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İkl�m�n Geleceğ� İkl�m ve Beşer Çalıştayı; Kastamonu Ün�vers�tes�'n�n ev
sah�pl�ğ�nde, TÜBİTAK, Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Teknokent
A.Ş. ve Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� İht�saslaşma Koord�natörlüğü'nün
katkıları �le 26 Ağustos 2022 tar�h�nde Kastamonu Ün�vers�tes� B�lgehan
B�lg�l� Merkez Kütüphanes� Cem�l Mer�ç Konferans Salonu'nda
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Çalıştay, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğ�t�m� ve B�l�m Okulları Çağrısı
kapsamında desteklenen "İkl�m�n Geleceğ�: Geleceğ�n İkl�m�" projes�n�n
b�r faal�yet� olarak tert�p ed�lm�şt�r.

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından tek oturum olarak düzenlenm�ş,
oturumda çeş�tl� ün�vers�telerden alanında uzman akadem�syenler
toplamda 5 b�ld�r� sunmuştur.

Çalıştayda �kl�m kr�z� eksen�nde yerel yönet�mler�n rolü, yönet�ş�m,
gençl�k çalışmaları; göç ve yoksulluk; sürdürüleb�l�r tüket�m ve
sürdürüleb�l�r yatırım; sorumlu tur�zm faal�yetler� �le ekoloj�k g�r�ş�mc�l�k
konuları ele alınmıştır.

Proje yürütücüsü Öğr. Gör. Berkan GÜNGÖR, yaptığı açılış
konuşmasında dünyanın en temel kr�zler�nden b�r�s� olan �kl�m
değ�ş�kl�ğ�n�n sosyal b�l�mler eksen�nde ele alınmasının önem�ne vurgu
yapmış, �kl�m kr�z� üzer�nde �nsan faktörünün önem�ne değ�nm�ş ve
çalıştay hakkında d�lek ve temenn�ler�n� d�le get�rm�şt�r.

İkl�m�n Geleceğ�: İkl�m ve Beşer Çalıştayı'nda aşağıda bel�rt�len konular
ele alınmış ve çeş�tl� öner�lerde bulunulmuştur.

İkl�m�n Geleceğ�
İkl�m ve Beşer Çalıştayı B�lg� Notu
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13:30 - 13:45 - Açılış Konuşması
                        Öğr. Gör. Berkan GÜNGÖR

 
13:45 - 14:00 - İkl�m Değ�ş�kl�ğ�nde Yönet�ş�m, Yerel          
                         Yönet�mler�n Rolü ve Gençl�k
                         Prof. Dr. Abdullah ÇELİK

14:00 - 14:15 - İkl�m Değ�ş�kl�ğ�, Yoksulluk ve Göç
                        Prof. Dr. Tevf�k ERDEM

14:15 - 14:30 - İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Eksen�nde 
                        Sürdürüleb�l�r Tüket�m ve                   
                        Sürdürüleb�l�r Yatırım
                        Prof. Dr. Tolga ULUSOY

14:30 - 14:45 - İkl�m Değ�ş�kl�ğ�'ne Karşı Sorumlu 
                         Tur�zm
                         Doç. Dr. Burhan SEVİM

14:45 - 15:00 - İkl�m Kr�z� ve Ekoloj�k G�r�ş�mc�l�k
                         Doç. Dr. Erol TEKİN

15:00 - 15:30 - Soru - Cevap

İkl�m�n Geleceğ�
İkl�m ve Beşer Çalıştayı Programı
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Prof. Dr. Abdullah ÇELİK, 2003 yılından bu yana Harran Ün�vers�tes�
İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� Kamu Yönet�m� Bölümü’nde öğret�m
üyes� olarak görev yapmaktadır. Yerel yönet�mler, stratej�k yönet�m,
katlım, tems�l, kent konseyler�, yerel özerkl�k, e-beled�yec�l�k, sosyal
beled�yec�l�k, kamu yönet�m� eğ�t�m�, küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�, d�rençl�
kent yönet�ş�m� ve yönet�ş�m alanlarında ulusal uluslararası düzeyde
çalışmaları bulunmaktadır. Hâl�hazırda HRÜ’de İkt�sad� ve İdar� B�l�mler
Fakültes� Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Tevf�k ERDEM, Şanlıurfa’nın Hal�l�ye �lçes�nde Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanlığının, B�rleşm�ş M�lletler Kalkınma Programı (UNDP)
�şb�rl�ğ� �le hayata geç�r�len ve �lk olma özell�ğ� taşıyan ger� dönüşüm ve
sıfır atık projes�nde danışman olarak yer almıştır. Buna ek olarak
yoksulluk üzer�ne b�rçok ulusal ve uluslararası yayını mevcuttur.
Hâl�hazırda Ankara Hacı Bayram Vel� Ün�vers�tes�’nde (AHBVÜ) öğret�m
üyes� olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Tolga ULUSOY’un sürdürüleb�l�r f�nans uygulamaları,
yen�leneb�l�r enerj� f�nansmanları, karbon sert�f�kaları, CO2 em�syonu,
tarımsal üret�m endüstr�ler� üzer�ne b�rçok ulusal ve uluslararası yayını
mevcuttur. Hal�hazırda KÜ’de öğret�m üyes� olarak çalışan Ulusoy,
f�nansal yönet�m, f�nansal okuryazarlık, sürdürüleb�l�r tüket�m ve
yatırım eğ�t�mler� vermekted�r.

Doç. Dr. Burhan SEVİM, Daday Naf� ve Üm�t Çer� Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü �le Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� İht�saslaşma Koord�natör
Yardımcısı olarak görev�ne devam etmekted�r. İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n
tur�zme etk�ler� konusunda doktorasını tamamlayan Sev�m, ayrıca
Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı yayımlanan ve TÜBİTAK
MAM’dan h�zmet alımı şekl�nde hazırlanan 2, 3, 4 ve 5. İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Ulusal B�ld�r�m�’nde “Tur�zm” başlığını yazmıştır. Hazırlanan bu
b�ld�r�mler Bakanlık tarafından B�rleşm�ş M�lletler İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Çerçeve Sözleşmes� Sekretaryasına sunulmuştur. Buna ek olarak Sev�m
2013-2014 yıllarında Erc�yes Ün�vers�tes� Genç TEMA kulübü akadem�k
danışmanlığını ve TEMA Vakfı Kayser� İl Tems�lc�l�ğ� Akadem�k
Danışmanlığı görevler�n� yürütmüştür.

Doç. Dr. Erol TEKİN, hal� hazırda KÜ’de öğret�m üyel�ğ�ne ek olarak
Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve G�r�ş�m Vad�s�
Kuluçka Merkez� akadem�k danışmanı olarak görev yapmaktadır.
G�r�ş�mc�l�k üzer�ne ulusal ve uluslararası k�tapları, makaleler� ve
b�ld�r�ler� bulunan Tek�n, şu anda yürütülmekte olan İht�sas Odaklı
(Ormancılık ve Tab�at Tur�zm�) G�r�ş�mc�l�k ve Kuluçka Programı’nı
koord�ne etmekted�r.

ÖZGEÇMİŞLER
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Günümüzde varlığını g�derek h�ssetmeye
başladığımız �kl�m kr�z�, ulusların sınırlarını aşan
ve tüm �nsanlığı yakından �lg�lend�ren b�r
konudur. Geçm�ş�m�zden m�ras geleceğ�m�zden
de emanet olarak aldığımız dünyayı
sürdürüleb�l�r b�r şek�lde kullanmak dünya
üzer�nde yaşayan her b�rey�n sorumluluğudur.

B�zler de bu sorumluluğun farkında olarak;
�kl�m kr�z�ne d�kkat çekmek ve bu konuda
tabanda b�r farkındalık hareket� başlatab�lmek
�ç�n TÜBİTAK 4004 Doğa Eğ�t�m� ve B�l�m
Okulları çağrısı kapsamında "İkl�m�n Geleceğ�:
Geleceğ�n İkl�m�" projes�n� hazırladık. Bu
projede özell�kle geleceğ�m�z�n m�marları
olarak gördüğümüz, b�rb�r�nden farklı
d�s�pl�nlerde ve ün�vers�telerde eğ�t�m alan,
Türk�ye'n�n dört b�r yanında yaşayan l�sans ve
l�sansüstü k�tley� hedef olarak bel�rled�k.

