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SUNUŞ
İnsan kaynaklı iklim değişikliği aşırı sıcaklar, seller, orman yangınları gibi iklime
bağlı afetlerin artmasıyla hem dünyada hem de Türkiye’de varlığını daha
fazla göstermeye devam ediyor. Daha iddialı önlemler alınmadığı takdirde
iklim değişikliğinin etkilerini artıracağı ve çok daha büyük hasarlar vereceği
düşünülüyor. IPCC tarafından yayımlanan ve Birinci Çalışma Grubu’nun
katkılarını ortaya koyan ilk Altıncı Değerlendirme Raporu da daha hızlı ve
kararlı adımlar atılmadığı takdirde “geri döndürülemez” değişimlerin dünyayı
tehdit ettiğine işaret ediyor.
İklim değişikliğinin getirdiği tehditlerle başa çıkmak için küresel çabalar da
son hız devam ediyor. Avrupa’nın 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta olmasını
amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın küresel iklim çabalarına yeni bir soluk
getirdi. Zira AB’nin amaçladığı bu ekolojik dönüşüm, aynı zamanda küresel
ekonomi, ticaret ve güvenlik çıkarları dâhil olmak üzere jeopolitiği de yeniden
şekillendirmeyi öngörüyor. Stratejinin ardından birçok gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkenin daha iddialı iklim hedefleri ortaya koyması da AB’nin iklim
diplomasisinin başarılı olduğunu gösteriyor.
Türkiye de bu küresel çabaların bir parçası olmak için iklim politikalarını
geliştirmeye devam ediyor. Yıllardır küresel iklim rejimindeki rolünü müzakere
eden Türkiye, sonunda Paris Anlaşması’nı onaylayarak ve 2053 net sıfır
emisyon hedefi ortaya koyarak küresel iklim rejiminin bir parçası oldu. Bununla
birlikte, AB ile gümrük birliği içinde olması ve AB katılım sürecinin bir parçası
olmasından dolayı Avrupa Yeşil Mutabatı’na uyum sağlamak için kendi Yeşil
Mutabakat Eylem Planı’nı da kamuoyuyla paylaştı. Türkiye ile AB arasında tesis
edilen Pozitif Gündem’in ortaya koyduğu en önemli iş birliği konularından
biri de iklim değişikliği ile mücadele oldu. Türk ve Avrupalı yetkilileri bir araya
getiren Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu, Pozitif Gündem’in bu
kapsamdaki en önemli parçası oldu.
Mevcut küresel iklim çabaları, küresel ısınmayı sınırlandırma konusunda
önemli katkılarda bulunsa da yeterli bulunmuyor. Zira, 2030 yılına yönelik
yeni veya güncellenmiş ulusal katkı beyanları ve diğer azaltım taahhütleri ile
küresel ısınmanın 2,7°C; net sıfır hedeflerinin etkili bir şekilde uygulanması
hâlinde ise 2,2°C ile sınırlandırılabileceği öngörülüyor. Bu nedenle, gelişmekte
olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerin daha iddialı iklim hedefleri ve
uzun vadeli uyum stratejileri ortaya koyması gerekiyor. Bu yayın, değerli
okuyucularımıza AB başta olmak üzere, küresel aktörlerin iklim hedefleri
hakkında bilgi verirken, olması gereken çabalarla mevcut çabalar arasındaki
uçurumun kapsamlı bir analizini yapmayı hedefliyor.
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KISALTMALAR
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Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
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Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
Japan International Cooperation Agency
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CER
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Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Türkiye İstatistik Kurumu
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Nationally Determined Contributions
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Uluslararası Enerji Ajansı
International Energy Agency

ICAO

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
International Civil Aviation Organization

G20

Yirmiler Grubu
Group of 20
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GİRİŞ
İklim Değişikliğinin Etkileri ve
İklim Hedeflerinin Önemi
İklim değişikliğinin bir sonucu olarak aşırı sıcaklar, seller, orman yangınları ve
benzeri iklime bağlı afetler her yıl hem dünyada hem de Türkiye’de varlığını
artırıyor. Öyle ki, iklim değişikliği, hem insanlar hem de doğal yaşam için
çağımızın en büyük tehditlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dünya Ekonomik
Forumu tarafından yayımlanan 2021 yılı Küresel Riskler Raporu,1 gelecek
on sene içinde gerçekleşmesi en muhtemel beş riskin dördünün çevre ile
bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Listede birinci sırada “aşırı hava olayları”
bulunurken, bunu “iklim eylemlerindeki başarısızlıklar” ve “insanların çevreye
verdikleri zarar” takip ediyor. Beşinci sırada ise “biyoçeşitlilik kaybı” yer alıyor.
Diğer yandan, yaratacağı etki açısından bakıldığında “iklim eylemindeki
başarısızlıklar” ikinci sırada yer alıyor.
Dünya, varlığını sürdürdüğü yaklaşık 4,5 milyar yıl içerisinde defalarca
iklim değişikliğine tanık olsa da özellikle de sanayi devriminden bu yana
gerçekleşmekte olan ve hızla devam eden iklim değişikliği, yüz binlerce yıllık
dönemlerde gerçekleşen doğal iklim değişikliği ile açıklanamayacak bir olgu.
Son on yıllardır önde gelen bilim insanları tarafından yayımlanan bilimsel
yayınlar da günümüzde tanık olduğumuz iklim değişikliğinin doğal bir
süreçten ziyade insan kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki, sanayi devrimi
sonrasında artan endüstriyel faaliyetler ve küreselleşmenin sonucunda fosil
yakıt kullanımının artışıyla, atmosferdeki sera gazı emisyonunun çok büyük
oranda artması, milyarlarca yıllık doğal dengeyi bozarak iklim değişikliğinin hızı
ve şiddetinin artmasına neden oldu. 2013 yılında IPCC tarafından yayımlanan
Beşinci Değerlendirme Raporu,2 bu durumu kanıtlarcasına, küresel ölçekteki
ekonomik büyüme ve nüfus artışının, fosil yakıt kullanımının ve böylece
atmosferdeki CO2 oranının artmasına neden olduğunu ortaya koyarak insan
eylemlerinin iklim sistemi üzerindeki “bariz” etkisine vurgu yapmıştı.
Dünya Meteoroloji Örgütü Bilim Danışma Grubu’nun hazırladığı “United in
Science 2019” başlıklı rapora göre3 atmosferdeki sera gazı emisyonları artmaya
devam ederken, COVID-19 salgınının dünyayı ele geçirmeye başladığı 2020
yılından kısa süre önce, 2015-2019 döneminde, sanayi öncesi döneme
oranla 1,1°C artarak kaydedilmiş en sıcak dönem olarak tarihe geçmişti.
COVID-19 salgınının beraberinde getirdiği kısıtlama ve kapanma tedbirlerinin
sonucunda üretim ve tüketim biçimlerinin de değişmesiyle, 2020 yılında
sera gazı emisyonları yaklaşık %5,6 azalarak4 insan faaliyetlerinin gerçekten
de iklim değişikliğini tetiklediğini gözler önüne serdi. Ancak, kısıtlamaların
hafiflemesi veya kaldırılmasıyla 2020 yılı sonlarında sera gazı emisyonları
12

yeniden yükselişe geçmeye başladı. Ocak-Temmuz 2021’de enerji ve sanayi
sektörlerindeki küresel emisyonlar, 2019 yılının aynı dönemindeki emisyonlarla
aynı ya da daha yüksek oranda ölçüldü.5 Bu durum, 2008 ekonomik krizi
sırasında %1,3 oranında azalan emisyonların6 küresel ekonominin rayına
oturmaya başlamasıyla 2010 yılında rekor seviyede yükselmesini7 hatırlattı.
AB’nin iklim değişikliği ajansı Kopernik İklim Değişikliği Hizmeti’nin (Copernicus
Climate Change Service) açıkladığı en son yıllık iklim bulgularına göre,8 son yedi
yıl açık ara farkla dünyada kaydedilen en sıcak yedi yıl iken, 2021 yılı beşinci en
sıcak yıl olarak tarihe geçti. 2021 yılı, 2015 ve 2018 yıllarının ardından, diğer
yıllardan daha serin geçen yıllardan biri oldu. Ancak yine bu bulgulara göre
Avrupa, en sıcak yaz mevsimini 2021 yılında yaşadı.
Farklı kaynaklara göre de9 2021 yılı Temmuz ayı, dünyanın en sıcak ayı olarak
tarihe geçti. Hava sıcaklıklarının kayda geçirilmeye başlanmasının 142 yıl
ardından, 2021 yılında, kara ve okyanus yüzeyi sıcaklıklarının toplamı 20’nci
yüzyıl ortalamasından 0,93°C; daha önce en sıcak temmuz rekorunun kırıldığı
2016 yılından ise 0,01°C daha yüksek ölçüldü. Kuzey Yarımküre’de kara
sıcaklıkları ortalamanın 1,54°C üzerinde seyrederek bu durumdan en çok
etkilenen bölge oldu. Kanada ve ABD’de aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce can
kaybı yaşandı. Sicilya’da hava sıcaklıklarının 48,8°C’ye yükselmesiyle de Avrupa
tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru bir kez daha kırılmış oldu.10
Orman yangınları da 2021 yılında dünyayı kasıp kavurmaya devam etti.
2021 yılının ilk sekiz ayında Sibirya’dan Avrupa’ya, birçok yerde çıkan orman
yangınlarının önceki senelere oranla olağanüstü derecede yıkıcı hâle geldiği
gözlemlenebiliyordu. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden ilki Türkiye
oldu. Türkiye’de 2008 yılından 2020 yılına kadar 38 bin 780 hektar orman
yanmışken, 28 Temmuz 2021’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayarak
onlarca ile sıçrayan orman yangınlarının da etkisiyle, sadece 2021 yılının ilk
sekiz ayında 182 bin 208 hektarlık bir alan yok oldu.11 Bu yangınlar can ve
mal kaybına yol açarken, Türkiye’nin biyoçeşitliliği ve ekosistemleri de hasar
aldı. Bunun yanı sıra, Sydney Teknoloji Üniversitesi kıdemli eğitmeni Dr.
Nic Surawski’nin hesaplamalarına göre, 2021 yılındaki yangınlar toplamda
15 milyon ton CO2 emisyona sebep olarak12 Türkiye’nin iklim değişikliği
ile mücadelesine de ket vurdu. Yazın orman yangınlarından etkilenen bir
tek Türkiye olmadı. Türkiye ile benzer zaman diliminde Yunanistan, İtalya,
Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ve ABD’nin
Kaliforniya eyaletinde de orman yangınları ekosistemleri tehdit etmeye
devam etti. Kopernik İklim Değişikliği Hizmeti’ne göre, 2021 yılında kontrol
edilemeyen yangınlardan kaynaklanan karbon emisyonları 1850 megatonu
bularak, bir önceki yıldan (1750 megaton) daha fazla ölçüldü.13 Ancak 2003
yılından bu yana bu eğilimin azalmakta olduğu vurgulandı.
13

Diğer yandan, sel felaketi Avrupa ve Türkiye'de ciddi kayıplara neden oldu. 13
Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve Almanya ve Belçika başta olmak üzere birçok
Orta Avrupa ülkesini etkileyen sel felaketinde yaklaşık 200 can kaybı yaşanırken,14
Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Rize, Artvin, Bartın, Kastamonu ve
Sinop illerinde yaşanan sel felaketlerinde 70’in üzerinde can kaybı oldu.15
Son 40 yılda gerçekleşen aşırı hava olaylarının Avrupa’ya yarım trilyon avroya ve
yaklaşık 85-145 bin hayat kaybına sebep olduğu düşünülüyor.16 Yalnızca 2021
yılında gerçekleşen felaketlere bakıldığında, bunların başlıca sebebinin iklim
değişikliği olduğu görülebiliyor ve eyleme geçilmediği takdirde iklim değişikliğinin
etkilerini artırarak dünyaya çok daha büyük hasarlar vermesi bekleniyor. Bu
doğrultuda 9 Ağustos 2021’de yayımlanan Birinci Çalışma Grubu’nun katkılarını
ortaya koyan ilk Altıncı Değerlendirme Raporu17, insan faaliyetlerinin iklim
değişikliği üzerindeki etkisine işaret ederken, daha hızlı ve kararlı adımlar
atılmadığı takdirde “geri döndürülemez” değişimlerin gerçekleşmesinin mümkün
olduğuna işaret ediyor.
İnsan faaliyetlerinin iklim değişikliğini körüklediği net bir şekilde belirtilen
raporda, son kırk yıldır her on yılın bir öncekinden daha sıcak olduğunun altı
çiziliyor. Bununla birlikte, karadaki ortalama yağış miktarının 1950 yılından bu
yana küresel çapta artmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten rapor,
1980 yılından beri artış eğiliminin devam ettiğini ve küresel ısınma gibi bunda
da insan faaliyetlerinin sorumluluğu olması ihtimalinin çok yüksek olduğunu
vurguluyor. Aynı şekilde, buzdağlarının erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi
ve okyanusların ısınması ve asitlenmesinin ardındaki başlıca faktörlerin de insan
faaliyetleri olması ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor.
Rapor, 2019 yılında atmosferdeki CO2 konsantrasyonlarının en az 2 milyon yılda,
metan ve azot protoksit konsantrasyonlarının da en az 800 bin yılda olduğundan
daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre, 1750’den bu yana CO2 (%47)
ve CH4 (%156) konsantrasyonları buzul ve buzullar arası dönemler arasındaki
binlerce yıllık doğal geçiş sürecindeki konsantrasyonlarını fazlasıyla aşarken,
N20 (%23) artışı da bu dönemle benzer seyrediyor. Küresel yüzey sıcaklıklarının
1970’ten itibaren son 2000 yılın diğer 50 yıllık dönemlerine kıyasla çok daha hızlı
yükseldiği, 2011-2020 döneminde yıllık ortalama Arktik deniz buzul alanlarının
1850’den bu yana en düşük seviyeye ulaştığı ve ortalama küresel deniz
seviyelerinin 1990’dan bu yana son 3000 yıldaki önceki yüzyıllara kıyasla çok daha
fazla yükseldiği aktarılıyor.
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Bir önceki değerlendirme raporundan bu yana, iklim değişikliğinin etkilerinin
artışının arkasında insanların rolü olduğuna yönelik kanıtların da arttığı
görülebiliyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin küresel çapta aşırı sıcaklar, aşırı
yağış, kuraklık ve tropik hortum gibi aşırı hava olaylarını daha da güçlendiği
belirtiliyor.

