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II. İSTANBUL KARBON ZİRVESİ 
SONUÇ RAPORU
II.İstanbul Karbon Zirvesi 2-3 Nisan 2015 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Karbon Yönetimi, Karbon Teknolojileri ve 
Karbon Ticareti başlığı ile 13 oturumda 31 uzman delegelerle 
buluşarak, uluslararası iklim değişikliği ile mücadele, seragazı 
emisyonlarının azaltımı ve karbon ticareti konularında kilit 
noktada bulunan Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği 
(IETA), Avrupa İmar ve Kalkınma Ba nkası (EBRD) ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi kurumlardan gelen 
konuşmacılarla Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede 
kilit paydaşları olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, enerji 
yoğun sanayi kuruluşları, finans sektörü, üniversiteler ve 
yerel uzmanlar bir araya geldi. Açılış töreninde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Vekili 
Sebahattin Dökmeci’nin resmi erki temsil ettiği Zirveyi, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Orman ve Su 
İşleri bakanlıklarından bürokrat ve teknokratlar izledi.

“Paris İklim Zirvesine Giden Yol” adlı oturumda, uluslararası 
iklim değişikliği müzakerelerinin ve karbon ticaretinin 
geleceği ile Aralık 2015’te Paris’te gerçekleşecek 21. Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözeşmesi(BMİDÇS) 
Taraflar Konferansı (COP21) kapsamında, tüm dünya ülkeleri 
ile birlikte bağlayıcı bir emisyon azaltım hedefi konması 
beklentileri ve olası senaryolara  yoğunlaşılarak delegeler 
için olasılıklar çerçevesi çizildi. Zirveye evsahipliği yapan 
Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele politikalarını 
oluşturmak ve İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) 
sistemini geliştirmek amacıyla yürüttüğü uluslararası 
finansmanlı projelerin tanıtımının yapıldığı ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Vekili 
Sebahattin Dökmeci’nin yönettiği “Sera Gazı Azaltımında 
Ölçüm, Raporlama ve Doğrulama” başlıklı oturumda Türkiye 
için yerli ve yabancı uzmanların görüşleri ortaya konuldu.
Dünyanın en yüksek sera gazı emisyonlarına sahip olan 
ülkelerden biri olan Çin’in emisyon azaltım çalışmaları ve 
karbon piyasalarına geçiş süreçleri Çin’den gelen uzmanlar 
tarafından özel bir oturumda irdelenerek Çin’in yaptıkları ve 
yapacakları masaya yatırıldı. Oturumda sanayi işletmelerinin 
emisyon ticaret sistemine nasıl uyum sağladıkları, 
mevcut pilot emisyon ticaret sistemleri sayesinde ulusal 

emisyon ticaret sistemine geçişin yarattığı avantajlarına 
yoğunlaşılarak, dünyanın en büyük karbon emisyonuna 
sahip uluslarından biri olarak Çin, 12. Beş Yıllık Plan (2011-
2015) dahilinde sera gazı emisyonlarını azaltacak önemli 
bir araç olarak karbon ticaretini araştırdığı ve denediği 
bildirilerek Türkiye’ye dair karşılaştırma ve  öneriler de ortaya 
konuldu.

Enerji  yoğun sektör çelik ve iklim değişikliği ilişkisi özel 
bir oturumda incelenerek “Karbon Yönetimi ve Endüstri” 
adlı  oturumda ise Türkiye’de düşük karbon ekonomisi için 
üretim yapan öncü kuruluşların genel müdürleri çimento, 
demir-çelik, otomotiv, enerji ve atık bertaraf alanlarındaki 
gerçekleştirdikleri inovatif çalışmalar ile sürürdürülebilirlik 
yol haritalarını paylaştı. Kargo, enerji, kimya, otomotiv 
ve havaalanı yönetimi için örneklemelerle firmaların 
sürdürülebilirlik yaklaşımları ise “Sürdürülebilir Yönetim İyi 
Uygulamaları” oturumunda sunuldu. Bu iki oturum ile üretim 
ve hizmetlerde firma sürdürülebilirlik iş kültürleri delegelere 
ilk ağızdan ulaştırıldı.Dört büyük bankanın yöneticilerinin 
küçük ve orta ölçekli işletmelerde emisyon azaltımı 
finansmanı çalışmalarını sundukları oturumda, bankaların 
karbon yönetimi çalışmaları ve geleceğe yönelik beklentiler 
de anlatılarak yenilenebilir kaynaklı enerji yatırım finansman 
alternatifleri ile eko-kredi sistemleri tanıtıldı.

