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VII. İSTANBUL KARBON E-ZİRVESİ SONUÇ RAPORU
İklim Dirençli Türkiye İçin Yeşil Toparlanma Atık ve Enerji Yönetiminin Rolü başlığı ile Sürdürülebilir Üretim ve
Tüketim Derneği (SÜT-D), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde
VII. İstanbul Karbon E-Zirvesi’ni kamu, yerel yönetimler,
sivil toplum, iş dünyası, medya, akademi ve gençlerin
paydaşlığında dijital platformda gerçekleştirdi. E-Zirve’de iş dünyasından başta enerji ve atık sektörlerinin lider firmaları olmak üzere çimento, demir-çelik, elektrikli
ve elektronik eşya, kimya, seramik kuruluşları ile yatırım
bankaları yüksek katılımını yaptı.
İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Karaosmanoğlu açılış konuşmasında “Üreterek gelişecek sanayimizin karbon yönetimi kapasitesini artırmak için bir
araya geldik. İklim değişti. Biliyoruz. İklim değişecek.
Biliyoruz. İklim krizi var. Çok iyi biliyoruz. Küresel sıcaklık artışına dur demek için sanayide imalat ve üretimlerin iklim değişimine direnci artmalı. Asıl olan iklim
krizinde duruş yaparak üretmek ve güzelim ülkemizin
ekonomisini yeşil coşturmak. Zirvemize desteğini sunan kuruluşlarımızın her birine yol arkadaşlığımız için
teşekkür ediyorum. Bereketiniz bol olsun. Geçen hafta yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu lideri
iklim krizi idi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan Paris Anlaşması’nın Ekim’de TBMM’ye geleceğini bildirdi. İklim Kanunu ve Emisyon Ticaret Sistemi
(ETS) mevzuatını bekliyoruz. Ülkemizin önünde yoğun
bir iklim diplomasisi var. Yeşil Mutabakat Eylem Planı
2021 ile iklim krizine karşı yeşil ve döngüsel dönüşüm
için yola çıktık. Zirvemiz ardından BM İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı, COP26,
Glasgov-İskoçya’da İtalya desteğinde 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak. Zirvemizi çok önemli
tarihler arasında, mühim gelişmeler yanında yapıyoruz.
Delegelerimizi bu kez İTÜ’müzün tescilli yeşil yerleşkesinde kahve kokusu ve çikolata tadıyla ağırlayamadık.
Ancak bilişimin olanaklarını kullanarak etkin, renkli, neşeli dijital platformu hazırladık. 3D stantlardaki E-Sergi
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sizleri bekliyor” diyerek, Zirve için emeği geçenlere ayrı
ayrı teşekkürünü sundu. Ardından Prof. Karaosmanoğlu
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği
Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın
mesajını okudu:
Değerli katılımcılar, kıymetli hazirun,
Yurtdışı programım nedeniyle bugün aranızda
bulunamıyorum. Hepinizin bildiği gibi; iklim
değişikliği günümüzün en önemli küresel sorunudur. Özellikle son dönemde ülkemizde de
görülen artan ani ve aşırı hava olayları iklim
değişikliğinin aciliyetini ortaya koymaktadır.
Biz iklim değişikliği sorununu sınır tanımayan
ve siyaset üstü bir güvenlik meselesi olarak
görüyoruz. Bu doğrultuda, iklim değişikliği ile
mücadele çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu niyetle; Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan 21 Eylül 2021 tarihinde
BM 76. Genel Kurulunda Paris Anlaşması’nı
önümüzdeki ay Meclis’imizin onayına sunmayı
planladığımızı duyurdu. Asıl işimiz bundan sonra başlamakta.
Kıymetli katılımcılar,
Biz Bakanlık olarak siz değerli paydaşlarımızın
katılımı ve destekleriyle emisyon ticaret sistemi
kurma çalışmalarımız başta olmak üzere iklim
değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarımızı güçlendirmeyi temenni ediyoruz. Nazik davetiniz için bir kez daha teşekkür eder, başarılı ve
verimli bir Zirvenin gerçekleşmesini diliyorum.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu konuşmasına
delegeleri selamlayarak başlayarak “Bu yıl yedincisi düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi’ne katılan ve ilgi gösteren tüm paydaşlara, tüm katılımcılara öncelikle teşekkür ediyorum. 2014 yılından beri yapılan ve her geçen
yıl daha fazla ilgi gören bu önemli etkinlik, geçtiğimiz yıl
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pandemi şartları nedeniyle yapılamamıştı. Ancak bu yıl
çevrimiçi ortamda ve güzel bir katılımla gerçekleşiyor.
