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Güzel 
Zamanlardan 
Geçerken…
Herkes için her şeyin çok güzel olması için mücadele ettiğimiz ve buna yürekten 
inandığımız zamanlardan geçiyoruz. Ülkemizin her yerinde kadın sesinin yükseldiğine 
tanıklık ediyoruz. 31 Mart seçimlerinde sonra ortaya çıkan büyük değişimde kadınların 
çok büyük rolü olduğunu biliyorum, inanıyorum ve bundan büyük bir mutluluk 
duyuyorum. Toplumların kaderini değiştirecek en önemli öznelerin başında kadınlar 
geliyor. Kadınlar bugün kendilerinin sahip olduğu güce, bu gücün değişime imkân 
sağlayacak potansiyeline bakarak örgütleniyor, irade beyan ediyor ve değişime öncülük 
ediyor. Ülkemizin her köşesinde kadınların kurduğu kooperatifler üretimden gelen 
gücün kullanılması, kadınların ekonomik alanda elde edecekleri hareket alanlarının 
gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. Bütün bu süreçlerin yoğunlaşması kadın 
hareketinin, ona bağlı olarak değişimin, dönüşümün; eşitlik ve özgürlük mücadelesinin 
ivmelenmesi bize “Martın Sonunun Bahar Olması” gibi önemli ve tarihi bir eşikte 
olduğumuzu göstermektedir. 

Çankaya’da yerel seçimlerde ortaya çıkan başarı, Cumhuriyetin Çankaya’sında, 
Atatürk’ün ilçesinde ona layık bir çalışma gerçekleştirdiğimizin kanıtıdır. Çankaya’da 
çalışan, yaşayan kadınlar nasıl bir yönetim ve nasıl bir belediye istediklerini çok açık, net 
bir biçimde ortaya koymuşlardır. Biz dün olduğu gibi bugün de kadınların sahip oldukları 
kazanımlara sahip çıkacağını biliyoruz. Kadınlar demokratik sistemin, cumhuriyet 
kazanımlarının ileri toplumlar seviyesine taşınmasında sahip oldukları rolün bilincinde 
olarak mücadelelerini sürdürecekler. Bize düşen de bu mücadelenin paydaşı olarak her 
konuda eşit bir konumlanma içinde destek sunmak, yan yana olmaktır. 

Güzel günlerden geçiyoruz, çok daha güzel günler yaşayacağımızı da biliyoruz. ‘İklimin 
değişip Akdeniz’ olduğu ve güzel bir gülümsemenin yüzümüzde olduğu zamanlarda her 
şeyin eşitlikten, özgürlükten yana olması dileğiyle… 

Alper Taşdelen
Çankaya Belediye Başkanı 
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5 Haziran Dünya Çevre Günü

1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş 
Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. O tarihten bu yana 
5 Haziran, insanın, bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi 
korumaya ve geliştirmeye yönelik büyük sorumluluğunun 
vurgulandığı bir gün olarak anılıyor. 

Y eryüzü ısınıyor… Adına ister iklim değişikliği, 
ister küresel ısınma, ister iklim krizi diyelim, 

dünya değişiyor ve başlıca sorumlusu da biz 
insanlarız. Bilim insanları bunda güneşten gelen 
ışınların, dünyanın güneş etrafında dönerken 
aldığı pozisyonun ve okyanusların payı olsa da, 
bu payın yüzbinlerce yıl içinde ancak çok küçük 
bir düzeyde olduğunu savunuyor. İşin gerçeği şu 

ki iklim değişikliğine neden olan en büyük etken 
insanların atmosfere saçtığı sera gazları… 

Çevreyi korumak bu konuda bilgilenmekle 
mümkündür. Bilgilendikçe dünyamız için bir 
şeyler yapmaya başlar ve daha huzurlu bir 
hayat sürebiliriz. Özellikle de karbondioksit 
ve metan oranlarındaki artış dünya yüzeyinin 
sıcaklığını yükseltiyor. Bunun sonucu olarak da 

Çevremizden 
biz sorumluyuz…
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kutuplara yakın olan buzullar eriyor ve yerlerini 
kara parçalarına ve suya bırakıyor. Kara parçaları 
sular, buzullara oranla güneş ışınlarını daha az 
yansıtıyor. Bu da buzulların daha fazla erimesine 
neden oluyor.

Birleşmiş Milletlerin raporlarında küresel sıcaklık 
artışının yani iklim değişikliğinin olası etkileri 
şöyle özetlenmiş: 

• Küresel ısınma iki derece arttığında su sıkıntısı 
başlayacak, Kuzey Amerika’da kum fırtınaları 
tarım arazilerini yok edecek, deniz seviyeleri 
yükselecek. Peru’da 10 milyon kişi su sıkıntısı 
çekecek. Gezegenimizdeki canlı türlerinin 
yüzde 30’u yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalacak. 

• Küresel ısınma beş derece arttığında denizler 
beş metre yükselecek, dünyanın yiyecek 
stokları tükenecek. 

