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 Değişmenin
Tam İklimi!

 



Gençler; her şeyden önce iklim kriziyle

mücadelede temel adımlar ve değerlerle

hareket edilmesini istiyorlar: 

Tüm kurumlar arasında gerçekleştirilecek ortak hareket ve iş birliği; 

Politikaların uygulanmasında samimiyet ve tutarlılık; 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik değerlerine sahip, hepimizin bilgiye

erişebildiği ve sorgulayabildiği demokratik yönetimler; 

İklim krizinin, diğer tüm politikalarla ve haklarla birlikte ele alındığı

bütüncül bakış açısı; 

Hak temelli yaklaşım; 

Yasaları ve uygulamaları izleme ve denetlemeye yönelik politikalar; 

Kırılgan grupları da dahil edecek adil yapılar ve mekanizmalar, 

Tüm bireylerin katılımının sağlanması; 

Formal ve non-formal eğitim ve farkındalık çalışmalarının

yaygınlaştırılması; 

İklim krizi ile mücadele ederken yerele özgü uygulamalar; 

Gençlerin birer özne olarak kabul edilmesi ve aktif yurttaşlıklarının

desteklenmesi. 



Acilen tüm devletler ve karar alıcılar harekete geçmeli!  
 

Dünyamızı ve tüm canlıları kurtarmak, iklim felaketini
engellemek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya

bırakabilmek için kaybedecek vaktimiz kalmadı. 

İkl�m kr�z� ac�l durum �lan
ed�lmel�! 

 
Par�s Anlaşması ve Sıfıra Yarış

Kampanyası kapsamında karbon
nötr hedefler� yer�ne get�r�lmel�! 

 
Sürdürüleb�l�r Kalkınma

Pol�t�kaları’nın dünya çapında,
kapsayıcı yöntemlerle

uygulanmalı! 

ACİL
UYGULAMALAR

Kırılgan grupların
güçlend�r�lmes�ne yönel�k

çalışmalar yürütülmel�! 
 

İkl�m kr�z� �le mücadele �ç�n
bütçeler oluşturulmalı! 

 
Bütüncül pol�t�kalarla her

sektörden, meslekten, kurumdan
uzmanlar b�r arada çalışmalı! 

 
Ulaşımda, sanay�de, tarımda

sürdürüleb�l�r teknoloj�ler
gel�şt�r�lmel�! 

Eğ�t�m programları ve farkındalık
çalışmaları yaygınlaştırılmalı!

İkl�m akt�v�stler� güvence altına
alınmalı!

Kamusal alanlarda tartışmalar
yürütülmel�!

Basın kuruluşları �kl�m kr�z�
konusunu öncel�klend�rmel�!

İŞ BİRLİKLERİ

BİLGİLENDİRME



Hikayemiz ve Değerlerimiz1.

Gençl�k İkl�m Forumu, gençler�n başlattığı
�kl�m hareket�n�n son halkalarından b�r�. Geç
Olmadan Projes� �le 19 �lde 1900 genç �kl�m
�ç�n harekete geçt� ve çok çeş�tl� başlıklarda
eğ�t�mlerle güçlend�, mücadele �ç�n ses�n�
çıkardı.

Gençler�n b�r araya gelerek �kl�m kr�z� ve bu
kr�zle mücadelede, bugünün b�reyler� ve
l�derler� olarak, öner�ler�n� sunması, talepler�n�
d�le get�rmes� b�zler �ç�n çok değerl� ve
olmazsa olmaz..

Gençler�n l�derl�ğ�, sürdürüleb�l�rl�k, �şb�rl�ğ�, yen�l�kç� yaklaşım, sosyal değ�ş�m
değerler�m�z çerçeves�nde, bu forumun tüm ortakları b�r araya geld�k ve Gençl�k
İkl�m Forumu’nu gençlerle b�rl�kte hayata geç�rd�k.

AB-Türk�ye Gençl�k İkl�m Forumunu anlamlı kılan değerlerden b�r tanes� de bu
çalışmayı düşünen, destek sağlayanlar kadar organ�zasyonunda yer alan bütün
tarafların b�r �ş organ�ze etmekten öte �kl�m kr�z� �le �lg�l� gençler�n görüşler�n�,
öner�ler�n� �fade etmes�n� önemseyen k�ş�ler olması. 

Gençler�n Geç Olmadan Programındak� ger�b�ld�r�mler� ve öner�ler�, Avrupa B�rl�ğ�
Türk�ye Delegasyonunun İkl�m Kr�z� �le �lg�l� öncel�kler�, B�l�m V�rüsünün İkl�me
da�r gençlerle yürüttüğü 3 yıllık çalışmaların deney�m� b�r araya get�r�ld� ve
program tasarlandı. Programın en öneml� parçalarından b�r tanes� de gençler�n
f�k�r ve öner�ler�n� paylaştıkları Temat�k Forumlar ve Atölyelerd�. Bu temat�k
forum ve atölyelerde; �kl�m, gezegen�m�z, sürdürüleb�l�rl�k konularında
heyecanını h�ç kaybetmeyen moderatörler�m�z eşl�ğ�nde Türk�ye’n�n dört b�r
yanından gençler f�k�rler�n�, deney�mler�n� ve h�kayeler�n� paylaştılar. 