Ben, daha önceki Zirvelerde olduğu gibi çok verimli bir
E-Zirve olacağını düşünüyorum. Zirveye katılım, pandemi şartlarına rağmen çok iyi bir noktada. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan, iş dünyasından, derneklerden
ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim kademelerinden
çok önemli bir katılım var. Hem konuşmacı düzeyinde
hem de katılım anlamındaki bu ilgi, umuyorum ki güzel
sonuçlar almamıza vesile olur. Daha önceki senelerde
biz bu etkinliği Ayazağa Kampüsümüzde gerçekleştiriyorduk. Bu da ayrıca anlamlıydı bizim açımızdan. Çünkü İTÜ olarak dünya standartlarında yeşil bir kampüse
sahibiz. Bu da, her yıl yapılan ölçümlerle GreenMetric
tarafından ilan ediliyor. Bizim kampüsümüz bu bakımdan ülkemizdeki en yeşil kampüs olmayı da sürdürüyor.
Değerli katılımcılar,
Bu yıl yedincisi yapılan İstanbul Karbon Zirvesi’nin teması yine çok çarpıcı: “İklim Dirençli Türkiye İçin Yeşil
Toparlanma: Atık ve Enerji Yönetiminin Rolü”. Bugün
hepimiz, küresel anlamda bir iklim kriziyle karşı karşıya
olduğumuzu, şartları gitgide ağırlaşan bir kriz sürecinin
içinden geçtiğimizi biliyoruz. En başta bunu söylemekte fayda var. Bunu söylerken, elbette bir karamsarlıkla,
umutsuz bir bakış açısıyla dile getirmiyorum. Öncelikli
olarak yapmamız gerekenin, vakayı iyi anlamak; durumu
bilimsel anlamda analiz etmek ve sorunu tüm yönleriyle ortaya koyabilmek olduğunu düşünüyorum. Eğer biz
sorunu net biçimde ortaya koyabilirsek, yani meselenin
çok boyutlu bir fotoğrafını çekebilirsek; işte o zaman iyi
bir tedavi sürecine de başlayabiliriz.
Biz, İTÜ olarak tabii, gelişmeleri hep yakından takip ediyoruz. Örneğin, en son yaşanan Marmara Denizi’ndeki
müsilaj sorununa dair, geçtiğimiz Haziran ayında teknik
bir rapor yayınladık. Görüş ve önerilerimizi bu raporla
birlikte kamuoyuna duyurduk. Yine geçtiğimiz Ağustos
ayında Kastamonu’da yaşanan sel afetine ilişkin de

kapsamlı bir rapor hazırladık. Değerli hocalarımız olay
yerinde incelemeler yaptılar ve hem uydu görüntüleri
hem de afet bölgesinden çekilmiş güncel fotoğraflarla
kapsamlı bir rapor ortaya çıkardılar. Bu raporumuzu da
süratli bir şekilde kamuoyuyla paylaştık. Biz, bir araştırma üniversitesi olmamız nedeniyle, çok doğaldır ki iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve sürdürülebilirliği
sağlamak adına birçok çalışmayı bir arada yürütüyoruz.
Yaptığımız çalışmalarda; İTÜ İklim Değişikliği Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Türkiye’nin ilk uydu yer istasyonu
olan İTÜ Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM), İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İTÜ Prof. Dr. Dincer Topacık
Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi (MEMTEK) gibi enstitülerimiz ve merkezlerimizle birlikte eşgüdümlü faaliyet yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmaları tüm
paydaşlarımızla ele alıyor ve değerlendiriyoruz. Ben de
bir çevre mühendisi olarak gelişmeleri yakından takip
ediyorum. Burada tabii, geçtiğimiz hafta bu konuya dair
yaşanan önemli bir gelişmeyi de hatırlatmak yerinde
olur. Bildiğiniz gibi, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız, BM’nin 76. Genel Kurulu’nda konuştu. Genel
Kurul’a hitabında, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı
onaylayarak iklim değişikliğiyle mücadelesine devam
edeceğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanımızın bu önemli
açıklamasıyla birlikte, ülkemizin 2015 yılından bu yana
yoğun biçimde sürdürdüğü iklim değişikliği ile mücadele vizyonuna taviz verilmeden devam edileceği bir
kez daha küresel düzeyde deklare edilmiş oldu. Biz de,
elbette ülkemizin en köklü teknik üniversitesi olarak bu
vizyonu takip ediyor ve tüm paydaşlarımızla birlikte iklim
krizine yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Kıymetli katılımcılar,
Ülkemizin iklim kriziyle mücadelesinde İTÜ, 250 yıla yaklaşan öncü birikimiyle ve gelecek vizyonuyla son derece
