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Sayfa 1 

‘AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ’ 
1.DÖNEM TEZ ÇALIŞMASI                                                 

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BASKISINDA AVUKATLIK 
HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ’ 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: 

İklim değişikliği ‘ birbirleri ile karşılaştırılabilir zaman dilimleri içerisinde gözlenen doğal iklim 
değişikliklerine ek olarak, doğrudan ve/veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimlerini 
bozan insan/endüstri faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişiklikler’ olarak bilinmektedir.  

İklim değişikliği, biliminsanlarınca varlığı kabul edilmiş bir gerçek olarak, gezegenimizde mevcut 
insan yaşamını, zamanla artacak dozda ve zamanla genişleyecek coğrafi alanlarda yaşanmaz hale 
getirecek, yaklaşık 8.500 yıllık insanlık tarihinde görülmemiş yeni bir olgudur.  

İklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, büyük ölçekli arazilerin ve doğal akışlı suların 
kullanımlarının değiştirilmesi, ormanların ortadan kaldırılması, sanayi/endüstri/üretim süreçleri 
gibi insan etkinlikleri ile atmosfere salınan gazların hızla artışı sonunda, atmosferimizin ısıl 
geçirgenliğinin azalması yoluyla gezegenimizdeki ısının artması ve bunun sonucunda iklimin 
artan hızda değişmesidir.  

İklim değişikliği sonucunda tatlısu kaynakları azalacak, gıda üretimi koşullarında değişiklikler 
oluşacak, önceki zamanlara oranla artan sıklıkta ve artan güçte seller, karada ve denizde fırtınalar, 
ısı dalgaları ve kuraklıklar görülecektir. Bu belirtilerin bir kısmı şu anda dahi gerçekleşmiş 
durumdadır.  

Yaşam alanlarının hızlı değişimine ayak uyduramayan birçok bitki ve hayvan türünün nesli yok 
olacak ve eko-sistemler çökmeye başlayacak, bunun sonucunda da insanlık tarihinde görülmemiş 
ölçekte ölümler ve sosyo-ekonomik sorunlar meydana gelecektir. Dünya sağlık Örgütü verilerine 
göre ilk etapta artacak hastalıklar ve yetersiz beslenme yüzünden, yüz milyonlarca kişi ölümle 
yüzyüze gelecektir.  

Gezegenin ısınması sonucunda şimdiye dek görülmemiş hastalıklar, şimdiye dek görülmemiş 
coğrafyalarda, mücadelesi imkansız şiddette ortaya çıkacaktır. Yaşamın kaynağı olan toprakta, 
suda ve hatta vücutlarımızda bulunan bakteriler ve virüsler de ısıdan etkileneceği için antibiyotik 
kullanımı en basit hastalıkları dahi önleyemeyecektir. İklim değişikliğinin dozu arttıkça tüm 
canlılar hastalıklara karşı hassaslaşacak, enfeksiyon artışları oluşacak,  hastalıkları önlemek için 
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başlangıçta aşırı dozda kullanılacak ilaçlardaki artış da bu yıkımı artıracaktır. Gezegendeki gıda 
güvenliği ciddi biçimde artan oranda riskli hale gelecektir. Artan ısı sebebiyle eriyen buzullar 
dünya denizlerinin kimyasal yapısını bozacak, tüm iklim oluşumlarından sorumlu 
okyanuslardaki ana soğuk ve sıcak akıntıların hızı ve yönü değişecek ve başta mercanlar ve 
planktonlar olmak üzere tüm deniz canlılarının nesilleri zamanla artan şekilde ortadan 
kalkacaktır. Gezegende habitat yıkımı baş gösterecek, besin zinciri sürdürülemeyecek şekilde 
kopacaktır. BM İklim Paneli’nin hazırladığı 2025 ve 2035 ısınma haritalarında Afrika’da 1.5-2 
derece ısı artışı öngörülmektedir. Bu senaryoya göre 2065’te Afrika’da yaşamak imkansız hale 
gelecek ve 2095 yılında Afrika kıtası insandan arınmış olacaktır. [ http://www.ipcc.ch/] 

 

http://gokbilgi.blogspot.com/2011/03/kuresel-isnma-bir-gok-olay-m.html 

İklim değişikliği Anadolu coğrafyası üzerinde de olağanüstü değişimleri getirecektir. Gerek ticaret 
gerek endüstriyel gerekse nüfus açısından en gelişmişleri de dahil 27 ilimiz deniz kenarındadır. 
Denizlerdeki fırtınaların sayısının, şiddetinin artması sonucu deniz ulaşımı, balıkçılık ve turizm 
faaliyetleri olağanüstü olumsuz etkilenecektir. Son 40 yılda Anadolu coğrafyasında 3 adet Van 
Gölü kadar alan çölleşmiş, Türkiye’nin en büyük tatlısu gölü olan Beyşehir Gölü’nün 25 katı 
büyüklüğünde sulak alan yok olmuştur. Bu hız devam ederse 2055 yılında Anadolu coğrafyasında 
tarım yapılamayacaktır. Bazı uluslararası araştırmalara göre Anadolu 2040 yılında Sahra Çölü 
toprak tipinin ilk belirtilerine ulaşmış olacaktır. Anadolu’da; sıcak ve kurak zaman dilimlerinin 
süresindeki ve şiddetindeki artış, kuraklık, çölleşme, topraklarda tuzlanma ve erozyonu artıracak, 
ilkim kuşaklarının kuzeye kayması sonucu daha sıcak ve kurak iklim koşullarında artış, içme ve 
kullanma suyu miktarında azalma, tarımsal üretim potansiyelinde azalma, aşırı sıcak yüzünden 
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bitki, hayvan ve insan hastalıklarında ve ölümlerinde artış, deniz seviyesindeki yükselmenin 
artışına bağlı olarak yoğun yerleşme olan kıyılarımızdaki tarım, turizm, üretim ve ticarette sosyo-
ekonomik çöküşler, artan sıklık ve şiddette yağışlar ve seller, denizlerimizdeki faydaların rotadan 
kalkması sonuçları görülecektir. 
[http://iklimdegisikligi.net/web_14966_1/neuralnetwork.aspx?type=1575] 

Şu anda dünyanın yaz-kış, gece-gündüz ısı ortalaması 16 derecedir. 1.5 derecelik ısı artışı 
dendiğinde bu, ortalama ısının 1.5 derece artacağı anlamına gelir ve bunun anlamı ise orta yaz 
ısısında gündüz 8-10 derecelik bir artıştır. 2013 yılında hayvanlara yem olarak yurtdışından saman 
ithal edildiği dikkate alındığında 
Anadolu’da kuraklığın şimdiden 
başladığını açıkça görmekteyiz.  