AÇILIŞ KONUŞMASI
Proje Yürütücüsü Öğr. Gör. Berkan Güngör'ün

Gençler�n çevre sorunlarının ve sürdürüleb�l�r yaşamın önem� konusunda b�l�nçlend�r�lerek
�lg�l� konularda üret�lecek olan pol�t�kalarda akt�f görev alma konusunda gönüllü
katılımlarının teşv�k ed�leb�lmes�n� amaçladık. Projem�z kapsamında katılımcılarımız 7 gün
�çer�s�nde �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� 71 saat eğ�t�m, 20 atölye, 3 b�l�msel gez�, 2 çalıştay, 1 serg�, 1
çöp toplama ve 1 f�dan d�k�m etk�nl�ğ�ne katıldılar. Projem�z oldukça dolu dolu ve b�r o kadar
da ver�ml� geçt�. 

Her ne kadar �kl�m kr�z� dend�ğ�nde algıda fen b�l�mler� ya da tekn�k yaklaşımlar canlanıyor
olsa da, �kl�m kr�z� hem sebepler� hem de sonuçları �t�bar�yle sosyal b�l�mler eksen�nde
der�nlemes�ne �ncelenmes� gereken b�r alandır. Gerek beşer� faktörün �kl�m kr�z�ne g�den
süreçtek� etk�s�; gerekse de �kl�m kr�z�n�n sonuçlarının beşer� faktörler üzer�ndek� etk�s� h�çb�r
zaman göz ardı ed�lmemel�d�r. B�zler bu algıyı değ�şt�rmek �ç�n, �kl�m kr�z�n� sosyal b�l�mler
eksen�nde ele alan b�r çalıştay tert�p etmek �sted�k ve bu da b�z�m çalıştayımızın özgün
değer�n� ortaya koydu.

Böyle güzel b�r proje ve çalıştay, Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� sahasında �ht�saslaşan
Kastamonu Ün�vers�tes�'ne çok yakıştı. Hem projem�z�n hem de çalıştayımızın �l�m�z,
bölgem�z ve ülkem�z �ç�n hayırlara ves�le olmasını temenn� ed�yorum.
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   Türk�ye’de İkl�m Değ�ş�kl�ğ�yle Mücadele

 Türk�ye, Ulusal İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Eylem Planı (2011-2023), İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Uyum
Stratej�s� ve Eylem Planı (2011- 2023), Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratej�s� ve Eylem
Planı (ÇMU- SEP), Ulusal İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Stratej�s�n� hazırlamıştır. Ulusal İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Stratej�s� belges�, Türk�ye’n�n �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadelede özell�kle azaltım, uyum ve
kapas�te gel�şt�rme noktasında yol göster�c�d�r. 

İkl�m Değ�ş�kl�ğ�nde Yönet�ş�m,
Yerel Yönet�mler�n Rolü ve Gençl�k

 
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK

Harran Ün�vers�tes�
    İkl�m Değ�ş�kl�ğ�nde Yönet�ş�m

 Yönet�ş�m, devlet �le halk arasındak�
münasebetlerde karşılıklı etk�leş�me
dayanmaktadır. Yönet�ş�mde,  yönet�m�n yen�
aktörler� arasında merkez� yönet�mle b�rl�kte
yerel yönet�mler, s�v�l toplum örgütler�, özel
sektör ve halk yer almaktadır. Yönet�ş�m
�kl�m değ�ş�kl�ğ�nde hayat� b�r öneme sah�pt�r.
Çünkü �kl�m değ�ş�kl�ğ� b�rden fazla aktörün
(devletler/merkez� yönet�m, yerel
yönet�mler, s�v�l toplum örgütler�, halk, özel
sektör) b�rl�kte hareket etmes�n�, b�r arada
bulunarak mücadele etmes�n� gerekl�
kılmaktadır. İkl�m değ�ş�kl�ğ� sadece bell� b�r
bölgey� veya devlet� değ�l tüm dünyayı
etk�led�ğ� �ç�n küresel b�r sorun olarak
karşımızı çıkmaktadır. Bu sorun ancak
küresel n�tel�kte ele alınmasıyla ve tüm
aktörler�n katılımıyla g�der�leb�l�r. 
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     Türk�ye’de �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadele konusunda bazı yapısal değ�ş�kl�klere g�d�lm�şt�r.
Bu değ�ş�kl�kler�n başında 29 Ek�m 2021 tar�hl� ve 31643 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames� gelmekted�r. Bu kararname �le “Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığı”nın �sm� “Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı” olarak ben�msenm�şt�r.
Bunun yanında  “Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü” , “Meteoroloj� Genel
Müdürlüğü” ve “İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Başkanlığı”nın statüsünde değ�ş�kl�k yapılmıştır. Söz konusu
Kararname �le “İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Uyum Koord�nasyon Kurulu” kurulmuştur. Bu kurulda, 
 bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve s�v�l toplum örgütler�n�n tems�lc�ler�
bulunmaktadır. Kurul’a Türk�ye Beled�yeler B�rl�ğ� de tems�lc� göndermekted�r. 
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    İkl�m Değ�ş�kl�ğ�yle Mücadele ve Yerel Yönet�mler 

    İkl�m değ�ş�kl�ğ� küresel b�r sorundur. Bu sorunun çözümüne merkezden m� veya yerelden
m� başlanmalı noktasında tartışmalar yürütülmekted�r. Kentler�n başat em�syon üret�c�s�
olması sebeb�yle çözümün de yerelden başlanması gerekt�ğ� �ler� sürülmekted�r. Dolayısıyla
�kl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadelede yerel yönet�m b�r�mler�ne öneml� sorumluluklar
düşmekted�r. Ancak kentsel �kl�m yönet�ş�m� hususunda dünyada genel kabul görmüş tek
b�r �lke veya standart bulunmamaktadır. Yerel yönet�mler�n görev ve sorumlulukları
ülkeden ülkeye değ�şt�ğ� g�b� federal devletlerde eyaletten eyalete de farklılık
göstermekted�r. 

    Fos�l yakıt tüket�m� ve sera gazı salınımları �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne neden olmaktadır. Kentler
veya yerel yönet�mler �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadele ederken “azaltım” ve “uyum”
pol�t�kaları �zlemeler� gerek�r. Azaltım pol�t�kalarının ana amacı kent�n oluşturduğu sera
gazı em�syon oranlarının azaltılmasıdır. Uyum pol�t�kalarının ana amacı �se doğa veya
beklenmeyen olaylara karşı kentler� d�rençl� hale get�rmekt�r.



Gençler�n küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda daha duyarlı olmaları �ç�n farkındalık eğ�t�m�ne
önem ver�lmel�d�r. Günümüzün vazgeç�lmez �let�ş�m kanalları arasında bulunan sosyal medya
platformları, gençlerde çevre duyarlılığının yükselt�lmes� amacıyla fonks�yonel b�r araç hal�ne
get�r�leb�l�r. Bu konuda s�v�l toplum örgütler�, özel sektör ve duyarlı vatandaşlar öneml� rol
oynayab�l�rler.

Gençl�k ve Çevre
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Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�s�yle yeryüzünde meydana gelen çölleşme, erozyon, su ve
hava k�rl�l�ğ� �le b�rl�kte meydana gelen çevresel değ�ş�kl�kler bu bölgeler�n �nsanlarını
korunmasız ve çeş�tl� yoksunlukları (mahrum�yetler�) yaşayan �nsanlar hal�ne get�r�r.
L�teratürde çevre ya da �kl�m mültec�ler� olarak tanımlanan bu �nsanlar hem kend�ler�
hem de g�tt�kler� ülkelerde yaşayan yerl� �nsanlar tarafından oluşturulan b�r kısmı hayal�
tehd�tler� �fade eden çeş�tl� sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Çevre ya da �kl�m mültec�ler�
bulundukları toprakları terk ederek daha güvens�z b�r ülkeye taşınmak ya da yerleşmek
zorunda olduklarından sıradan �nsanlara göre daha dezavantajlı hale gel�rler. İş
p�yasasında tutunma şansları muhtemelen sadece emek-yoğun sektörde yoğunlaşacağı
�ç�n daha düşük ücretlerle yaşamak zorunda kalarak der�n b�r yoksulluk sürec� �ç�ne
g�receklerd�r. Göç ett�kler� ülken�n vatandaşı olmak �ç�n yaptıkları tüm g�r�ş�mler onların
toplumsal ve ekonom�k �çer�lmeler�n� çok da mümkün kılmayacaktır. Bunun sebepler�n�
de yerl� halkın gözünde ortaya çıkan muhtemel tehd�t algılarıyla açıklamak mümkündür.

