynaklı tabii afetlerin yol açtığı zararların büyüklüğüne değindi. 2018 yılında bu
afetlerin yol açtığı zararın 330 Milyar Dolar olduğunu belirten
Sancar, bunların yarıdan fazlasının sigorta kapsamı dışında
olduğunu ifade etti.
Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği (IETA) Uluslararası Politika
Direktörü Stefano De Clara, karbon piyasalarını durumunu
harita ve görsellerle anlatarak, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS),
karbon vergisi uygulamaları ve hibrid uygulamalarının henüz
dünya nüfusunun sekizde birini kapsadığını belirterek, emisyon ticaretindeki genişlemeyi tarihsel olarak özetledi. Paris
Anlaşması’nın raporlama gereklerini, ulusal gönüllü katkıları ve 6. maddenin ilgili bentlerini açıklayan de S.Clara, yeni
emisyon azaltım mekanizmalarının sunduğu potansiyel ve
işbirliği fırsatlarına değinerek, uluslararası havacılık karbon

sıfırlama ve azaltma programı olarak ortaya çıkan CORSIA’yı
da bir örnek olarak ayrıntılı biçimde açıkladı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Direktör Yardımcısı,
İklim Finansmanı ve Karbon Piyasaları Başkanı Jan-Willem
van de Ven, EBRD bünyesinde Paris Anlaşması doğrultusunda yapılan iç faaliyetlerin çerçevesini, EBRD’nin yeşil ekonomi
konusundaki yolculuğunu anlatarak enerji verimliliği çalışmalarının zamanla kapsamının genişleyerek yeşil ekonomi
yaklaşımına evrildiğini, Türkiye’de 11 Milyar Avro’lık 283 projenin finanse edildiğini açıkladı. 2018 yılında 1 Milyar Avro
kredi verildiğini ve bunun 580 Milyon Avro’luk kısmının yeşil
projelere ayrıldığını bildiren J.W.Ven Paris Anlaşması ve CORSIA irdelemesi yaptı.
“Türkiye’nin İklim Değişimi ile Mücadelesi” oturumunda Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman başkanlığında mevzuat ve Türkiye’nin düşük karbon
ekonomisi yolu ortaya konuldu. R.Ü. Sayman “Çok sayıda etkinlikte bulunuyorum. Böylesi ilgili ve kalabalık delegeyi her
zaman görmüyorum. Siz katılımcılara hitap etmekten memnuniyet duyuyorum” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Çevre
ve Şehircilik Uzmanı Aydın Erhan Durmaz iklim değişikliği
konusundaki mevzuatın tarihsel gelişimini, yürütülen büyük
projeleri, Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı
Eylem ve Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi, Yerel
İklim Değişikliği Eylem Planlarının (YİDEP) Hazırlanması konularında ayrıntılı bilgi vererek, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında uluslararası süreçlerin etkin biçimde takip edileceği, ülkemizin ulusal çıkar ve
öncelikleri doğrultusunda belirlenen pozisyonumuza uygun
olarak müzakerelerin yürütüleceği, Taslak İklim Kanunu hazırlanması, İklim-Net Veri Tabanı geliştirilmesi ve Türkiye’nin
İklim Değişikliği 8. Ulusal Bildirimi ile 3. İki Yıllık Raporunun
hazırlanması çalışmaların başlatılacağı bilgilerini sundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık İşleme Dairesi Evsel Atıklar Proje Şube Müdürü
Demet Erdoğan sayılarla ve mevzuat ile atık yönetiminin
Türkiye görünümünü ortaya koyarak, atık tipi-değerlendirme teknolojilerini açıklayarak Ulusal Atık Yönetim ve Eylem
Planı 2023’e vurgu yaptı. Belediye atıkları ve çevre sorununa
odaklanan D. Erdoğan, atık sektörü sera gazı emisyonlarının
toplam emisyonların %3,6’sı ve atık sektörünün toplam metan emisyonlarının %28,8’inden sorumlu olduğunu belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre
Dairesi (EVÇED) İklim Koordinatörü Ali Osman Kılınçaslan,
Türkiye’nin iklim değişikliğindeki sorumluluğundaki yeri ve
bu sorumlulukta enerji sektörünün konumu, Türkiye yeni-
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lenebilir kaynak potansiyeli ve sektörün gelişimi, Türkiye’de
enerji verimliliği, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı başlıklarını anlatarak, iklim değişikliği ile mücadelenin iki önemli
aracının yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği olduğu bilgisini verdi. Oturumlar delegelerin sorularıyla enerji
kazanarak verimli ilerledi.
İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu başkanlığındaki “Karbon Yönetimi ve Endüstri”
oturumunda ZORLU ENERJİ Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan
Sorumlu Genel Müdür Ali Kındap kurulu güçleri ve 2007’de
başlayan sürdürülebilirlik serüvenleri anlatarak, 2016-2017
arasında ciro artışı ve emisyonlarda azalma ile USD ciro başına karbon salımını %31 düşürdüklerini belirterek jeotermal
santraller kaynaklı CO2 salımının düşürülmesi ve daha sürdürülebilir işletme koşullarının oluşturulması hedefli Jeotermal
Emisyonların Kontrolü Avrupa Birliği Projesi (GECO) hakkında
bilgi verdi.
ENERJİSA ÜRETİM Yenilenebilir Santrallerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan kuruluş tanıtımı ardından
Türkiye’de farklı bölgelerde kurulmuş olan yenilenebilir kaynaklı (hidroelektrik, rüzgâr, güneş) elektrik üretim santrallerinden üretilen enerji ile yılda yaklaşık 2 milyon ton CO2 azaltımı gerçekleştirme kapasitesine sahip olduklarını, elektrik
depolama teknolojileri, elektrikli ulaşım, büyük veri kullanımı, veri analitiği, akıllı şebekeler, yenilenebilir kaynaklı enerji
ve enerji verimliliği başlıklarını öne çıkararak 3D (Dijital, Dağıtık, Düşük Karbon) trendine verdikleri önemi vurguladı.
BSH Türkiye COO’su Joerg Schaupp markalarını sıralayarak,