Altıncı Değerlendirme Raporu, Beşinci Değerlendirme Raporu’ndakinden
daha geniş bir skalada ele aldığı sera gazı emisyonları, arazi kullanımı ve hava
kirleticilerden yola çıkarak geleceğe yönelik beş iklim senaryosu ortaya koyuyor.
Bu senaryolar, iklim sistemindeki değişikliklerin oluşturduğu iklim modeli
projeksiyonlarını ortaya koyuyor. 2015 yılını referans alan bu senaryolardan yüksek
ve çok yüksek sera gazı emisyonlarını içeren SSP3-7,0 ve SSP5-8,5 senaryoları,
CO2 emisyonlarının sırasıyla 2100 veya 2050 yılında neredeyse ikiye katladığını
göz önünde bulunduruyor. Orta derece sera gazı emisyonu içeren SSP2-4,5
senaryosunun, emisyonların yüzyılın ortasına kadar aynı seviyelerde kalması
durumunda gerçekleşmesinin olası olduğu ortaya koyuluyor. Diğer yandan, çok
düşük ve düşük sera gazı emisyonu içeren senaryoların da 2050 civarında ya da
2050’nin ardından CO2 emisyonlarının net sıfır hâle gelmesi ve farklı seviyelerde
net negatif CO2 emisyonlarının elde edilmesiyle gerçekleşebileceği tahmin
ediliyor.
Tablo 1: İklimin Geleceğine Dair Beş Senaryo
Senaryo

SSP1-1,9
(çok düşük
ihtimal)
SSP1-2,6
(düşük
ihtimal)
SSP2-4,5
(orta ihtimal)
SSP3-7,0
(yüksek
ihtimal)
SSP5-8,5
(çok yüksek
ihtimal)

En iyi
tahmin (°C)

Yüksek
ihtimal (°C)

En iyi
tahmin (°C)

Yüksek
ihtimal (°C)

En iyi
tahmin (°C)

Yüksek
ihtimal (°C)

1,5

1,2 ila 1,7
arası

1,6

1,2 ila 2 arası

1,4

1,0 ila 1,8

1,5

1,2 ila 1,8
arası

1,7

1,3 ila 2,2
arası

1,8

1,3 ila 2,4
arası

1,5

1,2 ila 1,8
arası

2,0

1,6 ila 2,5
arası

2,7

2,1 ila 3,5
arası

1,5

1,2 ila 1,8
arası

2,1

1,7 ila 2,6
arası

3,6

2,8 ila 4,6
arası

1,6

1,3 ila 1,9
arası

2,4

1,9 ila 3 arası

4,4

3,3 ila 5,7
arası

Kaynak: Altıncı Değerlendirme Raporu

Rapor, dikkate alınan tüm emisyon senaryoları altında küresel yüzey sıcaklığının
en azından yüzyılın ortalarına kadar artmaya devam edeceğini de vurguluyor.
Öyle ki, önümüzdeki yıllarda CO2 ve diğer sera gazı emisyonlarında önemli
oranda azalma gerçekleşmediği takdirde, 21’inci yüzyılda 1,5°C ve 2°C'lik küresel
ısınma sınırlarının ötesine geçileceği belirtiliyor. Buna göre, 2081-2100 yıllarında
küresel yüzey sıcaklıklarında, 1850-1900 yıllarına kıyasla, çok düşük sera gazı
emisyonu senaryosunda 1,0°C ile 1,8°C arasında; çok yüksek sera gazı emisyonu
senaryosunda ise 3,3°C ile 5,7°C arasında bir artış gözlemlenme olasılığı çok
yüksek. Düşük ve çok düşük sera gazı emisyonu senaryolarında 2°C'lik küresel
ısınmanın gerçekleşme ihtimalinin çok az olduğu belirtilirken, yüksek ve çok
yüksek sera gazı emisyonu senaryoları altında bu ihtimalin çok yüksek olduğu
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da belirtiliyor. Diğer yandan, tüm senaryolar altında, kısa vadede (2021-2040)
1,5°C'lik küresel ısınmanın gerçekleşme olasılığının en azından gerçekleşmeme
olasılığından daha yüksek olduğu da vurgulanıyor. Bu da fazlasıyla korkutucu bir
durum zira her 0,5°C’lik küresel ısınma artışının, aşırı sıcaklıkların yoğunluklarının
ve sıklıklarının artışına, aşırı yağışa ve bazı bölgelerde tarımsal ve ekolojik
kuraklıklara neden olma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor.
Atmosferdeki CO2 emisyonlarının arttığı tüm senaryolarda, okyanuslar ve
karadaki karbon yutaklarının sayısının artacağı öngörülüyor olsa bile karbon
yutaklarının atmosferdeki CO2 birikimini yavaşlatma konusundaki etkililiğinin
azalacağı düşünülüyor. Bu durumun atmosferdeki CO2 oranında artışa neden
olabileceğine işaret ediliyor. Atmosferdeki kümülatif CO2 emisyonlarının sabit
kaldığı senaryoda ise okyanuslar ve karadaki yutaklardaki CO2 oranlarının
21’inci yüzyılın ikinci yarısında azalma ihtimali yüksek görülüyor. Diğer yandan,
CO2 konsantrasyonlarının düşme eğilimine geçtiği çok düşük ve düşük emisyon
senaryoları altında, atmosferdeki CO2 konsantrasyonları azaldığı için okyanuslar
ve karadaki yutakların daha az karbon yakalayacağı öngörülüyor.
Raporda ayrıca, gelecekte emisyonların oranına bağlı olarak üst okyanus
tabakalaşması, okyanusların asidifikasyonu, okyanusların oksijen düzeylerinin
azalması gibi olumsuz etkilerin artmasının beklendiği belirtiliyor. Küresel okyanus
sıcaklığı, derin okyanus asidifikasyonu ve okyanuslarda oksijen düzeylerinin
azalması konularındaki değişikliklerin yüzyıl ile bin yıllık zaman ölçeklerinde geri
döndürülemez hâle geleceği de raporun ürkütücü öngörülerinden biri olarak
göze çarpıyor.
Dağ ve kutup buzullarının da on yıllar ya da yüzyıllar boyunca erimeye devam
edeceğine dair öngörülerin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu da
belirtiliyor. Bu durumda permafrost çözünümünün ardından permafrost
karbonu kaybının da bin yıllık bir zaman diliminde geri döndürülemez hâle
geleceği de ifade ediliyor.
Uzun vadede, yani yüzyıl ya da bin yıllık bir zaman aralığında, okyanusların
ısınması ve buzulların erimesi dolayısıyla deniz seviyelerinin yükselmeye devam
edeceği ve binlerce yıl yüksek kalacağı ihtimali de yüksek görünüyor. Gelecek 2
bin yılda küresel deniz seviyelerinde, küresel ısınma 1,5°C ile sınırlandırılabilirse
2 veya 3 metre, 2°C ile sınırlandırılabilirse 2 ila 6 metre, 5°C ile sınırlandırılabilirse
de 19 ila 22 metre arasında bir yükselme olacağı ve bu yükselmenin sonraki
bin yılda da devam edeceğine ilişkin tahminler bulunuyor. Ancak bu duruma
yönelik güçlü kanıtlar sunulmuyor.
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Başta CO2 olmak üzere, atmosferdeki sera gazı emisyonları her geçen gün
daha da artarak iklim değişikliğini körüklemeye devam ediyor. 2021 sonunda
yayımlanan 2021 United in Science başlıklı rapor, insan faaliyetleri sonucunda

sanayi öncesi dönemden bu yana (1850–1900) 2017-2021 döneminde en
az 1,06°C ile 1,26°C arasında bir küresel ısınma söz konusu olduğunu ortaya
koyuyor.18 Rapor ayrıca 2021 yılında yıkıcı aşırı hava ve iklim olaylarının başta
Kuzey Amerika’da aşırı sıcaklar ve batı Avrupa’da seller formunda kendini
gösterdiğini kaydediyor.

1. İklim Nötr Bir Dünya İçin Küresel Hedefler
1.1. Paris Anlaşması Hedeflerine Ne Kadar Yakınız?
12 Aralık 2015 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen COP21’de tarafların imzasına
açılan Paris Anlaşması, 175 ülke tarafından imzalanarak bir gün içerisinde en
fazla imzalanan uluslararası anlaşma olmuştu. Hukuki bağlayıcılığı olan ilk
iklim anlaşması olarak bilinen Paris Anlaşması, imzaya açılmasından yaklaşık
bir yıl sonra, 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girdi.
Başlıca amacı ortalama küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme kıyasla
2°C’nin altında tutulması, hatta tercihen 1,5°C ile sınırlandırılması için çaba
gösterilmesi ve böylece iklim değişikliğinin yarattığı risk ve etkilerin azaltılması
olan Anlaşma’da, aynı zamanda iklim değişikliğine uyuma ve iklim finansmanı
akışlarının düşük emisyon ve iklim dirençli kalkınmaya yönlendirilmesine
ilişkin hükümler de yer alıyor. Kyoto Protokolü’nün aksine Paris Anlaşması,
iklim değişikliğinden sadece gelişmiş ülkeleri sorumlu tutmazken, gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelere “ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar”
yüklüyor. Buna göre, gelişmiş ülkelerin mutlak emisyon azaltımı yapma
ve gelişmekte olan ülkelere finansal destekte bulunma zorunlulukları
bulunurken, gelişmekte olan ülkelerin de kendi kapasiteleri doğrultusunda
iklim politikaları ortaya koymaları bekleniyor. Bu yolda, her ülkenin beş yılda
bir ulusal katkı beyanlarında bulunması gerekirken, her ulusal katkı beyanının
bir öncekinden daha iddialı hedefler içermesi gerekiyor.
Tüm Paris Anlaşması taraflarının 2020 yılında ulusal katkı beyanlarını
güncelleyerek UNFCCC’ye iletmesi gerekirken, AB de dâhil olmak üzere
yalnız 45 anlaşma tarafının güncellenmiş yeni katkı beyanlarını UNFCCC’ye
ilettiği görülüyor. Bu da küresel emisyonların yalnızca %28’ini temsil eden
ulusların yeni veya güncellenmiş ulusal katkı beyanı sunduğunu gösteriyor.19
Güncellenmiş ulusal katkı beyanlarını ilk sunan iki ülke küçük ve savunmasız
ülkelerden Marshall Adaları ve Suriname iken, AB ve Birleşik Krallık gibi
büyük ekonomilerin aynı ivediliği göstermediği görülüyor. Diğer yandan Çin,
ABD ve Hindistan’ın bu son tarihe uymadığı görülüyor. Ancak, 2021 yılının
ekim ayında yeni ve güncellenmiş ulusal katkı beyanlarında bir artış olduğu
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gözlemlenebiliyor. Dünya Kaynaklar Enstitüsüne göre, 12 Ekim 2021 tarihine
kadar 140 ülke, yani küresel emisyonların %57’sine neden olan Paris Anlaşması
imzacılarının yaklaşık %70’i, UNFCCC’ye yeni veya güncellenmiş ulusal katkı
beyanları sundu.20 Ancak küresel emisyonlarda büyük payı olan Çin ve
Hindistan bu ülkelerin arasında değildi. Genel olarak bakıldığında, yeni veya
güncellenmiş ulusal katkı beyanlarında beş yıl önce sunulan katkı beyanlarına
kıyasla daha iddialı hedefler koyulmazken, bazılarında gerileme bile olduğu
düşünülüyor.

1.2. G20 Ülkelerinin Genel Değerlendirmesi
G20 ülkeleri, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %80’ini oluştururken,
G20’nin toplam sera gazı emisyonlarının %80’ine de enerjiye bağlı CO2
emisyonları neden oluyor.21
Tablo 2: G20 Ülkelerinin Küresel Sera Gazı Emisyonlarındaki Payı
Ülke

2017 Yılı Küresel Sera Gazı Emisyonlarındaki payı
AKAKDO hariç ve dahil (parantez içinde)

Çin
ABD
AB-28
Hindistan
Rusya
Japonya
Brezilya
Endonezya
Kanada
Kore Cumhuriyeti
Meksika
Suudi Arabistan
Avustralya
Türkiye
Güney Afrika
Arjantin

%28,9 (%25)
%13,1 (%12,5)
%9,0 (%7,9)
%7,0 (%7,1)
%4,6 (%4,3)
%3,0 (%2,9)
%2,3 (%2,9)
%1,7 (%4,9)
%1,6 (%1,8)
%1,6 (%1,3)
%1,5 (%1,5)
%1,5 (%1,4)
%1,2 (%1,1)
%1,2 (%1,0)
%1,1 (%1,1)
%0,8 (%0,9)

2020 yılında COVID-19 pandemisi ile mücadele konusunda ortaya koyulan
tedbirler ve kapanmaların sonucunda üretim, hizmetler ve ulaştırma gibi
sektörlerin operasyonlarını durdurmasıyla birlikte G20 ülkelerinde de enerjiye
bağlı CO2 emisyonları yaklaşık %6 oranında düşüş göstermişti. Ancak 2021
yılında tedbirlerin hafifletilmesi sonucunda bu emisyonların yaklaşık %4
oranında yükselişe geçtiği hesaplandı.22
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UNEP tarafından yayımlanan 2021 Emisyon Açığı Raporu23, G20 ülkelerinin
mevcut politikalarının net sıfır hedefleri bir yana, ulusal katkı beyanlarını hayata
geçirmeleri için bile yetersiz olduğunu gözler önüne seriyor. Rapor ayrıca,
grup olarak G20 ülkelerinin orijinal veya yeni 2030 hedeflerini yerine getirme
konusunda başarısız olduğunu belirtiyor. Yeni taahhütlerin ortaya koyulmasının
önemi ortadayken, raporun yalnızca on G20 ülkesinin önceki ulusal katkı beyanını
hayata geçirme konusunda doğru yolda, yedi G20 ülkesinin ise yanlış yolda
olduğunu göstermesi hayal kırıklığı yaşatan bir gelişme. Ulusal katkı beyanını
hayata geçirme konusunda doğru yolda olan ülkeler Arjantin, Çin, AB-27,
Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye ve Birleşik Krallık iken,
Hindistan, Türkiye ve Rusya’nın emisyonlarının ulusal katkı beyanları çerçevesinde
belirledikleri hedeflerinin en az %15 altında kalması beklendiğinden daha iddialı
katkı beyanı koyma fırsatı olduğu görülüyor.
G20 ülkelerinin son yıllarda kabul ettikleri çeşitli politikaların bazıları olumlu
gelişmelere neden olsa da, fosil yakıt çıkarma projeleri, kömür santrali inşası
planları gibi olumsuz gelişmeleri de beraberinde getirdiği belirtiliyor. Kimi
hesaplamalar, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya ve Suudi
Arabistan gibi G20 ülkelerinin uyguladığı politikalar doğrultusunda 2030 yılında
2010 yılına kıyasla daha fazla sera gazı emisyonuna neden olacağını gösteriyor.
Tablo 3: G20 Ülkelerinin Net Sıfır Hedefleri
Ülke

Net Sıfır Emisyon Hedefi

Ulaşacağı Yıl

AB-27
ABD
Almanya
Arjantin
Avustralya
Birleşik Krallık
Brezilya
Çin
Endonezya
Fransa
Güney Afrika
Hindistan
İtalya
Japonya
Kanada
Kore Cumhuriyeti
Meksika
Rusya
Suudi Arabistan
Türkiye

Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Karbon nötr
Var
Var
Karbon nötr
Karbon nötr
Var
Var
Var
Kapsamı muğlak
Yok
Var
Kapsamı muğlak
Var

