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İKLİM ELÇİLERİ BİLDİRGESİ 

Sayın Bakanımız, değerli katılımcılar ve çok sevgili arkadaşlarımız,  

Bugün, burada, bu sahnede, sadece dört kişi görünüyor olabiliriz, fakat biz dört 

kişiden daha fazlasıyız. Şu anda sizlerle birlikte, bu salonda bulunan 81 ilimizin 

üniversitelerinden gelen 209 iklim elçisiyiz. Ve yine biz, bugün bu sahnede 

sadece iklim elçilerini de değil, iklim krizine karşı ortak endişeleri taşıyan 15 

milyon genci temsil ediyoruz. Birbirini daha önce tanımayan ama iklim krizi 

hususunda çözüm önerileri olan biz gençler, çok kısa sürede ülkemizin iklim 

değişikliğiyle mücadelesini güçlendirecek en temel ve en acil çağrıları içeren 

bu bildiriyi hazırladık.  

Anadolu, 12 bin yıllık bir geçmişe sahip olan, birbirinden farklı medeniyetlere 

ev sahipliği yapmış topraklardır. Bu topraklarda insan ve doğa binlerce yıldır 

birlikte var olmayı, iç içe yaşamayı başardı. Her yıl bu şehirde andığımız 

Mevlana diyor ki; “Kendini okyanusta bir damla sanma. Bir damlanın içinde 

kocaman bir okyanussun.” İşte biz iklim elçilerinin motivasyonu da budur. 

Bizler; bu toprakların kadim geleneğini, doğa ve insanın uyum içinde bir arada 

olduğu bu yaşam tarzını ilelebet sürdüreceğimize inanıyoruz.  

Bu coğrafya 3.391’i endemik; 10 bin bitki, 484 kuş, 384 kelebek ve 

denizlerindeyse 3 binden fazla canlı türü barındırıyor. Denilebilir ki Türkiye, 

biyolojik çeşitlilik ve doğal varlıklar açısından Kuzey Yarımküre’nin en önemli 

ülkelerinden biri. Bu biyolojik çeşitlilik; iklimi korumak, iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerinden kaçınmak, uyum sağlamak için çok sayıda fırsat da 

sunuyor.   

Doğadan bahsederken her zaman bir değişim olduğunu göz önünde 

bulundurmak gerekir. O durağan görünen ve geniş alanları kaplayan koca 

bozkırlar, ormanlar ve sulak alanlar sürekli değişir. Ankara Savaşı’nda, 

Timur’un Bayezid’a üstünlük sağlayan fillerini kuzeydeki ormanda sakladığını 

duymuşsunuzdur belki. Maalesef bu ormanlar şimdi yok. Bunu söylüyoruz 

çünkü, tıpkı kültürel miras gibi doğal mirası da anlamanın ve korumanın yolu 

geçmişi bilmekle mümkün.  



 2 

Sonuç olarak doğamızın tarihini bilmek, doğamızı daha iyi anlamak ve daha 

fazla korumak, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele etmek için çok 

önemli. 

Uzmanlar gezegenimizdeki “sıcaklık artışının 2ºC'yi aşmaması, mümkünse 

1.5ºC'de sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Paris Anlaşması'nın bu hedefine 

ulaşmak üzere mücadele etmek, artık ülkemizin de temel sorumluluklarından 

biri. İklim krizine yönelik etkili ve kapsayıcı bir mücadelenin verilebilmesi için 

siyaset üstü bir dilin kullanılması elzemdir. Buna ek olarak; başta gençler olmak 

üzere tüm sesleri bir araya getiren, sorumlu bir politika üretilmesini ve 

uygulanmasını talep ediyoruz. Ülkemizin tüm karar alıcılarına, en kısa sürede 

iklim değişikliği ile mücadele konusunda gerekli yasal düzenlemeleri ve 

mevzuat çalışmalarını yapmak, daha kapsamlı iklim değişikliği eylem planları 

oluşturmak, fosil yakıtlara bağlı kalınmayan sürdürülebilir, eşit ve yeşil bir 

ekonomik kalkınma planını oluşturmak üzere çağrıda bulunuyoruz. 

Politik düzeyde atılacak her bir adımın nihai başarıya ulaşmasını desteleyecek 

en önemli ekonomi modeli ise Yeşil Ekonomi Modelidir. Bu modelde çevre 

dostu firmalara finansal desteğin artırılması, yenilenebilir enerjiye geçiş için 

ayrı bir bütçe ayrılması, ülkemizde sürdürülebilir finans uygulamalarının 

geliştirilmesi önemlidir. Bu hedeflerin sağlanması adına Bakanlıklarımızın ve 

bankaların, şirketlere sürdürülebilir ekonomi modelleri konusunda destek 

vermelerini ve firmaların da sürdürülebilirlik raporlarını düzenli periyodlarla ve 

açık bir şekilde yayınlamalarını talep ediyoruz. 

İklim değişikliği ile mücadelede Paris İklim Anlaşmasının hedefini tutturmak ve 

Yeşil Mutabakata uyum sağlamak amacıyla tüm işletmelerin üretim-tüketim 

süreçlerinde daha temiz ve sürdürülebilir modeller uygulamalarını, bu süreçte 

sera gazı salımlarını en aza indirmek için gerekli altyapı ve finansmanın onlara 

sağlanmasını talep ediyoruz. Ülkemizin 2030 yılına kadar kömürden çıkış için 

yol haritasını ilan ederek, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın daha verimli 

kullanılması ve fosil yakıtlara bağımlı olmayan bir enerji düzeni oluşturmak 

üzere çalışmalar yapılması için çağrıda bulunuyoruz. 