ürün çevresel etkilerine ve döngüsel ekonomiye verdikleri önemi, 2015-2025 BSH Kaynak Verimliliği Programı kapsamında enerji, su, atık yönetimi uygulamalarını anlattı. J.
Schaupp “Kaynaktan üretime, üretimden tüketime karbon
ayak izimizi azaltmak için çalışıyoruz. Hammadde tedariğinde taşıt sayısı azaltarak, müşterilerimize kısa yolla ulaşarak
ve üretimde enerji verimliliği ve eko tasarımla karbon ayak
izimizi düşürüyoruz” dedi.
UĞUR METAL Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Meral sloganımız “İnsan ve doğa için geri dönüşüm” diyerek hızla büyüyen elektronik atık sorununun büyük riskler oluşturmaya
başladığını, 1 adet cep telefonu geri dönüşümüyle 9,20 kg
karbon emisyonunun atmosfere salımı önlenirken, 1 ağacın
kurtarılmasına, 13 litre petrolün kullanılmadan durmasının
gerçekleşeceği çarpıcı örneğini vererek elektronik atık geri
dönüşümünün önemine dikkat çekti. N. Meral “Faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon emisyonlarımızı karbon kredileri satın alarak Uğur Metal’i “Karbon-Nötr” haline getirmeyi
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hedefliyor ve karbon vergisi için bugünden hazırlıklı olmak
istiyoruz” dedi.
AKADEMİ ÇEVRE Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Işık entegre
atık yönetim tesisimizde karbon yönetimi için toplam atık
yönetimi ilkeleriyle atığa değer katıyoruz ve sosyal faaliyetlerimizle yaygın geri dönüşüm etkisi yaratıyoruz. Toplumda
bu konuların öğrenilmesi okul öncesinde başlamalı. İlkokulda çöpümü atacak yer bulamayınca cebimde taşırdım. Yatırımlarımızda enerji verimliliği yüksek, çevre dostu prosesleri
seçiyor, karbon ayak izimizi ölçüyor ve azaltma çalışmaları
yapıyoruz. 2013-2018 yılları arasında 47 milyon 519 bin 234
kWh enerji tasarrufu sağlayarak, 2 milyon 212 bin 163 kg sera
gazı emisyonu engelledik, 17 bin 459 adet ağaç kurtardık bilgilerini verdi.
AKADEMİ ÇEVRE, AKÇANSA, BSH TÜRKİYE, EPİAŞ, ESCON, İSTAÇ, İZAYDAŞ, MTGREENWORKS, TSKB, UĞUR
METAL sergide yer alarak delegelere iklim değişimiyle mücadele yollarını paylaştılar. Delegelerin büyük ilgi gösterdiği İZAYCAN atık sektörünün Zirvede kuvvetli duruşu ile atık
yönetiminin karbon yönetimindeki vazgeçilemez yerinin neşeli temsiliyeti oldu.
Okul öncesi çocuklardan başlayarak, gençlerin farkındalığı
ve karbonunu iyi yöneten nesiller yetişmesine katkı için uğraş veren ve karbon ayak izi azaltımını sürdürülebilir yaşam
kültürünün temel öğelerinden biri olarak gören, SÜT-D’nin
2019 Küçük Karbon Kahramanı olarak Seferihisar Çocuk Belediyesi ilan edildi. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım
Fonu (UNICEF) Çocuk Dostu Kent olma hedefi olan Seferihisar Belediyesi, “Çocuk Dostu Seferihisar” uygulamalarını
geliştirmekte ve Seferihisar Çocuk Belediyesi’nde çocuklar
sesini duyururak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini öğrenmekte, yaşamlarına bu hedefleri katmakta ve karar alma
mekanizmalarında yer almaktadır.
https://www.istanbulcarbonsummit.org/tr/2019-kucukkarbon-kahramanlari/ adresinde Seferihisar Çocuk Belediyesi videosu izlenebilir.
SÜT-D 2019 Düşük Karbon Kahramanı Ödül Töreni Zirvede
yapıldı. Sera gazı salımlarını azaltarak iklim değişimi ile mücade eden, sürdürülebilirlik stratejisi ile ilerleyen, diğer deyişle
karbon muhasebesini iyi tutan proje ve uygulamaları taltif
etmek üzere beşincisi sunulan ödüle başvuru sayısı rekor kırdı. 88 aday değerlendirilerek 29 kuruluşun teknik uygulamalar ile karbon azaltımı konusundaki eğitim ve bilinçlendirme
çalışmaları ödüllendirildi. Her bir ödül İTÜ Öğretim Üyesi ve
SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Karaosmanoğlu’nun gerekçelendir-
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mesi ardından kuruluşların üst düzey yöneticilerine kuvvetli
alkışlar ve gülümsemeler eşliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin
Dökmeci tarafından takdim edildi.
Enerji dönüşümünün vazgeçilemez fosil enerji kaynağı doğal
gaz konulu üç ödül verildi. Bırakalım Doğal Kalsın, İklim
Korunsun çalışmasıyla Aksa Doğalgaz, Sosyalgaz projesiyle
Bursagaz, Doğal Gaz Santralindeki Suyun Yeşil Gücü adlı
uygulamasıyla Enerjisa Üretim ödüllendirildi.
Tarımın karbon kahramanları olarak Afşar Ellerden İklim Dostu
Afşar Bala’m Ürünler ile Afşar Bala’m Kadın Kooperatifi,
İklim Dostu Tarım İçin Basınçlı Sulama projesiyle ile Basınçlı
Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD), 1 Domates 5
Ton Karbon Kurtarıyor diyen ITC Entegre Atık Yönetimi,
Topraksız Tarımla İklim Değişimiyle Mücadele eden İstanbul
Ağaç ve Peyzaj ödülün sahibi oldu.
Karbonunu iyi yöneten tesis ve ürünlerde karbon yönetimi
başarıları konusunda Enervis Alüminyum Ergitme Fırınında
Atık Isı Geri Kazanımı, Escon En Enerji Verimli Gıda Tesisi,
Green Chemicals Enerjisiz Sıfır Karbon Ayak İzi İle Tek
Banyoda Kaplama, Thermax Büyük Tesiste Atık Isı Geri
Kazanımı, Aluform Pekintaş Güneşle Üretim, Düşük Karbon
Ayak İzli Ürün, Nuh Çimento Düşük Karbon Ayak İzli Çimento
Formülasyonu, BSH Türkiye İklim Dostu Yüzey Temizleme
uygulamalarıyla Düşük Karbon Kahramanı oldular.
Aves Atık Bitkisel Yağ Biyodizeliyle Daha Az Karbonlu Yollar,
Biyodizel Sanayi Derneği ise Yerli Yeşil Yakıt Biyodizel
projeleriyle ödül kazandılar.Öztürk Enerji-Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi Organik Atıklar Enerjiye Dönerek
Sıfırlanıyor, Pendik Belediyesi Ambalaj Atıklarını Topla, Ayır
projeleri de ödüllendirildi.