2050
2050
2045
2050
2050
2050
2060
2060
2060
2050
2050
2070
2050
2050
2050
2050
2060
2060
2053
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G20 ülkelerinin net sıfır emisyon hedeflerine bakıldığında, bu hedefi ilk
olarak Almanya’nın 2045 yılında yerine getirmesi beklenirken, en son
Hindistan’ın 2070 yılında yerine getireceği öngörülüyor. Bazı ülkelerin net
sıfır hedeflerinin sadece karbon emisyonlarını kapsadığı, bazılarının da
kapsamlarını muğlak tuttuğu görülüyor. Bununla birlikte, G20 ülkelerinden
yalnızca Meksika’nın henüz bir net sıfır hedefi açıklamadığı saptanıyor.
İklim ve enerji konuları, belirli aralıklarla G20 ülkelerinin liderleri ve
bakanları tarafından ele alınıyor. 23 Temmuz 2021'de İtalya’nın bir kenti
olan Napoli’de gerçekleştirilen G20 İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı,
COP26 öncesi daha iddialı iklim ve enerji hedeflerini görüşmek ve
bazı konuları karara bağlamak için önemli bir platformdu. Toplantıda
biyoçeşitlilik kaybı, kirlilik, tarımsal arazilerin bozulması, çölleşme ve su ve
diğer doğal kaynakların sürdürülemez bir şekilde kullanılması gibi kritik
konulara yönelik çözümler ele alınırken, toplantı sonrasında yayımlanan 61
maddelik sonuç bildirgesinde yer alacak taahhütlerin yeterince iddialı ve
somut olmaması eleştiri konusu oldu. Çin, Rusya ve Hindistan ile müzakere
yürütmenin zor olduğunun belirtildiği bu toplantıda, iki konu üzerindeki
anlaşmazlıklar aynı zamanda sonuç bildirgesine de yansıdı:24
• Kimi ülkeler Paris Anlaşması’nın öngördüğünden de öteye giderek
1,5°C hedefinin on yıl içinde gerçekleştirilmesini talep ederken,
karbona dayalı ekonomiye sahip ülkelerin buna karşı çıkması.
• Çoğu ülke kömürden 2025 yılına kadar çıkılmasını isterken, yine kimi
ülkelerin bu teklife karşı çıkması.
Küresel ısınmanın daha kısa bir süre zarfında sınırlandırılması ve kömürden
çıkılmasına ilişkin taleplerin kabul edilmesi henüz mümkün olmazken,
tarihte ilk defa G20’nin enerji ve iklim konularının birbiriyle bağlı olduğunu
kabul etmesi ümit verici bir gelişme olarak kaydedildi.
Benzer bir şekilde, 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşen G20 Liderler
Zirvesi’nin ana gündeminde iklim değişikliği ile mücadele bulunmaktaydı.
Zirveye fiziksel olarak katılmayan Çin ve Rusya liderleri Xi Jinping ve
Vladimir Putin’in “2050 yılına kadar net sıfır emisyon” hedefinin bir parçası
olmayarak bu hedefin ve kömür enerjisinin sonlandırılmasının sonuç
bildirgesinde yer almasının önüne geçmesi G20 İklim ve Enerji Bakanları
Toplantısı’nda yaşananların ardından bir dejavu etkisi yarattı. Ancak bu
sonuç bildirgesinde farklı olarak, 2021 yılının sonuna kadar uluslararası
kömür santrallerine yapılan yatırımın durdurulmasına yer verildi.25
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1.3. COP26
2020 yılının başlarında COVID-19 salgınının baş göstermesiyle dünyada birçok
şey değişti. COVID-19 salgını, insan kaynaklı faktörlerin ve “insani ekonomik
kalkınma”nın yarattığı görünmez maliyetin enfeksiyon hastalıklarına neden
olduğunu gözler önüne sererken, uzun bir süre boyunca üretim ve tüketim
alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştirdi. Bu durum, insanların kapalı
alanlardan ve seyahat yapmaktan kaçınmalarına da neden oldu. Normalde
2020 yılının sonlarına doğru gerçekleştirilmesi beklenen COP26 da COVID-19
nedeniyle bir sene gecikmeli olarak, 31 Ekim-13 Kasım 2021 tarihlerinde
gerçekleştirildi.
COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, küresel çapta birçok
ekonomiyi de derinden yaraladı. Öyle ki, Büyük Buhran’dan sonraki en kötü
ekonomik durgunluk dünya ekonomilerini tehdit ederken, 2020 yılında
ekonomik büyüme sağlayan tek ülke Çin oldu.26 Bu durum, insanların doğa
ile ilişkisini yeniden düşünmesi gerektiğini hatırlatırken, insan kaynaklı iklim
değişikliğinin de yakın gelecekte benzer sorunlara neden olabileceği korkularını
da artırdı. Aynı zamanda Greta Thunberg öncülüğünde milyonlarca gencin
iklim eylemi çağrılarının da başta AB olmak üzere birçok ülkede karşılık bulması,
başarısız geçen bir COP25’in ardından bir de COP26 gerçekleştirilemese bile
iklim eylemlerinin ivme kazanabileceği umutlarını da beraberinde getirdi. Başta
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ortaya koyduğu Avrupa
Yeşil Mutabakatı, küresel çapta iklim çabalarının artmasında bir kaldıraç etkisi
yarattı. 2050 yılına kadar Avrupa’yı ilk iklim nötr kıta hâline getirme hedefini
taşıyan Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2030 yılında sera gazı emisyonlarının da sanayi
öncesi döneme kıyasla %55 azaltılması hedefini ilk İklim Yasası’na geçirdi.
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB yalnızca kendi iklim taahhütlerinin hızını
artırmakla kalmadı; tüm dünya ülkelerine de örnek oldu. Diğer yandan, küresel
konjonktürdeki değişimler de iklim hedeflerinin artırılmasında büyük rol
oynadı. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ve aynı zamanda en fazla CO2
salımı yapan ikinci ülkesi olan ABD’nin Trump yönetimi altında iklim şüpheci
yaklaşımlarla iklim değişikliğine ilişkin taahhüt vermekten ve iş birliğinden
kaçınması, tüm dünya için büyük bir endişe kaynağıydı. Ancak, 2021 yılının
başında göreve başlayan yeni ABD Başkanı Joe Biden, Paris Anlaşması’na
dönerek ve 2050 net sıfır hedefi ortaya koyarak ABD’yi yeniden iklim rejiminin
bir önemli parçası hâline getirdi. Diğer yandan, dünyanın en fazla CO2 salımı
yapan ülkesi Çin’in de 2060 yılı için karbon nötr bir ekonomi olma taahhüdü
vermesi de hem umut doğurdu hem de yeterli bulunmadı. Başta Birleşik Krallık
ve Japonya olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de 2050 net
sıfır emisyon taahhüdü altına girmeye devam etti. Yani, COP26 2020 yılında
gerçekleştirilememiş olsa da daha önceki “başarısız” addedilen COP’larda elde
edilebilen kazanımlardan çok daha öte iklim adımları atılmış oldu.
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1.3.1. İnsanlık İçin Kırmızı Alarm
Paris Anlaşması’nda her beş yılda bir yapılması öngörülen küresel durum
değerlendirmesi ile politika yapımı ve küresel iklim müzakerelerine ilişkin
süreçlerde başvurulacak başlıca bir kaynak olarak görülen Altıncı Değerlendirme
Raporu, COP26 müzakereleri için önemli bir referans oldu. Birinci Çalışma
Grubu’na İlişkin Altıncı Değerlendirme Raporu, insan faaliyetlerinin iklim
değişikliği üzerindeki etkisine işaret ederken, daha hızlı ve kararlı adımlar
atılmadığı takdirde “geri döndürülemez” değişimlerin gerçekleşmesinin mümkün
olduğuna işaret etti. Önümüzdeki yıllarda CO2 ve diğer sera gazı emisyonlarında
önemli oranda azalma gerçekleşmediği takdirde, 21’inci yüzyılda 1,5°C ve 2°C'lik
küresel ısınma sınırlarının ötesine geçileceği belirtildi.
Diğer yandan, her COP’tan önce geleneksel olarak yayımlanan Emisyon
Açığı Raporu, COP26 öncesinde de yayımlandı. “İklim taahhütlerinin yerine
getirilmediği bir dünya” sloganıyla yayımlanan 2021 Emisyon Açığı Raporu27 da
Altıncı Değerlendirme Raporu’na işaret ederek birkaç on yıl içinde 1,5°C sınırının
aşılması olasılığının %50 olduğunu hatırlattı. Raporda, hâlihazırda “zayıf” olarak
saptanan iklim hedeflerinin bile yerine getirilmemiş olması eleştirildi. Paris
Anlaşması kapsamında güncellenen ulusal katkı beyanlarının, önceki katkı
beyanlarına kıyasla tahmin edilen 2030 yılı emisyon seviyesini yalnızca %7,5
azaltacağı için oldukça yetersiz olduğu vurgulandı. Zira raporda, 2030 yılına
yönelik yeni veya güncellenmiş ulusal katkı beyanları ve diğer azaltım taahhütleri
ile küresel ısınmanın 2,7°C; net sıfır hedeflerinin etkili bir şekilde uygulanması
hâlinde ise 2,2°C ile sınırlandırılabileceği öngörülüyor.

1.3.2. Yeni Taahhütler, Daha Kapsamlı İklim Hedefleri
Fiziksel ve çevrim içi olarak yaklaşık 50 bin katıldığı COP26, bu zamana kadar
en fazla kişinin katıldığı COP olarak tarihe geçti. COP26’nın ilk iki gününde
gerçekleşen COP26 Dünya Liderleri Zirvesi’nde, yaklaşık 120 devlet ve hükümet
başkanı bir araya gelerek yeni ve daha iddialı taahhütler ortaya koydu. Ancak
COP26’dan kısa bir süre önce düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne de katılmayan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in COP26’ya
da katılmamış olması eleştirilerin odağındaydı. Bunun üzerine Rusya Devlet Lideri
Putin, 2060 yılına kadar karbon nötrlük taahhüdü ile bu doğrultuda uzun vadeli
bir iklim stratejisini kabul ettiğini duyurarak eleştirileri reddetti. Diğer yandan Çin
de ABD ile ortak bir duyurusu yaparak mevcut on yıl içinde emisyonları azaltmak
için birlikte daha iddialı iklim eylemleri için çalışacaklarını açıkladı.
COP26 Dünya Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin birkaç
gün içinde ormancılık ve tarım, petrol ve doğal gaz sektörlerinde emisyonları
azaltmaya ilişkin tedbirler alacağını açıkladı. Bununla birlikte Hindistan, Tayland,
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Nepal, Nijerya ve Vietnam liderlerinin de yeni net sıfır emisyon taahhütleri
vermesiyle, küresel ekonominin %90’ı net sıfır taahhüdü altına girmiş oldu.
Diğer yandan, dünya ormanlarının %85’ini temsil eden en az 110 lider 2030
yılına kadar ormansızlaşmayı ve arazi bozulmasını durdurma ve tersine çevirme
taahhüdünde bulundu. AB, buna ek olarak dünya ormanlarını korumak için 1
milyar avro taahhüdünde de bulundu.
CO2’den sonra iklim değişikliğine en fazla katkıda bulunan metana karşı
da bir küresel iş birliği kuruldu. Küresel Metan Taahhüdü girişimi altında
küresel ekonominin %70’ini temsil eden 104 ülke, 2030 yılına kadar metan
emisyonlarını en az %30 azaltma taahhüdü verdi.

1.3.3. Temiz Enerji İkilemi Devam Ediyor
Enerji, sera gazı emisyonlarının üçte ikisine neden olduğu için iklim değişikliği
ile mücadelede enerji sektörünün önemi göze çarpıyor. Özellikle elektrik
üretimi, enerjiye bağlı CO2 emisyonlarının %40’ını oluşturduğu ve elektrik nihai
kullanıma bağlı enerji talebini karşılamak için kullanıldığından28 enerji sektörü
temiz enerji dönüşümlerini gerçekleştirmek açısından kritik bir sektör. Ancak,
mevcut enerji eğilimleri, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon senaryosuyla uyum
sağlamıyor.
COVID-19 salgını nedeniyle 2020 yılında enerji üretimi ve atmosfere salınan
sera gazı emisyonları azalsa da son dönemde fosil yakıt kullanımı yeniden artış
eğilimi gösteriyor. Özellikle kömüre bağlı enerji üretiminin diğer fosil yakıtlara
bağlı elektrik üretiminden daha karbon yoğun bir süreç olduğu biliniyor. 2050
yılına kadar net sıfır senaryosunun gerçekleşmesi için 2030 yılına kadar kömüre
bağlı elektrik üretiminin her yıl %11 azaltılması; 2040 yılına kadar da tamamen
durdurulması gerekiyor.29 Bu nedenle, kömüre karşı kurulan iş birliklerinin de
hız kazandığı görülebiliyor. COP26’da 23 ülke daha 30 yıl içinde kömüre yatırım
yapmayı durdurma sözü verirken, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık başta olmak
üzere 20 ülke yurt dışında kömür, petrol ve doğal gaz yatırımını sonlandırarak
her yıl yenilenebilir enerjiye 1,8 milyar dolar yatırım yapma taahhüdü verdi.
Ancak, Çin, Japonya, Kore, ABD ve Avustralya gibi ekonomileri büyük oranda
kömüre dayalı ülkelerin kömürü aşamalı olarak durduran ülkelerden biri
olmaması COP26’da hayal kırıklığına uğratan gelişmelerden biri oldu.
Diğer yandan, fosil yakıt endüstrisinin bu kritik dönemde boş durmadığı
görülebiliyor. Yapılan bir analize göre, iklim zirvesine katılan 503 kişinin
fosil yakıt endüstrisi ile bağı bulunuyor. Fosil yakıt endüstrisinden oluşan
delegelerin sayısı, 479 kişiden oluşan ve COP26’da en fazla delegeye sahip ülke
olan Brezilya’dan bile daha fazla.30 COP26’daki fosil yakıt endüstrisine çalışan
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grupların çoğu büyük çaplı petrol şirketleri tarafından destekleniyor ve karbon
dengeleme ve ticaretini teşvik ederek petrol ve doğal gaz çıkarmaya devam
etmeyi amaçlıyor. Bu grupların zirvedeki varlığı, “iklim eylemleri olarak yanlış
çözümler sunarak fosil yakıtların yer altında kalması gibi basit ve net çözümleri
engelledikleri” için çevre grupları tarafından protesto ediliyor. Çevre grupları,
tütün sektöründeki tüm lobicilerin DSÖ toplantılarına katılması yasaklanana
kadar DSÖ’nün tütünü yasaklama konusunda ciddi olmadığını savunurken,
petrol ve doğal gaz şirketlerinin de COP’larda aynı muameleyi görmesi
gerektiğini ifade ediyor.
Fosil yakıt sektörünün geleceğine bakıldığında da pozitif bir tablo çizilemiyor.
Urgewald adlı bir STK’nın temsilcisi, doğal gaz ve petrol üreticilerinin en az
%96’sının varlıklarını genişletmeyi düşündüğünü söylerken, bu genişlemedeki
yeni projelerin yaklaşık %50’sinin en kirli üretim yollarıyla yapılacağını
vurguluyor. G20 ülkelerinin 2018 ile 2020 yılları arasında yenilenebilir enerjiye
harcananın 2,5 katını, yani 188 milyar doları, fosil yakıtlara harcayarak yanlış bir
yolda olduğunun altını çiziyor.31 Bununla birlikte, başta petrol endüstrisinde
olmak üzere, birçok fosil yakıt endüstrisinde yeşil badana yapılmaya da devam
ediliyor.
Benzer bir şekilde, ticaretin de yanlış bir istikamette olduğu görülebiliyor. İklim
değişikliğine katkısı olduğu bilinen fosil yakıtların ticaretinin son 20 yılda büyük
oranda artış gösterdiği bilinen bir gerçek. 2000 yılından bu yana en kirletici fosil
yakıt olarak bilinen kömür ticareti hacminin 2,5 katına çıktığı hesaplanıyor.32
UNCTAD verilerine göre,33 2020 yılında COVID-19 salgınının getirdiği ekonomik
krizle birlikte dünyada fosil yakıt ticareti düşmüşken, 2021 yılında tekrar bir
yükseliş yaşandığı görülüyor. Hatta, kömür ticaretinin 2021 yılında COVID-19
öncesi seviyelerinden bile daha yüksek olduğu göze çarpıyor. Diğer yandan,
yenilenebilir enerjinin fosil yakıtlara kıyasla daha stabil bir enerji kaynağı
olduğu görülebiliyor zira yenilenebilir enerji 2020 yılında bile yükseliş gösteren
tek enerji kaynağı.
Görsel 1: Küresel Fosil Yakıt Ticaretinin Yıllar İçindeki Gelişimi
Kömür
Doğal gaz
Petrol
Yenilenebilir
enerji üretimi

