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Merhaba, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, iklim

değişikliğiyle mücadelede geç kalınmasının insanlığın kaderini 

değiştireceğini belirterek, “Eğer yapılması gerekenden tavuklar gibi 

topluca kaçarsak, hepimiz tavuk gibi pişeceğiz, kızaracağız, 

közleneceğiz” dedi. Lagarde, Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen 

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirilen “İklim 

Değişikliği” temalı konferansa katıldı. Yoğun ilgi gören konferansın diğer 

katılımcılarını, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Birleşmiş Milletler 

(BM) İklim Değişikliği Sözleşmesi Genel Sekreteri Christiana Figueres ve

iklim değişikliğiyle mücadelenin önde gelen isimlerinden İngiltere Bilimler

Akademisi Başkanı Nicholas Stern oluşturdu. Birleşmiş Milletler, 

Türkiye’de enerji verimliğinin büyümeye direkt etkisi olduğunu belirten bir

de rapor yayımladı. Lagarde, iklim değişikliğiyle mücadele için petrol ve 

kömür gibi fosil yakıtlarına uygulanan teşviklerin bir an önce kaldırılması 

gerektiğini vurgularken kendisini destekleyen Kim, söz konusu teşviklerin

yılda 5 trilyon dolara mal olduğu bilgisini verdi. Kim, ayrıca, birçok 

ülkenin doğru fiyatlama için karbon vergisine acilen ihtiyaç duyduğunu 

ifade ederek, “Biz ülkelere fosil yakıtlarına uygulanan teşvikleri 

kaldırmaları için yardımcı olmaya çalışmaktayız. Düşen petrol fiyatları da

bunu başarmak için mükemmel bir fırsat yarattı. Ancak politikacılar, 

otobüs ve taksi şoförlerinin yolları kapatmasını sevmiyorlar” 

değerlendirmesinde bulundu. Karbon vergisinin çevre dostu “yeşil” 

yatırımlar için gelir kaynağı olabileceğini savunan Lagarde, bu konuda 

maliye bakanlarına destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Genel Sekreteri Christiana Figueres

ise aralıkta Paris’te düzenlenecek iklim değişikliği konferansının bu 

konuda bir mihenk taşı olacağına dikkati çekerek, şu an itibarıyla 146 



ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede gerekeni yapmayı taahhüt ettiğini

ancak bunun sera gazı salımını kabul edilebilir seviyeye indirmek için 

yeterli olmadığını açıkladı.

TEMA Vakfı Yalova Başkanı Faruk Tezcan, “Arboretum'a ne konut ne de

turistik tesisler yapılmasını istemiyoruz. Yalova'nın giderek yok olan yeşil

alanlar nedeniyle yeşil alana ihtiyacı var. Yeşil alanlar muhafaza 

edilmeli." dedi. 1995 yılına kadar çöplük olan arazi, Yalova Belediyesi 

Meclisi kararıyla arboretum arazisi yapıldı. Hayrettin Karaca da 

arboretumun oluşması için 300'e yakın fidan verdi. Ancak yetersiz 

sulama, bakımsızlık ve yetişen fidanların kesilmesi sonucu, arazi 

çoraklaştı. 2007 yılında karar alan Yalova Belediyesi Meclisi, araziyi 5 

firmaya 52 milyon TL karşılığı satarak turizm arazisi olmasını 

kararlaştırdı. Ancak o yıldan bugüne kadar arazi üzerinde hiçbir turizm 

çalışması yapılmadı. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 

kararıyla arazi imara açıldı. Alınan bu karar kamuoyunda tepkiyle 

karşılandı. TEMA Vakfı ve Karaca Vakfı'nın Kurucu Başkanı Hayrettin 

Karaca, "Yalova'da eskiden çöplük olarak kullanılan bir alan vardı. 

Belediye meclisi o çöplük alanının arboretum olması kararını aldı ve ben 

çok mutlu oldum. Oraya çok nadir olan meşe fidanları vererek alanın 

hemen ağaçlanması için çabalara başladım. Ancak o fidanları 

sulamadılar kuruttular, kestiler ve şu anda oraya ev yapacaklarmış. Ey 

Yalova ne diyeyim bilemiyorum." dedi. TEMA Vakfı Yalova Başkanı 

Faruk Tezcan ise arboretum alanının konut alanı olmasına itiraz 

ettiklerini ifade etti. Tezcan, "Bu alanın tekrardan arboretum alanına 

çevrilmesini ve yeşil alan olarak kalmasını talep ettik. Buraya ne konut 

ne de turistlik tesisler yapılmasını istiyoruz. Yalova'nın giderek yok olan 

yeşil alanlar nedeniyle yeşil alana ihtiyacı var. Yeşil alanlar muhafaza 

edilmeli" diye konuştu.



Karadeniz yöresi yerel ekoloji mücadelesi temsilcileri ve gazetecilerin 

katılımıyla gerçekleştirilen Çevre İçin Medya İletişim Ağı Çalıştayı 

Almanya gezisi etkinlikleri devam ediyor. Gezinin üçüncü gününde 

Almanya Wesfalya eyaleti Paderborn kenti yakınlarındaki RES çiftlikleri 

gezildi. 400 kadar irili ufaklı RES’in bulunduğu alanda elektrik üretimi 

yapan şirket yetkilileri tarafından sunum yapıldı. RES direği dibinde 

yapılan sunumda RES’in kanat seslerinin duyulmadığı görülürken, 

sadece direk içinden çalışan makinelerin seslerinin gelmesi dikkat çekti. 

Alman firma yetkilileri, Türkiye’deki RES’lerin kanatlarının dönerken 

çıkardığı seslerle bu sessiz RES’lerin farkını “eski/yeni teknoloji” olarak 

açıkladı. Neredeyse tamamının tarım arazilerinin ortasına kurulu olduğu 

gözlenen RES’lerin araziye bir zarar vermediğini, sadece direklerin çapı 

ve çevresini oluşturan yaklaşık 100 metrekarelik bir bölgeyi etkilediğini 

ileri süren firma yetkilisi Kertsin Haarmann, buna karşılık arazi 

sahiplerine kira bedeli ödediklerini, çiftçilerin para kazandığını söyledi. 

RES direklerinin sağlığa ve canlı yaşamına etkileri konusunda son 

derece katı kurallara uymak zorunda olduklarını aktaran Haarmann, 

direk yüksekliğine ve çıkan sesin oranına göre değişmekle birlikte en 

yakın yerleşim yerine 600 metreden daha yakına kurulamayan RES’lerin

özellikle kuş göç yolları üzerine dikimine izin verilmediğini belirtti. 

Haarmann, Almanya’nın yenilenebilir enerjiye geçiş programı 

çerçevesinde RES’lerin sayılarının her geçen gün artacağını, dolayısıyla 

toplam enerji üretiminde de payının yükseleceğini söyledi.

Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle, esen kalın.
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