Uluslararası alandaki çok ciddi çalışmalar 
geçen yüzyılda deniz seviyesinin 10-20 
santimetre yükseldiğini ve önümüzdeki 
yüzyılda ise 40-60 santimetre daha 
yükseleceğini ortaya koymuştur. Bazı 
ülkelerin denizden yüksekliğinin 2-5 metre 
arasında olduğu için, tarihte ilk kez bir 
ülke/Vanuatu ülkesi, Birleşmiş 
Milletler’den ülkesi denizlerin altında 
kaldığı için gezegenden bir toprak tahsisi 
istemiştir. İnsanlığın geldiği noktada 
varlığımızın %80’i kıyılardan 300 km’lik 
bir bant içerisindedir ve deniz seviyesinin yükselmesi sonucu, insanlık bir felaket öncesi duruma 
doğru ilerlemektedir. 2020 yılında bazı ülkelerin tahliyesi üzerinde çalışmalar dahi mevcuttur. 
[http://www.denizhaber.com.tr/serbest-kursu/48585/okyanusda-ada-ulkeleri-su-altinda-
kalacak-denizhaber-okyanus-filipinler-kuresel-.html] 

İklim değişikliği, devletler, çok-uluslu şirketler tarafından gerek güvenlik gerek üretim ilişkileri 
bakımından geleceğimizin en önemli sorunu olarak, tahmin ötesi bütçelerle en üst düzeyde 
bilimsel yöntemlerle araştırılmakta ve olası iklim senaryoları geliştirilmektedir. Bu senaryolar için 
süper-bilgisayarlar kullanılmakta ve yapay-zeka programları ile birleştirilerek, gezegenimizdeki 
tüm bilgiler birlikte işlenmektedir. Dünyanın büyük sigorta şirketleri, çok-uluslu firmalar ile 
askeri güçler, iklim senaryoları için olağanüstü bütçelerle çalışmakta ve ülkelerinin gelecekte de 
aynı güçle varolmaları için hayal kapasiteleri sınırlarında stratejiler geliştirmektedir.  

LONGOZ/SUBASAR ORMANI 
ATAKUM - SAMSUN 
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Gezegenimizi görülmemiş biçimde olumsuz etkileyecek bu gelişmeler karşısında; enerji arzı 
güvenliği, gıda arzı güvenliği konularındaki çalışmalar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, gen 
mühendisliği, yüksek kapasiteli yenilenebilir enerji üretimi sistemleri, sıfır-emisyonlu ulaşım 
sistemleri, uzay çalışmaları, okyanus araştırmaları, 3-Boyutlu sanal ortam uygulamaları, uydu 
iletişim sistemleri, yeni materyallerin geliştirilmesi, yüksek teknolojili sensör üretimi ve her bilim 
alanında neredeyse sınırsız kullanımı, büyük-veri yönetimi, yapay-zeka uygulamaları gibi bugüne 
dek görülmedik bilimsel gelişmeler üzerinde çalışılmakta ve bu konulara olağanüstü miktarda 
para ve güç aktarımı yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalardan elde edilen bilimsel verilerden 
yararlanarak, süper-bilgisayarlar yardımıyla, geleceğe dair olası senaryolar geliştirilmektedir.  

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 

21.Yüzyılın ilk 10 yılını 3 yıl önce bitirdik…  

Gezegenimizde insanlığın geldiği noktada açıkça görülmektedir ki bu gezegende yaşamamızı 
sağlayan kaynaklarımızı yok ediyoruz. Bir süre daha böyle giderse, buzullar ve donmuş topraklar 
geri dönüşü mümkün olmayacak derecede eriyecek ve deniz seviyesi 7 metreye kadar yükselerek 
her şeyi değiştirecektir. Karadan, buzullardan ve denizlerden açığa çıkacak metan gazı yüzünden 
atmosferimizin geçirgenliği daha da azalacak ve uzaya kaçamadığı için atmosferde birikerek artan 
ısı,  biyosferdeki yaşamı radikal biçimde değiştirecektir.  
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Bir süre sonra gezegenimizdeki yaşamın neredeyse yarısı kentlerde toplanacak. Bu kadar insan-
yoğun bir yaşamın gerektirdiği altyapı bir yana, hukuki anlamda sorunların ve çözümlerinin 
altyapısının da çok güçlü biçimde organize edilmesi bir zorunluluktur.  

Bu olumsuzlukla mücadele edebilmek için gereken radikal düşünce değişikliği  
‘sürdürülebilirlik/sustainability’ kavramı ile sağlanmış oldu. Üretim/teknoloji ve insan 
arasındaki ilişkinin sürdürülebilirlik temeline oturtulması halinde, gelecek kuşakların 
kaynaklarını tüketmeden bugünkü yaşamı sürdürmenin mümkün olduğu düşünülmektedir.  
Klasik anlamda kapitalizmin çöktüğü ve ‘vicdanlı kapitalizm’ adı altında yeni bir döneme girildiği 
tartışılmaktadır. Her ne olursa olsun, yaşam kaynaklarının tüketilmesi yoluyla yaşamanın artık 
sürdürülemeyeceği kesin olarak anlaşılmıştır. Günümüz iş dünyasında sürdürülebilirlik, 
insan/teknoloji/siyaset eğilimlerinin firmalar için getirdiği risk ve fırsatları anlayabilmek ve 
bunlara göre süreçlerini, ürün ve hizmetlerini, tedarik zincirlerini, iş modellerini yeniden 
düzenlemek anlamını da içermektedir. Artık kurumsal sürdürülebilirlik, büyümenin anahtarı 
olarak görülmekle, günümüz iş dünyasının en önemli kavramıdır.  