etkin bir role sahiptir. Bugüne dek yaptığımız çalışmalar
bunun en önemli örneğidir. Güncel birkaç tanesini biraz
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önce zikretmiştim zaten. Fakat bunlarla yetinmediğimizi de söylemek isterim. Her zaman vurguladığım üzere,
İTÜ bir araştırma üniversitesidir: Bu bakımdan, sadece
bir eğitim-öğretim faaliyeti yürütmekle kalmıyor, aynı
zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde temas edebileceğimiz her kurumla ortak işler yapmaya gayret ediyoruz. Bugün hâlihazırda eşzamanlı olarak yürüttüğümüz onlarca ortak çalışma ve proje var. Biz uluslararası
kurumlar ve firmalarla, bakanlıklarımızla, belediyelerle,
kamu kurumlarımızla, yerel yönetimlerle, iş dünyasıyla,
sivil toplum örgütleriyle, kalkınma ajanslarımızla, girişimcilerimizle, gençlerimizle; kısacası, ülkemizin katma
değer üretmesinde payı olan veya olabilecek tüm firma,
kurum ve kuruluşlarla bir arada çalışmalar yapmaya çok
önem veriyoruz. Söylediğim gibi, buradaki tek kriterimiz
ve ölçümüz; ulusal düzeyde ülkemize somut katkı verebilmektir. Dolayısıyla Teknik Üniversitemiz, bahsettiğim
vizyon çerçevesinde her türlü çalışmada katkı sunmaya her daim hazırdır. Bu açıdan biz, sizlerle ülkemizin
geleceğine ilişkin her türlü işbirliğine hazırız. Çok güçlü
bir akademik yapıya sahibiz. İTÜ, 250 yıllık deneyimi ve
vizyonuyla, sürdürülebilirliğin merkezde olduğu her projede, devletimizin, sanayicimizin ve girişimcilerimizin
yanında olacaktır.
Değerli katılımcılar,
“İklim Dirençli Türkiye İçin Yeşil Toparlanma: Atık ve
Enerji Yönetiminin Rolü” odak konusuyla bir araya geldiğimiz bu önemli zirve, inanıyorum ki ülkemizin geleceğine, özellikle sürdürülebilirlik konusunda büyük katkılar
yapacaktır. Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız
olmak üzere bu zirveye katılım gösteren kamu kurumlarımıza, yerel yönetim temsilcilerimize, sivil toplum
kuruluşlarımıza, iş dünyası temsilcilerine, girişimcilerimize, akademi dünyasına ve gençlerimize çok teşekkür
ediyorum. Son olarak, bu organizasyonun yapılmasında
büyük payı olan Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneğimiz başta olmak üzere çok kıymetli konuşmacılara,
katılımcılara ve etkinliği destekleyen kurumlarımıza ve
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firmalarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Bugün, 2021 Karbon Zirvesi’nin kapsamında, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneğimizin vereceği “Düşük
Karbon Kahramanları Ödülü” başvurularına rekor düzeyde bir başvuru olduğunu öğrendim. Bu, çok gurur
verici gerçekten de Küresel ısınmaya engel olmak adına sosyal ve teknik projeleriyle bu ödüle başvuran tüm
katılımcı kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Ayrıca, ödüle değer görülen kurumlarımızı da şimdiden
tebrik etmek istiyorum.
Değerli katılımcılar,
Bu dünya bizim evimiz. Buradan ayrılıp gidebilecek
başka bir yerimiz şimdilik yok. Eğer dünyamız olmazsa, üzerinde yürüyemeyiz. Eğer dünyamız olmazsa, yaşayamayız ve nefes alamayız. Eğer dünyamız olmazsa
gelecek nesillere bırakacak hiçbir hayalimiz kalmaz. Ve
eğer dünyamız olmazsa; hayata dair, geleceğe dair, çocuklarımızın yaşamına dair hiçbir umudumuz kalmaz.
O yüzden şimdiden harekete geçmeli ve çocuklarımıza
temiz bir dünya bırakmak adına elimizden geleni yapmalıyız. Sözlerimi burada bitirirken, böyle etkinliklerin
umudumuzu tazelediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum ve her bir katılımcımıza yaptığı katkılar nedeniyle
şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum” dedi.
VII. İstanbul Karbon E-Zirvesi davetli konuşmacısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum
Daire Başkanı Orhan Solak “İklim Değişikliği ve Türkiye” başlıklı konuşmasında iklim değişikliğinin etkilerini
açıklayarak, iklim değişikliği ile afetler etkileşimini ülke
örnekleri ve ülkemizden örnekler vererek açıkladı. O.