• Küresel ısınma altı derece arttığında göçler 
başlayacak, milyonlarca insan uygun iklim 
koşullarında yaşamak umuduyla yollara 
düşecek. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri 
Enstitüsünün yaptığı bir araştırmaya göre iklim 
değişikliği aynı şekilde devam ederse ülkemiz 
de bundan fazlasıyla etkilenecek. Yaz aylarında 

Türkiye’nin batısında sıcaklıklar beş ila altı derece, 
Orta ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde iki ila üç derece yükselecek. Kış 
aylarında da sıcaklıklar iki ila üç derece artacak. 
Karadeniz Bölgesi’nde yağışlar yüzde 10 ila 20’lik 
artış gösterecek, güneyde ise yüzde 30’a kadar 
azalacak. Ekosistem değişince, birçok canlı türü 
de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Peki biz neler yapabiliriz? Hayatımızı çevreyi 
korumaya göre düzenlemek istiyorsak ilk iş 
yaşamımızı dikkatle gözden geçirmektir. Yaşam 
biçimimiz gezegenimizi yıpratıyor mu yoksa 
koruyor mu? 

Yeryüzüne daha az sera gazı salmak için bir şeyler 
yapmak istiyorsak işe düşük karbon diyetiyle 
başlayabiliriz. 

Düşük Karbon Diyeti Nedir? 

Hepimizin bir karbon ayak izi vardır. Karbon ayak 
izi, dünyayı ne kadar kirlettiğimizi gösterir ve 
azaltılması çok önemlidir. Peki bu ölçü tam olarak 
nedir ve nasıl azaltılabilir? 

Çevre kirliliğinin tavan yaptığı 21’inci yüzyılda 
“karbon ayak izi” önemli bir gösterge olarak 
hayatımıza girmiş bulunuyor. Ulaşım, ısıtma 
hatta yeme-içme gibi faaliyetlerimizle hem 
ürettiğimiz hem de tükettiğimiz ürünlerle 
ortaya çıkan karbon miktarının toplamı karbon 
ayak izimizi oluşturuyor. Kısacası karbon 
ayak izi; yolculuk etmek, alışveriş yapmak, 
çamaşır yıkamak ve hatta televizyon izlemek 
gibi günlük hayatımızı oluşturan faaliyetler 
sonucunda atmosfere bırakılan toplam sera 
gazı miktarıdır.

Karbon ayak izi kişinin iklim değişikliği üzerindeki 
kişisel payının ölçüsüdür diyebiliriz. Enerji 
tüketen hemen her faaliyetimizde atmosfere 
karbon salarız. Kimi zaman bu arabamızın 
egzozundan çıkan gazlar gibi çok açık şekilde 
görülebilir. Kimi zaman da bu kadar açık değildir. 
Mesela marketten aldığımız ithal ürünlerin içine 
gizlenmiş maddelerde olduğu gibi. 

Hayatımızı çevreyi 
korumaya göre 
düzenlemek 
istiyorsak ilk iş 
yaşamımızı dikkatle 
gözden geçirmektir. 
Yaşam biçimimiz 
gezegenimizi 
yıpratıyor mu yoksa 
koruyor mu? 
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Karbon Ayak İzi İkiye Ayrılır 

Karbon izimiz, birincil ayak izi ve ikincil ayak izi 
olmak üzere ikiye ayrılır. Enerji tüketimi, otomobil 
ve uçak yolculuğu gibi ulaşım araçları da içinde 
olmak üzere, fosil yakıtların yanmasıyla ortaya 
çıkan, doğrudan karbonmonoksit emisyonları 
birincil karbon ayak izini meydana getirir. 
İkincil karbon ayak izi kullandığımız ürünlerin, 
imalatından en son bozulmaya uğradığı ana 
kadar geçen tüm döngülerin ortaya çıkan 
karbondioksit miktarıyla belirlenir. 

Düşük Karbon Diyetini Nasıl 
Uygulayabiliriz? 

Herkes karbon ayak izini azaltabilir. Elbette 
kişisel karbon ayak izleri, hava trafiğinde 
kullanılan yakıtın, sanayi üretiminin ve elektrik 
santrallerinin emisyonuyla karşılaştırılamayacak 
ölçüdedir. Kendi karbon ayak izini azaltmak, 
her kesimin görevidir. Bizler de kişisel olarak 
üzerimize düşeni yapmalıyız. 

Örneğin 5 kilometreye kadar mesafelere 
otomobille gitmek yerine yürüdüğümüzde 2 
kilogram ve geceleri yatarken evdeki ışıkları ve 
elektrikli aletleri kapattığımızda ise 30 kilogram 
daha az karbondioksit üretmiş oluruz. 

Birincil ayak izini azaltmak için… 

• Mümkün olduğunca uçakla seyahat 
etmemeye çalışabiliriz. 

• Ev ve işyerlerimize yalıtım yapabilir, güneş 
enerjili ısıtma sistemi kullanabiliriz. 

• Toplu taşıma araçlarını daha fazla 
kullanabiliriz. 

• Otomobilimizi tek başına kullanmak yerine 
paylaşabiliriz. 

İkincil ayak izini azaltmak için… 

• Üretim ve dağıtım ağında yüksek emisyon 
üreten ürünleri satın almayı azaltabiliriz. 

• Uzak mesafelerden gelen yiyecek ve içekler 
yerine yöremizde yetiştirilenleri tercih 
edebiliriz. 

• Eğer imkânımız varsa kendi meyve ve 
sebzemizi kendimiz yetiştirmeye çalışabiliriz. 

• Et tüketimini, özellikle de kırmızı et tüketimini 
azaltabiliriz. 

• Uzak ülkelerden gelen giyim eşyalarını satın 
almamayı tercih edebiliriz. 

• Fazla ambalajlanmış ürünleri satın almaktan 
kaçınabiliriz. 
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