Kaynaklarının sınırlılığı, tüketim ihtiyacının sürekli artıyor oluşu, enerji ihtiyacının nüfus ve 
tüketim eğilimleri doğrultusunda artıyor oluşu, 
enerji sektöründe iki yönde gelişim sağladı, 
öncelikle gezegenimizdeki fosil kaynakların 
veriminin artırılması ve sonra da yenilenebilir 
enerji kaynaklarının veriminin artırılması. Düşük 
karbon ekonomisine geçiş sürecinde temel 
gelişme alanları olarak görülen ve teknolojisinin 
geliştirilmesi için olağanüstü çaba harcanan 
konulardan bazıları şunlardır: Enerji arzı 
güvenliği açısından darbeli-enerji sayılan 
yenilenebilir enerji türlerinden güneş ve rüzgar 
enerjisi için depolama sistemlerinin geliştirilmesi, 
güneş enerji panellerinin verimliliğinin 
artırılması, enerji aktarımı için kullanılan telli 
aktarma sistemlerindeki verimliliğin artırılması, 
olabildiğince sistemden bağımsız olarak ihtiyacın 
olduğu yerde enerji elde edilmesi, havadan ve 
hatta sudan elde edilen oksijen ve hidrojen gibi 
gazlardan enerji üretimi, büyük deniz 

akıntılarından enerji üretimi ve bor teknolojilerinden enerji üretimi. Tüm bu yenilenebilir enerji 
üretimi, depolanması, güvenli arzı konusundaki teknolojik gelişmeler aynı zamanda hukuki 
anlamda bugüne de görülmemiş sorunların çözülmesi için hukuki yol haritalarının oluşturulması 
anlamına da gelmektedir.  

ŞEHRE GÖÇ ETMİŞ ÇEKİRGE 
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Artık yeni dünya düzeninde iş hayatı sadece kar maksimizasyonu olarak görülmemekte, ne kadar 
para kazandığı kadar parayı nasıl kazandığı da dikkatle takip edilmektedir. GRI Üçlü Raporlama 
Sistemi ve sürdürülebilirlik raporları ile elde edilen karın sosyal faydaları bozmadan, çevreye en 
az zararı verecek biçimde nasıl elde edildiği kadar toplumsal fayda için nasıl harcandığı dahi en 
ince ayrıntısına kadar ve şeffaf biçimde sürekli raporlanmaktadır. Ticaret yaşamında dürüstçe ve 
uzun vadeli yer almanın yolu, bu türlü karmaşık ve şeffaf raporlamaların tüketicilere güven 
verecek şekilde düzenlenmesine ve bu performansı devamlılığına bağlıdır. Büyük yatırımlarda 
ve/veya kamusal yatırımlarda ÇED raporlaması ve GRI Raporlaması da istenmekte, sosyal ve 
çevresel faktörlerin gerektiği gibi dikkate alınmadığı yatırımların finansmanı reddedilmektedir. 
Böylece iş hayatında yavaş yavaş bir kontrol mekanizması işletilmeye alışılmaktadır. Proje 
finansmanlarında, yatırımla oluşacak çevresel riskler, kanunlara uyumun ötesinde ekonominin ve 
sosyal hayatın sekteye uğramaması için önemli olduğundan, yatırım projeleri sadece mali ve 
ekonomik göstergelerle değil, çevresel riskler ve sürdürülebilir kalkınma boyutuyla da analiz 
edilmektedir.  

İklim değişikliği sonucu sürdürülebilirlik 
kavramı ile ‘yeşil ekonomi’ veya ‘düşük karbon 
ekonomisi’ olarak adlandırılan yeni dönemde, 
yeni tür yenilenebilen enerji kaynakların 
kullanımı çok önem arzetmektedir. İklim dostu 
teknolojilere dair tüm üretim süreçleri enerji 
verimli olarak yeniden düzenlenmekte, 
ulaşımda elektrikli araç kullanımı 
yaygınlaşmakta, daha verimli kamusal akıllı-
enerji otomasyon sistemleri geliştirilmektedir. 
Bilim dünyası ise şimdiye dek elde edilememiş 
olağanüstü hafif, olağanüstü dayanıklı yeni 
malzemeler icat etmektedir. 3-Boyutlu baskı 
sistemleri ise başta lojistik, yedek parça, tasarım, 
üretim sektörleri olmak üzere insanlığın tüm 
üretim süreçlerini tamamen değiştirecek yeni 
bir çağa yol göstericilik yapmaktadır.  

İklim değişikliğine çözüm olarak düşük karbon 
ekonomisine ilişkin, enerji verimliliği, 
yenilenebilir enerjiler, sürdürülebilir tarım, 
sürdürülebilir kentleşme, sürdürülebilir arazi 
yönetimi gibi gelişmeler üzerinde hukuk tabanlı 
çok-disiplinli çalışmalar sürdürülmekte, her iklim senaryosu için stratejiler geliştirilmektedir…  

 

ŞEHRE DİRENEN SON AĞAÇ 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BASKISINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN 
HUKUKTA DEĞİŞİM:  

Geldiğimiz noktada iklim değişikliğinin şimdiye dek görülmemiş hukuki problemlere yol açacağı 
bilinmektedir. En önemlilerinden biri İklim Mülteciliği olmak üzere gelecekteki olası problemler 
üzerinde tüm dünyada ciddi hukuki araştırmalar yapılmakta, düşünce kuruluşları ve 
üniversiteler, olası iklim senaryolarına göre hukuki problemleri öngörmeye alışmakta ve stratejiler 
geliştirmektedir. Gelecekte yaşamın sürdürülmesi için gereken kaynaklardan olarak, insanlığın 
ortak malı sayılan kutupların, okyanusların mülkiyeti, ciddi tartışma konusu haline gelecektir. 
Denizlerin yükselmesi, tarımın imkânsızlaşması sonucu milyarlarca insanın göç etmesi, güvenlik, 
barınma, beslenme, siyasi yapıların dengelenmesi gibi daha önce görülmemiş problemlerin 
çözülmesini gerektirecektir.  

