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ZİRVE SONUÇ RAPORU
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi
ev sahipliğinde 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi’ne
aktif katılımlarıyla kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve
öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

3 gün boyunca toplamda 722 kişi etkinliğe katıldı.
Zirve Başkanı Doç. Dr. Etem Karakaya’nın açılış konuşmasında
belirttiği gibi karbon yönetimi, karbon ticareti ve temiz enerji
teknolojileri alanında konuların tartışıldığı Zirve’de Avrupa
Komisyonu, OECD, Dünya Bankası, EBRD, IETA, ICAP, POINTCARBON
ve REC gibi uluslararası üst düzey uzmanların yanında, başta
ülkemizden olmak üzere 15 farklı ülkeden konularının uzmanları
yer aldı. Zirve sunumlarının büyük bölümünü uzman bildirileri
oluştururken akademik oturumlarda da bilim dünyasının yaklaşımı
başarıyla ortaya kondu.
Bunların yanında konunun doğrudan muhatabı ve sorumlusu olan
Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar,
Tarım ve Gıda ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile bağlı
kurumlarından üst düzey düzey bürokrat ve teknokratlar Türkiye’nin
iklim değişikliği alanındaki tutumu, politikalar ve uygulanan araçlar
konusunda bilgilendirici sunumlar yaptılar. İş dünyasından konuya
kurumsal yaklaşım gösteren firma temsilcileri karbon yönetimi
noktasında geliştirdikleri politikalarını örnek teşkil edecek şekilde
seragazı emisyonu azaltma ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı
amaç edinen tüm paydaşlarla paylaşıp görüş alış verişinde bulunma
imkanını yakaladılar.
“Karbon Yönetimi, Karbon Piyasaları ve Temiz Enerji Teknolojilerine
Geçiş” konularının tartışılmasının amaçlandığı Zirve’nin
genel oturumlarında uluslararası kuruluşlardan gelen uzman
konuşmacılar yapmış oldukları sunumlarda öncelikle iklim
değişikliği müzakerelerinin nasıl bir seyir izlediğini, Kyoto Protokolü
sonrası gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında yaşanan
görüş ayrılıkları neticesinde görüşmelerde yaşanan tıkanıkları ve
gelecek için öngörülerini paylaştılar. Avrupa Birliği’nin perspektifi ve
uzun dönem perspektiflerinin tartışıldığı sunumlar sonrası, alınan
önlemler ve karbon piyasalarının nasıl bir seyir izlediği AB Emisyon
Ticareti ve esneklik mekanizmaları perspektifinden tartışıldı.
Vurgulanan ortak noktalardan birisi, 2015 Yılında yapılacak Paris
İklim Zirvesi’nde tüm tarafların uzlaşabilecekleri uzun dönemli bir
İklim Değişikliği Anlaşması’nın hayata geçirebileceği kanaati oldu.
Endüstride temiz üretim, temiz enerji uygulamasına geçiş, verimli

ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı konusunu uzmanlar
Türkiye örneğini esas alarak ayrıntılı bir şekilde tartışarak yenilenebilir
enerji teşvikleri, uluslararası kuruluşlardan finansman sağlamanın
yolları ve Türkiye örneğinde uygulamalar masaya yatırıldı.
Emisyon ticareti sisteminin kurulması, etkinliği ve ilgili sistemin
Türkiye’de kurulması bağlamında sağlayacağı fırsatlar ve enerji
yoğun sektörler için sonuçları tüm Zirve boyunca tartışılan önemli
başlıklardan biri oldu. Temiz enerji teknolojileri ve enerji verimliliği
konusu hem üretim hem de tüketim perspektifinden incelenerek
Hindistan ve Çin’den gelen uzmanlarca ülke örnekleri ilgili
paydaşların bilgisine sunuldu. Zirve kapsamında arazi kullanımı,
tarım ve ormancılığın sera gazı azaltımı bağlamındaki önemi ve rolü
çoklu açıdan incenerek Türkiye örneğinde geliştirilen politikalar,
atılacak adımlar tartışıldı.İstanbul Karbon Zirvesi Organizasyon
Komitesi’nin en önemli unsurlardan birisi olarak gördüğü ICS Gençlik
Kurulu da İklim Değişikliği Bilimi ve Politikaları konularındaki mevcut
gelişmeleri incelendi. Tartışmalar sırasında, özellikle iklim değişikliği
politalarının daha hızlı ve daha kapsamlı biçimde oluşturulması ve
uygulanması gerektiğinin altı çizildi.
Sonuç olarak, uluslararası nitelikte karbon ve iklim değişikliği
mitigasyonu konuları ilk kez Türkiye’de konunun tüm paydaşlarıyla
ve uluslararası saygın uzmanlarca tartışılarak Türkiye’nin ilgili alanda
kapasite gelişimi noktasında çok önemli katkılar ortaya kondu. Zirve
paydaşlar arasında işbiriliği, fikir alış verişi yanında kendilerinin
tanıtımını sağlayan bir platform olma işlevini de yerine getirdi.
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği olarak ilk kez düzenlenen
İstanbul Karbon Zirvesi’nin, dünyada gerçekleştirilen benzer
etkinliklerin arasında en iyi bilinen az sayıdaki saygın etkinliklerle
eş değer nitelikte olduğunun bir çok ulusal ve uluslararası uzman
katılımcı tarafından belirtilmesi, dernek için gurur verici ve büyük
mutluluk kaynağı oldu. Her yıl düzenlenecek Karbon Zirvesi’ni
Türkiye ayağını ihmal etmeden, bölgesel ölçekte yeni gelişmeleri
içerecek şekilde ardışık ve ülkemiz misavirperverliğine yakışır
nitelikte gerçekleştirme bu konudaki dernek hedefidir.