Gold Standart oturumunda gönüllü karbon piyasalarında 
finansman etkisinin artırılmasına yoğunlaşılarak sektörel 
örnekler sunuldu. Kargo sektöründe karbon azaltımı 
faaliyetleri ve gönüllü karbon piyasası kapsamında destek 
verilen küçük ölçekli projelerin ve örnek bir karbon ticareti 
platformunun tanıtıldığı oturumda karbon piyasalarındaki 
son gelişmeler, proje türlerine göre fiyatlardaki değişim ve 
karbon kredilerine olan talep tartışıldı.

Karbon fiyatlandırılması, bugünü ve geleceği iki oturumda 
ayrıntılı incelenerek karbon piyasası görünümü tam 
anlamı ile ortaya konuldu. Zirvenin büyük ilgi çeken bu 
oturumlarında dünyada öne çıkan karbon piyasaları, 
birbirleri ile olan etkileşimleri,  gelişim beklenti ve öngörüleri 
konusunda uzman görüşleri paylaşıldı.
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II. ISTANBUL CARBON SUMMIT 
FINAL REPORT
II. Istanbul Carbon Summit was held on April 2-3, 2015. Organized 
in 13 sessions on Carbon Management, Carbon Technologies 
and Carbon Trading welcoming 31 specialized delegates, with 
speakers from leading organizations such as the International 
Emissions Trading Association (IETA), European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) and the United Nations 
Development Programme (UNDP)  as key players in the global 
fight against climate change, reducing greenhouse gas emissions 
and carbon trading, the Summit brought together Turkey’s key 
stakeholders in the fight against climate change, namely the 
Ministry of Environment and Urban Planning, energy-intensive 
industries, finance sector, universities and local experts. With 
Sebahattin Dökmeci, Acting Director General of Environment 
Management at the Ministry of Environment and Urban 
Planning as the representative of the governmental officials at 
the launching ceremony, the Summit hosted bureaucrats and 
technocrats from the Ministry of Energy and Natural Resources, 
the Ministry of Science and Technology as well as the Ministry of 
Forestry and Water Affairs. 

The session titled “Road to Paris Climate Summit” focused on 
the future of  the international climate change negotiations and 
carbon trading as well as the expectations for a binding emission 
reduction target in unison with all countries of the world within 
the scope of the 21st Conference of the Parties to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
(COP21) to be held in December 2015 in  Paris, and a framework 
of possibilities was drawn for the delegates by concentrating 
on likely scenarios. At the session “Measuring, Reporting and 
Verification of Greenhouse Gas Mitigation” chaired by Sebahattin 
Dökmeci, Acting Director General of Environment Management at 
the Ministry of Environment, the internationally funded projects 
implemented with a view to developing fight against climate 
change policies of Turkey -the host of the Summit- and improving 
the Monitoring, Reporting and Verification (MRV) system were 
introduced and the opinions of national and international experts 
on Turkey were asked. At an exclusive session, experts from 
China dwelled on the efforts of China -one of the countries with 
the highest rates of greenhouse gas emission in the world- for 
emission reduction and transition to carbon markets, and China’s 
past and future actions were addressed. The session centered 
on how industrial enterprises have adapted to emissions 

trading, and the advantages of transition to a national emission 
trading scheme trading by virtue of the existing pilot systems 
of emissions trading. It was reported that China as a nation 
with one of the world’s highest carbon emission rates, had 
been researching and testing carbon trading as an essential 
means for reducing greenhouse gas emissions as part of its 
12th Five-Year Development Plan (2011-2015), and a number of 
recommendations were presented along with a comparative 
perspective on Turkey. 