Tüm bu değerler ve h�kayeler de b�z� bu rapora get�rd�. Türk�ye’dek� gençler�n,
daha yaşanılab�l�r b�r dünya �ç�n hep�m�ze b�r mesajı var. 



AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu Avrupa Birliği Türkiye

Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri ve Bilim Virüsü ortaklığında ve

SALT’ın ev sahipliğinde 26 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da

gerçekleşti. 

Türkiye’nin 12 kentinden 114 lise ve üniversite öğrencisi

İstanbul’da bir araya gelerek, çeşitli başlıklar altında iklim

krizini tartıştılar; bu krizin bir an önce çözülmesi için

deneyimlerini ve önerilerini paylaştılar.   

Gençlik İklim Forumu’na AB Türkiye Delegasyonu Başkanı

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve delegasyon temsilcilerinin

yanı sıra iklim savunucuları, iklim alanında çalışan sivil toplum

kuruluşlarından temsilciler de katıldı. 

Bu rapor içerisinde, hem Gençlik İklim Forumu’muzu nasıl

planladığımızı, hikayemizi ve değerlerimizi hem de gençlerin

“çevre hakkı ve iklim adaleti” çerçevesinde tartışmalarını,

deneyimlerini, değerlerini ve önerilerini bulabileceksiniz. 

Gün boyunca; tematik forumlar, panel ve atölyelerle medya,

politika, toplumsal cinsiyet, yerel yönetimler, ulusal ve

uluslararası aktörler, sivil toplum kuruluşları, insan hakları,

akademi ve sanat başlıkları; “çevre hakkı ve iklim adaleti”

çerçevesinde ele alındı. İklim Forumu’nun son oturumunda,

gençler tüm bu alanlara dair çözüm önerilerini sunarken

dünyaya, karar alıcılara ve akranlarına değişmenin tam iklimi

mesajını ilettiler. 

2. Gençlik İklim Forumu’na Dair 



Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de gençler şu an karşı

karşıya olduğumuz krizin çözümü için işbirliği ve dayanışma ile

kapsamlı politikaların her alanda hayata geçirilmesi gerektiğini

vurguluyorlar. Bu raporu okurken göreceğiniz gibi, tam da bu

nedenle, önerileri ve eylem planlarını aktörlere göre ayırmadık.

Gençlerin hükümetler, kamu kurumları, basın, yerel yönetimlerle

eğitim, sanat, spor, sivil alan aktörlerine, uluslararası yapılara

çağrısı; acil eylem planını bütüncül bir gözle okumaları,

değerlendirmeleri, her alanda işbirliği geliştirmeleri ve birlikte

hareket etmeleridir. 

Gençler; tüm dünyada bir araya gelerek dayanışma içinde, iklim

kriziyle etkin mücadele ve iklim adaleti için seslerini çıkarıyor,

umut etmenin ötesine geçerek bugünleri ve gelecekleri için

duydukları kaygıyla hemen şimdi harekete geçiyorlar.  

Bizler de gençlerin seslerinin daha gür çıktığı bir dünya hayal

ediyor, bunun için çalışıyor, üretiyor ve gençlerin mesajını

hepimiz için tekrarlıyoruz: 

“İklim krizinin engellenmesi için harekete geçme zamanı! Şimdi,

şu an ve hep birlikte! Değişmenin Tam İklimi!” 



B�l�m V�rüsü 
Bilim Virüsü, çocuklara ve gençlere bilimsel düşünce alışkanlığı, yeni
nesil yetkinlikler ve sürdürülebilirlik bilinci kazandıran bir öğrenme
platformudur. Gücünü bilgiden alan sosyal değişim ve daha iyi bir

yaşam hedefiyle çalışan bir sosyal girişimdir. 
 

Avrupa B�rl�ğ� Türk�ye Delegasyonu 
Bünyesinde görev yapan 180 uzmanıyla birlikte Avrupa Birliği

Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki yoğun ve
çok boyutlu bağlardan doğan ihtiyaçların karşılanması

doğrultusunda çalışmaktadır.
 

Avrupa B�rl�ğ� B�lg� Merkezler�
Bilgi Merkezleri, toplumu AB hakkında bilgilendirmeyi, kamu
kurumlarıyla, okullarla, STÖ'lerle, KOBİ'lerle, üniversitelerle,

belediyelerle, diğer kurum ve kuruluşlarla ortak etkinliklerle halka
yönelik doğru ve düzenli bilgi akışını sağlamayı hedefliyor. 