Solak “1992 yılında kabul edilen BM İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) İklim Anayasası kabul
kapsamında Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı (OECD) üyeliği nedeniyle Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almaktaydı. 2001 yılındaki BMİDÇS 7. Taraflar
Konferansı’nda ülkemiz Ek-2 listesinden çıkarıldı. Ar-
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dından Türkiye 2004’te BMİDÇS’ye taraf oldu.1997’de
Kyoto’da gerçekleştirilen BMİDÇS 3. Taraflar Konferansı’nda Kyoto Protokolü kabul edildi. Türkiye’nin 2009’da
taraf olduğu protokolde azaltım taahhüdü bulunmamakta. BMİDÇS’nin uygulama aracı olan Paris Anlaşması’nı
Türkiye 22 Nisan 2016’da imzaladı. Ancak taraf olmadı.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 22 Eylül
2021 günü anlaşmanın onaylanacağını açıkladı. 17502019 dönemindeki tarihsel sorumluluktaki ülke emisyonlarında ABD payı %24,8, AB-27’nin payı %17,4,
Rusya payı %6,9 iken ülkemizin payı %0,6. 2019 yılı
Türkiye Sera Gazı Envanteri bilgisine göre toplam emisyon bir önceki yıla göre %3,1 azaldı. Sera gazı emisyonlarının %72’si enerji, %13,4’ü tarım, %13,2’si sanayi,
%3,4’ü atık sektörlerine ait. 2019 yılı kişi başı toplam
sera gazı emisyonun karbondioksit eşdeğeri 6,1 ton.
İklim Değişikliği Kanunu çalışması yapıldı. İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi açıklandı. Emisyon
Ticaret Sistemi (ETS) için proje yürüttük. Ulusal İklim
Değişikliği Stratejisi ve İklim Değişikliği Eylem Planı’mızı
2050 hedefleri doğrultusunda güncelleyeceğiz. 7 coğrafi bölgemiz için Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planı
hazırlandı. 30 Büyükşehir Belediyesinde ardından 81
ilimizde Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) hazırlanması çalışmaları sürmekte” dedi ve İklim Değişikliği Hibe Programı, İklim Değişikliği Platformu ve İklim
Değişikliği Araştırma Merkezi konularında bilgiler verdi.
VII. İstanbul Karbon E-Zirvesi’nin Yeni Yeşil Yol: Fırsatlar
ve Zorluklar adlı ilk oturumunda lider üç yatırım bankası
Yeşil Finansman; Yeşil Yatırım; Yeşil Tahvil; Avrupa Yeşil
Mutabakatı; Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021; Emisyon Ticaret Sistemi; Karbon Fiyatlandırma; Yeni Raporlama Yöntemleri konularını yeşil dönüşüm için fırsat
ve zorluklar açısından ortaya koyarak irdeledi. Oturum
Başkanı ESCARUS (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı) Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, “Avrupa Yeşil
Mutabakatı (AYM) sadece bir karbon ticareti meselesi değil, iktisadi paradigma değişikliğine yönelik öncü

göstergedir diyerek, oturumun başlığındaki “Yeni” iklim
kriziyle baştan aşağıya yeni bir durumla karşı karşıya
olduğumuzu, “Yeşil” küresel politika metinlerindeki yeşil
tutumu, “Yol” ise iklim kriziyle mücadelede geldiğimiz
uzun yol ile gideceğimiz çok şeritli yolu anlatıyor” dedi.
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI, VII. İstanbul Karbon E-Zirvesi’nde ilk kez temsiliyetini yaptı.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Sürdürülebilirlik ve
Çevresel Sosyal Etki Müdürü Erhan Çalışkan, “46 yıllık
deneyimimizle ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için
çalışıyor, düşük karbonlu ekonomiye desteğimizi proje
finansmanı ve kurumsal kredilerimizle sunuyoruz. BM
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 13’üne doğrudan
ve dolaylı katkı vererek, Temiz Enerji ve Enerji Altyapısı;
Jeotermal Enerji Geliştirme; Güneş Enerjisi; Yenilenebilir Kaynaklı Enerji ve Enerji Verimliliği başlıklarındaki sürdürülebilir finansman desteklerimizi iklim krizi mücadelesi için sunuyoruz. AYM bir değişim fırsatı,
iklim finansmanı artış eğilimli bir iş modelidir” dedi.
AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) Yeşil
Ekonomi ve İklim Eylemleri Yöneticisi Emre Oğuzöncül,
EBRD Yeşil Ekonomiye Geçiş (2021-2025) takvimi ve
Paris Anlaşması ile uyumlu düşük emisyonlu ve iklim
dirençli yatırımların desteklerini, yeşil finansman ürünlerini anlattı. TSKB Mühendislik ve Teknik Danışmanlık
Grup Yöneticisi Tulu Ertem, iklim krizinin şirketlerin finansal boyutunu etkilediğini, finansmana ulaşmak için
iklim risklerinin gündeme alınması gereğini, böylece
uluslararası finansmandan alınacak payın artacağını,
önümüzde fırsat olduğunu belirterek TSKB iklim finansmanı seçeneklerini açıkladı.