ICS Final Report
Istanbul Carbon Summit organized by the Sustainable Production and Consumption
Association and hosted by Istanbul Technical University, held on 3-5 April, 2014 in İstanbul.
With over 700 participants coming from public institutions, business community, academia,
the Summit has drawn great interest and the attendees’ high involvement in the general
and paralel sessions, which highlighted their desire to address carbon related issues.
As pointed out in the opening speech by the Summit Chairman,
Dr. Etem Karakaya, the Summit covered the topics such as carbon
management, emission trading and clean energy Technologies
and these energy and carbon related issues were presented and
discussed by the leading world-wide known experts coming
from international organisations, such as from the European
Commission, the OECD, the World Bank, the EBRD, IETA, ICAP,
REC. While the main part of the presentations were delivered
by the international and national field experts at the Summit,
the scientific approaches were also successfully presented and
discussed in great detail by internationally renowned scholars
both coming from the national and international universities at
the academic sessions.
As the relevant and directly responsible governmental party of
the issues, high-level administers and senior technocrats from
The Ministry of Environment and Urbanisation, The Ministry of
Forestry and Water Affairs, The Ministry of Energy and Natural
Resources, The Ministry of Food, Agriculture and Livestock, The
Ministry of Science, Industry and Technology, delivered very
informative and usefull presentations on Turkey’s position with
regard to climate change issues, adopted policies and related
instruments to mitigate climate change. On the other hand,
representatives from valued business community presented
their most up to date carbon management policies they have
developed and shared their approaches with other related
stakeholders, which provided excellent opportunities to see best
practices and Exchange of ideas among the business community
who responsibly take action to help mitigate ghg emissions and
contribute to sustain a better future.
In the plenary sessions of the Summit, international experts
thoroughly analysed the recent developments in climate
change negotiations, particularly focusing on disagreements
on developing and developed countries perceptions and draw
future projections on alternative policy developments. After
presentations and discussions on European Union perspectives
and other long term scenarios, current measures and proposed
measures, particularly role of carbon markets were analysed
by considering the experiences of European Emission Trading
Scheme and flexibility mechanisms. There was a general
consensus among the participants that all parties finally would be
able to reach a long-term agreement on ghg emission reductions
at COP21 Meeting in 2015, Paris Climate Summit. Transition to
clean energy technologies, energy efficiency and renewable
energy finance issues by paying special attention to Turkey were
discussed at several meetings. The role and importance of feed-in
tariffs in renewable energy promotion, the role of carbon markets
and ways to provide finance from international institutions
were eleborated for Turkish gren energy companies. Another

important topic that was intensively discussed at İstanbul Carbon
Summit was on setting up domestic emission trading scheme, its
effectiveness on ghg reduction and pros and cons for energyintensive companies once they take part in such schemes. Clean
energy Technologies and energy efficiency issues were shared
with the stakeholders both from the consumption and production
perspectives by Indian and Chinese experts, who carefully set out
their country examples on these topics. The role and importance
of land use, agriculture, forestry were discussed by several key
experts in order to find out how they can reduce gren house gas
emissions. Considered by the Organising Committee as one of the
most important components of the İstanbul Carbon Summit, the
ICS Youth Commission deeply analysed and excitingly discussed
climate change related issues, such as the science of the climate
change, policies and other cutting-edge issues. During the The
Youth Committe debates, it was particularly highlighted the
importance of developing wide-range policy options and the
urgency of adopting these climate change mitigation policies to
reduce ghg emissions.
To sum up, this Summit is the first in terms of providing such
a platform to share and discuss carbon and climate change
mitigation issues with such a wide range of international experts
coming from different disciplines to Turkish stakeholders.
By doing so, we believe that ICS contributed significantly to
improve knowledge capacity and awarness regarding carbon
issues in Turkey. The Summit also served as a perfect platform
to establish collobrations, Exchange of ideas, visibility and
high level of networking for the stakeholders. İstanbul Carbon
Summit, which was organised by Sustainable Production and
Consumption Assossiation, started as an event only this year, yet
it was a great success in terms of the great supports we received
from the Ministries in Turkey, number and quality of national
and international expert speakers and in terms of the number
and diversity of the participants. It was great pleasure for us,
as Sustainable Production and Consumption Association, to be
noted and acknowledged by several national and international
experts to consider this Summit as one of the top respectfull
international events Worldwide in 2014 on Carbon issues. Without
ignoring the national aspects, our Association aims to organise
İstanbul Carbon Summit regularly every year by expanding the
topics according to new developments and intends to cover not
only Turkey but also other neighbouring countries and regions.
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BAZI haberler | SUMMIT ON THE MEDIA
Karbon Zİrvesİ 118 gazete 10 tv programı
744 İnternet haberİyle toplam 872 yerde haber olmuştur.
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