İklim değişikliği ile mücadelede bir diğer konu ise atık yönetimidir. Ülke çapında 

atık yönetimi üzerine seferberlik ilan edilmesini, atıklarımızın dönüştürülmesini 

ve israftan kaçınılmasını önemsiyoruz. Tarımda da önemli bir problem olan 

israfın önüne geçilmesi gerekmektedir.  



 3 

Tarımsal faaliyetlerde planlı ve satış garantili üretim modellerine geçilip, suyu 

verimli kullanan sulama yöntemleriyle bu alanda çalışmalara hız verilmeli, 

üretimde verimi ve kaliteyi artıran modellere geçiş sağlanmalıdır.   

Tarımsal üretime en önemli girdiyi sağlayan ve neredeyse tüm canlıların temel 

yaşam kaynağı ise sudur. İnsanların en temel hakları olan temiz suya 

erişimlerinin sağlanmasını, temiz suya her daim ulaşabilmek ve 

yararlanabilmek için sularımızın kalite kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını 

istiyoruz. 

İklim krizinin etkilerini havamızda, suyumuzda ve toprağımızda görüyoruz. Bu 

nedenle ekosistemlerin korunmasına ilişkin çalışmaların yoğunlaştırılmasını, 

doğal afetler sonucu tahribata uğramış alanlarda, uzmanların desteğiyle 

ekolojik onarımı hedefleyen çalışmaların teşvik edilmesini ve doğal ortamın 

geri kazanılmasını talep ediyoruz. Kent içinde ve çeperinde yer alan tüm yeşil 

alanların ve ormanların korunması, yeşil alanların oluşturulduğu yaşanabilir 

kentlerin planlanması ve kent planlamasının mikroklima özelliklere uygun 

geliştirilmesi ve uygulanması da taleplerimiz arasında yer alıyor. 

Çevre yatırımlarını yetersiz yaptığımızda bunun canlı sağlığı üzerindeki 

olumsuz etkilerini farklı şekillerde deneyimliyoruz.  Dolayısıyla sağlığımızı 

tehlikeye atacak yatırımlara izin verilmemesini istiyoruz. Bizler bu noktada 

ulusal sağlığımızın korunması adına hava kalitesiyle ilgili değerlerin düzenli 

olarak ölçülmesi, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği hastalıklara yönelik 

uyum ve tedavi planlarının oluşturulması, insanlarımızın sağlıklı bir çevrede 

yaşama hakkının tanınması çağrısında bulunuyoruz.  

Bu süreçten fazlaca etkilenecek olan kırılgan grupların da iklim mücadelesinde 

göz ardı edilmemesi, üzerinde önemle durduğumuz bir konudur. İklim 

değişikliğinin kırılgan gruplar için büyük bir tehdit oluşturduğunun bilincindeyiz. 

Dolayısıyla iklim krizinin etkilerine daha çok maruz kalan bu grupların, açlık 

yoksulluk gibi sorunlar karşısında yaşadığı zorlukların boyutunu göz önünde 

bulundurarak mağduriyetlerinin giderilmesini ve onlara destek olunmasını talep 

ediyoruz.  

Hem kırılgan grupların önemini anlamak, hem de iklim mücadelemizde bireysel 

sorumluluk bilincine ulaşabilmenin en kalıcı ve görece kısa sürede 

gerçekleştirilebilecek yolu, eğitimden geçmektedir.  
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Bizler bu bilinçle, iklim ve çevre farkındalığının Türkiye’nin her yerinde 

yaygınlaşmasını sağlamak için sosyal ve kültürel çalışmalarda iklim değişikliği 

konusuna daha çok yer verilmesi gerektiğini, iklim değişikliği ile mücadele 

kapsamında AR-GE çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.  

Şu ana kadar pek çok talep ve istekte bulunduk. Bildirimizin sonuna 

yaklaşırken tüm bunlara ilişkin süreçlerin şeffaf ve katılımcı bir şekilde 

yönetilmesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyoruz. Karar alıcıların medyanın 

gücünü de değerlendirerek, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında daha 

etkin bir rol oynamalarını ve bu alanlarda yapılacak çalışmalar ile kitleleri 

harekete geçirmelerini bekliyoruz. 

Ve eklemek istiyoruz: Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerini açıklayan 

ve yeşil kalkınma devrimini başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’a tüm İklim Elçileri adına çok teşekkür ediyoruz. 

İklim Elçileri Hareketini başlatan, üniversite gençliğini ve Türkiye’nin iklim 

değişikliğiyle mücadelesini destekleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve tüm Bakanlık temsilcilerine, Birleşmiş 

Milletler Mukim koordinatörlüğüne, UNICEF ve Doğa Koruma Merkezine 

yürekten teşekkür ediyoruz.  

Biz iklim elçileri olarak katılım hakkımızı sonuna kadar kullandık. Tüm 

görüşlerimizi, gözlemlerimizi ve taleplerimizi bu bildiri ile paylaştık. Bu istek ve 

taleplerimizin gerçekleştirilmesinin bir sürece bağlı olduğunu biliyoruz. Bundan 

sonrası için de önerilerimiz hayata geçerken Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yan yana yürümek, kararlara 

dâhil olmak ve kendi geleceğimiz hakkında söz sahibi olmak istiyoruz.  

Türkiye’nin 209 üniversitenin İklim Elçileri adına hepinizi selamlıyoruz. 