Nestle Türkiye’nin Taşımada Çevreye Dost Seçimler projesi
ile Kalekim’in Sevkiyatta Faydalı İzler projesi iklim değişimine
dirençli lojistik başarısı olarak ödüllendirildi. Temiz Ulaşımla
Geleceğe Yatırım projesinin ulaştırma karbon ayak izi azaltımı
Zorlu Enerji’yi ödüllendirdi.
Karbon-Nötr Bankacılık projesi ile Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası (TSKB) ipi göğüsledi. Verimli Soğutma, İklim Dostu
Haberleşme projesi ile Türk Telekom, Leed Yeşil Sertifika
Standartlarında Boya Tesisi ile Polisan Kansai Boya, Yeşil
Düşün, Yeşil Hareket Et projesi ile Shell & Turcas Petrol
ödüllendirildi.
Karbon yönetiminin sosyal etkisi hedefli Akademi Çevre’nin
Eğitimle Geleceğin Karbon Ayak İzini Düşürelim, Kolza Geri
Kazanım’ın Daha Çok Eğitim, Daha Temiz Türkiye, İstanbul
Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’nin Karbon
Ayak İzimiz Yeşil, MT Greenworks’un SDG4Kids Çocuklarla
Sürdürülebilirlik Oyunu ödüle layık bulundu.
Yazılı ve görsel basının ve özellikle sektörel dergilerin büyük
ilgi gösterdiği Zirveye %75’i özel sektör olmak üzere %12
kamu, %6 akademisyen, %5 öğrenci ve %2 medya katılımı
olmak üzere 575 delege katıldı.
Zirve öncesi ve ardından SÜT-D ve paydaşlarının yaptığı
medya yönetimi ile Zirve hedef ve sonuçlarının yaygın bilinirliğine etkin katkı yapılarak farkındalık yaratıldı.
VI. İstanbul Karbon Zirvesi sunumları e-kitap olarak düzenlendi ve Zirve sitesinde paylaşıma açıldı.
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VIth Istanbul Carbon Summit was realized on April 9, 2019, by
the Sustainable Production and Consumption Association
(SPCA) hosted by the registered green campus of Istanbul
Technical University (ITU). The focus subject of the summit
was “Coming Together On Green Economy Road to Say ‘With
Carbon Management, Stop 1.5 Degrees of Global Warming’”.
The public enterprises, local administrations, non-governmental organizations, business world, academy, and youth
came together on this leading platform. The summit held
prior to Paris Climate Agreement that will be in force in 2020
and following the 24th Conference of Partners for the United
Nations Framework Convention on Climate Change was attended by the experts from the leading national and international organizations and also high-level representatives from
primarily energy and waste sectors and also from chemistry,
iron-steel, cement, food, chain markets, electrical and electronic goods, telecommunication, banking and finance. The
summit’s introductory speech done by Enda Tolon, Ph.D.
Student of ITU and Cooperation Coordinator of SPCA. The
Deputy Director-General did the summit’s opening speech
for Environmental management of the Ministry of Environment and Urbanization, Sebahattin Dökmeci also in attendance with the climate and waste department experts of
the Ministry. In the summit, there were also the experts from
the Ministry of Energy and Natural resources, Department
of Energy Productivity and Environment (EVÇED) experts.
General Director of Energy Exchange Management Company (EPİAŞ) Ahmet Türkoğlu, Deputy General Director
of Istanbul Stock Exchange (BIST) Dr. Korkmaz Enes Egun
and as his entourage, BIST Sustainability Index experts, Director of Marmara Forestry Research Institute Dr. Mehmet
Özdemir and with him, the members of the institute, The
Director of Department of Land Reclamation and Irrigation
Systems of General Directorate of Land Reform of Ministry of
Agriculture and Forestry Bekir Sıtkı Özbek, The Director of
Environment and Clean Production Institute of Marmara Research Center (MAM) of The Scientific and Technological Research Council of Turkey’ (TÜBİTAK) Dr. Selma Ayaz and the
experts of the same institute were also acting as representatives in the Summit, along with other representatives from
TÜBİTAK MAM Energy Institute, Energy Market Regulatory
Authority of Turkey, Istanbul Chamber of Commerce, District
Directorate of Istanbul Forestry, Istanbul Provincial Directorate for Environment and Urbanization, Istanbul Metropolitan
Municipality’s Department of Environmental Protection and
Control, Organized Industrial Zones and local governments.
A professor in ITU and the President of SPCA, Prof. Dr. Filiz
Karaosmanoğlu in her opening remarks were as such:
“Our esteemed representatives welcome to the registered
green campus of ITU. The Deputy Director-General for Environmental management of the Ministry of Environment
and Urbanization, Sebahattin Dökmece, I greet you with respect. Carbon is the building block of our lives and industrial development. Carbon is in our coffee, in our finger, in
our atmosphere, in short, it is everywhere. If the carbon has
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a free distribution in structure, it is a ‘coal’; if its atoms have
a hexagonal crystal structure, it is a ‘graphite’; if its atoms are
arranged in a cubic crystal structure, it is a ‘diamond.’ When
a ‘diamond’ is processed, it becomes jewelry. The carbon
that is present in many rocks and the structure of various
compounds has a natural cycle. The carbon cycle keeps the
temperature of earth stable as if like a thermostat. The living
carbon transforms within millions of years to become coal,
petroleum, and natural gas. By the hand of the humankind,
the carbon dioxide that is produced by burning these resources intervenes the carbon cycle in a bad way to change
the climate of our planet — the fight against climate change