Kaynak: UNCTAD
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1.3.4. Bitmek Bilmeyen Müzakereler
Müzakereler, COP’ların en önemli parçalarından biri. Taahhütlerin yalnızca
taahhüt olarak kalmaması, aynı zamanda hayata geçirilmesi için müzakerelerin
başarılı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor.
Bir önceki COP’u başarısız kılan faktörlerden bazıları, “iklim aciliyeti” kelimesinin
sonuç belgesine eklenmesinin engellenmesi ve Brezilya’nın arazi kullanımına
ilişkin tedbirlerin alınmasında zorluklar çıkarması sonucunda müzakereleri
tıkamasıydı. Ancak müzakerelerdeki en büyük sorun Paris Anlaşması’nın
uluslararası karbon ticaretine ilişkin 6. Maddesi üzerinde mutabakata
varılamamasıydı. Başta Avustralya ve Brezilya gibi ülkeler, Kyoto Protokolü
zamanından kalan Temiz Kalkınma Mekanizması kredilerinin korunmasını
istedikleri için Paris Anlaşması kazanımlarını tehdit etmekte suçlandı. Zira,
bu ülkelerin sahip oldukları kredileri kullanarak emisyonlarını düşürmeye
çalışmaları, ek olarak %0,1 oranında küresel ısınmaya neden olabileceği34
için Paris Anlaşması hedefleriyle de ters düşmekteydi. Müzakerelerde
ortak kuralların belirlenememesi nedeniyle Paris Anlaşması kural kitabı da
hazırlanamamıştı.
COP26, yıllardır çözülmesi mümkün olmayan tüm bu sorunların ele alınması
için kritik bir platform olarak görülmekteydi. COP26’ya katılan Avrupa
Komisyonunun Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan Sorumlu Kıdemli Başkan
Yardımcısı Frans Timmermans da diğer en çok emisyon üreten ülkeleri “karbon
nötrlük veya iklim nötrlük için sadece tarih beyan etmemeleri, aynı zamanda
politikalar ortaya koymaları” için ikna etmeyi planladığını söylüyordu. Bu
doğrultuda Birleşik Krallık’ın COP26 Başkanlığı, tüm ülkelerin 2022 yılına kadar
net sıfır stratejileri oluşturmaları ve eylemlerini hızlandırmaları gerektiğini
belirten bir sonuç taslağı35 hazırlayarak bu taslağı tartışılmak üzere müzakereye
açtı. Böyle bir belgeye, ilk defa fosil yakıt sübvansiyonlarının durdurulması
çağrısının ve “kayıp ve zararların” da dâhil edilmesi bir yandan olumlu
karşılanırken, diğer yandan da yeteri kadar iddialı olmadığı için eleştirildi.36
Daha önceki COP’lar gibi COP26’da da sonuç bildirgesinde uzlaşıya varmakta
sorunlar yaşandı. Fosil yakıtlara ilişkin dilin ne kadar sert olacağına ilişkin
anlaşmazlıkların devam etmesi nedeniyle çıkmaza giren müzakerelerin
sonucunda 12 Kasım 2022’de bitmiş olması gereken COP26, bir gün daha
ertelenmek zorunda kaldı. 13 Kasım’a uzayan müzakerelerin sonucunda
varılan “küresel uzlaşı”, küresel iklim rejiminin içinde neredeyse 200 Taraf’ın
çıkarları ve amaçları arasında hassas bir denge kurma amacını taşıdı. “Glasgow
İklim Paktı” (Glasgow Climate Pact)37 olarak da adlandırılan sonuç bildirgesiyle
gelen en büyük kazanımlardan biri, yıllar sonra bir COP sonuç belgesinde fosil
yakıtların küresel ısınmaya neden olduğuna dair bir hükme yer verilmesi oldu.
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İklim Paktı doğrultusunda kolektif iklim eyleminin üç önemli sütununda daha
iddialı eylemler üzerinde uzlaşıya varıldı:
Bu sütunlardan ilki olan “uyum”, müzakerelerde en fazla vurgulanan
konulardan biriydi. Taraflar, uyum konusundaki küresel hedefi tanımlamak için
bir çalışma programı kabul ederken, COP25’te hayal kırıklığı yaratan Santiago
Kayıp ve Hasar Ağı’nın (Santiago Loss and Damage Network) iklim değişikliğine
bağlı kayıp ve hasarların azaltılması konusundaki fonksiyonlarının artırılması
konusunda anlaşmaya vardı.
İkinci sütun olan “finansman” konusunda gelişmekte olan ülkelere finansman
desteğine devam edilmesi gerekliliğinde uzlaşıya varıldı. Gelişmiş ülkelerden
gelişmekte olan ülkelere yıllık 100 milyar dolar sağlanması taahhüdü yeniden
tasdik edilirken, uyum finansmanının en az iki katına çıkarılması konusunda
da anlaşıldı.
Son sütun olan iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması konusunda da
küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlandırılması yolunda devam etmekte olan
emisyon açığını mevcut on yıl içinde azaltmak için çalışılmasında anlaşıldı.
Tarafların daha fazla emisyon azaltımı yapmaları ve ulusal eylem taahhütlerini
Paris Anlaşması ile uyumlu hâle getirmeleri teşvik edildi.
Glasgow İklim Paktı’nın en önemli çıktısı, Paris kural kitabının altı yılın sonunda
sonuçlandırılması oldu. Daha önceki yıllarda bir türlü uzlaşıya ulaşılamayan
karbon piyasalarına ilişkin 6. Madde’nin temel normlarında sonunda
uzlaşılmaya varılarak Paris Anlaşması’nın tamamen işlevsel hâle gelmesi
mümkün kılındı. Böylece iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve uyumun
desteklenmesine ilişkin piyasa içi ve piyasa dışı yaklaşımlar konusunda
kesinlik ve tahmin edilebilirlik tesis edilmiş oldu. Bu durumda, ülkeler emisyon
sertifikalarını BM’ye bildirerek iki kez sayılmasının önüne geçecek ve ulusal
katkı beyanlarına yönelik olarak yalnızca 2013-2020 yıllarında üretilen
Sertifikalandırılmış Emisyon Azaltımları’nı kullanabilecek.38 Güçlendirilmiş
Saydamlık Çerçevesi’ne ilişkin müzakereler de sonuçlandırıldı.
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COP26 ve İklim Paktı’nın pozitif yanlarının yanında hayal kırıklığı yaratan
detaylar da bir hayli fazlaydı. Paktın, 1,5°C hedefini ulaşılabilir kıldığına dair
bazı görüşler ifade edilse de taahhütlerin hızla hayata geçirilmediği takdirde
hedefin gerçekten ulaşılabilir kılınması zor görünüyor. Zira COP26 sırasında
verilen emisyon azaltımı taahhütleri de göz önünde bulundurulduğunda
küresel ısınmanın ancak 2,4°C ile sınırlandırılması mümkün görülüyor.39
COP26’yı ve İklim Paktı’nı hayal kırıklığı kılan faktörlerden biri, iklim değişikliğine
bağlı kayıp ve hasarları gidermeleri için gelişmekte olan ülkelere finansman
sağlanmasına ilişkin somut bir taahhüde yer verilmemesi oldu. Ayrıca İklim
Paktı’nda uyum finansmanı konusunda da gelişmiş ülkeler hâlâ daha güçlü

taahhütlere yer vermiyor. 100 milyar dolar taahhüdü yeniden tasdik edilirken,
bu rakamın yükseltilmesi konusunda somut bir taahhüt ortaya koyulmuyor.
Daha güçlü bir finansman taahhüdü vermek bir yana, gelişmiş ülkeler henüz
100 milyar dolar taahhüdünü bile tam anlamıyla yerine getirmiyor.
Ancak COP26’ya damga vuran en önemli anlardan biri, COP26 Başkanı Alok
Sharma’nın İklim Paktı’nda yer alan “azaltılmamış kömür enerjisinin ve fosil
yakıtlara yönelik verimsiz sübvansiyonların aşamalı olarak durdurulması”
hükmünün kömür ile alakalı kısmının son dakikada Çin ve Hindistan
tarafından “azaltılmamış kömür enerjisinin aşamalı olarak azaltılması”
olarak değiştirilmesi karşısında gözyaşlarını tutamaması oldu. Bu durum
üzerine Alok Sharma, kömüre ilişkin güçlü bir dil kullanılmadığı için bazı
delegasyonların hayal kırıklığına uğramalarını anladığını söyleyerek süreç
böyle sonlandığı için üzgünlüğünü dile getirdi. Daha önce G20 Liderler
Zirvesi’nde yaşanan ve COP26’da çözülmesi amaçlanan bu durum, COP26’da
da çözümsüz kaldı. Bu fazlasıyla endişe verici zira IEA Başkanı Fatih Birol’a göre,
küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırabilmek için 2030 yılına kadar dünyadaki 8
bin 500 kömür santralinin %40’ının kapatılması ve yeni kömür santrallerinin
açılmaması gerekiyor.40 Aynı zamanda Pakt’ta petrol ve doğal gazın aşamalı
olarak durdurulması hakkında herhangi bir hükmün bulunmaması da Pakt’ın
eleştirildiği yönlerinden biri.
Ancak, COP26 ve Glasgow İklim Paktı’na genel olarak bakıldığında, hem
olumlu hem de olumsuz tepkilerin ifade edildiği görülüyor. Kimileri COP26
sonuçlarını “en az kötü sonuç” (least worst outcome) olarak görerek, hem hayal
kırıklıklarını ifade ediyor hem de ülkeler arasındaki görüş farklılıkları arasında
kurulabilecek en iyi dengenin bu olduğunu kabul ediyor. Başta Türkiye, Nijerya,
Palau, Filipinler ve Şili, sonucun kusursuz olmadığını ancak metni tamamen
desteklediklerini söyleyen ülkelerden bazıları. Sonuç olarak, UNFCCC İcra
Direktörü Patricia Espinosa’nın da dediği gibi “Müzakereler asla kolay değil. Bu,
görüş birliği ve çok taraflılığın doğasında var.” 41 7-18 Kasım 2022’de Mısır’da
gerçekleşmesi öngörülen COP27’ye kadar ülkelerin ulusal planlarını yeniden
gözden geçirmesi ve daha güçlü emisyon azaltımı taahhütleri ile müzakere
masasına oturmaları bekleniyor.