İnsanlık âleminin geldiği uygarlık noktasında, Birleşmiş Milletler Kurulu, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi benzeri, çok sayıda insanlık adına ortak yasal düzenleme ve teşkilat mevcuttur. Ancak 
gelecekte hangi teşkilatların kurulacağı, hangi yeni yasal düzenlemelerin yapılacağı halen 
belirsizdir.  Gelişmiş ülkelerin gittikçe azalan gezegenin kaynaklarından daha fazla yararlanmak 
isteyecekleri açıktır. Ancak bunun insanlığın ortak paylaşımı kavramı ile sınırlandırılmasının nasıl 
sağlanacağı halen bilinmemektedir.  

Yerel kamuoyları, iş dünyası ve yerel yönetimlerin farklılıkları, hükümetlerin yatırımcılarla olan 
ilişkilerinin karmaşıklığı, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir sorundur. Sürdürülebilirliğin 
sağlanması için siyasal sistemlerin doğru oranda ve güçte katılımı olmadan insanlık adına ortak 
bir strateji geliştirmenin zorluğu da ortadadır. Devlet gücü ile bilim dünyası bir araya gelmeden 
etkili bir mücadele yöntemi geliştirmek zordur. Gezegenimizde daha önce görülmemiş bu yeni 
gelecek için tüm insanlık birlikte çalışmayı başaramadıkça, gelecek için daima kazananlar ve 
kaybedenler olacaktır. Bu itibarla, bilimi ve teknolojiyi yaşamlarının temeli yapamamış toplumlar 
gelecekte çökme noktasına gelecekler ve yaşamlarını ancak 2.sınıf ülkeler olarak 
sürdürebileceklerdir. 

Gelişmiş ülkelerin uzun yıllardır gittikçe artan biçimde uzay teknolojisine bu kadar büyük yatırım 
yapmalarının sebebi, gezegenimizin bir süre sonra insanlığa yetmeyeceği gerçeğidir. 
Araştırmalara göre sadece ABD’nin tüketim ekonomisinin sürdürülebilirliği için 1.5 Dünya 
gezegenine ihtiyaç vardır! Bu sebeple insanlığın uzayda kolonileşmesi tarih içerisinde 
kaçınılmazdır… Nitekim NASA’nın desteğiyle artık özel uzay kargo firmaları çalışmaya başlamış 
bulunmaktadır. Uzay yolculuğu konusunda çalışan bazı özel firmalar, uzaya seyahat 
düzenlemekte ve birkaç kez uzaya gidip gelebilen düşük maliyetli yeni hava araçları 
kullanmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri 2025 yılında Ayda insan kolonisi kurulacağını 
açıklamıştır. Mars konusundaki çalışmalar adeta ürkütücü niteliktedir. Nitekim ISS-Uluslararası 
Uzay İstasyonu yaklaşık 10 yıldır, 350 kilometre yukarıda insanlık adına bilimsel çalışmalarını 
sürdürmektedir. Uluslararası uzay hukuku konusunda ciddi çalışmalar mevcuttur.  
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İş dünyasında sürdürülebilirlik anlamında yeni standartlar geliştirilmektedir. Ürün karbon 
ayakizi hesaplamasında PAS 2050, TS EN ISO 14040 standartları, kurumsal sera gazı yönetiminde 
ise TS ISO 14065 bunlara örnektir. Artık iş hayatında çok yüksek standartlar normalleşmekte ve 
girişimcilerin öncelikle ilgili standartlarda üretim ve/veya hizmet gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir. Tedarik zincirlerinin standartlara uygun kurulması ve yönetilmesi, risk yönetimi 
gibi unsurlar, başlı başına teknik bir 
profesyonellik gerektirir hale gelmiştir.   

Düşük karbon ekonomisinin yüksek maliyeti 
sebebiyle öncelikli olarak iklim dostu ürün ve 
üretim süreçleri vergi teşvikleri ile devletçe 
finanse edilmekte, finans kaynaklarınca gerekli 
koşulları sağlayan yatırımlar, faiz oranlarının 
azaltılması ve ödeme sürelerinin uzatılması 
yoluyla da ayrıca desteklenmektedir. Eskimiş 
ve düşük enerji verimli teknolojiler/araçlar 
fazladan vergilendirilme yoluyla ortadan 
kaldırılmaya çalışılmaktadır.  

İş hayatının yatırımlarında ÇED-Çevresel Etki 
Değerlendirmesi sistemi, başlıbaşına uluslararası uzmanlık alanı haline gelmiştir. Günümüzde 
eko-hukuk/ekolojik hukuk kavramı geleceğin yeni hukuk düzeni standardı haline gelmek 
üzeredir. ‘Biyosferde iş yapmak’ anlamına gelen ekolojik bakış açısı, modern ülkelerin 
anayasalarında, uluslararası sözleşmelerde ve iç hukuklarda, geleceğin yeni standardı ve yeni bir 
yaşama bakış açısıdır. Gezegenimizde mevcut tüm canlıların - bakterilerden insana kadar her 
canlının- biyolojik yaşamın eşsiz ve kaybedilmesi halinde telafisi çok zor bir halkası olduğunu 
düşünen ve eko-sistem gerçeğinin bilinerek üretimin ve tüketimin sürdürülmesi anlamına gelen 
bu yeni bakış açısı, hukuki geleceğin oluşturulmasında da hayati önemde bir kavramdır.  