 



�KLİM DOSTU ETKİNLİK

Gençl�k İkl�m Forumu’nu yüz yüze
gerçekleşt�r�rken de �kl�m dostu b�r
yaklaşımdan vazgeçmed�k. Gençler�n de
forum boyunca tekrarladığı üzere sadece
sözde değ�l uygulamada da doğa dostu,
sürdürüleb�l�r yöntemler görmek �st�yor ve
hayata geç�r�yoruz.

Gençl�k İkl�m Forumu nasıl �kl�m dostu
oldu?

Şeh�r dışından katılan tüm katılımcılar etk�nl�ğe uçak değ�l, otobüs �le ulaştı.
 
Etk�nl�ğ� gerçekleşt�receğ�m�z mekan seç�m�nde de sürdürüleb�l�rl�k gayret�
�ç�nde olan Salt Galata’yı terc�h ett�k. Salt Galata: enerj� ve su kullanımına özen
gösteren, atık yönet�m� yapan, doğa dostu uygulamalar kullanan ve ekoloj�k
okuryazarlığın artması yönündek� etk�nl�kler� destekleyen b�r mekan. 

Forum ve atölyelerde tartışmayı zeng�nleşt�recek çeş�tl� materyaller� seçerken
ger� dönüştürüleb�l�r olanları terc�h ett�k. 

Etk�nl�ğ�n tüm öğünler� �le kahve aralarında kullanılan gıda ve d�ğer
malzemeler�n doğa dostu ve sürdürüleb�l�r olmasına d�kkat ett�k. Yerel ürünlerle
vejeteryan menüler hazırladık. 

Panel katılımcılarımıza teşekkürümüzü; kend�ler� �ç�n WWF aracılığı �le b�rer f�l
evlat ed�nerek �lett�k. https://destek.wwf.org.tr/evlat-ed�nme.php  

Etkinliğin karbon ayak izini en aza indirmek için çeşitli düzenlemeler yaptık:

https://destek.wwf.org.tr/evlat-edinme.php


4. KAVRAMLAR
Çevre Hakkı: Çevre Hakkı, üçüncü kuşak insan haklarından biri olarak insanlar ve

doğa ilişkilerini konu alır. Çevre hakkı, bugün yaşayan insanlarla beraber gelecek
kuşakları da doğrudan ilgilendirir. Bu nedenle, kuşaklar arası işbirliği ve dayanışma
gerektirir.

İkl�m Adalet�: İklim krizinin meydana gelmesinde en büyük paya sahip olanlar ile

bu krizden en çok ve doğrudan etkilenenlerin farklı gruplar olmasını ele alır. İklim
krizinden en çok ve en ağır şekilde etkilenen gruplar, genellikle krizde en az paya
sahip olan kırılgan gruplardır. İklim adaleti, bu kırılgan grupların haklarını güvence
altına almayı, iklim kriziyle mücadelede eşit ve adil bir dünya yaratmayı hedefler.

Par�s Anlaşması: 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren uluslararası

bir anlaşmadır. Ülkelerin kendi iç mekanizmalarında onay sürecinden geçirmesiyle
yürürlüğe girer. Anlaşmanın temel hedefleri; iklim krizinin ana sebebi olan sera gazı
salımlarının azaltılması, emisyon azaltım hedefleri üzerine çalışılarak küresel sıcaklık
artışının 2 derecenin kayda değer şekilde altında tutulması ve 1,5 derecede
sınırlandırılması, 2050 itibariyle tüm gezegende karbon-nötr hedefine ulaşılmasıdır.

Sıfıra Doğru Yarış: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi kapsamında;

gelecekteki tehditleri önleyen, insana yakışır işler yaratan ve kapsayıcı, sürdürülebilir
büyümenin önünü açan sağlıklı, dayanıklı, sıfır karbon geri kazanımı için
işletmelerden, şehirlerden, bölgelerden ve yatırımcılardan liderliği ve desteği
toplamaya yönelik küresel bir kampanyadır. 
Bu kampanya ile reel ekonomideki aktörlerin en geç 2050 yılına kadar net sıfır
karbon emisyonu elde etme taahhütleri desteklenir. 



İkl�m Değ�ş�kl�ğ�: Atmosferde doğal olarak bulunan sera gazları ısının tamamının

uzaya yayılmasını engeller. Buna sera etkisi denir. Sera etkisi dünyanın sıcaklığını
belirli seviyede tutar ve bu sayede birçok canlı yaşamını sürdürür. İnsan faaliyetleri
sebebiyle fosil yakıtların fazla kullanımı atmosferdeki sera gazı miktarını artırır. Bu
artış dünyanın ısınmasına sebep olur. 