The link between steel as an energy-intensive industry and 
climate change was addressed at an exclusive session while 
another session titled “Carbon Management and Industry” 
hosted general directors from leading organizations that 
manufacture for a low-carbon economy in Turkey, who shared 
their respective innovative works in the fields of cement, iron-steel, 
automotive, energy and waste disposal as well as their roadmaps 
for sustainability. Moreover, approaches of companies on 
sustainability were presented at the “Sustainable Management 
Good Practices” session with examples for shipment, energy, 
chemistry, automotive and airport management. Thanks to these 
two sessions, company business cultures for sustainability in 
production and services were conveyed to the delegates in person. 
At the session where executives from four large banks presented 
their studies on funding of emission reduction in small and 
medium-sized enterprises, the efforts of banks in terms of carbon 
management as well as future expectations were illustrated while 
alternatives of investment funding for renewable energy and eco 
loan systems were introduced.

At the Gold Standard session, maximizing the impact of finance in 
the voluntary carbon market was keenly discussed and examples 
from the sector were presented. Carbon mitigation efforts in 
the shipment industry, small-scale projects supported within 
the framework of voluntary carbon market and a model carbon 
trading platform were introduced. The session also hosted the 
discussions on the latest developments in the carbon markets, 
price changes associated with different types of projects and 
demand for carbon loans. 

Today and future of carbon pricing was elaborately scrutinized in 
two separate sessions and the visibility of the carbon market was 
established without reserve. During these sessions that attracted 
great attention, expert opinions on the leading carbon markets 
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İklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğine dayanıklılık 
çalışmalarında enerji-su bağımlılığının önemi için örnek 
bir çalışma olarak “Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve 
Enerji Güvenliği için İklim Değişikliğine Dirençli Termal Enerji 
Üretimi” projesinin incelendiği oturumda, termik santrallerin 
maruz kaldığı veya kalabileceği iklim değişikliğine bağlı 
etkilerin ve risklerin belirlenmesi ve bunlara karşı alınabilecek 
tedbirler tartışılarak, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava 
olaylarının sıklığı ve şiddeti artarken, sel ve hortum gibi 
olaylardan zarar gören enerji alt ve üst yapıları, ortam 
ve su sıcaklığındaki değişimlerden dolayı yaşanan verim 
kayıpları  ortaya konarak Türkiye’de iklim değişikliğinin 
enerji üretimine olan etkisi hakkında farkındalık yaratılması 
gerektiği vurgulanmıştır.

“İklim Değişikliği, Tarım ve Ormancılık Arasındaki 
Etkileşimler”  konusunun incelendiği oturumda ormancılık 

sektörünün sera gazı azaltım potansiyeli, ağaçlandırma 
karbonunun sertifikasyonu,  tarım arazilerinde sera gazı 
ölçüm yöntemleri, gönüllü piyasalarda ormancılık ve tarım 
projelerinin durumu, arazi kullanma sektörünün durumu 
ile önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek fırsat ve 
olasılıklar incelenerek COP21 sürecinde 2020 sonrası durum 
değerlendirildi.

Karbon Zirvesi Gençlik Komitesi toplantısında Sürdürülebilir 
Üretim ve Tüketim Derneği(SÜT-D) Gençlik Komitesi üyeleri 
karbon yönetimi için genç yaklaşımını konuşarak “Karbon 
ekonomisi Türkiye’deki gençliğe yeni iş olanakları nasıl 
oluşturulabilir? Toplumun önemli bir parçası olan genç nesil 
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’ndeki konumuna nasıl katkı sağlayabilir ve 
geliştirebilir?” gibi ana konuları tartıştılar.

II. Karbon Zirvesi önemli iki ilke de imza attı. Zirve için SÜT-D, 
“20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi” belgesi almak 
üzere RINA Türkiye’ye başvurdu. Zirve öncesi, zirvede ve 
ardından çalışmalar yürütülerek, Zirvenin çevresel, sosyal, 
ekonomik açıdan olumsuz etkilerini en aza indirmenin 
sorumluluğu yerine getirilerek hizmet kalitesi artırıldı.