1.4. Değişen ABD İklim Politikası
Paris Anlaşması’nın imzaya açıldığı tarihte dönemin ABD Başkanı Barack
Obama’nın liderliğindeki ABD, Anlaşma'yı imzalayarak siyasi anlamda
sorumluluklarını yerine getireceğini beyan eden yaklaşık 175 ülkeden biri
olmuştu. Ancak 2016 yılının kasım ayında gerçekleştirilen ABD genel seçimleri,
ABD’nin Anlaşma’ya yönelik tutumunun değişimiyle sonuçlandı.
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Zira, anketlerde önde giden iki adaydan biri olan Donald Trump ABD genel
seçimlerine yönelik seçim kampanyasında, iç politikada göçmen karşıtlığı
ve yabancı düşmanlığı, dış politikada da “Önce Amerika” odaklı ticaret
politikasıyla ülkesinde fosil yakıt temelli büyümeyi teşvik ederek korumacı bir
tavır güdeceğinin sinyallerini vermişti.
20 Ocak 2017 tarihinde göreve başlayan Donald Trump, iklim inkârcılık
yaklaşımının bir nevi lideri oldu. ABD Başkanı Donald Trump, seçilmeden
önce de vadettiği üzere, ABD’nin kendinden önceki dönemde imzalanan
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’ndan ve Paris Anlaşması’ndan “ABD
ekonomisine zarar verecekleri” ve “dezavantaj oluşturacakları” gerekçeleriyle
çekildiğini duyurdu. Bu durum, küresel çapta en fazla sera gazı salınımı yapan
ikinci, kişi başına en fazla sera gazı salınımı yapan birinci ülke olan ABD’nin
üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyeceği şeklinde yorumlanırken,
ABD 4 Kasım 2019 tarihinde BM’ye Anlaşma'dan çekileceğini açıklayan bir
bildiri göndererek ayrılma sürecinin resmen başlatıldığını duyurdu. Ancak,
anlaşmadan 2020 yılına kadar resmî olarak çıkmanın olanaksız olması ve
ABD’nin bazı eyaletlerinin Paris Anlaşması uyarınca belirlenen hedeflere sadık
kalacakları yönünde tutum belirlemesi geleceğe dair umutların tamamen
suya düşmediğini gösterdi.
Dönemin ABD Başkanı Trump’ın iklim inkârcı politikaları yalnızca ABD’nin
değil, benzer eğilimlere sahip ülkelerin iklim politikalarını da etkiledi. İklim
inkârcı ve “Tropiklerin Trump’ı” olarak da bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair
Bolsonaro’nun da ABD’nin bu duruşundan yararlanarak daha az iddialı iklim
hedefleri ortaya koyduğu görülebiliyordu. Hatta Trump, G20 toplantısı sonuç
bildirgesinde Suudi Arabistan, Endonezya ve Türkiye gibi G20 ülkelerinin Paris
Anlaşması’na karşı tutum almaları için girişimlerde de bulunmaktaydı.42 Ancak
ABD’nin aleyhine sonuçlanan müzakerelerin ardından, 19+1 formülüyle diğer
G20 ülkeleri Paris Anlaşması’na adanmışlıklarını yeniden belgeye yansıtmıştı.
Diğer yandan, 2020 ABD genel seçimlerinde Donald Trump’ın rakipleri, iklim
değişikliği gerçekliğini göz önünde bulunduran ve buna uygun cevaplar
vermeye çalışan iklim politikalarını seçim kampanyalarını kamuoyuyla
paylaştı. Donald Trump’ın en büyük rakibi Demokrat Joe Biden, kendi adını
verdiği bir planla, ABD’nin 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjiye
dayanan ekonomi ve net sıfır emisyon hedeflerini benimseyeceğini ve ilkim
değişikliği konusunda öncü bir rol oynayacağını açıkladı.
Seçimler Donald Trump’ın aleyhinde sonuçlanırken, 46’ncı ABD Başkanı Joe
Biden oldu. 20 Ocak 2020 tarihinde görevine başlayan ABD Başkanı Biden,
küresel iklim rejiminin parçası olmak ile yetinmeyerek yeniden lider bir ülke
olma amacını da taşıdı. Bunun en önemli örneği İklim Liderler Zirvesi oldu.
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ABD, “yeniden oyunda” olduğunu tüm dünyaya göstermek için Dünya Günü
vesilesiyle 40 ülkenin liderlerini bir araya getiren İklim Liderler Zirvesi’ni 22-23
Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirdi.
ABD, İklim Liderler Zirvesi vesilesiyle güçlü 2030 iklim hedefi de ortaya koydu.
2030 yılında sera gazı emisyonlarını 2005 yılına kıyasla yarı yarıya indirme
hedefiyle ABD, daha önce Obama yönetimi tarafından verilen taahhüdün
neredeyse iki katı daha iddialı bir 2030 hedefi ortaya koymuş oldu. Biden
yönetimi iklim hedeflerinin, altyapı ve inovasyona yatırım yaparak, istihdam
yaratan bir ekonomik iyileşmeyi teşvik ederek, temiz hava ve temiz suya
erişim ile çevresel adaleti geliştirerek ve temiz enerji ürünlerini ABD’de
üreterek gerçekleştirilmesinin amaçlandığını açıkladı. Bunların yanı sıra
Biden, kendini Trump döneminin en önemli sorunlardan biri olan iklim
finansmanı konusunu da çözmeye adayarak ABD’nin 2024 yılına kadar her yıl
gelişmekte olan ülkelere yapılacak iklim finansmanını da iki katına çıkarmayı
amaçladığını açıkladı.
Sonuç olarak Joe Biden, ABD’yi diğer ülkeleri iklim taahhütlerini zayıflatmayı
amaçlayan bir ülkeden, hem daha güçlü iklim hedefleri ortaya koyan hem
de diğer ülkeleri iklim değişikliği ile mücadeleye teşvik eden bir ülkeye
dönüştürdü.
Kasım 2021’de yasalaşan İki Partili Altyapı Yatırımı ve İstihdam Yasası (The
Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act)43 ve Yeniden Daha İyisini İnşa
Et (Build Back Better)44 çerçevesi de büyük oranda ABD’nin iklim gündemini
ilerletmek amacını taşıyor.
ABD’nin iklim krizini atlatabilmesini sağlayacak ilk önemli yatırım olan ve
neredeyse bir yüzyılın altyapı ve rekabet edebilirliğine yönelik en büyük
uzun vadeli yatırımı kabul edilen İki Partili Altyapı Yatırımı ve İstihdam Yasası,
iklim değişikliği ile mücadele etmenin yanı sıra, çevresel adaletin ilerletilmesi
ile iyi maaşlı ve sendikalı istihdamın yaratılmasını hedefliyor. Sağlıklı ve
sürdürülebilir ulaştırma seçeneklerini vatandaşlara sunabilmek için 105 milyar
dolarlık yatırımla toplu taşıma araçlarını modernize edecek ve yayılmasını
sağlayacak olan ABD, bu kapsamda ayrıca dirençliliği güçlendirecek, temiz
içme suyu sağlayacak, kirliliği ele alacak ve enerji altyapısını elektriklendirecek
yatırımlar da yapmayı planlıyor.
ABD Başkanı Biden, sera gazı emisyonlarını 2030 yılında 1 gigatonun çok
üzerinde azaltmayı ve başlıca bir temiz enerji ekonomisi olmayı içeren
Yeniden Daha İyisini İnşa Et çerçevesini ABD tarihindeki iklim değişikliği ile
mücadeleye yönelik en büyük çaba olarak tarif ediyor. Bu kapsamda temiz
enerji ve iklim yatırımlarına 555 milyar dolar değerinde bir yatırım yapılmasını
amaçlıyor.
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ABD’nin Biden başkanlığında ortaya koyduğu iklim hedefleri, kendinden
önceki hükümete kıyasla daha iddialı olsa da mevcut hâliyle Climate Action
Tracker tarafından “yetersiz”45 bulunuyor. Biden’ın verdiği büyük çaplı
vaatlerin hayata geçirilmesi konusu henüz çok da umut vermiyor. Zira, Batı
Virginia başta olmak üzere, Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen 19 eyaletin
ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde açtığı bir dava ABD’nin iklim hedeflerini
suya düşürecek bir potansiyele sahip. Bu davada davalılar, Çevre Koruma
Ajansı’nın fosil yakıt santrallerinden kaynaklanan emisyonu azaltmak için
katı düzenlemeler uygulama kabiliyetine karşı çıkarken, bunu yalnızca
Kongrenin düzenleyebileceğini beyan ediyor.46 ABD Yüksek Mahkemesinde
muhafazakar görüşlerin ağır bastığı ve muhafazakarların iddialı iklim
politikalarına mesafeli oldukları düşünülecek olduğunda Biden’ın otoritesinin
kısıtlanabileceği öngörülüyor. Ayrıca 2022 ABD ara seçimlerinde Biden’ın
Kongrede kontrolü kaybedebileceği endişeleri de buna ekleniyor.

1.5. Çin’in Fosil Yakıt İkilemi
Küresel çapta en fazla sera gazı emisyonuna neden olan Çin’in iklim hedefleri,
küresel ısınmayı sınırlandırmak için çok önemli. 2016 yılında tek başına küresel
emisyonların %25,76’sına neden olan Çin,47 iklim değişikliği ile mücadelede
rol alması gereken en önemli aktör. Ancak Çin bir zamanlar bu mücadelede
AB ile birlikte liderliğe oynarken, son yıllarda ivme kaybetmeye başladı.
Çin, 2009 yılında GSYH başına CO2 emisyonlarını 2020 yılına kadar 2005 yılına
kıyasla %40-45 oranında azaltacağını duyurmuştu. Bununla birlikte, birincil
enerji tüketiminde fosil olmayan yakıtların payını yaklaşık %15 yükselteceğini
ve orman alanını 40 milyon hektara çıkaracağını beyan etmişti.
Çin, UNFCCC’ye sunduğu Ulusal Katkı Beyanı’nda 2030 yılına yönelik
taahhütler verdi: 48
• 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarının düşme eğilimine girmesi ve hatta
bunun daha erken gerçekleşebilmesi için daha çok çaba gösterilmesi,
• Birim GSYH başına CO2 emisyonlarının 2005 seviyesine kıyasla %60-65
azaltılması,
• Fosil olmayan yakıtların birincil enerji tüketimindeki payının yaklaşık
%20'ye çıkarılması,
• Orman alanının 2005 yılına kıyasla 4,5 milyar m3 artırılması.
Çin ayrıca, 2017 yılından beri yeni kömürlü termik santral projelerinin yatırım
getirisi, elektrik talebi ve çevresel kaygılar açısından değerlendirilmesine
dayalı bir kömür yatırımları uyarı sistemi geliştirdi. Buna göre, 38 bölgedeki
kömürlü termik santral projelerinin fizibilitesi kötü, orta veya iyi olarak
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değerlendiriliyor. Kötü olarak değerlendirilen bölgelerde yeni kömür
yatırımının ise prensip olarak yasaklanması gerekiyor.
2021 Emisyon Açığı Raporu’na göre Çin’in mevcut politikalarıyla 2030 hedefini
fazlasıyla yerine getirmesi bekleniyor.49 Ancak ABD’nin Paris Anlaşması’ndan
çekilmesiyle iklim değişikliği ile mücadelede AB ile birlikte liderlik koltuğuna
göz kırpan Çin, son yıllarda liderlik pozisyonundan uzaklaştığı gerekçeleriyle
eleştirilmeye başladı. Nisan 2019'da Çin, yeni kömür yatırımını yasaklayan
bölgelerin sayısını 24'ten 21'e düşüren en son risk derecelendirmesini
yayımlayarak kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu. Eleştirilerin gerekçesi,
değişikliğin kömür enerjisinin gelişimini teşvik edebileceği ve enerji
sektörünün karbondan arındırılmasını yavaşlatabileceğiydi. Ayrıca
yenilenebilir enerji fiyatlarının düşmesinden dolayı Çin hükümetinin
yenilenebilir enerjiye yönelik sübvansiyonları kesmesi ve Kuşak ve Yol Girişimi
kapsamında diğer ülkelerde kömürlü termik santrallerin kurulması için 30
milyar dolar harcaması da eleştirilerden bazılarıydı.50 Bunların yanı sıra Çin,
2030 yılı iklim hedeflerini iyileştirmek amacıyla güncellemekte geciktiği için
de eleştirilmekteydi.51
Bu eleştirilerin ortasında AB, küresel çapta en fazla sera gazı emisyonuna
neden olan Çin’in daha fazla çaba göstermesine ön ayak olmak için eyleme
geçme kararı aldı. 14 Eylül 2020’de gerçekleştirilen çevrim içi AB-Çin
Zirvesi’nde Çin’in 2025 yılına kadar emisyonlarını düşüş eğilimine geçirmesi,
2060 yılına kadar iklim nötr hâle gelmesi ve ülke sınırları içinde veya dışında
yeni kömürlü termik santrallere yönelik teşvik sağlamayı bırakması için
“yeşil diplomasi”sini kullanma kararı aldı. Öyle ki bazı kaynaklara göre AB,
Çin bu taahhütlere uymadığı takdirde Çin şirketlerine cezai bir önlem olarak
karbon vergisi uygulamak zorunda kalacağı konusunda uyardı.52 AB-Çin
Zirvesi’nde, iki taraf da iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik konularında ortak
iddialı taahhütler gözetmek için Yüksek Düzeyli Çevre ve İklim Diyaloğu’nu
tesis etme kararını beyan etti. AB ayrıca Çin’i kendi ulusal emisyon ticaret
sistemini oluşturması yönünde teşvik etti.53
AB’nin Çin ile kurduğu yeşil diyalog meyvesini kısa süre içinde verdi. Zirveden
bir gün sonra Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin’in gerçekleştirdiği
basın toplantısında54, Wenbin Çin’in iklim değişikliği konusunda daha fazla
katkıda bulunma konusunda gönüllü olduğunu ve iklim değişikliğine
yönelik yarım yüzyıllık vizyon oluşturmayı planladığını açıkladı. Bu vizyona,
CO2 emisyonlarının düşüş eğilimine geçmesinin ve karbon nötr bir Çin
hedefinin de dâhil olduğunu dile getirdi. Ancak en önemlisi, Çin 22 Eylül
2020’de toplanan BM Genel Kurulu’nda 2060 yılına kadar karbon nötr bir
ülke olma sözünü verdi. Bu da AB’nin yeşil diplomasisinin kısa bir süre içinde
etkisini gösterebilecek kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ancak Çin, AB’nin dile
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getirdiği 2025 yılına kadar emisyonlarda düşüş hedefini dikkate almayarak
emisyonlarının en geç 2030 yılına kadar düşüş eğilimine geçeceği sözünü
yeniledi. Çin’in 2060 yılı hedefi iklim değişikliği ile mücadelede umut yaratsa
da Çin’in “jeopolitik amaçlar için iklim gündemini bir koz olarak kullandığı”
yorumları da eksik olmadı. Zira Çin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın iklim
değişikliği konusunu ele alma konusundaki çekincelerinden faydalandığı
da yapılan yorumlar içerisindeydi. BM Genel Kurulu’nda Çin Devlet Başkanı
Xi Jinping’in iklim taahhüdünü Başkan Trump’ın konuşmasından sadece
dakikalar sonra vermesi, gözlemciler tarafından “cesur ve hesaplanmış bir
hamle” olarak görüldü.55
Tüm dünya tarafından sevinçle karşılanan bu hamle, kimilerine göre
küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlandırılması için yeterli olmasa da, 2°C ile
sınırlandırılmasını mümkün kılıyor. Climate Action Tracker’a göre, Çin 2060
yılından önce karbon nötrlük hedefini yerine getirirse, iklim değişikliği
projeksiyonları 0,2-0,3°C oranında azalacak. Bu da Climate Action Tracker’ın
hesapladığı en yüksek azaltım senaryosu olarak tarihe geçiyor.56 Bu hedef
ayrıca, ABD başta olmak üzere, diğer başlıca salınım yapan ülkeler üzerinde
bir baskı da kuruyor. Ancak Çin, AB’nin ve Birleşik Krallık’ın 2050 hedefleri
gibi iklim nötr olmayı vadetmiyor, şimdilik sadece karbon nötrlük vadediyor.
Climate Action Tracker da Çin’in politika ve eylemlerinin yüksek derecede
yetersiz olduğunu ortaya koyuyor. 57
Küresel nüfusun yaklaşık %60’ını etkilediği düşünülen ve tarihin en büyük
altyapı projesi kabul edilen Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi (Belt and Road Initiative),
bağlantısallık, büyüme ve kazan-kazan ortaklıklar vadederken,58 yalnızca
siyasi egemenlik açısından değil, çevresel etkiler açısından da birtakım
riskler barındırıyor. Bu çevresel risklerin başında fosil yakıttan enerji üretimi
finansmanının teşviki ve biyoçeşitliliğin bulunduğu ekolojik açıdan kırılgan
bölgeler ve alanlarda altyapı projelerinin hayata geçirilmesi geliyor. Yapılan bazı
analizlere göre, Kuşak ve Yol Girişimi’nin bir parçası olmayan tüm ülkeler iklim
hedeflerini yerine getirmeyi başarsa bile Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki
projelerin çevresel standartlara uyum sağlamaması durumunda küresel
ısınmada 2,7°C’lik bir artış söz konusu.59 Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki
yalnızca ulaştırma altyapılarının dünya çapında CO2 emisyonlarını %0,3
artıracağı hesaplanıyor.60 Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2016 yılından beri
projeleri daha yeşil ve sürdürülebilir kılma vaadini sürdürürken, yatırımların
tamamen çevresel standartlara uyumlu hâle getirilmesi konusunda somut
adımlar atamadı. Kenya, Mısır ve Bangladeş, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında
inşa edilmesi planlanan yeni kömür santrallerinin çevresel etkilerini göz
önünde bulundurarak projeyi iptal eden veya etmeyi planlayan ülkelerden
bazıları oldu.61
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21 Mart 2021’de kabul edilen Çin’in 2021-2025 yıllarını kapsayan 14’üncü Beş
Yıllık Planı da iklim hedeflerine ulaşma yolunda bazı tedbirler içeriyor. Bu plan,
20 ana hedef içerirken, bunlardan beşi çevre ile ilişkili ve bağlayıcı niteliğe
sahip. Bu hedefler, emisyon seviyelerinden ziyade, GSYH birim başına enerji ve
karbon yoğunluğu üst sınırı ortaya koymayı amaçlıyor. Plan kapsamında fosil
olmayan yakıtların oranının 2020’de %15,8’den 2025’e kadar %20’ye; nükleer
enerji kapasitesinin de 52 GW’den 70 GW’ye yükseltilmesi hedefleniyor. Ancak
Planın en fazla eleştirilen yanlarından biri ise gelecek beş yıl içinde kömüre bağlı
enerji üretiminin devam edeceğinin ancak kömür tüketiminin katı bir şekilde
sınırlandırılacağının, 15’inci Beş Yıllık Plan’da ise üretimin nihayet azalacağının
sinyallerinin verilmesiydi.
Genel olarak bakıldığında, Çin’in enerji tüketimi ve emisyon yoğunluğu
hedefleri iklim hedefiyle uyumlu görülse de planda hâlen muğlak kalmış
noktalar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi Çin’in büyüme hedefinin göreceli
olarak düşük tutulması gerekliliğinin bu planda yer almamış olması. Zira, UNDP
tarafından yapılan tahminlere göre62 küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlı tutmak
için her yıl Çin’in büyüme oranını %4,2 ile sınırlı tutması gerekiyor. Bu oranın
%5’e yükseltildiği takdirde karbon emisyonlarının %1 artması öngörülüyor.
Çin’in ayrıca, özellikle de Yol ve Kuşak Girişimi kapsamında, yurt dışında kömüre
yaptığı yatırımların durdurulması ve bunun yerine yenilenebilir enerjiye yatırım
yapılmasının önemi göze çarpıyor.
G20 Roma Liderler Zirvesi ve COP26’da da görüldüğü üzere Çin, kömürün
aşamalı olarak bitirilmesine henüz sıcak gözle bakmıyor. Bu endişe verici zira Çin
dünyanın en fazla kömür üreten63 ve tüketen64 ülkesi. Bunun yanında, 5 Mart
2022’de gerçekleştirilen Ulusal Halk Kongresi’nde Çin’in GSYH’sini %5,5 oranında
artıracağının açıklanmasının ardından bunun yeni petrol ve gaz alanları keşif
çalışmalarıyla fosil yakıtlar odağında gerçekleşeceğinin iması65 da ayrı bir endişe
kaynağı olarak göze çarpıyor.