Karbon Ayak İz�: Karbon ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen

sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.
Her bir birey/kurum yaşadığı/kurulduğu yere, yaşam/üretim şekline göre farklı
miktarda karbon salınımına neden olur. Tüketilen gıda tipinden ulaşım şekline ve
elektrik tüketimine göre karbon ayak izi farklıdır.

Sürdürüleb�l�rl�k: Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama

yeteneğinden ödün vermeden bugün kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaktır. Sosyal ve
ekonomik kaynakların yanı sıra doğal kaynakları da gözeten kapsamlı bir kalkınma
planına işaret eder. 

Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; yoksulluğu

ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde
yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. İklim değişikliği, yenilikçilik,

sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi alanları içerir. 
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-
goals.html 

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html


5. GENÇLİK VE GENÇLİK KATILIMI
Neden gençlerle b�rl�kte �kl�m forumu? 

Gençler tüm dünyada; doğa ve tüm canlılar �ç�n sesler�n� b�rleşt�r�yorlar,
,herhang� b�r sınır ve ayrım tanımadan dayanışma yolları bularak �kl�m
adalet� �ç�n çağrıda bulunuyorlar.

Gençler, kend�ler�n� doğrudan ya da dolaylı olarak �lg�lend�ren tüm
kararlarda b�rer özne olarak kabul ed�lmel� ve karar alma mekan�zmalarına
dah�l�yetler� konusunda güçlend�r�lmel�d�r. Katılım, temel b�r �nsan
hakkıdır. Katılım, kararlara katılmak ve kararları etk�lemek �ç�n hakka,
�mkana, alana ve fırsatlara sah�p olmaktır.

Gençler de pol�t�ka oluşturma süreçler�nde ve mekan�zmalarında akt�f
yurttaşlar olarak yer almalıdır ve bu katılımın anlamlı olması �ç�n tüm
süreçler�n şeffaf olması, b�lg� eş�tl�ğ�n�n garant� altına alınması
gerekmekted�r.

İkl�m pol�t�kaları oluşturulur ve uygulanırken de, gençler�n bugünün
b�reyler� ve yurttaşları olarak; b�lg�ye er�şeb�ld�ğ�, yorum, öner� ve ger�
b�ld�r�mler�n� �leteb�ld�ğ�, çözüm öner�ler�n� paylaşab�ld�ğ� katılım alanları ve
fırsatları yaratmayı çok kr�t�k buluyoruz.

Gençl�k İkl�m Forumu, Türk�ye’dek� gençler�n b�r araya gelerek
değerlend�rme ve f�k�rler�n� paylaştıkları b�r alan olmuştur ve bu rapordak�
öner�ler�n tamamı bu forumda gençler�n ürett�ğ� olumlu, yapıcı çözüm
öner�ler�n� �çermekted�r.



6. Gençl�k İkl�m Forumu’ndan Çıkan 
Temel Değerler

Tüm dünyada olduğu g�b� Türk�ye’de de gençler, �kl�m değ�ş�kl�ğ�
konusunda b�r an önce adımlar atılmasını talep ed�yor, çok ortaklı �ş
b�rl�kler�yle bu adımların toplumun her alanına yayılmasını �st�yor ve
konunun ac�l�yet�ne d�kkat çek�yorlar.

26 Ek�m’de İstanbul’da b�r araya gelen, pek çoğu çevre hakkı ve ekoloj�k
okuryazarlık alanlarında gönüllü olan gençler; Gençl�k İkl�m Forumu
boyunca çeş�tl� temalarda forumlar ve atölyelerde uzman kolaylaştırıcılar
eşl�ğ�nde �ht�yaç ve talepler�n� Türk�ye’n�n dört b�r yanından akranlarıyla
tartıştılar.

Gençl�k İkl�m Forumu �le gençler; hem karar alıcılara seslenerek
öner�ler�n� d�le get�rd�ler hem de daha yaşanılab�l�r, ad�l, çevre ve genç
dostu, sürdürüleb�l�r b�r dünya hayaller�n� paylaştılar. 

Temat�k forumlar boyunca, alanlarında uzman

kolaylaştırıcılarla birlikte gençler, belirli başlıklar
çerçevesinde, çevre hakkı ve iklim adaleti
konularında derinlikli tartışmalar yürüttüler,
akranlarıyla deneyimlerini ve fikirlerini paylaştılar.

Gerçekleştirilen atölyeler�n hedefi ise gençlerin yürüttüğü

tartışmalar sonucunda; çeşitli aktörlere yönelik hem vizyon ve
değerler hem de somut politikalar çerçevesinde çözüm
önerilerini tasarlamalarıydı. Atölyeler sonucunda; uzman
kolaylaştırıcılar eşliğinde Türkiye’nin farklı şehirlerinden gençler
bir araya geldiler, hayal ettikleri ve talep ettikleri dünyanın
vizyonunu çizdiler, bu vizyona ulaşmak için sahip olunması
gereken değerler ve atılması gereken adımları ortaya çıkardılar
ve acil eylem planı olarak sundular.