done through carbon management. Individuals, industry, in
short everyone has a responsibility in carbon management.
Today, with our competent speakers, we shall discuss in
detail the activities to stop global warming. As SPCA, with
our activities such as Istanbul Carbon Summit, Low Carbon
Heroes, Small Carbon Heroes, and other year-round activities, we struggle for sustainable living. I want to express my
gratitude first to the General Directorate of Environmental
Management of the Ministry of Environment and Urbanization and the Department of Energy Productivity and Environment of the Ministry of Energy and Natural resources
(EVÇED) who supported this Summit, and to all our companions from non-governmental organizations and business
world. Our esteemed shareholders and representatives, we
have prepared an elaborate program for you. We are again
on a beautiful Spring day. I want to express thanks in forward
for your attendance to our Summit and contributions and
wish a fruitful day.”
Expressing his gratitude for being in the Summit, The Deputy Director-General for Environmental management of
the Ministry of Environment and Urbanization, Sebahattin
Dökmeci, stated that climate issues such as air and water
pollution, soil failure, deforestation, climate change and the
loss of bio-diversity do not know political bounds, and that
these are serious threats against the health of humans and
the environment and also against the species and food security, and thereafter, he explained the “2050 Development
with Low Carbon” project. S. Dökmeci, expressing his belief
that that our country will achieve essential steps towards this
goal with its young population, strong public structure and
the dynamism of its private sector, thinks that all shareholders must form an active, constructive and dynamic goal, adding his idea that “A happy life is in harmony with its nature.”
S. Dökmeci drew great attention in the Summit, conversing
with the delegates during session breaks and with his active
participation in the sessions.
The chairperson to the session titled “Green Economy: Climate Finance and Carbon Markets”, General Manager of
Escarus Turkey Industrial Development Bank (TSKB) Sustainability Consultancy, Dr. Kubilay Kavak, claimed that
the issues of climate finance and carbon markets must be
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handled with different scales and in a multi-dimensional
manner, and he also described the different financial tools
within the scope of diversification of financial products. Dr.
Kavak highlighted the need for different evaluation methods for the issue from aspects such as thematic (reduction
and adaptation), resource provider (public and private), sectoral (energy, transportation, agriculture, water etc.), policy
tools (market-based or not) and geographic scale (international, regional, national and local). Dr. Kavak expressing his
views that the reduction finance is ahead of the adaptation
finance, yet, in the new period, the adaptation must also given weight, also stated that the definition of green economy
varies and there are still search for standardizing taxonomies.
Environmental and Social Risk Management Specialist of İş
Bankası Ünay Karpuz, explained various practices in sustainability and green finance, along with approaches to energy conversion, also underlined the transformative function
of the diversification of the thematic credits. They are highlighting practices and ventures such as Sustainability Management System, UN Global Compact, BIST Sustainability Index, Ü. Karpuz explained what has already done within the
scope of the energy conversion approach, and added that
İş Bankası had financed 615 renewable energy power plants
that reach the size of 7416 MW. Mentioning the high-volume
projects whose finances rejected within the Environmental
and Social Risk Management System, Karpuz defined the
critical role of this approach in conversion towards a green
economy.
Engineering and Technical Consultancy Department Head
at the Industrial Development Bank of Turkey (TSKB) Kadir
Sancar started his speech with the firsts achieved by TSKB
and drew attention to the risks related with climate and the
disasters caused by climate change. Stating that the Environmental and Social Risk Assessment is a critical stage before
project finance, he declared that there is a need to come up
with innovative finance solutions to reach the goals of the
Paris Agreement. Mentioning that TSKB is a bank that has
achieved many firsts in sustainability, K. Sancar explained
the Green Bond example that TSKB exported and the climate-related risks to explain the size of the harm caused by
natural disasters induced by the climate. Stating that in 2018,
the harm that was caused by these disasters is 330 billion
dollars, Sancar added that the insurance did not cover more
than half.
Stefano De Clara, International Policy Director at the International Emissions Trading Association (IETA), explained
the state of the carbon markets with maps and visuals, and
provided a chronological summary of the expansion of the
emission trade, adding that the carbon tax practice and hybrid practices currently cover only an eighth of the world
population. S. Clara, explaining the reporting requirements
of the Paris Agreement, national voluntary contributions and
the related paragraphs of Article 6, highlighted the potential