İkl�m Değ�ş�kl�ğ�, Yoksulluk ve
Göç

Prof. Dr. Tevf�k ERDEM
Ankara Hacı Bayram Vel� Ün�vers�tes�

İkl�m değ�ş�kl�ğ�, göç ve yoksulluk �l�şk�s�
değ�şkenler arası �l�şk� bağlamında ele
alındığında �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve yoksulluk
bağımsız değ�şkendelerd�r ve göçe sebep
olarak eylem�n kend�s�n� bağımsız değ�şken
hal�ne get�r�rler. 

Yoksulluk ve göç �l�şk�s� tar�h boyunca b�rçok
kez somut örneklerle ortaya çıkmıştır. Sanay�
Devr�m� dönem�nde ç�tleme yöntem�n�n
devreye g�rmes�yle b�rl�kte tarımsal alanların
meraya dönüştürülmes� b�rçok köylüyü �şs�z
ve aç; yan� yoksul bıraktığı �ç�n kırdan kente
yoğun b�r göç olmuştur. Bu göç sonrası
kente gelen �nsanlar �st�hdam sorunu
yaşadıkları �ç�n de y�ne yoksulluklarına
devam etm�şlerd�r. Sanay� Devr�m�’n�n belk�
daha �ler�k� zamanlarda etk�s�n� ortaya
koyacak b�r başka tes�r de �kl�m üzer�nde
meydana gelen değ�ş�me katkısıdır. 
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Yerl� halkın gönünde düzenl� ya da düzens�z göçmenler�n varlığı b�rkaç açıdan tehd�t olarak
algılanır: İlk olarak kend� d�n� ya da etn�k k�ml�kler�ne yönel�k b�r tehd�t olarak algılanır ve
bu nedenle göçmenlere karşı çok da olumlu gözle bakılmaz. Toplumsal dışlanmanın ana
neden� de etn�k ya da d�n� k�ml�k eksenl� tehd�t algısının varlığıdır. Ayrıca bu algı toplumsal
�çer�lmeden çok toplumsal dışlanmayı daha fazla tet�kler.

Göçmenler�n tehd�t olarak algılanmasının b�r başka neden� de ekonom�k kaynakların
paylaşımı konusunda ortaya çıkar. Göçmenler alt ve orta sınıflar �ç�n yen� rak�plerd�r çünkü
onlar �ş p�yasasının daha ucuz çalıştırmak �ç�n aradığı emekç�ler olarak göründükler�nden
yerl� �şç�ye göre daha fazla terc�h ed�len çalışanlar olarak görüleb�l�r. Bu durum da kaynak
paylaşımı sorununu ortaya çıkarır. 

Göçmenler�n yerl�lere göre daha fazla nüfuslarının artışı yerl� �nsanlar �ç�n b�r yandan
k�ml�kle �lg�l� sorunu hatırlatırken d�ğer yandan sosyal pol�t�ka hedefler�n�n yen�den gözden
geç�r�lmes� gerekt�ğ� yönünde b�r baskı yapar. Çünkü hızlı nüfus artışına sah�p göçmenler
daha fazla sosyal güvenl�k harcamalarının yapılmasına neden olab�l�r. 

Göçmenlerden kaynaklanan sorunlar abartılıyor g�b� görüneb�l�r ancak 2020 yılı �ç�n 281
m�lyon göçmen�n varlığı, �lerleyen yıllarda bu sayının �kl�m değ�ş�kl�ğ�, savaşlar vb.
neden�yle çok daha fazla artacağı şekl�nde okunmaktadır. İkl�m değ�ş�kl�ğ�nden kaynaklı
göç oranlarına bakıldığında sayının nasıl hızla artma eğ�l�m� �ç�nde olduğu az öncek� �dd�ayı
doğrular n�tel�kted�r. Örneğ�n 1995 yılında �kl�m değ�ş�kl�ğ� kaynaklı 2.5 m�lyon göçmen
varken 2010 yılında �kl�m değ�ş�kl�ğ� kaynaklı göçmen sayısının 50 m�lyona ulaştığı
b�l�nmekte, 2050 yılında �se, �kl�m değ�ş�kl�ğ� kaynaklı göçmen sayısının 200 m�lyona
ulaşacağı öngörülmekted�r. 
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Bu göçün Kuzey yarıküreden Güney
yarıküreye doğru gerçekleşmes�
zaten hal� hazırdak� küresel
tabakalaşma kaynaklı küresel
eş�ts�zl�ğ�n azalma değ�l artma eğ�l�m�
�ç�ne g�receğ�n� göster�r. Hal� hazırda
küresel gel�r�n, yaklaşık %85’�n�n
yerküren�n Kuzey’� ve %15’�n�n
yerküren�n Güney’� tarafından
paylaşıldığı düşünüldüğünde, küresel
�kl�m değ�ş�kl�ğ� kaynaklı Güneyden
Kuzeye göçün aslında yoksul
bölgelerde yaşayan �nsanların zeng�n
bölgelere doğru göçü şekl�nde
anlaşılmalıdır. 

Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�n çölleşme ve
ver�ms�zl�k şekl�nde cereyan ett�ğ�
Güney yarıküre görünen o k� daha
fazla göç verecekt�r. Bu göç zaten
küresel gel�r dağılımının
adalets�zl�ğ�nden kaynaklanan ve
kend� kaynakları Batılı ş�rketler ve
ülkeler tarafından sömürülen yerl�
halkın kaçınılmaz b�r göç yaşaması
yönünde baskı ortaya koyacaktır. Bu
baskı sadece onları daha fazla
yoksullaşan göçmenler hal�ne
dönüştürmeyecek g�tt�kler�
ülkelerdek� yerl� �nsanların yukarıda
sayılan gerekçelerden dolayı
huzurunu kaçıran kapı komşuları
olarak yaşamalarına sebep olacaktır. 

İkl�m değ�ş�kl�ğ�, göç ve yoksulluk
�l�şk�s� b�r başka açıdan daha
�ncelenmeye değerd�r çünkü �kl�m ya
da çevre mültec�s�n�n k� bu çalışmada
hep göçmen olarak �fade ed�ld�,
uluslararası hukuktak� statüsü b�le
bel�rs�zd�r. Bu da m�lletlerarası hukuk
alanında yen� b�r tartışma
yaratacaktır. 

10



Sürdürüleb�l�rl�k tanımı �t�bar�yle herhang� b�r kaynağın gelecek nes�llere eş�t şek�lde
dağıtımı ve gelecek nes�ller�n dünya kaynaklarından yeter� derecede faydalanması
olarak adlandırılmaktadır. Gelecektek� �nsan �ht�yaçlarının ve �stekler�n�n karşılanab�lme
potans�yel� öneml�d�r Dolayısıyla bu potans�yel�n korunması �ç�n günümüzde “tüket�m
denges� olan ve kaynakların hızlıca tüket�lmed�ğ�” b�r ortamda yaşamak zorunluluğu
ortadadır.

İşte bu noktada doğayı k�rletmeyen, tab�atın �nsalığa verd�ğ� enerj� ve beslen�lmes� �ç�n
doğal kaynakların korunduğu yöntemlerle üret�m yapılması bu üret�mler�n
desteklenmes� her koşulda öneml�d�r. Bu t�p b�r üret�m�n desteklenmes�n�n tüket�c�
tarafındak� ayağı yan� talep tarafı öneml� olmaktadır. Sürdürüleb�l�r üret�m�n b�r
sonrak� adımının aslında sürdürüleb�l�r b�r tüket�m olduğu unutulmamalıdır.

İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Eksen�nde 
 Sürdürüleb�l�r Tüket�m ve 

 Sürdürüleb�l�r Yatırım
 

Prof. Dr. Tolga ULUSOY
Kastamonu Ün�vers�tes�

19. yüzyılda �lerlemes� görülen fakat
başlangıcı daha ger�lere g�den
sürdürüleb�l�rl�k kavramı sanay�leşmen�n
temel� olarak görülmekted�r. Ülkeler
ekonom�k gel�şme ve doğal kaynaklarını
kayıtsızca ve hesapsızca kullanarak üret�m
ve tüket�mler�n� arttırmışlardır. Refah
düzey�n� arttırıyor g�b� görünseler de ülkeler
�ç�n öneml� olan gel�şme çabası rekabetç�
üstünlük üret�m �st�hdam olmuştur. Tab�� k�
�st�hdam ve üret�m oldukça öneml�d�r.
İst�hdam ed�len b�reyler gel�rler�n� arttırırlar
ve böylece yaşamsal olanaklara sah�p
olurlar. Özell�kle 20 yüzyılın �k�nc� yarısından
sonra hızlı b�r nüfus artışı gerçekleşm�şt�r.
Gıda maddeler� enerj� kaynakları �le b�rl�kte
toplam tüket�m oldukça hızlı b�r artış
gösterm�şt�r. Ülkem�zde bakıldığında nüfusun
2025 yılında 91 m�lyona 2045 yılında 100
m�lyona çıkması öngörülmekted�r. Böyles� b�r
artış H�nd�stan Amer�ka ve Ç�n'�n artış hızına
neredeyse yet�şmekted�r.
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B�l�nçl� tüket�c� olmak �ç�n neler�n yapılması gerekt�ğ� hususu yıllardır b�l�m adamlarının ve
kamuoyunun gündem�nde olmuştur Sürdürüleb�l�r tüket�m, b�l�nçl� b�r tüket�c� olmaya
denmekted�r. Günlük hayatta gereks�n�m duyulan ve tüket�len; g�y�m, gıda ve benzer�
ürünler�n hang� üret�m süreçler�nden geç�r�lerek üret�ld�ğ�n�n gözet�lmes� mânâsına da
gelmekted�r. Tüket�m� bel�rlerken günümüzde yalnızca kend� hayatlarını kurtarma ve
hayatının b�r gününü nasıl en az mal�yetle kapatacağını düşünen b�reyler olma şekl�nde
değ�l dünyanın geleceğ�n� gelecek nes�ller�n hayat standardını düşünerek hareket etmek
artık öneml� hale gelm�şt�r. Sürdürüleb�l�r üret�m�n desteklenmes� aynı zamanda
sürdürüleb�l�r tüket�m�n desteklenmes� mânâsına gelmekted�r. Bu manada sürdürüleb�l�r
arz �ç�n sürdürüleb�l�r taleb�n desteklenmes� öneml� �se ters� daha da öneml� olmaktadır.

Sürdürüleb�l�r tüket�m ve üret�m daha azıyla daha fazlasını yapmak değ�l daha azıyla daha
�y�s�n� yapmakla �lg�l� b�r problemd�. Ekonom�k büyümey� arttırırken çevresel bozulma
azaltılab�l�yorsa burada sürdürüleb�l�r tüket�m ve sürdürüleb�l�r üret�mden söz etmek
mümkün olmaktadır. Sürdürüleb�l�r tüket�m aynı zamanda yoksulluğun azaltılmasına gel�r
eş�ts�zl�ğ�n�n yoked�lmes�ne, düşük karbon ayak �z�ne ve yeş�l ekonom�lere dönüşeb�l�yor �se
o zaman amacına tam olarak ulaşmış olmaktadır.
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geç�r�lmes� öncel�klend�r�lmel�d�r. Faal�yetler�n etk�ler�n�n en aza �nd�r�lmes� �ç�n sadece
devlet�n gözet�m�n�n ve denet�m�n�n yeterl� olmadığı aynı zamanda üret�mde bulunan
sektörler�n b�l�nçl� davranmasının ve bunu gerçekten �stemeler�n�n gerekl�l�ğ� de ortadadır.

Tüketen vatandaşlar olarak evsel atıklarını azaltmak ver�ml� hale get�rmek cam plast�k ve
benzer� atıkların ayrıştırılması a�leler�n kend� çocuklarını b�l�nçl� b�r tüket�c� olarak
yet�şt�rmeler� sürdürüleb�l�rl�ğ�n b�r sorumluluk hal�ne get�r�lmes� hane halkının görev�
olmalıdır. A�le, çocuğunun zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını tavs�ye ederken aynı
zamanda sürdürüleb�l�r olmayan b�r tüket�m�nde zararlı b�r alışkanlık “mış” g�b� ve kend�s�n�
gelecek de etk�leyecek b�r faal�yet “m�ş” g�b� düşünerek çocuğuna empoze etmes� ve
çocuğu tüket�m alışkanlıklarını değ�şt�rmes� �ç�n �lk eğ�t�m� verme çabası ve gayret�
�çer�s�nde olmalıdır.

Toplumun tüm basamaklarında aynı anda yaygınlaştırılması gereken b�r tüket�m
anlayışına sah�p olunmalıdır. A�leden alınacak eğ�t�m, Tüket�c�ler�n çocukluktan �t�baren
okulda yet�şt�r�lmeler�, sektör b�l�nçlend�r�lmes�, yet�şk�n b�l�nçlend�r�lmes�, devlet denet�m�
aynı anda yapılırsa başarıya ulaşılab�leceğ� unutulmamalıdır.

Hükümetler �se denet�m �rades� kend�ler�nde
olduğundan sürdürüleb�l�r üret�m ve tüket�m �le �lg�l�
denet�mler�n� sıklaştıran malı ve bu konu �le �lg�l�
b�r�mler�n gerekl� sağlık kuruluşları �le b�rl�kte hareket
etmes�n� sağlamalıdırlar. Etk�n ve şeffaf yönet�m
anlayışıyla sürdürüleb�l�rl�k faal�yetler�n�n ve
sonuçlarının ulusal ve uluslararası alanda örnek teşk�l
edecek çalışmalar olduğuna kanaat get�rd�ğ� anda
bunu yaygınlaştırmasının öneml� olduğu hem
B�rleşm�ş M�lletler hem de Avrupa B�rl�ğ�n�n
Sürdürüleb�l�rl�k Raporlarında görmek mümkündür.

Üret�c�ler açısından durum daha zorlayıcıdır. Üret�m
esnasında doğadan alınan hammaddeler�n �şlend�ğ�
ve n�ha� ürün hal�ne get�r�ld�ğ� ve ürünler üret�l�rken
atıkların doğaya salındığı sektörler�n ac�len gözden

Devlet, ş�rketler ve hanehalkları el�yle etk�n pol�t�kaların hazırlanması ve gözden
geç�r�lmes�n� sağlamak �lk hedef olmalıdır. 2050'ye kadar doğal kaynakların
sürdürüleb�l�rl�ğ�n� ve ver�m�n� arttırmak �ç�n gerekl� olan tüm önlemler�n alınmış olması
şarttır. Y�ne 2050'ye kadar atıkların önlenmes� ve azaltılması ger� dönüşümün
desteklenmes� önem arz etmekted�r. K�myasalların ve esasen den�z canlıları �ç�n tehl�kel�
olan plast�kler�n uluslararası anlaşmalarla ne yapılacağının ve nasıl ger� dönüştürüleceğ�n�n
daha da öne çek�lmes� gerekmekted�r. Perakende ve tüket�c� sev�yeler�ne bakıldığında
küresel gıda �srafının yok ed�lmes� �ç�n ac�len harekete geç�lmel�d�r. Doğal kaynakların
sürdürüleb�l�r yönet�m� ve ver�ml� kullanılmasının sağlanması �ç�n yalnızca devlet�n ve �lg�l�
organlarının çabaları yeterl� olmamaktadır. Özel sektörün ve hane halklarının da bu
noktada en öneml� konularda görüş b�rl�ğ�ne vararak devlet�n desteğ� �le ac�len harekete
geçmes� gerekl�d�r. Sürdürüleb�l�r eğ�t�m�n tüm ortaöğret�me
yaygınlaştırılması gerekl�d�r. Çevreyle uyumlu satın alma süreçler�n�n ger� dönüşümün atık
azaltmanın ekoloj�n�n Ne olduğunun b�r yaşam döngüsünün nasıl anal�z ed�leceğ�n�n üret�c�
ve tüket�c�lere �lkokul sev�yes�nden başlayarak ver�lmes� öneml�d�r.
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toplumsal değerler ve davranışlar, 
kültür, 
yapısal çevre ve alan kullanımı, 
doğal ve kültürel m�ras �le
çevresel kaynaklar üzer�nde öneml� olumsuz etk�ler� olab�lmekted�r. 