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu başkanlığındaki “Karbon
Yönetimi ve Enerji” oturumunda, Hayat için Enerji diyen AYDEM Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ö. Fatih
Keha, hidroelektrik, jeotermal, rüzgâr ve biyogaz santrallerinin gücünü ve ülkemizde ilk seferde en yüksek
tutarda gerçekleştirilen yeşil tahvil ihracı bilgisini ve-
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rerek, sürdürülebilirlik yolculuklarındaki enerji, su, atık
yönetimlerini, iklim değişimi ve biyoçeşitliliğe etkilerini
anlatarak KAİ yönetimindeki iyi uygulamalarını ayrıntılandırdı. BIOTREND Enerji Genel Müdürü Ömer H. Örge
konuşmasında “84,8 MWe kurulu güce sahip, 6 bölgede, 11 ilde, 8 tesiste ülkemizin evsel atığının %20’sini
enerjiye dönüştürerek, orman atıkları, biyokökenli kentsel ve endüstriyel atıklar için ayrı toplama, atık sahası
işletimi, atık dönüştürme (biyometanizasyon, biyogaz,
çöp gazı), Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretimi yapıyor,
yakma tesislerimizde biyoelektrik ve biyoısı elde ederken, kompost, seracılık ve karbon sertifikasyonu odak
alanlarımız iken atıktan yarattığımız değer gururumuz”
dedi.
DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk
Borovalı konuşmasına “15 yılda Türkiye’de 531.380
mt biyodizel üretimi ve harmanlaması gerçekleştirerek,
kara yolu ulaşımında 553.696 mt CO2 eşdeğeri KAİ azaltımı sağlayarak, 18.890 ton kullanılmış yemeklik yağla
döngüsel ekonomide değer yaratan bir biyorafineriyiz
vurgusuyla başlayarak, 2022’de Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları (SAF) için ormansal atıklar dahil farklı atıkları
işleyebilecek yeni yatırım hedefliyoruz” dedi. ENERJİSA
Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, “2020 yılında ~16
TWh çeşitlendirilmiş üretim yaptık. Yeşil Enerji Dönüşüm
sürecimizle, doğal gaz santrallerinin destekleyici rolünün iletişimi, yenilenebilir yatırımların ve yeşil elektrik
tüketiminin önceliklendirilmesi, KAİ azaltımındaki hassasiyetinin artması, müşterilerimizle beraber yeşil enerji
çözümleri oluşturma, üniversite ve eğitim kurumlarıyla
ortak çalışma atmosferi oluşturma yolunda ilerliyor ve
kısa vadede 565 MW rüzgâr ve 100 MW’dan çok hibrit
güneş yatırımı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.
MİMSAN GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan
konuşmasında “38 yıllık tecrübeleriyle orman ve tarım
atıkları, peletlenmiş tavuk gübresi, arıtma çamuru ve
ATY için yakma sistemi teknolojisi sunduklarını, ülkemizin en büyük Biyokütle Enerji Santralı (BES; Karaman;
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40 MWe) ile gurur duyduklarını, 7 BES ile sağladıkları
karbon tasarrufunu belirterek, sürdürülebilirlik yönetimimiz için stratejimizi belirleme çalışmamıza başladık. Karbon piyasasında biz de varız” vurgusunu yaptı.
TürkAkım Sözcüsü ve İletişim Birimi Müdür Yardımcısı Sander van Rootselaar TürkAkım ile Taşınan Doğal
Gazın YDD sonuçlarını açıklayarak, alternatif doğal
gaz tedarik zincirleri (Ukrayna koridoru üzerinden Rusya’dan ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı yoluyla ABD,
Avustralya, Cezayir ve Katar’dan tedarik) içinde TürkAkım boru hattıyla Güneydoğu Avrupa’ya ve Türkiye’ye
doğal gaz arzının sağlanmasının çevresel açıdan daha
avantajlı olduğunu ve düşük KAİ yarattığını, TürkAkım
üzerinden kullanılan doğal gaza ait elektrik ve konutlarda
ısı üretimi sonucunda oluşan KAİ’nin iklim değişikliğine
ve insan sağlığına etkilerinin fosil kaynaklardan daha
düşük olduğunu ortaya koydu.