and cooperation opportunities of the new emission reduction mechanisms, provided further details through the example of CORSIA, an international aviation carbon zeroing
and reduction program.
Jan-Willem Van de Ven, Associate Director and Head of
Climate Finance and Carbon Markets at the European Bank
for Reconstruction and Development (EBRD), explained the
framework of the internal activities within the body of EBRED
as per the Paris Agreement and also the journey of EBRD in
the green economy issue, stated that the scope of the energy productivity studies expanded through time and has
evolved into the green economy approach and that in Turkey 283 projects are financed, amounting to 11 billion Euro.
J. W. Ven declared that in 2018, credits amounting to 1 billion Euro were provided and 580 million Euro of this amount
was spared for green projects, and he also elaborated on the
Paris Agreement and CORSIA:
In the session titled “The Fight against Climate Change of
Turkey,” under the chairpersonship of the Regional Environmental Center (REC) Turkey Director Rifat Ünal Sayman, the
legislation and the path for Turkey in low carbon economy
was presented. R. Ü. Sayman said: “I attend so many events,
yet I do not see such interested and crowded delegates. I
am deeply grateful for addressing such participants as you.”
Aydın Erhan Durmaz, Environmental and Urbanization
Expert in the Department of Climate Change of General
Directorate of Environmental Management of The Ministry
of Environment and Urbanization provided detailed information on the historical development on the legislation regarding climate, big projects in implementation, Technical
Assistance for Developed Analytical Basis for Formulating
Strategies and Actions towards Low Carbon Development
Project, Preparation for Local Climate Change Action Plans
(YİDEP) and also informing that the international processes
shall be actively followed within the United Nations Climate
Change that the negotiations shall be done in accordance
with our national interest and priorities as per our position
on the issue, and that the preparations for the Draft Climate
Law, the expansion of İklim-Net Database and the reports for
Turkey’s Climate Change 8th National report and 3rd Biannual
Report shall begin. Demet Erdoğan, Domestic Wastes Project
Manager of Waste Treatment Department of the Directorate
General of Environmental Management of the Ministry of
Environment and Urbanization, laid bare the landscape of
the waste management in Turkey with figures and the related legislation, explained the waste-type-utilization technologies and underscored the National Waste Management
and Action Plan 2023. Focusing on the municipal wastes and
environmental issues, D. Erdoğan, stated that of the greenhouse gas emissions of the waste sector amounts to 3.6%
of the total emissions and that the waste sector is responsible for the 28.8% of the total methane emissions. Ali Osman
Kılınçaslan, the Climate Coordinator of the Department of
Efficiency and Environment (DEEE) of The Ministry of Energy
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and Natural Resources, told of the position of Turkey in its
responsibility regarding climate change and within this responsibility the position of the energy sector, the renewable
resource potential of Turkey and the development of the
sector, energy productivity in Turkey and the National Energy Productivity Action Plan. He also informed that the most
important two tools in the fight against climate change are
renewable energy resources and energy productivity. The
sessions gained momentum with the questions of the delegates and proved fruitful.
In the session titled “Carbon Management and Industry,” under the chairpersonship of professor of Istanbul Technical
University and the President of Sustainable Production and
Consumption Association, Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu,
Zorlu Energy, General Manager of Investments, Operations
and Maintenance Ali KİNDAP specified the installed powers
and their journey in sustainability, beginning in 2008, and
provided information on the Geothermal Emissions Control
European Union Project (GECO) in order to reduce the CO2
emissions caused by the geothermal power plants and to
create more sustainable management conditions, stating
that in 2016-2017, achieving an increase in turnovers and
reduction in emissions, they have reduced the carbon emission per turnover to 31%.
After introducing their organization, Deputy General Manager of Renewable Power Plants of ENERJISA ÜRETİM, Emre
Erdoğan, stated that they have the capacity to realize a reduction of 2 million tons in CO2 per year, with the energy produced in the electricity production power plants of renewable energy (hydroelectricity, wind, sun) installed at different
locations of Turkey. He also highlighted the importance they
give to the 3D trend of Turkey (Dijital, Dağıtık, Düşük Karbon
[digital, distributed, Low Carbon]) under the headings of
electricity storage technologies, electric transportation, the
usage of big data, data analytics, smart networks, renewable
energy sources, and energy productivity.
BSH Turkey, COO, Joerg Schaupp, counted the brands they
have and explained the importance they give to the environmental impact of their products and the cyclical economy,
informing of their practices of energy, water, and waste management within the scope of 2015-2025 BSH Resource Productivity Program. J. Schaupp said, “We are trying to reduce
our carbon footprint from resource to production and from
production to consumption. We are reducing our carbon