Artık iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sürdürülebilirliği her alanda gerçekleştirebilmek 
için, finansman hukuku, vergi hukuku, ticaret hukuku, sigorta hukuku, nakliye hukuku, fikri 
mülkiyet hukuku, uzay hukuku, uluslararası hukuk, enerji hukuku, sağlık hukuku, ekoloji 
hukuku, yatırım finansmanı hukuku, idare hukuku gibi temel alanlarda, yeni ve geliştirici 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar; devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar, çok-uluslu 
firmalar, uluslararası ticaret yapan, üretim gerçekleştiren ve hizmet veren firmalar tarafından 
finansman desteği de sağlanarak yapılmaktadır. Üniversiteler ve düşünce kuruluşları, finansman 
destekleri ve araştırma bütçeleri sayesinde, uluslararası alanda iletişim ağları sayesinde hukuk 
bilimine dayalı araştırmalar yapmaktadırlar. Çok-uluslu avukatlık firmaları da bu çalışmaları 
desteklemekte ve tanıtım faaliyeti olarak görerek ciddi bütçeler harcamaktadırlar. 

Yukarıda sayılan hukuk konularının her biri iklim değişikliği ile sürdürülebilirlik kavramı 
üzerinde ayrı ayrı gelişmelere sahne olmaktadır. Bu durumda genç avukatların, şimdi ve 
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gelecekte çok önemli olacak bu bilgileri içselleştirmeleri, mesleki uzmanlıklarını bu konular 
üzerinde geliştirmeleri çok önemlidir.  

Avukatlık hizmeti, iş dünyası için 3 alanda faaliyet göstermektedir: 1. Koruyucu avukatlık 
hizmetleri 2. Sorun çözücü avukatlık hizmetleri 3. Yol açıcı avukatlık hizmetleri. Her 3 farklı 
hizmet türünde de iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında gelişmelerin takip edilmesi, 
mesleki hizmet kalitesinin artırılması, avukatlık mesleğinin adil yargılanma hakkı, demokrasi ve 
insan hakları ile insanlığın geleceğine liderlik yapılması konularında gelişme sağlayacağı 
kuşkusuzdur.  

Genç avukatların bu konularda kendilerini geliştirmelerinin, onların hem maddi olarak hem de 
mesleki pozisyon olarak gelişmeleri anlamına geleceği anlatılmalıdır. Sonuçta dünyadaki tüm 
gelişmeler, avukatlarında içinde bulunduğu yoğun entelektüel gruplarca gerçekleştirilmektedir.  

AVUKATLIK HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 

Günümüzde devletler, yerel yönetimler ve iş hayatındaki firmalar, idari kapasitelerini her türlü 
iklim ve coğrafi koşulda sürdürülebilir kılmak için sanal ortama aktarmaktadırlar. Dijital yaşam, 
geleceğin devlet-vatandaş ilişkisinde temel iletişim noktası olacaktır. Vatandaş, hayatına ilişkin 
tüm iş ve işlemlerde karşısında dijital devleti bulacaktır. Dijital devlet, her iklimde ve koşulda 
ulaşılabilir bir portal şeklinde çalışacaktır. Dünyada              e-devlet projesini en iyi uygulayan 
ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti gelmektedir.  

Ülkemizde UYAP/Ulusal Yargı Ağı Projesi; tıpkı devletin ihale sisteminden, trafik sinyalizasyon 
sistemine, arazi bilgileri sisteminden sağlık kayıtları sistemine kadar olan onlarca sistem gibi bir e-
devlet projesidir. Artık adalet sistemi, tüm süjeleri ile beraber sanal ortama taşınmıştır.  Sistem 
sürekli güncellenmekte gerek niteliği gerekse iş yapma kapasitesi devamlı artırılmaktadır.  

UYAP projesi ile avukatlık hizmetleri e-devlet sistemi içerisine dijital olarak nüfuz etmiş ve gerek 
hizmet sınırı gerekse iletişim kapasitesi güçlendirilmiştir. Artık bir avukat usul hukuku kuralları 
sınırı içerisinde istediği yerden, istediği zaman, gereken davayı açabilmekte, tüm masrafları sanal 
olarak ödeyebilmekte, dosyasının tüm evraklarına istediği yerde ve zamanda ulaşabilmekte, 
dilekçelerini istediği yer ve zamanda gönderebilmektedir. Avukatlık mesleğinin, yargı sistemi 
içerisinde, belirli konularda, zaman ve mekân sınırlarının dışına çıktığını söylemek mümkündür.   

Avukatlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği, gelecek hakkında mevcut tüm teknolojik gelişmelerin 
bilinmesi, özümsenmesi ve avukatlık mesleğinin hizmetlerinde kullanılması zorunluluğunu 
getirmektedir. Gelecekte yaşanacak olgular bu derecede açık iken, o gelecekte çalışan 
müvekkillerin ihtiyacı olan bilgileri bilmeden onlara hizmet etmenin sürdürülebilmesi mümkün 
değildir. Sonuçta müvekkile aslında avukatlık hizmetini satın alan bir tüketici olarak bakıldığında, 
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ihtiyaçlarını en iyi bilen ve giderene değer vereceği ve ödeme yapacağı açıktır. Bu durumda, 
özellikle genç avukatların sorun çözücü ve yol açıcı avukatlık faaliyetlerini gelecekte de 
sürdürebilmeleri, ancak iklim değişikliğinin getireceği yeni dünyayı ve bu dünyanın temeli olan 
sürdürülebilir tüketim/üretim süreçlerini ve bilimsel çalışmaları doğru algılamasına bağlı olduğu 
kesindir.  