1.6. Brexit Sonrası AB Çevre ve İklim Politikaları
Sanayi Devrimi’nin anavatanı Birleşik Krallık, AB üyeliğinin öncesinde hükümet ve
çevre düzenlemelerine tabi olan taraflara yönelik daha çok “gönüllü” yaklaşımları
içeren çevre politikaları yürütürken, üyelik sonrasında AB politikalarını kabul
etmek zorunda kalmış ve böylece gönüllü politika yapımı yaklaşımını bir kenara
bırakmak zorunda kalmıştı. Bunun sonucunda, Birleşik Krallık AB üyeliğiyle gelen
çevre politikalarına uyum sağlamakta zorluk yaşadığı için açılan çevre davalarının
da sayısı arttı.66 Ancak 1990’lı yıllarda “Brüksel merkezli” çevre politikalarına artık
tam anlamıyla uyum sağlamaya başlayan Birleşik Krallık, bununla kalmayarak
çevre kurallarının şekillendirilmesinde de birincil bir rol üstlenmeye başladı.
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Birleşik Krallık, AB-27’nin de dâhil olduğu en fazla sera gazı emisyonuna
neden olan ülkeler arasında 17’nci sırada67 yer alsa da tarihsel sorumluluk
açısından 7’nci sırada68 yer alıyor. 1973 yılında AB’ye katılan Birleşik Krallık’ta
2016 yılında gerçekleştirilen Brexit referandumundan çıkan Birlikten ayrılma
kararı, başlıca olarak birçok alandaki AB yasalarını iç politika yapım sürecinden
koparma amacı gütmekteydi. Yıllarca süren müzakerelerin sonunda da
Birleşik Krallık 31 Ocak 2020’de resmen AB'den ayrıldı. Birleşik Krallık’ın AB
üyeliğinden ayrılmasının sonuçlarının küresel iklim değişikliği ve çevre
koruma politikalarına yansımaları oldu. Zira Birleşik Krallık, Birliğin çevre ve
iklim politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında büyük paya sahip
bir ülkeydi.
2013 yılında küresel sera gazı emisyonlarının %1,55’ine, 2014 yılında AB’nin
toplam emisyonlarının yaklaşık %12’sine yol açan Birleşik Krallık, aslında
diğer üye ülkelere kıyasla azaltım hedefinde daha iyi konumdaydı. Dolayısıyla
Brexit’in kesin olarak hayata geçmesinin, AB’nin bu uzun vadeli planının
sekteye uğramasına yol açabileceği tahmin edilmekteydi.
Brexit’in gerçekleşmesi durumunda AB’den gelen mali kaynakların azalması
da ülkede iklim ve çevre koruma politikalarına ayrılan bütçenin kesintiye
uğraması anlamına geliyor. Sadece 2014-2020 bütçesinde Birleşik Krallık’a en
az 5,8 milyar avroluk AB’nin çevre ve iklim değişikliği finansmanı sağlanmıştı.69
Bütçe açığının yanı sıra, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Birleşik Krallık’ın
sera gazı emisyonuna neden olan tedbirlere iklim krizini ele alan politikalardan
daha fazla para harcadığını açıkladı.70 Buna göre Birleşik Krallık bütçesinin 40
milyar avrosu emisyonları artıracak tedbirlere tahsis edilirken, yalnızca 145
milyon avrosu çevre politikalarına sağlandı.
Brexit sonrası ilişkileri düzenlemek için Birleşik Krallık ve AB tarafından 30
Aralık 2020’de imzalanan AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması,71 30
Nisan 2021’de yürürlüğe girdi. Bu kapsamda taraflar Birleşik Krallık’ın:
• AB'nin iklim değişikliğine karşı ortak eyleminin bir parçası olmaması;
• AB Üye Devletlerinin düşük karbonlu teknolojileri geliştirmek ve
kullanmak için veya uyum önlemleri için faydalandıkları mali destekten
yararlanamaması;
• AB ETS ve iklim çaba paylaşım mekanizmasının bir parçası olmaması
konularında anlaştı.
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Diğer yandan;
• Birleşik Krallık Paris Anlaşması ve iklim değişikliği ve karbon fiyatlama
konularında gerilememeye yönelik uygulanabilir taahhütler verirken, iki
taraf da çevre koruma seviyelerini artırma taahhüdünde bulundu.
• AB ve Birleşik Krallık’ın karbon fiyatlama rejimlerini birleştirme ihtimaline
yeşil ışık yakıldı.
• Birleşik Krallık, 31 Ocak 2021 tarihinde resmen AB’den çıksa da iddialı iklim
hedefleri ortaya koymaya devam etti. Birleşik Krallık, öncelikle 2050 yılına
gelindiğinde emisyonlarda %80 oranında azaltım taahhüdünde bulunsa
da Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yayımlanmasının ardından 2050 iklim nötr
hedefi koyan ilk büyük ekonomi oldu. 2035 yılına kadar emisyonlarını
1990 yılına kıyasla %78 azaltma hedefini de benimsedi.
AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması, çevre ve iklim değişikliği alanları
da başta olmak üzere birçok alanda eşit şartlarda rekabet etme alanları ortaya
koydu. Anlaşma, geçiş süresinin ardından AB standartlarına uyumu zorunlu
tutmadığı için Birleşik Krallık’ın kendi çevre ve iklim yasalarını oluşturmasının
önü açıldı.
Birleşik Krallık’ın AB’nin çevre politikalarına tabi olmama kararının ardından
zorluklar yaşadığı konular da oluyor. Öyle ki, Birleşik Krallık’ın Brexit ardından
AB ETS’ye dâhil olmayı reddetmesi, Birleşik Krallık firmalarının emisyonlar için
AB firmalarına kıyasla %10’dan daha fazla ödeme yapmasına neden oldu.72
Birleşik Krallık salınım yaptığı her karbona 90 avrodan daha fazla öderken, aynı
birimde karbon salınımına AB en fazla 85 avro ödüyor. Bu durum, özellikle de
artan enerji fiyatları düşünüldüğünde, Birleşik Krallık firmalarını AB firmalarına
kıyasla dezavantajlı konuma sokarken, AB politikalarından çıkmanın ekonomik
açıdan dezavantajlı yanlarının olduğunu göz önüne serdi.
Climate Action Tracker, Birleşik Krallık’ın iklim hedeflerinin “neredeyse yeterli”
olduğunu gösteriyor.73 Bu, AB, ABD, Almanya, Japonya, İsviçre ve Norveç
gibi gelişmiş ülkelerin hedeflerinden daha iyi bir değerlendirme olarak göze
çarpıyor. Bilhassa Birleşik Krallık, bu kategori içindeki tek gelişmiş ülke. Birleşik
Krallık’ın ortaya koyduğu Net Sıfır Stratejisi ve orta vadeli emisyon azaltım
planları iddialı olarak tasvir edilse de bu kapsamda öngörülen tedbirlerin
yeterli oranda sera gazı azaltımı ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı bilinmiyor.
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2. AB’nin İklim Nötr Hedefleri
2.1. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Doğuşu
İsveçli aktivist Greta Thunberg’ün önderliğinde başlayan ve tüm gençlerin
desteğini alan Gelecek İçin Cuma Günleri (Fridays for the Future), Avrupa
sınırlarını aşmış, tüm dünyayı kasıp kavurmuştu. Politikacıların iklim
değişikliğine odaklanması ve bu meseleyi bir kriz olarak ele alması isteklerini
dile getiren bu gençler Avrupa gündemine oturmuş ve iklim değişikliğinin
göz ardı edilemeyecek bir konu hâline gelmesine vesile olmuştu. Greta
Thunberg politikacıları günü yaşayıp gençlerin geleceğini düşünmemekle
ile suçluyor, onlardan daha fazla çaba taahhüt etmelerini talep ediyordu.
Yalnızca gençlerin iklim eylemi çağrıları değil, aşırı sıcaklıklar ve iklime bağlı
felaketler de Avrupa vatandaşlarının gündeminde önemli bir yer kaplıyordu.
Zira, iklim uzmanları küresel ısınma nedeniyle aşırı sıcakların daha da
sıklaşacağını öne sürmekteydi.
Her ne kadar bu politikalar uzun bir süre hükümetler tarafından bir öncelik
olarak görülmese de, iklim aktivistleri ve daha önce eşi benzeri görülmemiş
aşırı sıcaklar sayesinde iklim değişikliği ile mücadele halkın da en büyük
önceliklerinden biri hâline geldi. Öyle ki, Ipsos MORI adlı bir sosyal araştırma
enstitüsü, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya,
Polonya, Slovakya, İspanya ve Hollanda gibi 11 AB üye ülkesinde yürüttüğü
anket çalışmasında seçmenlerin %77’sinin AP seçimlerinde oy vereceği
partinin küresel ısınma ile mücadeleye öncelik tanıyıp tanımadığına dikkat
edeceğini ortaya koydu.74 Bu siyasi iradenin yalnızca gençler değil, daha
büyük yaş ortalamasındaki seçmenler tarafından da koyulmuş olması
özellikle dikkat çekiciydi. Bu da demek oluyor ki vatandaşlardan politikacılara
iklim değişikliğinin bir öncelik hâline gelmesi yönünde güçlü bir talep
bulunuyordu. Bu durumda iklim değişikliği ile mücadelenin vatandaşlar
tarafından ne kadar gözetildiğini anlamak için tüm gözler AP seçimlerine
çevirdi.
AP seçimleri, iklim krizinin seçmenler için gerçekten de bir seçim kriteri
hâline geldiğini gözler önüne serdi. Öyle ki, 23-26 Mayıs 2019 tarihlerinde
gerçekleştirilen AP seçimlerinde Yeşiller, 2014 yılı seçimlerine oranla
Parlamentodaki koltuk sayısını 22 adet artırarak, 751 koltuktan 74’üne sahip
olma hakkını kazandı. Başarının en büyüğünü de Almanya’da yaşadı. Zira
Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in liderliğinde olduğu Hristiyan Demokrat
Birlik Partisi'nin oy oranına çok yaklaşarak Almanya’nın ikinci en çok tercih
edilen partisi hâline geldi. Bu, Avrupa halkının iklim krizinin politika yapım
süreçlerinde bir öncelik hâline gelmesi yönünde bir siyasi iradeye sahip
olduğunu gözler önüne serdi.
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Görsel 2: 2014-2019 ve 2019-2024 Dönemlerinde Partilerin AP Koltuk Dağılımı
Avrupa Parlamentosu: 2014-2019