Bu nedenle tur�zm gel�ş�m�n�n söz konusu olduğu b�r yerde sürdürüleb�l�rl�k anlayışının
ben�msenmes� oldukça öneml�d�r.

İkl�m Değ�ş�kl�ğ�ne Karşı 
Sorumlu Tur�zm

 
Doç. Dr. Burhan SEVİM

Kastamonu Ün�vers�tes�

demograf�k özell�kler, 
sosyal yapı ve �l�şk�ler, 
ekonom�k akt�v�te yapısı ve sektörel
d�nam�kler, 

COVID-19 salgını önces�nde uluslararası
tur�zm, küresel hasılaya öneml� ölçüde katkı
sağlayan, yıllık ortalama %4’lük büyüme
oranıyla pek çok sektörü ger�de bırakan b�r
sektördü. 

Fakat salgın sonrasında tur�zm�n nasıl
dönüşmes� gerekt�ğ�ne da�r ç�z�lecek rota
sadece salgının beraber�nde get�rd�ğ�
�ht�yaçlar üzer�nden değ�l, çok daha önceden
sektörü etk�lemeye başlamış ve uzun soluklu
mücadeley� gerekt�ren �kl�m kr�z�
perspekt�f�nden değerlend�r�lmel�d�r.

Ancak, tur�zm�n etk�ler� her zaman olumlu
değ�ld�r. İy� yönet�lmed�ğ�nde:
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Overtour�sm (Aşırı Tur�zm)

“Aşırı Tur�zm” her yıl m�lyonlarca tur�st ağırlayan bazı
bölgelerdek� yerel halkın tur�stlere ve tur�zm
endüstr�s�ne traf�k sıkışıklığı, hayat pahalılığı, kalabalık
g�b� nedenlerden ötürü ortaya çıkan olumsuz tepk�lerd�r.
 
Aynı zamanda vahş� alanlar, doğal bölgeler ve m�ll�
parklar g�b� yerlerde de görülmekted�r. Aşırı tur�zm,
taşıma kapas�teler�n�n aşılması sonucu dünya m�raslarını
ve �nsanlığa da�r öneml� kültürel varlıkları
etk�lemekted�r.

Tur�zm - İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl�şk�s�

Tur�zm sektörü kaynaklı hava traf�ğ� atmosfere yüklü m�ktarlarda CO2 saldığı �ç�n tur�zm,
�kl�m değ�ş�kl�ğ�ne katkıda bulunan öneml� sektörlerdend�r. Uluslararası �stat�st�klere
göre, tur�zm sektörünün küresel karbon em�syonlarına katkısının %2 c�varında olduğu
sanılıyordu. Yakın zamanda Avustralya’dan b�l�m �nsanlarının Nature Cl�mate Change
derg�s�nde yayımladığı b�r çalışma (Lenzen vd., 2018), dünya genel�nde tur�zm sektörünün
küresel seragazı em�syonlarının %8’�nden sorumlu olduğunu gösterd�. Çalışmaya göre
2009-2013 yılları arasında tur�zm�n küresel karbon ayak�z� 3.9 GtCO2e’nden 4.5 GtCO2e’ne
çıktı. 
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Bu em�syon artışının en büyük b�leşenler� tur�zm akt�v�teler�n�n �çerd�ğ� ulaştırma, alışver�ş
ve gıda sektörler�nden gel�yor. Dahası, söz konusu karbon em�syonları en çok yüksek
gel�rl� ülkeler tarafından y�ne yüksek gel�rl� ülkelerde salınıyor. Çarpıcı b�r bulgu olarak
aynı dönem �ç�nde tur�zme bağlı karbon ayak�z� artışının en hızlı olduğu yer, orta gel�rl� b�r
ülke olan Ç�n oldu.

Daha çarpıcı b�r bulgu �se 1 dolarlık n�ha� talep karşılığında ne kadar karbond�oks�t
(eşdeğer�) salındığı kıyaslandığında ortaya çıkıyor. Lenzenvd. (2018)’e göre, küresel
tur�zme olan 1 dolarlık n�ha� talep 1 kgCO2e kadar salıma yol açmasına karşın, bu çarpan
küresel �malat ve küresel �nşaat sektörler�n�n karbon çarpanlarından (sırasıyla �malat 0.8
kgCO2e/$, �n şaat 0.7 kgCO2e/$) yüksekt�r. Bu farkın sebeb� �ç�n tur�zm harcamalarının
b�leşen ler�ne bakılmalıdır. Hem yük sek, hem orta, hem de düşük gel�rl� ülkeler �ç�n tur�zm
harcamalarının en çok yoğunlaştığı kalem, hava ve kara yolu taşımacılığı �ken, düşük
gel�rl� ülkeler �ç�n ulaştırmaya eşdeğer sayılab�lecek b�r d�ğer harcama kalem� de tarım
sektörüne yönel�k harcamalardır.

Tur�zm�n İkl�m Kr�z�yle İmt�hanı
Öte yandan �kl�m değ�ş�kl�ğ� de tur�zm� etk�leyen öneml� faktörlerden. Fırtına, kasırga ve
aşırı hava olaylarının artma sı, bunlardan etk�lenen bölgelerde tu r�zm�n zarar görmes�ne
neden oluyor. Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ� sonucunda den�z sev�yeler�n�n yükselmes�, kıyı‐ 
lardak� kara alanlarını küçültürken tur�zmle geç�nen bazı ada devletler�n� ş�md�den tehd�t
ed�yor. Y�ne küresel ısınmanın beraber�nde get�rd�ğ� ku raklık, salgın hastalıklar ve sıcak
hava dalgaları tur�zm� etk�leyeb�lecek, tu r�stler� o dest�nasyonlardan uzak tu tab�lecek
olaylar arasında. Küresel ısınma, kayak merkezler�ndek� kar m�ktarını azaltab�l�r,
böylel�kle kayak sezonunu kısaltab�l�r. 
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Hal�hazırda sı cak olarak b�l�nen Asya ve Akden�z’�n tat�l bölgeler�ndek� sıcaklığı �y�ce ar‐ 
tırarak, salgın hastalıklar ve su kıtlığı g�b� korkuları da tet�kleyerek tur�stler� bu
bölgelerden uzaklaştırab�l�r. Yağ mur ormanları �le mercan res�fler�, kü resel �kl�m
değ�ş�kl�ğ�ne karşı korun masız olan d�ğer tur�zm alanlarından. Örneğ�n küresel ısınma ve
okyanus as�tlenmes� sonucu den�zlerde yük sek sıcaklık vb. streslerle karşı karşıya kalan
mercanlar beyazlaşır ve türler� tehl�ke altına g�rer. Tur�zm ve balıkçı lık g�b� sektörlere
katkılarının yanı sıra mercan ekos�stemler�, türler�n varolu şu ve devamı, kıyıların erozyon
ve fır tınalara karşı korunması �ç�n de büyük önem atfed�yor. 

Sorumlu Tur�zm
 

Sorumlu tur�zm b�r gezg�n�n g�tt�ğ� yerde harcadığı paradan tutunduğu davranışa kadar
olan tüm sürec�n bölge halkına katkı olarak ger� kazanılmasını amaçlar. Bu b�r restoranda
harcanan paradan b�r köy ev�n�n v�deo kayda alınmasına kadar tüm detaylarda
geçerl�d�r. 