ZORLU Enerji CEO’su, Kıymetli İTÜ Mezunu İ.Sinan Ak
“2015-2040 dönemi için pazarda elektrikli taşıt payı ile
satış artışı ve artan şarj istasyonu sayısını belirterek,
2020’de, önceki yıla göre satışlarda %43 küresel büyüme olduğunu, Lityum-İyon Batarya fiyatlarındaki düşüşe ve elektrikli araç maliyet kırılımına dikkat çekerek,
81 ilde yer alan ilk ve tek şarj istasyon ağı olan ZES ile
650 lokasyonda, 1200 soketle, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi yeşil elektrifikasyonu
ulaştırmaya sunuyoruz” dedi. Türkiye’nin Enerji Piyasası’nı, EPİAŞ Piyasa Operasyonları Direktörü Tamer
Emre delegelerimize, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti
(YEK-G) Belgesi’nin şirketlerin sürdürülebilirlik raporlaması, KAİ hesaplanması ve prestijleri için önemini ve
EPİAŞ planlamalarını açıkladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısında çelik, demir
ve demir dışı metaller, elektrik-elektronik, hizmet, kimya, maden ve mücevher sektörlerini temsil eden İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ
(İMMİB) zirvede öncü duruşunu gerçekleştirdi. İhracatımızda temsil ettiği mal sektörlerinin toplamdaki katkısı
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%35 olan ve 34,8 milyar $ hizmet ihracı yaratan İMMİB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki konuşmasında İMMİB sektörlerinin karbon yönetimi iyi uygulamalarından örnekler vererek, elektrikli-elektronik, mermer ve
plastik atıkların değerlendirilmesi, iyileştirmelerle çelik
sektörü karbon azaltımı, madencilikte başta enerji kökenli sera gazı salımlarının azaltılması, mücevher sektörü için kıymetli elementlerin geri kazanılması, ar-ge
proje pazarlarında konuya verilen önemi ve birliklerde
Yeşil Mutabakat Komitesi yapılanması başlıklarını ayrıntılandırdı.
TÜBİTAK MAM ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ Başuzman Araştırmacısı Dr. Şeyma Karahan Özbilen’in başkanlığını yaptığı Karbon Yönetimi ve Endüstri
oturumumuzda BASF Türk Kimya Çayırova Tesis Müdürü Turgay Kocatürk, “enerji ve süreç verimliliği, yeşil
elektrik tedariği, ar-ge ile önemli petrokimyasallar için
çığır açıcı proses teknolojileri gibi düşük emisyonlu proses teknolojisi geliştirerek, sürdürülebilir bir gelecek için
kimya yaratıyoruz ve 2050’deki Net Sıfır hedefimiz için
ilerliyoruz” dedi. BSH Türkiye Operasyondan Sorumlu
İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı “KAİ’mizi mümkün
olduğunca düşürme, kaynakları döngüsel ekonomide yönetme ve 2030’da emisyonlarımızı %30 azaltım
hedefimizle enerji verimliliği, yeşil enerji üretimi, yeşil
enerji alımı ve karbon dengelemeye odaklanarak, cihazlarımızda kullanılan malzeme ve ambalajların yeniden
kullanılabilirliklerini göz önünde bulundurarak ekotasarlıyoruz. Sürdürülebilirliği misyona dönüştürme gereğine
inanıyoruz” dedi.
EVYAP Ar-Ge ve Kalite Direktörü Özlem Esen “Kişisel
temizlik ve bakım ürünleri arzımız için Yeşil EVYAP olarak doğaya duyarlı bir gönüllülük topluluğuyuz. Tedarik
zincirimizin dijital dönüşümü, ambalajlarımızda plastik
azaltımı, enerji yönetimimizle emisyonlarımızı düşürdük. Atık ekmeklerden üretilmiş çevre dostu kapakla
ilk ürün denemelerini yaptık” bilgilerini verdi. ORGANİK
Kimya Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Müdürü Bülent

Uğurlu, konuşmasında 2024’te 100.yılını kutlayacak,
dünyanın özel kimyasallar üreten bir numaralı aile şirketi
olarak çevre için değer yaratıyoruz. Uçucu Organik Bileşiksiz, Formaldehitsiz, Biyobazlı, Döngüsel Ekonomi Tabanlı, Biyobozunur, Biyokompostlanabilir sürdürülebilir
ürünler hedefimiz, Kurumsal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi yapıyoruz bilgilerini verdi. UNILEVER Türkiye
Pazarlama Direktörü Duygu Dal “Performansı İyi, Fiyatı
İyi, Gezegen için İyi diyerek temiz gelecek vizyonumuzla
ilerliyoruz. Fosil kökenli kimyasallarımızı, plastik atıklardan gri karbon, bitkilerden yeşil karbon, deniz kaynaklarından mavi karbon, karbondioksitten mor karbon eldesi ve yenilenebilir kaynaklı enerji döngüsü ile Karbon
Gökkuşağı adlı yeni yaklaşımımızla üretim-tüketim zincirimizi ekoverimli yöneterek değişiyor ve KAİ azaltımını
başarıyoruz” dedi.
TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay “2020 yılında
Avrupa’nın lideri, dünyanın 5. büyük çimento üreticisi
olarak sektörümüzde enerji verimliliği, alternatif yakıt
kullanımı, atık ısıdan elektrik üretimi ve katkılı çimento
üretimi başlıklarında sürdürülebilirlik yatırımlarımızla,
AB çevre ve iklim politikalarını yakından takip ediyoruz.