Ülkemizde, geleceğe ilişkin gerek teknik bilgi gerek ekolojik bakış açısı gerekse dünyada iklim 
değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında olan biten her şeyi takip eden meslektaşların sayısının 
azlığı tahmin bile edilememektedir. Amerikan Barolar Birliği 2013 yılının temasını ‘Geleceğe 
Odaklanmış’ olarak belirlemiştir. İngiltere Barolar Birliği 2 yıllık programını ‘ Geleceğe Yatırım 
Yapmak’ olarak belirlemiştir. Dünyanın büyük baroları, geleceğe ilişkin çalışmalar yapmakta, 
olası gelecek senaryoları üzerinde çeşitli stratejiler geliştirmekte ve bunun için bilim dünyası ile 
işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaktadırlar.  

Güzel ülkemizde, gelecekte madencilik ve enerji üretimi konularında daha çok yatırım yapılacak 
görünmektedir. Bu durumda hem Anadolu’daki kara-deniz-hava biyolojik yaşamın korunması 
(ekolojik bakış açısı ) hem de yatırımların ekonomiye katkısı ve verimliliklerinin artırılması 
gündemden düşmeyecektir. Oysa ülkemiz genç avukatları arasında, Ekvator Prensipleri, IFC 
Performans Kriterleri, Küresel İlkeler Sözleşmesi, Karbon Saydamlık Projesi, Uluslararası Çevre 

Anlaşmaları, GRI-(Üçlü Raporlama) 
Sürdürülebilirlik Raporlaması ve 
uluslararası yatırım finansmanı standartları 
gibi anlaşma ve uygulamalar neredeyse hiç 
bilinmemektedir. Genç avukatlar bu 
konuda bir eğitim de görememektedir.    

Ekolojik hukuk veya anlaşıldığı anlamda 
çevre hukuku, genç avukatların üzerinde en 
fazla çalışmaları gereken hukuk dallarından 
biri haline gelmiştir. Gelecekte, 
sürdürülebilirlik kavramı ile hukukun 
kesiştiği alan olarak ekolojik hukuk, 
bilimsel gelişmelerin ve teknolojinin de 
tetiklemesiyle, tüm hukuk düzenlerinin 

odak noktası haline gelecektir… 

Güzel ülkemiz, topraklarındaki barındırdığı yüksek değerli endemik türler, özellikle teknoloji 
sektörlerinde çok yüksek değerli madenler, bereketli topraklar ve yüksek karakterli insan 
zenginlikleri sebebiyle, çok-uluslu firmaların her türlü kaynakla takip ettikleri ve her türlü 
ilişkileri tesis ederek yatırım yaptıkları her anlamda bereketli topraklardır. Bu itibarla 
sürdürülebilirlik kavramının Anadolu coğrafyasındaki önemi çok fazladır…  

MUTLU ÇOCUKLAR ÜLKESİNİN KIYISI 
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Ülkemizde yatırımların çevre ile olan ilişkilerindeki sağlıksız bakış açısı ile mücadele konusunda 
ciddi bir birikim mevcuttur. Tamamen hukuk düzeninde gerçekleştirilen bu mücadelede HES’ler, 
termik santraller, 2B uygulamaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, çarpık, plansız ve aşırı 
kentleşme gibi konularda avukatların mücadeleleri sonucu, çok ciddi bir hukuki bilgi ve deneyim 
mevcuttur. TMMOB, TEMA gibi kurumlar ile sivil toplum örgütlerinin açtığı davalarda ve TBB 
Çevre Ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi çevre hareketinde üstün düzeyde teknik ve uygulama 
bilgisine sahip avukatların açtığı davalardaki mücadeleleri sonucu edinen, sürdürülebilirlik 
açısından çok değerli birikimin, genç avukatlara etkin biçimde aktarıldığını söyleyemeyiz.  Genç 
avukatların bu bilgi birikimine ihtiyaç duyduğu anda ulaşabilmesi, ülkemizde yaşamın 
sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Zira ne yatırımcılar ne de çevre mücadelesi kısa 
dönemde sona erecek görünmemektedir. Genç avukatların hem enerji hukuku hem de çevre 
hukuku/ekolojik hukuk konularında bilgili olması da avukatlık mesleğinin sürdürülebilirliğine 
olağanüstü katkıda bulunacaktır.  

İklim değişikliğinin üzerine, çevre açısından sürdürülebilir olmayan, sağlıksız yatırımların 
eklenmesi yetmediği gibi üretim ve tüketimdeki yanlışlıklar da Anadolu coğrafyası için geleceğe 
dair yaşamsal bir tehdit oluşturmaktadır. Avukatların tüm bunlara ilişkin ciddi görevleri vardır ve 
buna dair stratejiler, Barolar ile TBB tarafından ortak akıl ile aciliyetle geliştirilmelidir.  

Avukatların sosyal liderler oldukları düşünüldüğünde, sürdürülebilirlik konusunda yetkin ve 
donanımlı avukatların sivil toplum örgütleri ile olan ilişkileri için stratejiler geliştirilmesi 
zorunluluktur.  