Bu anlamda sürdürüleb�l�r tur�zme benzer özell�kler gösterse de ondan farklılık gösteren
kısmı sorumluluğun seyahate katılan b�reylere, kuruluşlara, �ş dünyasına bırakılmasıdır. 

Değ�şen ve gel�şen seyahat trendler�nden b�r� olan sorumlu tur�zm, b�l�nçl� gezg�n olmanın
kapılarını aralarken gezerken fayda sağlama ve �y� b�r dünya bırakmayı hedeflemekted�r.
 
Bu kapsamda 2002'de Johannesburg'da gerçekleşt�r�len Sürdürüleb�l�r Gel�şme Dünya
Z�rves� önces�nde Cape Town'da yapılan özel b�r toplantıda "Güzergahlarda Sorumlu
Tur�zm" B�ld�rges�'nde kabul ed�len esaslara da sah�pt�r. Bu esaslar;
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Sorumlu Tur�zm�n Esasları

Yerel halklarla anlamlı �l�şk�, �let�ş�m kurulması

Yerel kültürel, sosyal ve çevresel konulara hak�m olma

Gezg�nlere kalıcı deney�m yaşatma

Tur�st kabul eden toplumun refahını artırma ve yaşam
koşullarını �y�leşt�rme
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Sorumlu Tur�zm�n Esasları

Bedensel engell�ler�n tur�zme er�şeb�lmes�n� sağlama

Ekonom�de ve çevresel faktörlerde olumsuz etk�ler�
azaltma

Tur�stler ve tur�st kabul eden toplumlar arasında saygıyı
tes�s etmek

Tur�zm sektörünü �y�leşt�rme

Doğal ve kültürel m�rasın korunmasına olumlu katkı
sağlama



Sorumlu Tur�zm Uygulamaları

Sorumlu Tur�zm
(Küresel Seyahat Et, Yerel Harca)
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İkl�m Kr�z� ve Ekoloj�k G�r�ş�mc�l�k
 

Doç. Dr. Erol TEKİN
Kastamonu Ün�vers�tes�

Bağımsız çalışmak
Çok para kazanmak
Saygınlık ve sosyal statü elde etmek
Topluma ve çevreye fayda sağlamak
F�kr�n� hayata geç�rmek
Kend�n� daha �y� �fade etmek

%80'� �lk 5 yıl �ç�nde
%96'sı �lk 10 yıl �ç�nde kapanmaktadır.

Neden g�r�ş�mc� olunur ya da �nsanları
g�r�ş�mc� olmaya �ten nedenler ned�r?:

Bu nedenler �çsel ya da dışsal olab�leceğ� g�b�
zorunluluk da �çereb�l�r. Fakat g�r�ş�mc� olma
nedenler�nden �sten�lmeyen neden
zorunluluktur. Çünkü Dünya Bankası
ver�ler�ne göre Türk g�r�ş�mler�n�n 

Bunun temel sebeb�n�n g�r�ş�mc�l�ğ�n son çare
olarak görülmes�nden kaynaklandığını
söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Türk�ye'de G�r�ş�mc�l�k Ekos�stem�
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GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ 
Türk�ye'de

Türk�ye'de 2019 yılında 85263 ş�rket kurulmuş, 14050 ş�rket kapanmış; 2020 yılında
102794 ş�rket kurulmuş, 15949 ş�rket kapanmış; 2021 yılında 101220 ş�rket kurulmuş 13127
ş�rket kapanmıştır. Yan� kapanan ş�rket oranı Türk�ye'de 2019 yılında %16.4, 2020 yılında
%15.5 ve 2021 yılında %12.9'dur.

hal�hazırda Türk�ye'de faal�yet gösteren ş�rketler�n %56.6'sı düşük teknoloj�, %31.8'�
orta-düşük teknoloj�, %11'� orta-yüksek teknoloj� kullanırlarken yüksek teknoloj�
kullanan ş�rket oranı sadece %0.6'dır.
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BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
A�le ya da Yakın Çevre
Sermaye Kısıtı yada Yeters�zl�ğ�
Devlete ya da Kamuya Aşırı Bağlılık
Kısa Vadel� Bakış Açısı
Ön Yargı
R�skten Kaçınma Kültürü
Geçm�ş Başarısızlıklar Neden�yle İnsanlardan Kaçma

EKOLOJİK GİRİŞİMCİLİK

Bunlardan b�r�nc�s� olan teknoloj�, g�r�ş�mc�n�n b�r
şey üret�rken üret�m ve h�zmet yöntemler�nde
doğaya, topluma ve çevreye zarar vermeyen b�r
model seçmes�n� �fade etmekted�r.
İk�nc� unsur �se �şlevd�r. Bu unsurda g�r�ş�mc�n�n
topluma faydayı ön planda tutması kârını �se
�k�nc� plana atması gerekt�ğ�nden
bahsed�lmekted�r.
Son olarak üçüncü unsur müşter� gruplarıdır.
Müşter� grupları, g�r�ş�mc�n�n oluşturacağı
müşter� portföyünü tamamen kend� et�k ve
ahlak yapısına uygun olarak bel�rlemes�n� �fade
etmekted�r. 

D�ğer g�r�ş�mc�l�k türler�nde olduğu g�b� çevrec�
g�r�ş�mc�l�k türünde de �ş� gel�şt�rme, yen� b�r şey
ortaya koyma ve pazar başarısı g�b� konular
oldukça öneml�d�r. Ancak bunlarla b�rl�kte çevrec�
g�r�ş�mc�l�ğ� farklı kılan üç unsur söz konusudur:

İÇSEL FAKTÖRLER
DIŞSAL FAKTÖRLER

Bu noktada eko g�r�ş�mc�l�k çevrey� ve toplumu d�kkate alarak yen� b�r �ş üretmek ve
kend� müşter� prof�l�n� oluşturmaktır.

EKO GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
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EKO GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN 
İÇSEL FAKTÖRLER

Eko g�r�ş�mc�n�n özell�kler�:  G�r�ş�mc�; g�r�ş�m� başlatan,
fırsatları gören ve �ş f�kr�ne dönüştüren, çalışanları ve
kısmen yönet�c�ler� yönlend�ren k�ş� olmasından dolayı
eko g�r�ş�mc�l�ğ� etk�leyen ana unsurlardan b�r�n�
oluşturmaktadır. Eko g�r�ş�mc�ler�n; �nanç s�stemler�,
geçm�ş deney�mler�, eğ�t�mler�, k�ş�sel �l�şk� ağları ve a�le
ve arkadaş grupları g�r�ş�mler�n� etk�leyen öneml�
faktörler arasında yer almaktadır. G�r�ş�mc�n�n yen�l�k,
yaratıcılık, dışadönüklük g�b� k�ş�sel özell�kler� kadar
özerkl�k, ekonom�k gerekl�l�k, boşanma g�b� çevresel
etk�ler neden� �le g�r�ş�mde bulundukları görülmekted�r.

İşletmen�n sah�p olduğu sürdürüleb�l�r değerler: Son 250
yıl �çer�s�nde doğaya ver�len zararın m�lyonlarca yıldan
daha fazla olması d�ğer canlılar leh�ne “ekoloj�k hak”
kavramını gündeme get�rm�şt�r. Gelecek kuşakların
ekoloj�k haklarını koruyarak kalkınmayı hedefleyen
sürdürüleb�l�r kalkınma anlayışı öncel�kle çevre odaklı
değerler�n ben�msenmes� �le gerçekleşt�r�leb�lmekted�r.
Sürdürüleb�l�r kalkınma hedefler�n� anlayan ve hayata
geç�rmek �steyen �şletmeler�n etk�nl�k ve ver�ml�l�k
çalışmalarına çevrey� odak hâl�ne get�rmeler� ve
�şletmede çevrec� b�r �nanç s�stem� oluşturmaları eko
g�r�ş�mc�l�k faal�yetler� �ç�n önem arz etmekted�r.
Sürdürüleb�l�r değerler�n hâk�m olduğu �şletmelerde eko
g�r�ş�mc�l�k faal�yetler�n�n daha başarılı olması
beklenmekted�r.