SÜT-D tarafından karbon yönetimi konusunda emek verenleri 
ve iklim değişikliği ile mücadele edenleri desteklemenin yanı 
sıra konunun yaygın bilinirliğini artırmak amacıyla verilen 
“Düşük Karbon Kahramanı Ödülü” sahiplerinin Zirvenin 
ilk gününde buldu.Yerel yönetimlerde, Nilüfer Belediyesi, 
“Ulaşım Karbon Ayak İzi Azaltmak Üzere Çalışanların 
Alışkanlıklarının Saptanması ve Değişimi Projesi”, Kartal 
Belediyesi, “Kırmızı Solucan Gübresi Üretim Projesi”,Kadıköy 
Belediyesi, “İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sera Gazı 
salımlarının Azaltımı Projesi” ile Düşük Karbon Kahramanları 
oldu. AKBAŞLAR Tekstil ve Enerji  “‘Baskı Proseslerinin 
Çevreye Verdiği  Zararların Karşılaştırılması Projesi” ile 
ödüllendirilirlen BASF Türk Kimya  “Proseslerde Entegre 
Enerji Verimliliği Uygulaması İle Karbon Salımı Azaltımı 
Uygulaması” ile Düşük Karbon Kahramanı oldu. Çöpten 
enerji üretimi ile sera gazı azaltımı başarıları için ORTADOĞU 

ENERJI ile RECYDIA Düşük Karbon Kahramanı ilan edildi. 
PEUGEOT 308 BlueHDI sınıfının düşük karbon salınımı değeri, 
TRANSORIENT  yeşil taşımacılık, YAŞAR Holding üretimde 
karbon salımı azaltımı,  Türkiye Sinai Kalkınma Bankası 
“Karbon Nötr Projesi”  ile Düşük Karbon Kahramanı ödülüne 
layık bulundu.Zorlu Enerji “Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları” 
projesiyle Düşük Karbon Kahramanı ödülünü alırken, Tibet 
Çınar- İnci-Soner Sarıhan Ailesi “Başka Yaşam Mümkün: 
Herkes Yapabilir” diyerek ailelerin Düşük Karbon Kahramanı 
oldu. Oya Ayman Özesmi- Uygar Özesmi  “İnandıkları gibi 
Yaşadıkları Sıfır Karbon Ayak İzli Ev Yaşamları”  ile Düşük 
Karbon Kahramanı oldular.

Yazılı ve görsel basının ve özellikle sektörel dergilerin 
büyük ilgi gösterdiği Zirveyi iki gün boyunca 913 delege 
izleyerek %70.0’i özel sektör olmak üzere %15.0 kamu, %10 
akademisyen, %3.5öğrenci ve %1.5 oranında medya katılımı 
gerçekleşti. Oturumlarda delegelerin soru-cevap ile konuları 
ayrıntılandırmada katkısı büyük oldu. Zirve paralelinde 
yapılan sergi delegelerin yüz yüze bilgilenmeleri için faydalı 
oldu.Zirve öncesi ve ardından medya yönetimi ile Zirve hedef 
ve sonuçlarının yaygın bilinirliğine katkı yapıldı.

II. Karbon Zirvesi ile kamu-özel sektör- akademi-sivil toplum- 
medya özgür bir platformda yan yana gelerek 21. Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözeşmesi(BMİDÇS) 
Taraflar Konferansı (COP21) öncesinde, Paris’e giden yola 

ciddi bir katkı sağlanarak, üretimde karbon salımı azaltımı 
ile düşük karbon ekonomisi başarısı konusunun bilinirliği 
artırıldı.

II. Karbon Zirvesi sunumları e-kitap olarak düzenlendi ve Zirve 
sitesinde paylaşıma açıldı.

MEDYA YÖNETİMİ
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Having served as a free platform where members of the public 
and private sectors, academics, civil society and the press 
convened, II. Carbon Summit provided a significant contribution 
to the road to Paris prior to the 21st Conference of the Parties to 

the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) (COP21), and raised further awareness on reduction of 
carbon emissions in production and the success of the low carbon 
economy. 

The presentations given at the II. Carbon Summit have been published 
as e-books and made available at the Summit website. 

MEDYA YÖNETİMİ MEDIA MANAGEMENT

of the world, their interaction with one another as well as the 
expectations and estimations were shared. 

At the session where “Thermal Energy Production Resilient to 
Climate Change for Sustainable Economic Development and 
Energy Security” project was explored as an example on the 
importance of energy-water dependency in the context of the 
efforts for adaptation to and resilience against climate change, 
the need to establish the impact and risks associated with climate 
change to which thermal plants are or may be exposed as well 
as the measures to be taken in this regard. The increase in the 
frequency and severity of the extreme weather episodes due 
to climate change, energy infrastructures and superstructures 
damaged by floods and whirlwinds as well as loss of productivity 
arising from the changes in the ambient and water temperature 
were discussed and the need for raising awareness on the impact 
of climate change on energy production in Turkey was underlined. 