Türk çimento sektörü 1.2 milyon ton atıktan toplam
enerjisinin %8,5’ini üreterek, 500 bin ton ithal petrol
koku tasarrufu sağladı. Biyokütle içeren atıkları tüketerek emisyonlarımızda azaltım sağladık. 2020’de toplam
ihracatımızın %9’u AB’ye yapıldı. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) sektörümüz için kritik.
Ulusal ETS ve SKDM’nın farklı olasılıklarla sektörümüze
ekonomik yükü üzerine modelleri çalışıyoruz. 2020 yılı
sonunda başlattığımız Türk Çimento Sektörü Karbon Yol
Haritası projemizle fabrikalarımızın sera gazı salım verilerini inceleyerek, ülkemize sektörümüzün yol haritasını
sunmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.
SÜT-D’nin Türkiye’de karbon yönetimi kapasitesini artırma görev tanımına uygun olarak yaygın etki yaratma
hedefi için her yıl ilan ettiği KÜÇÜK KARBON KAHRAMANI gösterisi zirvede yapıldı. SÜT-D’nin 2021 Küçük
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Karbon Kahramanı Türk Plastik Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Plastik Teknolojisi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ÇEVRECİ KAHRAMANLARI oldu. PAGEV’in ÇEVRECİ KAHRAMANLARI
şarkılarında:

diyerek zirve paydaşlarının iklim dostu yarın için neşesi ve umudu oldular. 2021 Küçük Karbon Kahramanları
İKZ İstanbul Karbon E-Zirvesi 2021 (karbonzirvesi.com)
adresinde PAGEV’in ÇEVRECİ KAHRAMANLARI gösterisi izlenebilir.

PRESLE PRESLE

SÜT-D 2021 DÜŞÜK KARBON KAHRAMANI Ödül Töreni zirvede yapıldı. Sera gazı salımlarını azaltarak, karbonunu en iyi yöneten, ülkemizin iklim direncini artıran
sosyal, teknik proje ve uygulamalar ödüllendirildi. Ödül
töreninde her bir ödülün takdim gerekçesini İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Karaosmanoğlu
açıkladı.

Küresel ısınma, iklim krizi
Sular, seller ve eriyen buzullar
Kulak ver sen Dünya’ya. Bak ne diyor sana.
Presle presle iyi bir geleceğe
Presle presle çevre gönüllüsüyüm
Presle presle PAGEV’liyim presle
Presle presle doğa hepimiz için
Presle presle tertemiz bir çevreye
Plastik hayatın vazgeçilmezidir
21. yy’in malzemesidir
Okulda, arabada, uzayda ve her yerde
Denize, sokağa değil geri dönüşüme
Presle presle çevre gönüllüsüyüm
Presle presle PAGEV’liyim presle
Presle presle doğa hepimiz için
Presle presle tertemiz bir çevreye
Karbon ayak izin daha az olsun
Kamyon ayak izin daha az olsun
Presle çöpünü yolla öyle kutuya
Gelecek nesiller sağlıklı doğsun
Presle presle çevre gönüllüsüyüm
Presle presle PAGEV’liyim presle
Presle presle doğa hepimiz için
Presle presle tertemiz bir çevreye
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Kimya sektörüne 5 ödül verildi. BASF Türk Çayırova
Tesisinde Karbon Tasarrufu ile BASF Türk Kimya, Adım
Adım “0” Karbona ile BETA Kimya, Doğaya Yeşil Bir İz
Bırak diyerek KALEKİM, En Yeşil Şeker: Kayseri Şeker
iddiasıyla KAYSERİ Şeker ve Pinch Projesi ile ORGANİK
Kimya ödüllendirildi.
Enerjinin değişmek için dönüşümünde karbon yönetimi
ödüllendirildi. Akıncı HES, Gelecek için Nefes oluyor
diyen AYDEM Yenilenebilir Enerji, YEK-G Sistemi ve
Organize YEK-G Piyasası ile EPİAŞ, Shell’de Enerjisini
Güneşten Alan İstasyonlar uygulamasıyla SHELL
Türkiye ödül sahibi oldu.
Yeşil elektrifikasyon ödüllendirilerek, E-Çimnak İş
Makinelerinde Elektrifikasyon ÇİMNAK Taşımacılık ödül
alırken, Temiz Enerjiyi Teknolojiye Dönüştüren Başarı:
ZES ile ZORLU Enerji’nin ulaştırmada karbon ayak izi
azaltımı ödüle layık bulundu.