Çevrec� ürünler�n rekabet avantajı: Toplumsal anlamda
çevre b�l�nc�n�n gel�ş�m� �le b�rl�kte, özell�kle tüket�c�ler�n
satın aldıkları ürünler�n çevreye olan etk�s� konusundak�
�lg�ler� artmıştır. Aynı zamanda müşter� terc�hler�n�n
değ�ş�m� alternat�f ürünler�n artışını beraber�nde
get�r�rken rekabet� de artırmıştır. Bu noktada yeş�l
�şletme fırsatlarını bel�rleme ve g�r�ş�mc�l�k yolu �le
faal�yete dönüştürme konusunda uzman olan eko
g�r�ş�mc�lere öneml� görevler düşmekted�r. Çevrec�
ürünler�n yarattığı katma değer ve rekabet üstünlüğü,
eko g�r�ş�mc�ler �ç�n yen� fırsatlar ve yen� yatırım
alanlarını �fade etmekted�r.
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EKO GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN 
DIŞSAL FAKTÖRLER

Düzenleme ve denetleme kurumları: Doğal
çevre sorunlarının dünya �ç�n tehd�t oluşturması
�le çevre konusu dünya genel�nde �şletmeler
tarafından da d�kkate alınmak zorunda
bırakılmıştır. ISO 14000, EMAS, BS 7750 g�b�
çevre �le �lg�l� standartların Avrupa ve tüm
dünyada kabulü �şletmeler� çevreye duyarlı
davranmaya yönelten nedenlerdend�r. Dolayısı
�le de �şletmeler�n uymak zorunda olduğu
çevresel düzenleme ve standartların bulunması
ve denetlenmes� eko g�r�ş�mc�ler�n faal�yetler�n�
de etk�lemekted�r.

Çevrec� baskı grupları: B�reylerde ve
toplumlarda çevre b�l�nc�n�n artması �le s�v�l
toplum kuruluşları ve �nsan hakları dernekler�
�şletmeler ve g�r�ş�mc�ler �ç�n baskı unsuru
olmaktadırlar. İşletmeler�n çevre üzer�nde
oluşturdukları etk�ler�, çevresel
performanslarını açıklama zorunluluğu ve
olumsuz sonuçlarının �şletmeler üzer�ndek�
etk�ler� g�r�ş�mc�ler� çevre odaklı düşünmeye
zorlamaktadır.

Yeş�l müşter�ler: Gel�şen çevre b�l�nc�
doğrultusunda özell�kle çevre konusunda daha
hassas öncü tüket�c�ler�n, çok tüketme yer�ne
kal�tel� ve çevreye duyarlı ürün satın alma,
çevre dostu ambalajlı ürünler� terc�h etme,
tüket�m eylemler�nde kısa döneml� düşünceden
uzun döneml� düşünmeye başlama, daha
düşük r�sk �çeren ürünlere yönelme g�b� sosyal,
çevreye duyarlı ve ahlak� davranışlar �ç�ne
g�rmeler� eko g�r�ş�mc�ler� de olumlu olarak
etk�lemekted�r.

Yeş�l yatırımcılar ve yeş�l ortaklıklar: Eko
g�r�ş�mc�ler �ç�n ortak değer ve �nançlara sah�p
k�ş� ve kurumlarla �ş ve ortaklıklar yapılması
öneml�d�r. Bu durum eko g�r�ş�mc�ler �ç�n farklı
b�r s�nerj� oluşturmaktadır.
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Pol�t�ka ve uygulamalar: Hükûmetler�n eko g�r�ş�mler� destekleyen pol�t�ka ve
uygulamaları eko g�r�ş�mc�ler �ç�n önem taşımaktadır. Özell�kle eko g�r�ş�m teşv�kler�,
verg� muaf�yetler� g�b� uygulamalar eko g�r�ş�mc�lere rekabet avantajı
kazandırab�lmekted�r. Bu konuda öneml� olan b�r d�ğer nokta �şletmeler�n çevre
pol�t�ka ve programları oluşturmalarıdır. Çevre pol�t�ka ve programları enerj� ve
ham madde tasarrufundan, atık yönet�m�ne kadar pek çok alanda
yapılab�lmekted�r. Çevre pol�t�ka ve uygulamaları bu kapsamda eko g�r�ş�mc�l�k
faal�yetler�n�n sonuçlarının daha kısa sürede �zlenmes� �mkânını doğurmaktadır. 

SONUÇ
Sonuç olarak, yukarıda �fade ed�len pek çok faktörün etk�l� olduğu eko g�r�ş�mc�l�k
faal�yetler�, b�rey ve toplumlarda çevre b�l�nc�nde meydana gelen artış �le ön plana
çıkmıştır. İşletmeler çalışmalarını, atıkların ve em�syonların azaltılması, atıkların ger�
dönüştürülmes�, enerj� ve doğal kaynakların tasarrufu g�b� eko s�stem� düzenley�c�,
çevre sorunlarını önley�c� eko g�r�ş�mc�l�k faal�yetler�ne kaydırmışlardır.

Son yıllarda çevrec� g�r�ş�mc�l�k faal�yetler�n�n artırılmasına yönel�k gerçekleşt�r�len
faal�yetler hız kazanmaya başlamıştır. Özell�kle başta çevrec� s�v�l toplum kuruluşları
olmak üzere TÜBİTAK, Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı, Sanay� ve Teknoloj�
Bakanlığı g�b� kurum ya da kuruluşlar çevrec� faal�yetler� özend�rmeye çaba sarf
etmekted�r. Bu faal�yetlerden b�r tanes� TÜBİTAK, B�rleşm�ş M�lletler Sına� Kalkınma
Teşk�latı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) ortaklığında 2014 yılında düzenlenmeye
başlanan “Enerj� ve Çevre” temalı G�r�ş�mc�l�k Hızlandırma Programı (GCIP)’dır. Bu
program �le tem�z teknoloj� g�r�ş�mler�n�n oluşturulmasına ve g�r�ş�mc�l�kte ekoloj�k bakış
açısının kazandırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmekted�r. 

Yen�leneb�l�r enerj�,
Enerj� ver�ml�l�ğ�,
Atık yönet�m�,
Su ver�ml�l�ğ�,

Yeş�l b�nalar,
Akıllı ulaşım,
İler� malzemeler
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ÖNERİLER

Gençler özel�nde eğ�t�m programları düzenleneb�l�r,
Çevre �le �lg�l� sorunlara üret�len f�k�rler�n b�r g�r�ş�mc�l�k faal�yet�ne
dönüştürüleb�leceğ�ne yönel�k b�r farkındalık oluşturulab�l�r,
Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�'nde ekoloj�k g�r�ş�mc�l�k faal�yet� yürüten g�r�ş�mc�
adaylarına yönel�k ekstra destek mekan�zmaları gel�şt�r�leb�l�r,
Ekoloj�k g�r�ş�mc� adaylarının f�k�rler�n� tartışab�lecekler� ve b�rl�kte hareket
edeb�lecekler� b�r sosyal medya platformu gel�şt�r�leb�l�r,
Devlet�n eko g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şmes�ne yönel�k yeş�l yatırımcıları teşv�k edeceğ�
mekan�zmalar gel�şt�r�leb�l�r,
Dünyada ve Türk�ye'de başarılı eko g�r�ş�m örnekler�n�n başta ün�vers�teler olmak
üzere ülke genel�nde ön plana çıkarılmasına yönel�k etk�nl�k ve faal�yetler
düzenleneb�l�r,
Ün�vers�telerde özell�kle genel seçmel� ders havuzuna eklenen ekoloj� ve çevre b�l�nc�
�le �lg�l� dersler�n yanına eko-g�r�ş�mc�l�k ders� de ekleneb�l�r,
TÜBİTAK, KOSGEB, TKDK g�b� destek kuruluşları eko-g�r�ş�mc�l�ğ� teşv�k edecek
spes�f�k çağrıların sayısını artırab�l�r.