footprint by reducing the number of transports in raw material supply, by reaching our customers through short-cuts
and using energy productivity in production and ecological
designs.”
Neslihan Meral, a member of the Executive Board of UĞUR
METAL, said that “our slogan is ‘Recycling for Humans and
Nature’” and that the problem of increasing amounts of electronic waste is creating significant risks and provided a striking example of the importance of electronic waste recycling
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by saying that recycling one mobile phone is preventing 9.20
kg carbon emission to the atmosphere and will help save
one tree and prevent the usage of 13 liters of gas. N. Meral
also said, “We are aiming at making Uğur Metal ‘Carbon-Neutral’ by purchasing carbon credits for our carbon emissions
due to our operations, and we also aim to be ready today for
the carbon tax.”
Uğur Işık, Chairman of the Executive Board of AKADEMİ
ÇEVRE, said that “We are adding value to the waste with
our total waste management principles for carbon management in our waste management facility and we create
a wide-spread recycling effect with our social activities. He
added that “The society must start teaching these issues at
the pre-school level. When I was at the elementary school,
if I could not find any place to throw my litter, I would carry it in my pocket. In our investments, we choose processes
with high-energy production and that are environmentally-friendly, we measure our carbon footprint and try to reduce it. He also provided the information that in between
2013-2018, they have saved 47 million 519 thousand and
234 kWh energy, prevented 2 million 212 thousand and 163
kg of greenhouse gas emission and saved 17 thousand 459
trees.
AKADEMİ ÇEVRE, AKÇANSA, BSH TÜRKİYE, EPİAŞ, ESCON, İSTAÇ, İZAYDAŞ, MTGREENWORKS, TSKB, and UĞUR
METAL were at the exhibition to share their methods to fight
against the climate change with the delegates. İZAYCAN
showed its strong position in the waste sector throughout
the Summit and received great interest from the delegates,
by providing an enjoyable demonstration of the indispensable status of the waste management in the carbon management.
Seeing the reduction of the carbon footprint as one of the
basic components of sustainable living culture, SPCA works
towards raising the awareness in generations from preschool kids to the youth to manage carbon well. Moreover,
with this purpose, SPCA declared the Seferihisar Children’s
Municipality as the 2019 Small Carbon Hero. Seferihisar Municipality that aims at being a Children Friendly City of the
United Nations (UN) Children’s Funds (UNICEF) is developing
its practices to become the “Children Friendly Seferhisar). The
children’s voices can be heard in Seferihisar Children’s Municipality, and they can learn the Sustainable Development
Golas of UN to add these goals to their lives, and they can
participate in the decision-making mechanisms. Seferihisar
Children’s Municipality video can be viewed at this address:
https://www.istanbulcarbonsummit.org/tr/2019-kucukkarbon-kahramanlari/
The Award Ceremony for SPCA Low Carbon Hero held at the
Summit. The awards are organized to reward the projects
and the practices that fight the climate change by reducing
the greenhouse gas emissions, that progress with a sustain-
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ability strategy, in other words, that keep a good account of
carbon. The fifth of the awards received a record-breaking
number of applications. After evaluating 88 applicants, 29
organizations awarded for their professional practices and
their education and awareness activities in reducing carbon
emissions. After stating the reasons for each award by the
professor of ITU and the President of SPCA, Prof. Dr. Karaosmanoğlu, the awards were presented by the Deputy Director-General for Environmental management of the Ministry
of Environment and Urbanization, Sebahattin Dökmeci to
the upper-level managers of the related organizations, accompanied by loud applause and smiles from the audience.
Three awards presented for the subject of Natural Gas, The
Indispensable Fossil Energy Source of Energy Conversion.
Aksa Doğalgaz presented with an award for their work title
Let It Stay Natural and Let Climate Be Protected, Bursagaz
for their project of Socialgas, and Enerjisa Üretim for their
practice called The Green Power of Water in Natural Gas
Plants.
The carbon heroes in agriculture were Afşar Bala’m
Women’s Cooperation with their Afşar Bala’m ClimateFriendly Products from Afşar Hands, Pressurized
Irrigation Manufacturers Association (BASUSAD) for
their Pressurized Irrigation Project for Climate-Friendly
Agriculture, ITC Integrated Waste Management with the
slogan 1 Tomato Saves 5 Tons of Carbon, İstanbul Tree and
Landscaping with Fight Against Climate Change Through
Soilless Agriculture.
In the field of the facility with best carbon management
and carbon management of products, Enervis received
Low Carbon Hero award with Heat Recycling in Aluminum
Melting Furnace. The other Low Carbon Hero award receivers
and their projects were: Escon with Best Energy Efficient Food
Facility, Green Chemicals with single Bathroom Coating
with no Energy and Zero Carbon Footprint, Thermax with
Heat Recycling in Big Facility, Aluform Pekintaş with Low
Carbon Footprint Product by Solar Energy, Nuh Çimento
with Cement Formulation with Low Carbon Footprint, BSH
Turkey with Climate Friendly Surface Cleaning practices.
Aves received an award with Low Carbon Roads with Waste
Vegetable Oil Bio-diesel. The other award receivers and

