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PSL-"Sürdürülebilir
Yaşam Rehberi"  yeni

versiyonu 
İzmirli 35 gönüllü

iklim elçisi ile beraber
tasarlandı. 

COP27 Mısır, 
Birleşmiş

Milletler İklim
Konferansı 

Önemli
Kararlarla

Gündemde!
 



Yaşam Laboratuvarı’nın ikinci fazı kapsamında yürütülen 2. Çalıştay’ı 11
Kasım’da Karşıyaka Belediyesi Ahavat Şalom Sinagogu (Eski Havra
Binası)’nda gerçekleşti..
İklim farkındalığı ve bireysel eylem arasındaki açığı kapatmayı hedefleyen
PSLifestyle Sürdürülebilir Yaşam Rehberinin Beta versiyonunu birlikte
tasarlamak için 35 gönüllü iklim elçisi ile test aşaması tamamlandı.

PSL Online Web Aracı Beta Versiyon için
Eski Havra Binası'nda!
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Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Ofisi işbirliğinde yürütülen İkinci
Yaşam Laboratuvarı 2. Çalıştayında, PSL Sürdürülebilir Yaşam Rehberinin
yeni versiyonunu test edip, yaşam tarzlarımızdaki tüketimler için
alternatifler üzerine tartışmalar yapıldı.

Kaynak: PSLifestyleizmir, https://www.pslifestyleizmir.com/ 

https://forms.gle/RiiAQH3V2gktXpNq5
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Pozitif ve Sürdürülebilir 
Yaşam Tarzı (PSLifestyle) Projesi, 
iklim farkındalığı ve bireysel eylem 
arasındaki açığı kapatmayı hedefliyor!

İzmir'le birlikte 
Avrupa'nın Diğer Kentlerinde
Herkes için Pozitif ve Sürdürülebilir 
Yaşam Tarzı Online Rehberi Birlikte Yaratalım. 

PSLifestyle, yaşam tarzınızdaki çevresel etkinizi azaltmanıza
yardımcı olarak, pozitif, sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir
yaşam tarzı 
benimsemeniz için size ilham vermeye hazırlanıyor!

Proje Partnerleri

Bizimle İletişime Geçin

@PSLifestyle_EU #PSLifestyleEU

@pslifestyleizmir #pslifestyleizmir

turkiye@pslifestyle.eu

@zeytincedernegi #zeytincedernegi

@zeytincedernegi #zeytincedernegi

info@zeytince.org
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Sürdürülebilir
Yaşam
Rehberini
Keşfedin!
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Sürdürülebilir yaşam için
her zaman 

 yanınızda olacak bir 
REHBER!

https://pslifestyle-app.net/



PSLifestyle İzmir Ekibi ile Tanışın...
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP  27 -
Conference of Parties- 27) Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde gerçekleşti.
6-18 Kasım tarihleri arası planlanan iklim konferansı 20 Kasım tarihine
kadar devam etti.  6 Kasım saat 12:00'de yapılan Açılış seromonisinde
konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü,  27. Taraflar Konferansına -
COP27- ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ve  COP27'de alınacak
kararların ve çabaların milyonların yaşamı üzerinde etkili olacağını
vurgulayarak herkesi işbirliğine davet etti.

1993 yılında, bundan tam 30 yıl önce  imzalanmış  olan Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi - UNFCCC- Birleşmiş Miletler
öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya ilişkin hükümetlerarası ilk
çevre sözleşmesiydi. Buna bağlı olarak ilk Taraflar Konferansı-COP 1, 
 1995 yılında Berlin'de gerçekleştirilmişti. Kasım 2022'de ise Taraflar
Konferansının 27. si Mısır'da gerçekleştirildi.

Konferansın program akışı ise şu şekildeydi;  7-8 Kasım’da devlet ve
hükümet başkanları COP27 İklim Uygulama Zirvesi'nde yer aldılar. 
9 Kasım itibari ile ise sırasıyla finans, bilim, gençlik ve gelecek nesiller,
karbonsuzlaşma, adaptasyon ve tarım, cinsiyet, su, sivil toplum, enerji,
biyo çeşitlilik ve çözümler başlıklarında tematik günler düzenlendi.

COP27 Mısır 
Birleşmiş Milletler İklim Konferansı 
Önemli Kararlarla Gündemde!
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Kaynak: https://unfccc.int/ace



18 Kasım günü tamamlanması planlanan COP27 Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Konferansı, 20 Kasım gününe kadar uzatıldı. Konferansın son
günü, iklim krizinin yol açtığı felaketlerden en fazla etkilenmiş olan
kırılgan ülkelere ödenecek “kayıp ve zararlar – loss and damages”
konusuna ilişkin bir fonun oluşturulması anlaşmasının imzalanmış
olması, COP27'in en önemli başarılarından birisi olarak nitelendiriliyor.  
 
Konferansın en çok tartışılan ve önemli konularından birisi iklim krizinin
etkilerinden en fazla etkilenmiş olan en kırılgan ülkelere ödenecek “kayıp
ve zarar – loss and damages” fonunun oluşturulmasıydı. 

Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı, ve AB yeşil mutabakatı ve iklim
politikalarından sorumlu başkan 19 Kasım'da yaptığı basın toplantısında
1.5 derece hedefinin canlı tutulmasının  COP27'in en önemli konusu
olduğunu ve “kayıp ve zararların” karşılanması için oluşturulacak fonun
gerçekten iklim krizinin olumsuz etkilerinden etkilenmiş olan kırılgan
ülkelere gittiğinden emin olunması gerektiğini bildirdi. 

COP27 Mısır 
Birleşmiş Milletler İklim Konferansı 
Önemli Kararlarla Gündemde!
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Kaynak: https://www.flickr.com/photos/unfccc/52510194931/



19 Kasım günü sonunda AB ve 134 gelişmekte olan ülkeden
oluşan bir grup, "kayıp ve zararların" karşılanabilmesi için bir
fonun oluşturulması konusunda prensip olarak anlaşmaya
vardılar. 

“Kayıp ve Zararlar”; fırtınalar, seller, yangınlar gibi iklim krizi sonucu
ortaya çıkan  felaketlerin, insanların yaşamları, biyo çeşitlilik ve altyapı
üzerinde yol açtığı kayıp ve zararlardır. Tüm dünya ülkeleri bu olumsuz
iklim olaylarından etkilenmektedir ancak bunlardan en çok etkilenen
ülkeler Asya, Latin Amerika ve Afrika’nın en yoksul ülkelerinin insanlarıdır.
Uganda; Pakistan, Bangladeş bu felaketlerden en çok etkilenen ülkelerin
başında gelmekte.

Bir çalışmaya göre 2030'a kadar kayıp ve zaralara ilişkin öngörülen
maliyetin yıllık 400 milyar dolar olduğu belirtiliyor. 2050’ye kadar
gelişmekte olan ülkelerin kayıp ve zarar maliyetinin ise 1 ila 1.6 trilyon
dolar olacağı tahmin ediliyor. 

COP27 Mısır 
Birleşmiş Milletler İklim Konferansı 
Önemli Kararlarla Gündemde!
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Kaynak: https://www.flickr.com/photos/unfccc/52510194931/



COP27 Mısır  Diğer Anahtar Çıktılar

☀Teknoloji: gelişmekte olan ülkelerde ikim teknolojisi çözümlerini değiştirmek üzere 5 yıllık bir
program lanse edildi. 
☀Mitigasyon (Emisyon Azaltımı): Hükümetlerin 2030 emisyon azaltım hedeflerini 2023 yılının
sonuna kadar yeniden gözden geçirmeleri istendi.
☀Küresel Paydaşlar: Birleşmiş milletler genel sekreterinin 2023 yılında bir iklim zirvesi
gerçekleştirmesi kararı alındı.
☀Ülkeler enerji, karayolu ulaşımı ,çelik, hidrojen ve tarım alanlarında 25 yeni işbirliği aksiyon
paketi ortaya koydular.
☀Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri António Guterres önümüzdeki 5 yıl içinde gezegendeki
herkesin erken uyarı sistemleri vasıtasıyla korunmasına yönelik 3.1 milyar dolarlık bir plan
duyurdu.
☀G7 ülkeleri “Global Shield Financing Facility-Küresel Finansal Kolaylık Kalkanı” adı altında
iklim felaketlerinden etkilenen ülkelere yönelik bir fon planı başlattılar. 
☀Bazı Avrupa ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Slovenya, İsveç, İsviçre, Belçika)  
düşük gelirli ve deniz seviyesinde konumlanmış ülkelerin iklim uyumu ihtiyaçlarına yönelik 105.6
milyon dolarlık yeni bir fonu duyurdular.
☀Endonezya için adil enerjiye geçiş işbirliği önümüzdeki 3 ila 5 yılda kullanılmak üzere 20 milyar
dolarlık fonu duyurdu.
☀Orman ve iklim liderleri işbirliği adı altında ormanların korunmasına yönelik önemli adımlar
atıldı.
☀Ayrıca  4 yıllık Action for Climate Empowerment (ACE) İklim için Güçlendirme Eylem Planı
kabul edildi. ACE'nin temel hedefi; iklim değişimi eğitimi, vatandaşların katılımı, vatandaşların
bilgiye erişimi, uluslararası dayanışma ve kamuda farkındalık arttırımı yolları ile toplumun tüm
üyelerinin iklim değişimi konusunda bilinçlendirilmesi.