Ekoloj�k g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k;



SONUÇ BİLDİRGESİ
İkl�m değ�ş�kl�ğ� b�rden fazla aktörün (devletler/merkez� yönet�m, yerel yönet�mler,
s�v�l toplum örgütler�, halk, özel sektör) b�rl�kte hareket etmes�n�, b�r arada
bulunarak mücadele etmes�n� gerekl� kılmaktadır. İkl�m değ�ş�kl�ğ� sadece bell� b�r
bölgey� veya devlet� değ�l tüm dünyayı etk�led�ğ� �ç�n küresel b�r sorun olarak
karşımızı çıkmaktadır. Bu sorun ancak küresel n�tel�kte ele alınmasıyla ve tüm
aktörler�n katılımıyla g�der�leb�l�r. 

Gençler�n küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda daha duyarlı olmaları �ç�n farkındalık
eğ�t�m�ne önem ver�lmel�d�r. Günümüzün vazgeç�lmez �let�ş�m kanalları arasında
bulunan sosyal medya platformları, gençlerde çevre duyarlılığının yükselt�lmes�
amacıyla fonks�yonel b�r araç hal�ne get�r�leb�l�r. Bu konuda s�v�l toplum örgütler�,
özel sektör ve duyarlı vatandaşlar öneml� rol oynayab�l�rler.

İkl�m ya da çevre mültec�s�n�n uluslararası hukuktak� statüsü bel�rs�zd�r. Bu da
m�lletlerarası hukuk alanında yen� b�r tartışma �ht�yacı doğurmaktadır.

Devlet, ş�rketler ve hanehalkları el�yle etk�n pol�t�kaların hazırlanması ve gözden
geç�r�lmes�n� sağlamak �lk hedef olmalıdır. 2050'ye kadar doğal kaynakların
sürdürüleb�l�rl�ğ�n� ve ver�m�n� arttırmak �ç�n gerekl� olan tüm önlemler�n alınmış
olması şarttır. Y�ne 2050'ye kadar atıkların önlenmes� ve azaltılması ger�
dönüşümün desteklenmes� önem arz etmekted�r. 

K�myasalların ve esasen den�z canlıları �ç�n tehl�kel� olan plast�kler�n uluslararası
anlaşmalarla ne yapılacağının ve nasıl ger� dönüştürüleceğ�n�n daha da öne
çek�lmes� gerekmekted�r. 

Perakende ve tüket�c� sev�yeler�ne bakıldığında küresel gıda �srafının yok ed�lmes�
�ç�n ac�len harekete geç�lmel�d�r. 

Doğal kaynakların sürdürüleb�l�r yönet�m� ve ver�ml� kullanılmasının sağlanması �ç�n
yalnızca devlet�n ve �lg�l� organlarının çabaları yeterl� olmamaktadır. Özel sektörün
ve hane halklarının da bu noktada en öneml� konularda görüş b�rl�ğ�ne vararak
devlet�n desteğ� �le ac�len harekete geçmes� gerekl�d�r. 

Sürdürüleb�l�r eğ�t�m�n tüm ortaöğret�me yaygınlaştırılması gerekl�d�r. Çevreyle
uyumlu satın alma süreçler�n�n ger� dönüşümün atık azaltmanın ekoloj�n�n ne
olduğunun b�r yaşam döngüsünün nasıl anal�z ed�leceğ�n�n üret�c� ve tüket�c�lere
�lkokul sev�yes�nden başlayarak ver�lmes� öneml�d�r.
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SONUÇ BİLDİRGESİ
Hükümetler �se denet�m �rades� kend�ler�nde olduğundan sürdürüleb�l�r üret�m ve
tüket�m �le �lg�l� denet�mler�n� sıklaştıran malı ve bu konu �le �lg�l� b�r�mler�n gerekl�
sağlık kuruluşları �le b�rl�kte hareket etmes�n� sağlamalıdırlar.

Üret�m esnasında doğadan alınan hammaddeler�n �şlend�ğ� ve n�ha� ürün hal�ne
get�r�ld�ğ� ve ürünler üret�l�rken atıkların doğaya salındığı sektörler�n ac�len gözden
geç�r�lmes� öncel�klend�r�lmel�d�r. 

Faal�yetler�n etk�ler�n�n en aza �nd�r�lmes� �ç�n sadece devlet�n gözet�m�n�n ve
denet�m�n�n yeterl� olmadığı aynı zamanda üret�mde bulunan sektörler�n b�l�nçl�
davranmasının ve bunu gerçekten �stemeler�n�n gerekl�l�ğ� de ortadadır.

Tüketen vatandaşlar olarak evsel atıklarını azaltmak ver�ml� hale get�rmek cam
plast�k ve benzer� atıkların ayrıştırılması a�leler�n kend� çocuklarını b�l�nçl� b�r
tüket�c� olarak yet�şt�rmeler� sürdürüleb�l�rl�ğ�n b�r sorumluluk hal�ne get�r�lmes�
hane halkının görev� olmalıdır. 

A�le, çocuğunun zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını tavs�ye ederken aynı
zamanda sürdürüleb�l�r olmayan b�r tüket�m�nde zararlı b�r alışkanlık “mış” g�b� ve
kend�s�n� gelecek de etk�leyecek b�r faal�yet “m�ş” g�b� düşünerek çocuğuna
empoze etmes� ve çocuğu tüket�m alışkanlıklarını değ�şt�rmes� �ç�n �lk eğ�t�m� verme
çabası ve gayret� �çer�s�nde olmalıdır.

Toplumun tüm basamaklarında aynı anda yaygınlaştırılması gereken b�r tüket�m
anlayışına sah�p olunmalıdır. A�leden alınacak eğ�t�m, Tüket�c�ler�n çocukluktan
�t�baren okulda yet�şt�r�lmeler�, sektör b�l�nçlend�r�lmes�, yet�şk�n b�l�nçlend�r�lmes�,
devlet denet�m� aynı anda yapılırsa başarıya ulaşılab�leceğ� unutulmamalıdır.

Tur�st�k tes�sler müşter�ler�n� sorumlu tur�zm hakkında b�lg�lend�rmel�ler ve uygun
olduğunda müşter�ler�n� bu faal�yetlere katılmaya teşv�k etmel�d�r.

Sorumlu tur�zm uygulamalarını gerçekleşt�reb�lmek ve hedefler� başarab�lmek �ç�n
ortaklar ve tedar�kç�ler �le çalışılmalıdır.

Sorumlu tur�zm uygulamalarını yaymak ve teşv�k etmek �ç�n �y� uygulama örnekler�
sürekl� tanıtılmalı ve desteklenmel�d�r.

Tur�st�k tes�sler sorumlu tur�zm eksen�nde kend� �lkeler�n� bel�rlemel� ve husus� �nsan
kaynakları oluşturmalıdır.
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Gençler özel�nde eğ�t�m programları düzenleneb�l�r,
Çevre �le �lg�l� sorunlara üret�len f�k�rler�n b�r g�r�ş�mc�l�k faal�yet�ne
dönüştürüleb�leceğ�ne yönel�k b�r farkındalık oluşturulab�l�r,
Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�'nde ekoloj�k g�r�ş�mc�l�k faal�yet� yürüten g�r�ş�mc�
adaylarına yönel�k ekstra destek mekan�zmaları gel�şt�r�leb�l�r,
Ekoloj�k g�r�ş�mc� adaylarının f�k�rler�n� tartışab�lecekler� ve b�rl�kte hareket
edeb�lecekler� b�r sosyal medya platformu gel�şt�r�leb�l�r,
Devlet�n eko g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şmes�ne yönel�k yeş�l yatırımcıları teşv�k edeceğ�
mekan�zmalar gel�şt�r�leb�l�r,
Dünyada ve Türk�ye'de başarılı eko g�r�ş�m örnekler�n�n başta ün�vers�teler olmak
üzere ülke genel�nde ön plana çıkarılmasına yönel�k etk�nl�k ve faal�yetler
düzenleneb�l�r,
Ün�vers�telerde özell�kle genel seçmel� ders havuzuna eklenen ekoloj� ve çevre b�l�nc�
�le �lg�l� dersler�n yanına eko-g�r�ş�mc�l�k ders� de ekleneb�l�r,
TÜBİTAK, KOSGEB, TKDK g�b� destek kuruluşları eko-g�r�ş�mc�l�ğ� teşv�k edecek
spes�f�k çağrıların sayısını artırab�l�r.

Ekoloj�k g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k;
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