their projects were: Biodiesel Industry Association with
Local Green Fuel Biodiesel project. Other Öztürk EnerjiKahramanmaraş Metropolitan Municipality with
Organic Waste Zeroed by Transforming into Energy, Pendik
Municipality with Collect and Divide the Packaging Wastes
project.
Nestle Turkey’s project called Eco-Friendly Options
in Transportation and Kalekim’s Beneficial Traces in
Transportation awarded as achievements in logistics
resisting climate change. Zorlu Enerji was awarded for their
project Clean Transportation, Investing in Future for their
reduction in transportation carbon footprint.
Turkey Industrial Development Bank (TSKB) became
the first in their field by their project of Carbon-Neutral
Banking. Turk Telekom awarded for their project called
Productive Cooling and Climate-Friendly Communication;
and Polisan Kansai Paint for their Paint Facility with Leed
Green Certificate Standards, Shell & Turcas Oil for their
Think Green, Act Green project.
Akademi Çevre was awarded for their Let’s Reduce the
Carbon Footprint of the Future with Education project that
aimed at achieving social impact in carbon management.
Similarly, Kolza Recycling’s More Education, Cleaner Turkey
project, İstanbul Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anatolian
High-School’s for Our Carbon Footprint is Green, and MT
Greenworks’ SDG4 Kids Sustainability Game with Children
were deemed worthy of an award.
To the summit that received great interest from the written
and visual press, especially sector magazines, 575 delegates
have attended, 75% being from the private sector, 12% from
the public, 6% from academies, 5% being students and 2%
from the media.
Prior to the Summit and following it, SPCA and other shareholders dealt with media management to actively contribute to the popularity of the goals and results of the Summit,
and thus created awareness.
The papers presented in the VIth Istanbul Carbon Summit
were brought together in an e-book and shared at the Summit Website.
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VI. İSTANBUL KARBON ZİRVESİ İŞ ORTAKLARI
VI. İSTANBUL CARBON SUMMIT BUSINESS PARTNERS