Kaynak: https://unfccc.int/ace



Derneğimizden  Doç Dr. Meneviş Uzbay Pirili, İzmir Sürdürülebilir Kentsel
Gelişim Ağı İcra Kurulu üyeleriyle birlikte, Climathon'da mentor olarak
görev aldı.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Climathon’un bu yıl
dördüncüsünü düzenlediklerini hatırlattı. Zorlu, “Bilindiği üzere dünyamız
iklim değişikliği tehdidi ile karşı karşıya. Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli bu durumu ‘insanlık için kırmızı alarm’ olarak tanımladı. 
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ESİAD ve AB Bilgi Merkezi'nin organizatörlüğünde düzenlenen ve
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Climathon İzmir,
doğamız, geleceğimiz ve gezegenimiz için harika projelere ev
sahipliği yaptı. ‘Yeşil Mutabakata Uyum ve Yenilenebilir Enerji’
başlığı ile Originn CoWorking’de düzenlenen Climathon, dünya
çapında 100’den fazla şehirle eş zamanlı olarak yapıldı. 

Climathon İzmir’22 
Tamamlandı

Kaynak: ESIAD, https://www.esiad.org.tr/2022/10/31/climathon-izmir22-tamamlandi/



Geleceğin dünyası hakkında  katılımcıların  önereceği fikirlerin ve projelerin 
 çok değerli olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Şükran Nurlu, “İBB olarak iklim krizi ve yenilenebilir enerji
konusunda projeler ortaya çıkaran tüm gençlere teşekkür ediyorum” diye
konuştu.

Climathon’da 10 ekip, iklim krizi ile mücadeleye yönelik projeler geliştirerek,
fikir maratonu ile gezegenimiz için yarıştılar. 24 saat aralıksız çalışarak
ortaya çıkardıkları projelerini ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, İzmir
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Philip Morris
Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürü, ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman
Hançerli, Yaşar Holding Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü Melis
Arıs ve ESBAŞ Kurumsal İletişim ve CEO Ofis Direktörü Halime Büyükyüksel ve
İzmir SKGA İcra Kurulu Üyesi Ferdi Akarsu’dan oluşan jüriye sundu.
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"Sustainers" ekibinin "NFT ile Yeşil Finansman" projesi birinciliğe hak
kazandı!
Climathon fikir maratonları, İzmir ile birlikte yaklaşık 200 şehirde devam
etmektedir.

Climathon İzmir’22 
Tamamlandı

Kaynak: ESIAD, https://www.esiad.org.tr/2022/10/31/climathon-izmir22-tamamlandi/



34 ülkeden anket katılımcılarının %56’sı iklim değişikliğinin hali hazırda
yaşadıkları bölgeye etkilerini ciddi şekilde hissettiklerini beyan ederken,
Türkiye’den ankete katılanlar için bu oran %74 oldu;
34 ülkeden anket katılımcılarının %35’i iklim değişikliğinden dolayı
önümüzdeki 25 yıl içerisinde evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını
düşünürken, ülkemiz için bu oran %64 şeklinde ortaya konuldu. 

15 Eylül tarihinde Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan ve 34 ülkeyi
kapsayan yeni bir anket sonucuna göre Türkiye, iklim değişikliğine karşı
oldukça duyarlı. 

İklim değişikliğinin mevcut gelecek etkilerinin ele alındığı ankette; 

İklim değişikliğine dair çarpıcı veriler barındıran raporda, ülkemizin iklim krizine
karşı duyarlılığı da raporun öne çıkan başlığı olarak karşımıza çıkıyor.

Raporun tamamına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Dünya Ekonomik Forumu Raporları
Açıklandı: Türkiye İklim Değişikliğinin
Öneminin Farkında 
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İklim değişikliğinin hali hazırda
yaşadıkları bölgeye etkilerini ciddi
şekilde hissettiklerini beyan edenler

34 Ülkenin
Ortalaması

En Yüksek En Düşük

İklim değişikliğinden dolayı
önümüzde 25 yıl içerisinde evlerini
terk etmek zorunda kalacaklarını
düşünenler

İklim değişikliğinin önümüzdeki 10
yıl içerisinde yaşadıkları bölgeye
ciddi etkilerinin olacağını
düşünenler
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BM’den Dünya’ya Uyarı: 
İklim Planları Yetersiz 

BM İklim Değişikliği tarafından hazırlanan
yeni bir rapor; küresel sera gazı
emisyonları eğrisinin aşağıya doğru
eğime geçtiğini ancak bu çabaların
yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık
artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlamak
için yetersiz kalacağının altını çiziyor.

Raporda, 2030 yılına kadar sera gazı
emisyonlarının %43 oranında azaltılması
gerektiği belirtiliyor ve bu azaltımın, Paris
İklim Anlaşması ile ortaya konulan “1,5
santigrat derece” hedefine ulaşılması ve
kuraklıklar, sıcak hava dalgaları, yağış
problemleri ve açlık gibi çok büyük küresel
felaketlerin önlenmesi için hayati önem
taşıdığı vurgulanıyor.

6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır'ın
Şarm El-Şeyh kentinde gerçekleşen ve 2
gün çok önemli konular çerçevesinde
uzatılan 2022 Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Konferansı’yla, (COP 27) konu ile
ilgili daha büyük ve hızlı adımların atıldı.
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Rapor için Tıkla
Kaynak:United Nations,

https://www.un.org/en/climatechange/r

eports

https://www.un.org/en/climatechange/reports
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