751

Koltuk

Avrupa Parlamentosu: 2019-2024

751

Koltuk

Kaynak: AP

Benzer bir durum Avrupa Komisyonu başkan seçimlerinde de gözlenebilirdi.
Normalde Parlamentoda çoğunluğa sahip partinin gösterdiği adaylardan
birinin (Spitzenkandidaten) seçilmesi beklenirken, seçim sürecinde daha
önce hiç adı geçmeyen eski Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in
aday gösterilmesinde karar kılınması büyük bir şok yarattı. Bu karar kimi AB
politikacıları, diplomatları ve makamları tarafından büyük bir hata olarak
görülürken, kimileri tarafından da 25 yıl sonra %50’den fazla katılım sağlanan
AP seçimlerinin sonucunda öncü bir lider seçilmeyerek seçmenlerin iradesine
ihanet edildiği gerekçesiyle eleştirildi. Bu nedenle, Avrupa Halk Partisi AP'de
çoğunluğa sahip olsa da, von der Leyen’in kaderi sosyalistler, liberaller ve
yeşillerin de içerisinde bulunduğu sol tandanslı partilerden oluşan blokun
elindeydi. Bu da, Ursula von der Leyen’in Komisyon başkanlığı makamına
oturabilmesi için iklim hedeflerini yüksekte tutması gerektiğini gösterdi.
Ursula von der Leyen, pozisyona uygun olduğunu kanıtlamak için Avrupalıları
bir araya getiren ortak fikirler ve önceliklerden yola çıkarak, beş yıllık Komisyon
başkanlığında gözeteceği altı öncelikli konuyu içeren politika kılavuz ilkeleri
ortaya koydu. Bunlardan ilki de “Avrupa’nın Yeşil Mutabakatı” (A European
Green Deal) oldu. Bu ilkede von der Leyen, iklim değişikliğine karşı somut
eylemler alınması gerektiğini düşünen seçmenlerin ve oy vermek için çok
genç olanların da sesini duyduğunu belirterek; eylem yapan milyonlarca
gencin tutkuları, inançları ve enerjilerinden esinlendiğini ve gelecek nesillerin
iyi dünya isteği için çalışmayı en önemli görevlerinden biri olarak gördüğünü
açıkladı. Bunun için de, görevine başladığı ilk 100 gün içerisinde önereceği
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa’nın dünyanın ilk iklim nötr kıtası hâline
gelmesi için çalışacağını açıkladı. Bu anlaşma kapsamında 2050 yılında iklim
nötr Avrupa hedefi için AB’nin ilk Avrupa İklim Yasası’nı AB hukukunun bir
parçası hâline getirileceğini belirtti.
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Çoğunluğun oyuyla Avrupa Komisyonu Başkanı seçilen Ursula von der
Leyen, 1 Aralık 2019 tarihinde görevi devralarak önceliklerini teker teker
hayata geçirmeye başladı. Von der Leyen, ilk 100 gününde Avrupa’yı
2050 yılında iklim nötr hâle getirmeyi amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı
Tebliği’ni kamuoyuyla paylaştıktan sonra buna bağlı farklı stratejileri
de yayımlamaya devam etti. Komisyon Başkanı von der Leyen’in ilk 100
gününde paylaştığı stratejiler, Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı ve Adil
Dönüşüm Mekanizması, İklim Paktı ve İklim Yasası oldu.
COVID-19 salgınının dünyayı etkisi altına almaya başlamasıyla Avrupa Yeşil
Mutabakatı’nın geleceği hakkında soru işaretleri artmaya başladı. Zaten
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yaratabileceği maddi yükümlülüklerden
yakınan bazı AB ülkeleri, bu durumdan yola çıkarak Avrupa Yeşil
Mutabakatı’nı uygulamanın vakti olmadığı yönünde çağrılarda bulunmaya
başladı. Çiftlikten Çatala ve Biyoçeşitlilik Stratejilerinin de yayımlanmasının
gecikmesi, bu stratejilerin bir kenara atılacağına dair yorumları da
beraberinde getirdi. Yayımlanma tarihleri biraz gecikse de Çiftlikten
Çatala Stratejisi ve Biyoçeşitlilik Stratejisi, COVID-19 pandemisinden alınan
derslerle daha da zenginleştirilmiş bir şekilde yayımlandı. COVID-19
pandemisinin biyoçeşitliliğin bozulmasının bir sonucu olduğu belirtilen
Biyoçeşitlilik Stratejisi’nde, insan ve ekosistemlerin sağlığı arasındaki bağa
dikkat çekildi.75 Diğer yandan Çiftlikten Çatala Stratejisi, hiçbir durumda
işlevselliğini kaybetmeyecek “dayanıklı ve dirençli” gıda sistemlerinin
önemini hatırlattı.76
Komisyon ayrıca enerji sistemleri entegrasyonu ve hidrojen, kimyasallar,
metan, restorasyon dalgası ve açık deniz yenilenebilir enerjilerine ilişkin
stratejiler yayımladı. Diğer yandan Komisyon, hazırlanan kapsamlı bir etki
analizine bağlı olarak 2030 yılı için yeni bir hedef oluşturulması teklifinde
bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 16 Eylül 2020’de
gerçekleşen Birliğin Durumu konuşmasında yapılan kamu istişaresi ve
kapsamlı etki analizi doğrultusunda AB’nin 2030 sera gazı emisyonu azaltımı
hedeflerinin %55’e yükseltilmesi önerisini dile getirdi.77 Ancak AP’nin Çevre,
Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi, 7 Ekim 2020 tarihinde AB İklim
Yasası’na ilişkin bir düzenleme kabul ederek 2030 hedefinin %60 olarak
değiştirilmesi yönünde bir karar aldı.78 Bu, İsveçli AP Üyesi Jytte Guteland’in
daha önceden teklif ettiği %65 hedefinden düşük olsa da Komisyonun
duyurduğu hedefe göre daha iddialı bir hedefti. Jytte Guteland, daha
önce Emisyon Açığı Raporu’nu referans göstererek küresel ısınmanın 1,5°C
ile sınırlandırılabilmesi için küresel sera gazı emisyonlarının her yıl %7,6
oranında azalması gerekliliğine vurgu yapmış, bu durumda AB’nin de bu
hedefle uyumlu olarak sera gazı emisyonlarını %65 oranında azaltması
gerektiğini söylemişti.79
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AP, Avrupa Yeşil Mutabakatı bileşenlerinde daha iddialı hedefler öngörürken,
Komisyon ve Konsey bu hedeflerin gerçekçi olmadığı düşüncesiyle daha
düşük hedeflere yöneldi. AP, AB’nin 2030 yılında sera gazı emisyonu hedefinin
İklim Yasası’na %60 olarak geçmesi yönünde bir müzakere pozisyonu alırken,80
Konsey tarım ve ormancılıktaki karbon gidermeyi de içeren daha az iddialı “net
%55” hedefinde ısrarcı oldu. İklim Yasası müzakerelerinin beşinci turunda AP ve
Konsey, uzun süre bu konuda ortak bir karar alamadı ve kayda değer bir gelişme
kaydedemedi.81 Zira AP, %55 net sera gazı azaltımının karbon yutaklarının dâhil
edilmesiyle elde edileceğini; aslında yaklaşık %52,8 oranında bir azaltım vadeden
bu hedefin daha zayıf bir hedef olduğunu savunuyordu.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Dünya Günü vesilesiyle 22-23 Nisan 2021 tarihlerinde
gerçekleştirdiği İklim Liderler Zirvesi’nde İklim Yasası’nı tanıtmak isteyen bu
kurumlar, Zirve’den bir gün önce, 21 Nisan 2021 tarihinde, %55 hedefinde uzlaşıya
vardı. İklim Yasası’nın son hâline genel olarak bakıldığında, AP’nin kendi müzakere
pozisyonundan taviz vererek Konseyin belirlediği 2030 iklim hedefini kabul ettiği
ancak endişelerinin de dikkate alındığı görüldü. Zira 1990 yılına kıyasla %55 net
sera gazı azaltımı taahhüdünde uzlaşılsa da, emisyon azaltımının ve gideriminin
bu hedefe ne kadar katkıda bulunacağı konusuna açıklık getirmek ve 2021 yılına
kadar daha iddialı bir Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık düzenlemesi ortaya
koyarak karbon yutaklarının iyileştirilmesini sağlamak da uzlaşının bir parçası
oldu. Bununla birlikte, 2040 yılı için iklim hedefinin belirlenmesine yönelik bir
sürecin başlatılması, 2050 yılının ardından negatif emisyon eğilimine geçilmesi
ve bilimsel tavsiyeler sağlayacak bir Avrupa Bilimsel Tavsiye Kurulu’nun kurulması
da İklim Yasası’na işlenecek önemli maddelerden bazılarıydı.82
Avrupa Komisyonu, AB ETS’nin kılavuz ilkelerini de güncelledi. Güncellenen
kılavuz ilkeler, uluslararası ticaret ve yüksek dolaylı emisyonlardan kaynaklanan
karbon sızıntısı riski taşıyan on sektör ve 20 alt sektörü kapsıyor. Bu ilkelere
göre, yeni dönemde sabit ödenek oranı bir önceki dönemdeki %85’ten
%75’e indiriliyor. Bununla birlikte, ödenekler verimli olmayan teknolojilere
sağlanmayacak ve şirketlerin ek karbonsuzlaşma çabaları koşuluna bağlı olacak.
1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren bu kılavuz ilkelerin 2021-2030 döneminde
uygulanması amaçlanıyor.83
Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece AB’yi ilgilendiren bir politik öncelik olmayacak.
Bu ekolojik dönüşümün, aynı zamanda küresel ekonomi, ticaret ve güvenlik
çıkarları dâhil olmak üzere jeopolitiği yeniden şekillendireceği öngörülüyor.
Sadece AB’nin iklim hedeflerini yükselttiği bir dünyada, küresel ısınmanın 2°C
ile sınırlandırılmasının mümkün olmadığı bir gerçek. Bu durumda AB, küresel
iklim değişikliği müzakerelerinde liderlik edecek ve daha güçlü bir “yeşil
düzen diplomasisi” ile diğer ülkeleri de daha yüksek iklim ve enerji taahhütleri
vermelerini sağlayacak. Ortak ülkelerle iki taraflı ilişkileri artırarak gerektiği yerde
yenilikçi cinsten ilişkiler kuracak.
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Özellikle küresel sera gazı emisyonlarının %80’inden sorumlu olan G20
ülkeleriyle çevre ve iklim değişikliği konusunda yakın ilişkiler kurmak niyetinde.
İklim değişikliğine yönelik ekonomik teşvikler yaratmak için küresel çaptaki
ortaklarla uluslararası karbon piyasası geliştirmeyi planlıyor.
Diğer yandan AB, yakın ve komşu ülkelerini ekolojik dönüşümlerinde
destekleyecek. Batı Balkanlar için Yeşil Gündem (Green Agenda) hazırlama
çalışmalarına başlamış olan AB, Güney komşuları ve Doğu Ortaklığı ülkeleriyle
de güçlü çevre, iklim ve enerji ortaklıkları kurmayı planlıyor. Avrupa Komisyonu
ayrıca Küresel Geçit (Global Gateway) başlıklı yeni stratejisiyle84 tüm dünyada
dijital, enerji ve ulaştırma sektörlerinde akıllı, temiz ve güvenli bağlar kurmayı
amaçlayan altyapı projesini duyurdu. Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne rakip olarak
görülen bu girişim küresel altyapı ihtiyaçlarına Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak sürdürülebilir bir şekilde yatırım yapmayı
hedefliyor.
AB, ticaret politikasını ekolojik dönüşümünü desteklemek için kullanacak. AB,
üçüncü ülkelerle imzalanan STA’lardaki “Sürdürülebilir Kalkınma” bölümünde
bulunan iklim değişikliği taahhütlerini güçlendirmeye devam ediyor. AB’nin
imzaladığı son serbest ticaret anlaşmalarında Paris Anlaşması’nın onaylanması
ve etkili bir şekilde uygulanmasına ilişkin hükümler zaten bulunmaktaydı. Yeşil
Mutabakat’la, üçüncü ülkelerin Paris Anlaşması başta olmak üzere başlıca çevre
anlaşmalarını onaylaması, STA’ların hayata geçirilebilmesi için bir ön koşul hâline
getirilecek. 2020 yılının temmuz ayında göreve başlayan ilk Ticaret İcra Şefi
(Chief Trade Enforcement Officer) Denis Redonnet ve daha sonra göreve gelecek
olan ticaret icra şefleri bu anlaşmalardaki taahhütlerin hayata geçirilmesi
konusundaki çabaları hızlandıracak. Ayrıca AB’nin ticaret politikası, “yeşil mallar
ve hizmetler”e yatırımın kolaylaştırılmasını sağlarken, iklim dostu kamu alımını
teşvik edecek. AB pazarında yer alan tüm kimyasalların, materyallerin, gıdaların
ve diğer ürünlerin ilgili AB düzenlemeleri ve standartlarına uygun hâle getirilmesi
de şart hâline getirilecek. Bununla birlikte AB, “yeşil düzenleme” konusundaki
uzmanlığını, benzer iddialı kurallar ortaya koymaları için ticaret ortakları ile
paylaşarak bu ülkelerde çevrenin korunmasının ve iklim değişikliğinin etkilerinin
azaltılmasını da amaçlıyor.

2.2. 55’e Uygun Paketi Kapsamındaki Gelişmeler
Ursula von der Leyen’in Avrupa Yeşil Mutabakatı’ının merkezinde bulunduğu
politik rehber ilkelerinin yayımlanmasının iki sene ardından Leyen Komisyonu,
14 Temmuz 2021 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın en kapsamlı ve dört
gözle beklenen 55’e Uygun Paketi (Fit for 55 Package) kamuoyuyla paylaşıldı.
55’e Uygun Paketi, 2030 iklim ve enerji yasasını %55 sera gazı emisyonu azaltımı
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hedefini yansıtacak bir şekilde güncelleştirmeyi amaçlıyor. 13 yasa teklifinden
oluşan pakette, daha önceden kabul edilmiş AB yasalarının bir kısmı revize
edilmiş bir hâlde sunulurken, ilk defa tanıtılan yasa teklifleri de bulunuyor. Bu
kapsamda temel olarak, emisyon ticaretinin kapsamının başka sektörleri de içine
alacak şekilde genişletilmesi ve mevcut Emisyon Ticaret Sistemi’nin kurallarının
sıkılaştırılması; daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı; enerji verimliliğinin
artırılması; düşük emisyonlu taşımacılığın ve buna ilişkin altyapının ve yakıtların
önceliklendirilmesi; vergilendirme politikalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı
hedefleri ile uyumlu hâle getirilmesi; karbon sızıntısının önlenmesi ve doğal
karbon yutaklarının korunması ve çoğalması için araçların ortaya koyulması
amaçlanıyor.

2.2.1. Rekabetçi Bir Dönüşüm: Endüstriyel ve Sektörel Değişimlerin
Getirdiği Yeni Fırsatlar
AB’nin 2030 iklim hedeflerine ulaşma yolunda ekonomi genelinde sistemik
dönüşümlerin gerçekleştirmesi gerekiyor. 55’e Uygun Paketi’ne ilişkin teklifler de
sanayiden ulaşıma, binalardan enerjiye birçok alanda çeşitli eylemler öngörüyor.
Paket kapsamındaki teklifler, insan davranışları, teknolojik inovasyon, kalkınma
ve yeni altyapı gibi birçok alanda değişikliklerin ivme kazanmasını hedefliyor.
Paketin en önemli unsurlarından biri, AB ETS’nin önemli başarılarına dayanıyor.
Öyle ki AB ETS, 2005 yılından 2021 yılına kadar geçen 16 yılda enerji üretimi ve
enerji yoğun sanayilerde emisyonların %42,8 oranında azalmasına yardımcı
oldu.85 2030 hedeflerine ulaşmak için AB ETS’nin güçlendirilmesi ve yeni sektörleri
kapsayacak şekilde kapsamının genişletilmesi gereklilikleri doğrultusunda
Komisyon, AB ETS’nin revize edilmiş hâlini kamuoyuyla paylaşıyor.
Revize edilmiş AB ETS teklifinde,86 emisyon üst sınırının olabildiğince
düşürülmesi ve yıllık tahsisat azaltım oranının artırılmasının yanı sıra, denizcilik
sektörünün de AB ETS kapsamının içine alınması ve ayrıca havacılık sektöründe
de ücretsiz emisyon tahsisatlarının aşamalı olarak azaltılması öngörülüyor.
Yıllık tahsisat azaltım oranının 2026 itibarıyla %2,5’e yükseltilmesi beklenirken,
ücretsiz emisyon tahsisatlarının da daha katı şartlara bağlanacağı belirtiliyor.
Bununla birlikte, kara taşımacılığı ve binalar için de farklı fakat tamamlayıcı bir
emisyon ticareti sisteminin kurulması ve bu sistemin 2026 yılı itibarıyla hayata
geçirilmesi teklif ediliyor. Bu sistemin işlevselliğinden emin olunduğu takdirde,
birkaç yıl içinde mevcut AB ETS ile birleştirilmesinin de mümkün olduğu
belirtiliyor. Pakette, emisyon ticaretinden kaynaklanan gelirlerin hepsinin iklim
ve enerji ile alakalı projeler için kullanılması gerekliliğinin de altı çiziliyor. Avrupa
Komisyonunun bu konuyla ilgili olarak AB ETS’den elde edilen gelirlerin AB
bütçesine eklenmesi ve böylece Yeni Nesil AB (NewGenerationEU) kapsamında
pandemi sonrası üye ülkelere sağlanan hibeleri finanse etmesi için kullanılması
teklifi gündemde yer alıyor.87
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2.2.2. Endüstriyel
Fiyatlandırması