Atığı en iyi yöneterek karbon ayak izini düşürenler
taltif edildi. Atığa Değer Kat, Geleceği Yarat ile BENLİ
Geri Dönüşüm, Çöpten Elektriğe, Elektrikten Geleceğe
ilerleyen BIOTREND Enerji, ITC’de Tıbbi Atık “Steril”,
Emisyon “Sıfır” ile ITC, Seramızın Isısı Atığımızın
Gücünden uygulamasıyla İSTAÇ, İZAYDAŞ HES, Doğaya
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Yeşil Ses diyen İZAYDAŞ, Sıfır Atık, Düşük Karbon İçin
Biyoelektrik çözüm diyen MİMSAN Grup sera gazı
azaltımına yüksek katkıları için ödüllendirildi.
AKADEMİ ÇEVRE Sürdürülebilir Sohbetler, TATMETAL
ÇELİK Çocuklarımız Düşük Karbonlu Yarınlar için
Hayallerini Resmediyor ve SEDAŞ We Go Green
projeleriyle karbon yönetimine sosyal etki katarak ödül
kazandı.
Düşük karbon ayak izi için yenilikçi ürünler ve
çözümler ödüllendirildi. BECTON DICKINSON Türkiye
BD Emerald™ Şırıngaları ve CARGILL Türkiye
FR3® Doğaya Güç adlı ürün arzları, TSKB Yenilikçi
Sürdürülebilir Finansman Çözümleri ile ödüllendirildi.
Süreçlerine karbon yönetimi gücünü katan öncü 8
kuruluşa ödül sunuldu. AKÇANSA Sürdürülebilir Yarınlar
için Alternatif Yakıt Hareketi, AKSA DOĞAL GAZ Kağıtsız
Ofis, Karbonsuz Yeşil Muhasebe, ASELSAN Değer
Zincirimiz ile İklim Değişikliğinde Gücümüz Bir, BSH
Türkiye Daha Az Karbon, Daha Rahat Nefes, HKTM
Duyarlı Firma, Bilinçli Çalışan, ENERJİSA Üretim Santral
Sıcak Start Sürecinin İyileştirilmesi, ROTEKS Ekolojik
Taş Yıkama Prosesi Geliştirilmesi, TÜRKTELEKOM Doğa
Dostu Yeşil Türk Telekom Binası uygulama başarılarıyla
Düşük Karbon Kahramanı ilan edildiler.

gelen sera gazı salım miktarları hesaplanarak, 31,80
ton karbondioksit eşdeğeri sera gazına sebep olunduğu,
bu emisyonun %99,6’sının ise etkinlik öncesinde veri
için tüketilen elektrikten kaynaklandığı saptandı. Küresel
sıcaklık artışına neden olan bu emisyon, İSTAÇ Çöp
Gazından Elektrik Üretim Tesisi’nden elde edilen karbon
kredisi ile sıfırlanarak, Doğrulanmış Emisyon Azaltım
Sertifikası (VER) ile VII. İstanbul Karbon E-Zirvesi iklim
dostu oldu.
E-Zirve’nin özgün dijital etkinlik platformu tasarımı, etkileşimli kullanım seçenekleri delegelerin beğenisini
aldı.15 büyük, 6 orta boy ve 16 küçük boy 3D standın
yer aldığı E-Sergi’de delegeler stantlardaki broşürleri
ve videoları inceleme, indirme, izleme ve çevrimiçi görüşme yaptılar. 3D stantlara ilgi yüksek oldu. E-Zirve’ye
1982 kişi kayıt oldu. Gün boyu aynı anda en fazla 991
kişi E-Zirve’yi izledi. Delegelerin %86’sı iş dünyası profesyonelleri, %7’si kamu kurumları ve yerel yönetimlerin temsilcileri, %7’si akademisyen ve öğrenciler oldu.
Anadolu Ajansı ile sektörel dergi editörlerinin takip ettiği
E-Zirve’de, etkinlik öncesi ve sonrasında SÜT-D ve yol
arkadaşı kuruluşların yaptığı medya yönetimi ile yaygın
etki ve farkındalık yaratıldı. VII. İstanbul Karbon E-Zirvesi sunumları E-Kitap olarak düzenlenerek Zirve web
sitesinde paylaşıma açıldı.

Türkiye’nin karbon yönetimi kapasitesini artırmak için
öncü uygulamalar gerçekleştiren SÜT-D yaygın etki
için ilkleri başarmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek ISO
20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi belgesine
2015 yılında sahip olan SÜT-D, VII. İstanbul Karbon
E-Zirvesi’nde mühim bir ilki daha gerçekleştirdi. Dijital
etkinliğin öncesinde ve etkinlik süresince elektrik
tüketimi kaynaklı sebep olunan sera gazı miktarını
saptamak için SÜT-D Zirve Kurulu ve İSTAÇ Karbon
Dengeleme Ekibi çalıştı. E-posta trafiği, dijital platform
tasarımı, web sitesi çalışmaları, etkinlik firması ve Zirve
Kurulu faaliyetleri için elektrik tüketimlerine karşılık
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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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www.karbonzirvesi.com