Öncü Sponsor

Platin Sponsor

Platin Sponsor

Altın Sponsor

Altın Sponsor

Altın Sponsor

Sektörel Sponsor

İklim Finansmanı Sponsoru

Gümüş Sponsor

Gümüş Sponsor

Gümüş Sponsor

Gümüş Sponsor

Gümüş Sponsor

Gümüş Sponsor

Kahve Arası
Sponsoru

Öğle Yemeği Sponsoru

Yeşil Rafineri Sponsoru

Delege Kalemi
Sponsoru

Bronz Sponsor

Yeşil Alışveriş Sponsoru

Bronz Sponsor

Bronz Sponsor

Delege Çantası
Sponsoru

Bayrak Sponsoru

Yeşil Yakıt Sponsoru

Delege Bloknotu
Sponsoru

Bronz Sponsor

Bronz Sponsor

Yönlendirem Panoları
Sponsoru

Çikolata Keyfi
Sponsoru

Yeşil Karbon
Sponsoru

Türk Kahvesi Keyfi
Sponsoru
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Flamada uzun kenar 6 birim kısa kenar 4
birim oranı geçerlidir. Yüksekliğin 1/2’si İTÜ
logosunun kullanılacağı alandır. İTÜ logosu
dikeyde ortalanarak kullanılır. Yatayda sağ
kenardan 1 birim içe gelecek şekilde yerleştirilir.
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