The session on the “Interactions Between Climate Change, 

Agriculture and Forestry”  focused on the forestry industry’s 
potential for greenhouse gas mitigation, certification of 
afforestation carbon, methods of greenhouse gas measuring in 
agricultural lands, forestry in voluntary markets and the state-of-
play for agriculture projects and land use industry as well as the 
opportunities and possibilities that may rise in the days ahead, 
and post-2020 period within the framework of COP21 was 
deliberated on.

At the Carbon Summit Youth Committee meeting, Youth 
Committee members from the Sustainable Production and 
Consumption Association (SÜT-D) talked about the youth 
approach to carbon management, and reflected on main issues 
such as “How carbon economy could provide new employment 
opportunities for the young people of Turkey? As an essential 
part of the society, how the young generation could contribute to 
and improve Turkey’s position in the United Nations Framework 
Convention on Climate Change?”

II. Carbon Summit also broke two new grounds. SÜT-D applied 
to RINA Turkey for a “20121 Sustainable Event Management 
Systems” certificate for the Summit. Service quality was 
enhanced by paying due regard to the responsibility for mitigating 
the negative environmental, social and economic impacts of the 
Summit by undertaking the necessary action before, during and 
after the Summit. 

Granted by SÜT-D not only to support those who work diligently 
in the field of carbon management and fight climate change 
but also to raise awareness on the subject, “Low Carbon Heroes 
Award” ceremony was held on the first day of the Summit. In 
the local governments’ category, the title of Low Carbon Hero 
was awarded to the Municipality of Nilüfer for the “Project on 
Identifying and Changing the Behaviours of Staff to Mitigate 
Transportation Carbon Footprint “, Municipality of Kartal for the 
“Redworm Vermicomposting Project” and Municipality of Kadıköy 
for the “Project on Fight against Climate Change and Reduction 
of Greenhouse Gas Emissions”. While AKBAŞLAR Textile and 
Energy received an award for their “Comparative Study on the 
Hazardous Effects of Pressing Processes on the Environment 
Project”, BASF Turkish Chemistry was proclaimed a Low Carbon 
Hero with the “Integrated Energy Efficiency in Processes and 
Carbon Emission Reduction Application”. ORTADOĞU ENERGY 
and RECYDIA were also given the title of Low Carbon Hero for 

having successfully reduced greenhouse gas emission through 
the practice of waste-to-energy. Low Carbon Hero Awards were 
also given to PEUGEOT 308 BlueHDI for having the lowest carbon 
emission rate in its respective class, TRANSORIENT for green 
shipping, YAŞAR Holding for reduction of carbon emission in 
production and Industrial Development Bank of Turkey (TSKB) for 
the “Carbon Neutral Project”. Zorlu Energy received a  Low Carbon 
Hero Award for its “Zero Carbon Footprint Forests” project while 
Tibet Çınar- İnci-Soner Sarıhan Family was announced as the Low 
Carbon Hero of families for their motto “Another Life is Possible: 
Anyone Can Do It”. Oya Ayman Özesmi- Uygar Özesmi were also 
proclaimed Low Carbon Heroes for their “Home Life with Zero 
Carbon Footprint, Led As They Believe”.

Having inspired interest from printed and visual media, 
particularly the sectoral magazines, the Summit was followed 
by 913 delegates for two days; 70% of the participants were the 
representatives from the private sector, 15% were public officials, 
10% academics, 3.5% were students and 1.5% were the members 
of the press. The Q&A parts of the sessions greatly helped the 
delegates to further deliberate on the issues. The exhibition held 
in the meantime provided the delegates with a chance to get 
information in person. Media management activities undertaken 
before and after the Summit contributed to spreading the 
objectives and results of the Summit. 
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DÜŞÜK KARBON KAHRAMANLARI /
LOW CARBON HEROES
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“DÜŞÜK KARBON KAHRAMANLARI 
ÖDÜL TÖRENI RESIMLERI / 
REWARDS LOW CARBON HEROES
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