Gençler�n çağrısına göre; 
Acilen tüm devletler ve karar alıcılar harekete geçmeli! 

Dünyamızı ve tüm canlıları kurtarmak, iklim felaketini engellemek ve gelecek nesillere
yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için kaybedecek vaktimiz kalmadı.

 

Gençler�n paylaştıkları değerler: 
Gençlerin yaşanabilir dünya hayallerinde ve atılmasını istedikleri adımlarda, tüm karar

alıcılardan bekledikleri ve sürekli tekrar ettikleri değerler göze çarpıyor. 
 

Ortak Hareket ve İş b�rl�ğ�: İklim krizi ile mücadele; siyasi görüş ve taraflardan

bağımsız, tüm karar alıcıların uzlaşarak ortak hareket etmesi ve uluslararası alanda
tartışılması gereken bir mücadeledir.

Sam�m�yet: İklim krizi ile mücadele yollarının yasalarda belirtilmesi yetmiyor;

pratik uygulamalarda, bireysel seçimlerde ve tüm sektörlerin bütün
uygulamalarında mücadeleyi görmeliyiz.

Şeffaflık ve Hesap Vereb�l�rl�k: Tüm mekanizmalar, alınan kararlar, uygulamalar,

destek, teşvik ve yaptırımlar; şeffaflık ilkesi ile uygulanmalı ve karar alıcılar
toplumlara karşı aldıkları tüm kararlarla ilgili hesap verebilir olmalıdır. Bu kriz,

hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizin bilgiye erişebildiği ve sorgulayabildiği demokratik
yönetimler olmadan bu krizi aşamayız.

Bütüncül Yaklaşım: İklim krizi; ne sadece bir grubun, ne sadece bir ülkenin ne de

sektörün sorunu. Her birimizi ilgilendiren, devletler ve sektörler arası işbirliğine
ihtiyaç duyulan ve tüm konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereken, çok
katmanlı, çok yönlü çözümlere ihtiyaç duyulan bir krizle karşı karşıyayız.



Hak Temell� Yaklaşım: Hak temelli yaklaşım, uluslararası sözleşmelere dayanarak

tüm insanların evrensel, bütüncül ve bölünemez haklarını savunur. Savunuculuğu
yaparken de görev sahiplerinin kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için
kapasitelerini geliştirmeyi ve bununla birlikte hak sahiplerini ise hak talebinde
bulunmaları için güçlendirmeyi esas alır. İklim krizi ile mücadele ederken de, görev
sahiplerinin kapasitelerini geliştirecek ve hak sahiplerini güçlendirecek çözümler
üretilmeli.

İzleme Pol�t�kaları: Devletler ve uluslararası aktörler; doğa dostu, sürdürülebilir

politikalar geliştirmeli, bu politikaların uygulanma süreçlerini izlemeli ve destek,

teşvik, yaptırımlarda bulunarak politikaların uygulanmasını garanti altına almalıdır.

Adalet: İklim adaleti çerçevesinde; kırılgan gruplara, dezavantajlı gruplara, iklim

krizinden en çok etkilenenlere ve karar alma süreçlerine katılımı yönünde engeller
bulunan topluluklara yönelik kapsayıcı, adil ve farklılaşan ihtiyaçları karşılamak için
farklılaşan çözümler sunan mekanizmalar üretilmelidir.

Katılım: Tüm karar alma mekanizmalarında, toplumun her kesiminin temsiliyeti

şarttır. Kamusal tartışma alanları yaratılarak her kesimden insanın görüşlerini dile
getirmesine fırsat tanınmalıdır.

Eğ�t�m: Tüm bireylerin iklim krizi hakkında ve bu krizle mücadele için atılması

gereken adımlarla ilgili farkındalık kazanması adına hem okul müfredatları
geliştirilmeli/ dönüştürülmeli hem de basın ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği
içerisinde yaygın eğitim metotları kullanılarak iklim farkındalık eğitimleri
geliştirilmeli ve gerçekleştirilmelidir.

Yerele Özgü Uygulamalar: İklim kriziyle küresel mücadele için uluslararası

kararlar alınmalı ancak bu kararlar; farklı yerellerin farklı ihtiyaçları, kültürleri,
dinamikleri ve doğaları dikkate alınarak uygulanmalıdır. İklim krizinden daha çok
etkilenen dezavantajlı ülkelere destek önlemleri alınmalıdır.



Gençler�n Ses�: Ve tabi ki gençlerin sesi, gençlerin katılımları!  
 