SONUÇ: 

Eğer hakkında bir şey bilinmez ise, geleceği yönlendirmek mümkün olamayacaktır. ‘Gelecek’, salt 
kavramsal bir olgu değil aynı zamanda bir ‘yatırım’ alanıdır. Şu anda her kurum ve kuruluş ve 
siyasi irade, geleceğe planlamaktadır. Avukatların/avukatlık mesleğinin gelecekte nerede 
olacağına dair stratejilere ihtiyaç vardır… 

Artık avukatlık mesleğinin sürdürülebilirliği hakkında çok ciddi çalışmalar yapmak, mesleki 
sorumluluğumuz açısından kaçınılmaz duruma gelmiştir…  

Samsun Barosu nezdinde yürütülen ‘Avukatlıkta Geleceğin Uzmanı ‘ projesi 1.Dönem 
yararlanıcıları olan bizler, bu programdan edindiğimiz yeni bilgiler ve bakış açıları 
doğrultusunda, ‘geleceğe tepki vermeyi değil gelecek için yaklaşım sergilemeyi’ ilke edindik ve 
elinizdeki çalışmayı hazırladık. Bu çalışma, avukatlık mesleği hakkında, iklim değişikliği baskında 
sürdürülebilirlik kavramı üzerinden düşünmeyi amaçlayan, mütevazi bir fikir çalışmasıdır ve 
genç meslektaşlarımız için geleceğe dair düşüncel bir referans olabilmeyi amaçlamaktadır.  
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Meslek örgütlerimiz olan Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği nezdinde, gelecekle ilgili bilimsel 
temelli ciddi eğitim ve geliştirme programları hazırlanmalı, stajdan itibaren bu bilgiler ve bakış 
açıları genç avukatlara öğretilmelidir. Avukatlık mesleğinin sürdürülebilirliği, gelecek hakkında 
donanımlı olmaktan geçer. Artık şimdiye dek söylenmiş olanlardan farklı şeyler söylemek ve 
şimdiye kadar yapılmış olanlardan farklı şeyler yapmak zamanı gelmiştir. Nesilsel bir dönüşüm 
olarak avukatlık mesleği mensuplarında ‘genç olma hali’ gittikçe artmakta olduğundan ( Örneğin 
Samsun Barosu’nda 7 yılını doldurmamış avukatların oranı % 35’e ulaşmıştır ) bu gençlerin 
geleceğe hazırlanması da mesleğimize göstermemiz gereken özen borcu kapsamındadır.  

Samsun Barosu, ‘Avukatlıkta Geleceğin Uzmanı’ Projesi kapsamında, kendi imkanları ölçüsünde, 
yukarıda sayılan hususlarda genç avukatlar olarak bizleri eğitmektedir. Ancak gerek kaynak 
gerek zaman gerekse uygulama koordinatörlüğü açısından var olan sınırlar dikkate alındığında 
böyle bir çalışmanın ancak Türkiye Barolar Birliği’nin gücü ve imkânları ile gereği gibi 
yaygınlaşabilmesi mümkündür. (1.Dönem Sonuç Raporumuz Samsun Barosu web sayfasındadır.) 
Bu itibarla bizler, öncelikli olarak, Türkiye Barolar Birliği nezdinde; Avukatlık Kanunu’nun 
110.maddesinin 2,9, 11, 12, 15 ve 17.fıkraları gereğince, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
STRATEJİ-ARGE DAİRESİ kurulması gerektiğini görüşümüzü tekrar etmekteyiz… 

Tüm bu çalışmalara inanarak gerçekleştirilmesini sağlayan Samsun Barosu Başkanı Av.Necat 
ANIL nezdinde Yönetim Kurulumuza ve Başkan Av.İsmail ONUR nezdinde Mesleki Dayanışma 
ve Genç Avukatlarla İletişim Komisyonu’na teşekkürü bir borç biliyoruz… 

‘GELECEK’ HAKKINDA ÇALIŞMAYI 
SÜRDÜREREK, -YEŞİLİ VE MAVİSİYLE 

BİRLİKTE- ‘ORADA’ VAROLMAYI GURURLA 
HAKEDEN YENİ AVUKAT NESLİ OLMAYI 

İSTİYORUZ… 
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AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ 

1.DÖNEM YARARLANICILARI 

 
AV. ERDINÇ TOSUNOĞLU - 1438 

AV. DUYGU AYDIN - 1400 

AV. SUAT GÜVELİ - 1392 

AV. TUĞBA POYRAZ - 1376 

AV.EMRAH YAVUZCAN – 1326 

AV. SULTAN CIZERKAL – 1283 

AV. MURAT BÖLÜKBAŞ - 1228 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

RAPORLAR 

 ARZULADIĞINIZ GELECEĞİ İNŞA ETMEK İÇİN – İŞARETLER 2012 RAPORU - AVRUPA 
ÇEVRE AJANSI   
 

 21.YY UYGARLIĞINI YAKALAMAK – DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞTE 
TEKNOLOJİ-FİNAN-TEDARİK ZİNCİRİ - İKLİM PLATFORMU – REC TÜRKİYE/TÜSİAD – 
2012 EYLÜL  

 
 AFET YÖNETİMİ – BEKLENİLMEYENİ BEKLEMEK, EN KÖTÜSÜNÜ YÖNETMEK – 

PROF.DR.MİKDAT KADIOĞLU – MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ – 2011 
 

 ENERJİ (D)EVRİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN YOL HARİTASI RAPORU – KÜRESEL 
ENERJİ SENARYOSU – GREENPEACE – 2007 OCAK 

 
 GDO’LAR - TARIMDA KİMYASALLAR – TARIMDA ŞİRKETLEŞME VE GIDA EGEMENLİĞİ 

RAPORU – SAMSUN BAROSU -  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ÇEVRE VE KENT HUKUKU 
KURULTAYI ANKARA 02-03 HAZİRAN 2012 

 
 TÜRK İŞ DÜNYASI’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME 

RAPORU – 2011 EYLÜL – İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ENDEKSİ – İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ – İSTANBUL MENKUL 
KIYMETLER BORSASI – PWC/TÜRKİYE  
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 HUKUK VE ADALET ALGI VE BEKLENTİLER - KONDA RAPORU – 2010 MAYIS 

 
 REPRESENTING THE BAR ANNUAL REPORT 2011/12 - THE BAR COUNSIL - ENGLAND – 

THE BAR OF ENGLAND AND WALES 
 

 TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI ŞİRKETLERİ VE SEKTÖRLERİ RAPORU – 2012 SENESİ RMS 
HALK SONUÇLARI MART 2013 – REPMAN 