Geleceklerinden endişe duyan gençler; kararlara dahil olmak, 

kararlar alınırken temsil edilmek, seslerini duyurmak ve dikkate
alınmak istiyorlar. 

 

Gençler, akranlarının güçlenmesi için bir araya gelmek, birlikte üretmek
ve paylaşmak istiyorlar! 

 

Belki en altı çizilmesi gereken mesajlardan biri olarak gençler;
geleceğin büyükleri değil; bugünün, şimdinin eşit aktörleri olarak

tanınmak ve harekete geçmek istiyorlar!

Gençler; iklim krizinin çözülmesine yönelik vizyonlarını bu temel değerlere
dayandırıyor, bu değerlerden vazgeçmiyor ve tüm karar alıcılardan da bu
değerlere bağlı şekilde hareket edilmesini talep ediyorlar.

Bu değerler çerçevesinde geliştirdikleri önerilerin detaylarını bir sonraki bölümde
bulabilirsiniz.



7. Forum ve Atölyelerden Çıkan Temel
Mesajlar

 
Temat�k Forum Başlıkları

 
İkl�m ve Pol�t�ka

İkl�m ve Savunuculuk
İkl�m ve Kentleşme

İkl�m Adalet� ve Haklar
İkl�m ve Toplumsal C�ns�yet
İkl�m ve Eğ�t�m, Meslekler,

Uzmanlıklar
İkl�m ve Sanat

Atölye Başlıkları
 

Ulusal Aktörler
Basın ve Medya

Yerel Yönet�mler
Uluslararası Aktörler

S�v�l Toplum Kuruluşları
Akadem� ve Eğ�t�m Kurumları

Özel Sektör

Gençlerin Önerileri:

İkl�m Kr�z� �le mücadelede Gençler�n Katılımı �ç�n:

Gençler, bugünün akt�f vatandaşları ve eş�t aktörler� olarak görülmel� ve karar
alma süreçler�ne dah�l�yetler� sağlanmalıdır.

Akt�f gençl�k katılımı �ç�n gençler; karar alma süreçler�n�n tasarı, uygulama ve
�zleme aşamalarının tamamına dah�l ed�lmel�d�r.

İkl�m pol�t�kaları; genç dostu yöntem ve araçlarla yaygınlaştırılmalı ve bununla
b�rl�kte gençler�n ger� b�ld�r�m vereb�leceğ� mekan�zmalar üret�lmel�d�r.

Gençler�n b�rb�rler�nden öğreneb�lecekler�, f�k�rler�n� özgürce beyan edeb�lecekler�
paylaşım alanları oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

Gençler�n sesler�n�n görünür olması �ç�n pol�t�kalar üret�lmel� ve uygulanmalıdır.



İkl�m Kr�z� �le mücadelede:

Raporda çokça okudunuz, gençlerden çokça duydunuz! Tüm aktörlerin,

kurumların, kişilerin ve yapıların birlikte çalışarak politikalar geliştirmesi ve bu
politikaları işbirliği içinde uygulaması gerekiyor.

Örneğin; eğitim başlığı ile ilgili bir eylem planında gençler; eğitimin farklı araçlar ve
yöntemlerle tüm bireylere ulaştırılmasını, eğitim mekanlarının dönüşmesini,
müfredatta değişiklikler yapılmasını, eğitimin kapsayıcı olmasını, kamusal
alanlarda tartışmalarla desteklenmesini talep ediyorlar. Bu taleple birlikte eğitim
kurumlarını, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel
sektörü, basını, iklim aktivistlerini, hukukçuları, sanatçıları işbirliğine ve harekete
geçmeye davet ediyorlar. 

     Gençler, İklim Krizi ile mücadelede hep birlikte ve şimdi yapılması gerekenleri şu 

     şekilde sıraladılar:
 

İklim krizi, bir an önce acil durum ilan edilmeli.
 

 

Paris Anlaşması ve Sıfıra Yarış Kampanyası kapsamında karbon nötr hedefleri yerine
getirilmeli. Bu hedeflerin yerine getirilmesi için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde

çalışmalar yürütülmeli.
 

 

 



Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları’nın dünya çapında, kapsayıcı ve bütüncül
yöntemlerle uygulanmasına yönelik önlemler alınmalı. Bireyler, topluluklar, tüm
endüstriler, devletler ve uluslararası aktörler bu politikaların uygulanmasında aktif

rol almalı ve bu konuda güçlendirilmeli.

İklim politikaları kapsayıcı olmalı. Dünyadaki tüm insanlar cinsiyet, cinsel yönelim,
etnik kimlik, dil, din, siyasi görüş, engellilik, yaş, meslek, sosyo-ekonomik konum fark

etmeksizin karar alma süreçlerinde temsil edilmeli ve tüm insanların hakları
gözetilmeli.

Herkes için insan onuruna yakışacak yaşam standartlarının, çevre hakkının ve iklim
adaletinin sağlanmasına yönelik kapsayıcı önlemler alınarak, kırılgan grupların
(kadınlar, kız çocukları, engelliler, dezavantajlı ülkeler, dezavantajlı gruplar vs.)
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar çeşitlendirilmeli ve ulaşılabilir olmalı.

İklim krizi ve çevre hakkı; diğer sorunlar, mücadeleler ve haklarla birlikte ele
alınmalı.

Devletler ve uluslararası mekanizmalar, iklim krizi ile mücadele için bütçeler
oluşturmalı, iklim politikalarını izlemeli, teşvik, destek ve yaptırım sistemleri

yaratmalı

Tüm sektörler (kamu, özel, sivil alan, akademi) arasında etkin ve kalıcı işbirlikleri
sağlanmalı. Bütüncül politikalarla her sektörden, meslekten, kurumdan uzmanlar

bir arada çalışmalı.

Tarımda, sanayide, ulaşımda sürdürülebilir teknolojiler geliştirilmeli, uygulanmalı ve
bu yöntemleri kullanmayanlara yönelik caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı.

Tüm kurumların uygulamaları doğa dostu ve sürdürülebilir olmalı.



Eğitim müfredatları; iklim krizi ve sürdürülebilirlik konularında güncellenmeli.
Sadece iklim ile ilgili dersler eklenmemeli, tüm derslere sürdürülebilirlik teması

entegre edilmeli.

Eğitim; bilimsel, sorgulatan, merak uyandıran, teoriyi pratiğe dökme fırsatı yaratan
uygulamalarla gerçekleştirilmeli. 

Eğitim kurumları, doğa dostu mekanlar haline dönüştürülmeli.

Sivil toplum kuruluşları bu eğitim ve farkındalık çalışmaları konularında
desteklenmeli.

Eğitim; doğa ile bağları güçlendirecek uygulamalar içermeli, çocukların ve
gençlerin doğada, doğayla bağ kurarak deneyimsel öğrenmesi desteklenmeli.

İklim aktivistleri güvence altına alınmalı.

Bilgiye erişim ve karar alma süreçlerine katılım konusunda tüm bireylerin
güçlendirilmesine yönelik politikalar geliştirilmeli. Hem bilgiye erişim için hem de
karar alma süreçlerindeki tüm aktörlerin kapasitelerinin geliştirilmesi adına; tüm
bireylerin, iklim adaleti ve çevre hakkı ile ilgili farkındalığını arttırmak için gerekli

adımlar atılmalı, programlar ve araçlar çeşitlendirilmeli.

Kamusal alanlarda iklim krizi, sürdürülebilirlik ve iklim adaleti konularında
tartışmalar yürütülmeli.

Basın kuruluşları şeffaf, tarafsız, hesap verebilir değerlerle hareket ederek iklim krizi
konusunu önceliklendirmeli ve bilginin yaygınlaşması için aktif rol almalı.



Dünyayı sen mi değiştireceksin?
Dedim olabilir : ) 

8. Katılımcılardan Alıntılar
 

Gençl�k İkl�m Forumu boyunca, gençler�n görüşler�n� d�le get�rmeler� �ç�n b�r de
Post-�t köşem�z vardı. Bu köşe aracılığıyla da gençler öner�ler�n� ve hayaller�n�

paylaştılar, �şte onlardan bazıları!

Aşk örgütlenmektir!

Başka yarınlar yok, 
şimdiye sahip çıkmaya geldik!

Biz değilsek kim; 
Şimdi değilse ne zaman?

Be the change!

Together we can,
together we will!

Gençlere 
tüm karar alma süreçlerinde

 söz hakkı tanınmalı!



9. COP 26 Z�rves�nden Notlar &
 Gençler�n, COP26’ya Mesajları

Türkiye’de gençler Gençlik İklim Forumu ile bir araya gelerek atılması gereken
adımları ülkelerine, dünyaya ve tüm karar alıcılara iletirken, bir yandan da
Milan’da tüm dünyadan gençler bir araya gelerek COP 26 zirvesine
mesajlarını ilettiler.

Hem COP 26 zirvesinde tartışılan temel başlıkları hem de Milan’da dünya
gençlerinin ilettiği mesajları bu bölümde bulabilirsiniz.

Gençler, hem Türkiye’de hem dünyada iklim için, iklim adaleti için hepimizi
bir an önce eyleme davet ediyor!

COP (Conference of the Part�es) Ned�r? 
Taraflar Konferansı (Conference of the Parties, COP); Birleşmiş Milletler
öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk çevre
sözleşmesinin (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi- United
Nations Framework Convention on Climate Change) yürürlüğe girdiği 1994
yılından beri her yıl düzenlenmektedir ve COP, sözleşmenin en üst düzey
karar alma organıdır.