 
 SU VE YAŞAM – ANKARA TABİP ODASI – ASKİ-SUKADER – ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 

–GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI – HALKEVLERİ – İNŞAAT JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI- 
KİMYA MÜHENDİSLER ODASI ANKARA ŞUBESİ – TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU 
– TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ – ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI - ANKARA EKİM 2012 

 
 İKLİM ÇÖZÜMLERİ : 2050 TÜRKİYE VİZYONU – WWF 2009 İSTANBUL 

 
 ENERJİ RAPORU 2050 YILINDA % 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖZET – WWF 2011 EKİM  

 
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2020 – 

TC.ORMAN VE ÇEVRE BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI – MAYIS 2010 

 
 
WEB SAYFALARI 
 

 http://www.americanbar.org/aba.html 
 

 http://www.barcouncil.org.uk/ 
 

 http://www.epa.gov/sustainability/ 
 

 http://www.bloomberg.com/sustainability/ 
 

 http://www.sustainabilityconsortium.org/ 
 

 http://www.thepolicyclimate.org/?gclid=CMLmiv_7nbkCFRMQtAod8hoAKA 
 

 http://www.epa.gov/climatechange/ 
 

 http://climate.nasa.gov/ 
 

 http://www.ipcc.ch/ 
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 http://www.earthday.org/ 

 
 http://www.careclimatechange.org/ 

 
 http://climaterealityproject.org/ 

 
 http://www.unep.org/climatechange/ 

 
 http://www.eea.europa.eu/themes/climate 

 
 http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange 

 
 http://www.kurumsalsurdurulebilirlik.com/tr-tr/anasayfa.aspx 

 
 https://www.globalreporting.org/languages/Turkish/Pages/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik-

Raporlamas%C4%B1.aspx 
 

 http://www.tskb.com.tr/sustain/tr/index.html 
 

 http://borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebilirlik-endeksi-projesi 
 

 http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3453 
 

 http://iklim.cob.gov.tr/iklim/AnaSayfa.aspx?sflang=tr 
 

 http://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-degisikligi.aspx 
 

 http://www.iklimdegisikligi.org/web_14966_1/index.aspx 
 

 http://www.tikdek.itu.edu.tr/ 
 

 http://www.greenpeace.org/turkey/tr/campaigns/nukleersiz-gelecek/iklim-degisikligi/ 
 

 http://iklim.cob.gov.tr/iklim/Files/IDEP/%C4%B0DEP_TR.pdf 
 

 http://www.tema.org.tr/web_14966-2_1/neuralnetwork.aspx?type=98 
 

 http://www.eie.gov.tr/iklim_deg/i_deg_nedir.aspx 
 

 http://www.yesilgazete.org/blog/kategori/iklim-enerji/iklimdegisikligi/ 
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 http://www.ttgv.org.tr/tr/iklim-degisikligi-ve-surdurulebilir-kalkinma 

 
 http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler_iklim-degisikligi-cerceve-sozlesmesi-_bmidcs_-ve-kyoto-

protokolu-_.tr.mfa 
 

 http://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/ 
 

 http://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Sayfalar/cid-Daimi-Komitesi.aspx 
 

 http://ab.immib.org.tr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=71 
 

 http://chk.barobirlik.org.tr/ 
 

 http://www.istanbulbarosu.org.tr/ 
 

 http://www.ankarabarosu.org.tr/ 
 

 http://www.izmirbarosu.org.tr/anasayfa.aspx 
 
 
KİTAPLAR 
 

 OYUN BİTTİ – YENİ DÖNEM NASIL YÖNETİLECEK – SALİM KADIBEŞEGİL – 2012 ŞUBAT 
 

 BÜYÜK VERİ – YAŞAMA ÇALIŞMA VE DÜŞÜNME ŞEKLİMİZİ DÖNÜŞTÜRECEK BİR DEVRİM 
– VİKTOR MAYER-SCHONBERGER KENNETH CUKIER – 2013 MAYIS  

 
 AKLIN YENİ SINIRLARI KAVRAMSAL ÇAĞDA İŞ BAŞARISININ 6 ANAHTARI – DANIEL H. 

PINK – 5.BASKI 2012 ARALIK  
 

 YENİ TÜRKİYE DERGİSİ 52.SAYI - YARGI REFORMU ÖZEL SAYISI MAYIS/HAZİRAN 2013 
 

 FUTURE AGENDA 2020 YILINDA DÜNYA – 2011 ŞUBAT 
 

 EKOLOJİK HUKUK – EKO-HUKUK – AV.ÖMER AYKUL – 2010 ANKARA 
 

 İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ – 
DOÇ.DR.YÜCEL OĞURLU – 1.BASKI 2010 ŞUBAT 

 
 ULUSLAR ARASI ÇEVRE KORUMA SÖZLEŞMELERİ – TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2012 

MAYIS 
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 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE GÖRE ÇEVRE VE İNSAN – GÜNEY DİNÇ – 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ – 2008 ANKARA 
 

 KUR’AN AÇISINDAN KÜRESEL AFETLER – PROF.DR.YAŞAR NURİ ÖZTÜRK – 5.BASKI 2008  
 

 AFETLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM  - İSTANBUL BAROSU YAYINLARI PANEL NOTLARI - 
12.05.2012  

 
 GELECEK 50 YIL-21.YÜZYILIN İLK YARISINDA HAYAT VE BİLİM – EDİTOR JOHN 

BROCKMAN 3.BASKI 2007  
 

 GELECEK – GELECEĞİ SORGULAMAYAN TOPLUMLARIN GELECEĞİ – DOĞAN KUBAN  -
CUMHURİYET KİTAPLARI 2.BASKI 2011 

 
 YIL 2050 – PROF.DAVID PASSIG – 1.BASKI 2011 

 
 GELECEK PEŞİNİZDE – JUAN ENRIGUEZ CABOT 2003 

 
 DÜNYANIN YEŞİL TARİHİ - CLIVE PONTING - SABANCI ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 

2.BASIM 2008 
 

 

 