Sözleşme, insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri
olduğunu kabul ederek atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu
gazların olumsuz etkilerini en aza indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlar

COP 26 Temel Mesajları

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP 26)

Liderler Zirvesi, 2021 senesinde 31 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında
İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleşmiştir. 
Zirveden çıkan temel mesajlara baktığımızda; 4 temel konu başlığına
odaklandığını görüyoruz.

 

https://www.ntv.com.tr/birlesmis-milletler


Karbon nötr ve 1,5 ℃ Hedef�: Konferansın en temel mesajlarından biri 1,5 ℃
hedefine ulaşılması için tüm ülkelerin sorumluluğu olduğu ve çok ortaklı
işbirlikleri ile acilen adımlar atılması gerektiğidir. 

Adaptasyon: İklim krizinden en çok ve en ağır şekilde etkilenen ülkeler,

genellikle krizde en az paya sahip olan ülkeler. Kapsamlı ve sürekliliğe sahip
destek programları acilen bu ülkelere ulaştırılmalıdır. İklim krizi ile
mücadelede yapıların ve sektörlerin adaptasyonu ile ilgili adımlar da bu başlık
altında tartışılmıştır.

F�nans: Karbon nötr ekonomilerin gelişmesi için ve adaptasyon süreçleri için

finansal destek paketlerinin yapılandırılması ve yatırımların gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.

İşb�rl�kler�: Devletler, şirketler ve sivil toplum arasında kapsamlı, etkin,

sürdürülebilir işbirlikleri geliştirilmelidir.

 

Gençlerin anlamlı katılımının sağlanması için gençlerin katılım
mekanizmalarına dahiliyeti sağlanmalıdır. Gençler, karar alma
süreçlerinde planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarının
tamamına dahil olmalıdır. Gençler, katılımları konusunda güçlendirilmeli,
desteklenmeli ve bu politikalar için bütçeler oluşturulmalıdır.

Dünya’da Gençler�n, COP26’ya Mesajları

Youth4Climate; Milan, İtalya’da, 28- 30 Eylül 2021 tarihleri arasında, 186
ülkeden 15-19 yaşları arasındaki 400 genç tarafından gerçekleştirildi. Gençler,
4 temel eksende tartışmalarını yürüterek zirve öncesi dünya liderlerine
mesajlarını ve acil eylem çağrılarını ilettiler.

Gençler�n L�derl�ğ�

 



 1,5 ℃ hedefine ulaşmak için çalışmalar ciddiyetle devam etmeli; enerji
verimliliği ve sürdürülebilir enerji üretim yöntemleri için politikalar
oluşturulmalı; kırılgan grupların ve bölgelerin güçlendirilmesi için acilen
adımlar atılmalı; tüm sektörler iklim dostu yapılar ve yöntemlere
yönelmeli ve herkes için adil, sürdürülebilir fırsatlar yaratılmalıdır.

Tüm sektörler, devlet dışı aktörler ve kırılgan grupların katılımının
sağlanması için politikalar geliştirilmelidir. Toplumlardaki tüm bireyler,
çevre hakkı ve iklim adaleti ile ilgili konularda katılım mekanizmalarına
dahil edilmeli ve tüm bu aktörler iklim krizi ile mücadele yöntemleri,
adaptasyon, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilendirilmeli,
güçlendirilmeli ve izlenmelidir.

Eğitim; sivil toplum çalışmaları; basın, kültür, sanat, spor, sosyal medya
aracılığıyla iklim farkındalığı çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 
Gençler, yaygın eğitim fırsatlarına erişebilmeli, gençlerin liderliğinde
gençler tarafından kapasite geliştirme ve değişim programlarının
geliştirilebilmesi için bütçeler oluşturulmalıdır.

Sürdürüleb�l�r İy�leşme

Devlet Dışı Aktörler�n Katılımı

İkl�m Dostu Toplumlar

Gençlerin oluşturduğu manifestonun İngilizcesi’ni de bu linkte bulabilirsiniz:

https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Youth4Climate-

Manifesto.pdf 

 

https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Youth4Climate-Manifesto.pdf


İstanbul’da bir araya gelerek konuşan gençlerle Milan’da bir araya gelerek
konuşan gençlerin taleplerinin o kadar çok ortak yönü var ki! Farklı
coğrafyalardan, farklı ihtiyaçları olan gençler iklim kriziyle mücadelede tek bir
ses oluyorlar: samimiyet, kararlılık, aciliyetle uygulama ve adalet istiyorlar. Bu
çağrıya kayıtsız kalmak çağımızın yetişkinlerinin ve karar alıcılarının
yapabileceği en büyük hata olacak. 

Biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman? Çünkü 

değ�şmen�n tam �kl�m�.

 



AB İkl�m D�plomas�s� Haftası 2021