Dönüşüm

Gölgesinde

Sınır

Ötesi

Karbon

55’e Uygun Paketi, yeni temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasına
yönelik mekanizmaların kurulmasıyla, AB sanayisini karbonsuzlaştırma yolunda
adımlar atmayı planlıyor. Hâlihazırda işletmelerin ve KOBİ’lerin temiz enerjiye
yatırımlarını destekleyen İnovasyon Fonu’nun, sanayiyi karbonsuzlaştırma
yolunda inovatif projeler ve altyapılar için finansmanları artırması bekleniyor.
Üçüncü ülkelerin AB ile benzer şekilde iddialı iklim hedefleri ortaya koymadığı
takdirde yaşanması olası olan “karbon kaçağı” riskiyle başa çıkmak amacıyla
da AB ile defa bir “Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması” teklifinde
bulunuyor.88
2026 yılında tam anlamıyla yürürlüğe girmesi beklenen Sınırda Karbon
Düzenlemesi Mekanizması’nın uygulanacağı sektörlerin başlangıçta çimento,
gübre, demir ve çelik, alüminyum ve elektrik üretimi olması bekleniyor. Bu
mekanizmaya göre, AB’de konumlanan ithalatçılar, ithal ettikleri ürünler için
AB karbon fiyatlandırma kurallarına bağlı üretim yapıyor olsalar ödemeleri
gereken karbon fiyatına uygun düşen karbon sertifikaları almak zorunda
kalacak. Ancak, Birlik dışında konumlanan bir üreticinin üçüncü ülkede üretilen
mallar için hâlihazırda bir karbon fiyatlandırılmasına tabi olduğunu kanıtladığı
takdirde, AB’de konumlanan ithalatçıların buna denk düşen maliyeti tamamen
düşebileceği de belirtiliyor. Karbon sertifikalarının fiyatlandırmasının da
haftalık olarak hesaplanan ortalama açık arttırma fiyatlarını yansıtacağı ortaya
koyuluyor.
Komisyon, ithal ve Birlik içinde üretilen ürünler için eşit oranda karbon
ücretlendirmesi yaparak karbon sızıntısı riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Bunun için de Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamındaki
sektörler için AB ETS kapsamında verilen ücretsiz tahsisatların aşamalı
olarak kaldırılmasına ve Birlik içinde üretilen ürünlerin lehine bir muamele
gösterilmemesine özellikle dikkat edileceği belirtiliyor. Bu mekanizmanın DTÖ
kuralları ve diğer uluslararası yükümlülüklere uyumlu olarak tasarlandığı da
yasa teklifinde özellikle vurgulanıyor.
Düzenlemenin, üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin Birliğin gümrük
bölgesine girdiği takdirde - üretim sırasında AB ETS’ye tabi olduğu durumlar
haricinde- üçüncü ülkelere ve bölgelere uygulanacağı belirtiliyor. Ancak
Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre gibi AB ile gümrük birliği ve ETS içinde
olan ülkelerin bu düzenlemeden muaf olduğu görülüyor. Diğer yandan
Komisyon, bu yeni mekanizmadan etkilenmesi beklenen üçüncü ülkelerle
diyalog ve iş birliği fırsatlarını keşfetmek için yakından çalışmayı amaçlıyor.
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Bu ülkelerin kendi karbon fiyatlandırma mekanizmalarını dikkate almak amacıyla
anlaşma akdetme imkânlarını keşfetmeyi de hedefliyor. Bununla birlikte,
Birliğin daha az gelişmiş ülkelere düzenlemeden doğan sorumluluklarını yerine
getirebilmeleri için gerekli teknik yardımı sağlaması da bekleniyor.

2.2.3. Daha Temiz Hareketlilik ve Ulaştırma Yakıtları Standartları
Ulaştırma sektörü, AB’nin toplam sera gazı emisyonlarının neredeyse çeyreğini
oluşturduğundan, AB’nin “sıfır emisyon” hedefine ulaşmak için bu sektörde de
temiz ve sürdürülebilir bir dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu durumda,
55’e Uygun Paketi, teknoloji-nötr (yeni teknoloji gerektirmeme) yaklaşımı
doğrultusunda daha temiz araçlar ve yakıtları teşvik etmek amacıyla dört kanun
teklifi ortaya koyuyor.
Bunlardan ilki ile yeni otomobiller ve kamyonetler için CO2 emisyonu
standartlarının revize edilerek bu araçların sebep olduğu sera gazı emisyonlarının
daha da azaltılması amaçlanıyor. Buna göre Komisyon, yeni otomotivlerin
ortalama emisyonlarının 2021 yılına kıyasla 2030 yılında %55, 2035 yılında
ise %100 azaltılmasını şart koşarak sıfır emisyonlu bir hareketlilik modeline
dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor.
Diğer yandan, Alternatif Yakıtlar Altyapı Tüzüğü ile AB çapında daha temiz
araçların yeniden şarjı ve yakıt ikmali için birlikte çalışabilir ve kullanıma kolay
altyapıların artırılması amaçlanıyor. Burada başlıca amacın, sıfır emisyonlu
araçların satışlarıyla doğru orantılı olarak şarj etme kapasitesinin artırılması
olduğu görülüyor. Bu durumda en önemli otobanlarda her 60 kilometreye
elektrik şarj ünitesi her 150 kilometreye de hidrojen yakıt ikmali ünitesi kurulması
amaçlanıyor.
Paket kapsamında Komisyon ayrıca, havacılık ve denizcilik sektörlerindeki ETS
kurallarını tamamlayıcı nitelikte olarak, ReFuelEU Aviation ve FuelEU Maritime
düzenlemeleriyle havacılık ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir yakıtların
kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. ReFuelEU Aviation, yakıt tedarikçilerini AB
havalimanlarına yüklenen jet yakıtlarının içeriğindeki sürdürülebilir havacılık
yakıtlarının payını artırmaya ve ayrıca e-yakıtlar olarak bilinen sentetik yakıtların
kullanımını teşvik etmeye zorlayacak. FuelEU Maritime ile de AB limanlarına gelen
veya AB limanlarından ayrılan gemiler için bayrağı ne olursa olsun kullandıkları
enerjinin sera gazı içeriğine bir asgari sınır getirecek ve bu sınırları zamanla daha
sıkı hâle getirecek.
Havacılıkta da ICAO'nun havacılık kaynaklı CO2 emisyonlarına sınırlama
getiren Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Planı
uygulanacak.
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2.2.4. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Atılımlar
AB’nin sera gazı emisyonlarının %75’i enerji kullanımından kaynaklandığı için
AB’nin iklim hedeflerine ulaşma yolunda alacağı eylemlerin merkezinde enerji
sisteminde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine teşvik yer alıyor.
2030 enerji hedeflerine ulaşmak için güncellenen Yenilenebilir Enerji Direktifi,
yenilenebilir enerjinin, enerji karması içindeki oranını %32’den %40’a
yükseltmeyi amaçlıyor. Diğer yandan, Enerji Verimliliği Direktifi, AB nezdinde
enerji verimliliği hedefi seviyesini yükseltmeyi ve bu hedefleri bağlayıcı hâle
getirmeyi hedefliyor. Bunun, 2030 yılına kadar enerji tüketiminin referans
senaryoya oranla %9 azalmasıyla sonuçlanacağı öngörülüyor.
Bu kapsamda, 2021 yılının sonlarına doğru yayımlanan Binaların Enerji
Performansı Direktifi'nin de binaların renovasyonunun hızını artırarak enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji ile binalarda sera gazı azaltımı hedeflerine
katkıda bulunacağı düşünülüyor. 15 Aralık 2021 tarihli yeni Komisyon önerisi,89
AB’de yeni inşa edilecek kamu binaları için 2027 yılından itibaren, diğer tüm
yeni binalar için ise 2030 yılından itibaren net sıfır emisyon zorunluluğu
getirilmesini öngörüyor. Mevcut tüm bina stoku için de 2050 yılına kadar net
sıfır hedefi getiriliyor.
Diğer yandan, enerji ürünlerine ilişkin vergilendirme sistemi, doğru teşvikler
ile iç pazarı korumak ve yeşil dönüşümü desteklemek konusunda büyük
önem arz ediyor. Bu duruma istinaden Komisyon, Enerji Vergilendirme
Direktifi’ni revize ederek ısınma ve ulaştırma yakıtlarına yönelik asgari vergi
oranlarını AB’nin iklim ve çevre hedefleri ile uyumlaştırmayı ve bu durumdan
doğan sosyal etkileri de azaltmayı taahhüt ediyor. Bu durumda, başlıca olarak
temiz teknolojilerin desteklenmesi ve fosil yakıtların kullanımını teşvik eden
muafiyetlerin ve düşük vergi oranlarının kaldırılması amaçlanıyor.

2.2.5. İyileştirilmiş ve Sayısı Artmış Karbon Yutaklarına Doğru
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Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırmayı başarabilmek için AKAKDO
emisyonlarının azaltılması ve karbon giderimi kritik bir öneme sahip. Tarım,
ormancılık ve diğer arazi kullanımları, 2007-2016 döneminde insan kaynaklı
karbondioksit (CO2), metan (CH4), ve diazot monoksit (N20) emisyonlarının
yaklaşık %23’ünü oluşturarak küresel sera gazı emisyonlarında önemli bir
paya sahip oldu.90 Karasal ekosistemlerin (başta ormanlar olmak üzere) aynı
zamanda birer karbon yutağı görevi gördüğü de düşünüldüğünde, tarım,
ormancılık ve diğer arazi kullanımlarında gerçekleştirilen yanlış uygulamaların
bu yutakların kalitesini kaybetmesine neden olduğu ve hatta yutaklarda
depolanan emisyonların atmosfere karıştığı biliniyor. Bu durumda hem
ekosistemlerin hem de iklim hedeflerinin tehlikeye girmesi söz konusu oluyor.

Bazı ülkeler iklim hedeflerini gerçekleştirirken fosil yakıt azaltımını daha az
tutarak, karbon yutaklarını da iklim hedeflerine dâhil etmeyi tercih ediyor. AB
Konseyi de İklim Yasası’nı kabul ettiğinde, AKAKDO sektörünün 2030 hedefinin
yerine getirilmesinde sahip olduğu önemi vurgulamıştı. Bu doğrultuda
Komisyon, 55’e Uygun Paketi kapsamında AKAKDO sektörünü iyileştirmeye
yönelik bazı adımlar atıyor. Komisyon, güncellenmiş mevzuatında AKAKDO
sektöründe daha katı tedbirler öngörürken, bunun yanı sıra, tarımsal
faaliyetlerden kaynaklanan CO2 haricindeki sera gazı emisyonlarını; arazi
kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık sektörü ile birleştirerek
arazi sektörünün hukuken düzenlenmesi konusunda iyileştirmeler yapıyor.
Komisyonun sunduğu yasa revizyon teklifinde:
•

2030 yılına kadar AKAKDO sektöründe 310 milyon ton CO2 eş değerinde
net sera gazı emisyonu giderme,

•

Üye Devletlerin arazi sektörüne ilişkin bütüncül hafifletme planlarını
sunması ve dijital teknolojilerle gereklilikleri denetlemesi,

•

hedeflerin ilgili biyoçeşitlilik ve biyoenerji politika girişimleriyle
uyumlaştırılması,

•

arazi sektöründe 2035 yılında iklim nötrlüğün elde edilmesi hedefleri
ortaya koyuluyor.

Komisyon ayrıca, 2025 yılına kadar 2035 yılı ulusal katkıları için bir teklif
hazırlama taahhüdünde bulunuyor. Bu ulusal katkılar, AB’nin karbon
yutaklarının artırılması ve iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Paketten birkaç gün sonra, 16 Temmuz 2021’de yayımlanan yeni 2030
AB Orman Stratejisi91 de benzer bir şekilde AB’nin karbon yutaklarının
iyileştirilmesi ve sayısının artırılması hedefine hizmet ediyor.

2.2.6. Kimseyi Arkada Bırakmayan Bir Dönüşüm
İddialı iklim eylemleri almanın önemi tartışılamazken, bu iddialı eylemlerin
savunmasız toplumlar ve topluluklar için olumsuz etkiler yaratabileceğini de
unutmamak gerekiyor. Fransa’daki Sarı Yelekler örneğinden de görülebileceği
gibi, savunmasız grupların yaşam koşulları göz önüne alınmadan alınan
radikal tedbirler ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri derinleştirebiliyor ve bu
gruplar arasında huzursuzluk yaratabiliyor.
55’e Uygun Paketi, her ne kadar uzun vadede bu savunmasız grupları
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden koruyacak şekilde tasarlanmış
olsa da, özellikle de enerji vergilendirmesi ve kapsamı genişleyen ETS gibi
düzenlemeler nedeniyle kısa vadede kırılganlıkları artırma potansiyelini
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bulunduruyor. Üye Devletler, kırsal ve kentsel alanlar, toplulukların farklı
kesimleri ve hatta nesiller arasındaki farklılıkları göz önünde bulunduran
“dayanışma” kavramı, bu noktada devreye giriyor. Komisyon, Adil Dönüşüm
Mekanizması’nın yanı sıra bu paketten etkilenmesi muhtemel gruplar için bir
sosyal fon da ortaya koyuyor. Bu çerçevede kurulan “Sosyal İklim Fonu”, kara
taşımacılığı ve binaların da AB ETS kapsamına alınmasıyla hâlihazırda enerji
ve ulaştırma yoksulluğu yaşayan veya bu riski taşıyan Avrupa vatandaşlarını
desteklemek amacıyla Üye Devletlere finansman sağlamayı amaçlıyor.
Başta ETS’nin kapsamının genişletilmesi sonucunda kazanılan gelirlerin
%25’i de bu fonun kaynağı olacak. Aynı şekilde, Sınırda Karbon Düzenleme
Mekanizması’ndan sağlanan kaynaklar da Sosyal İklim Fonu’nun finanse
edilmesinde kullanılacak. Bu kapsamda, 2025-2032 döneminde 72,2 milyar
avro sağlanması öngörülüyor.
Diğer yandan Komisyon, binalar, ulaştırma, tarım, atık ve küçük sanayi
sektörlerinden kaynaklanan emisyonlarla başa çıkmak için atacakları ulusal
adımlarda Üye Devletleri desteklemek amacıyla Çaba Paylaşma Tüzüğü’nü
de revize ediyor. Her Üye Devletin başlama noktasının ve kapasitesinin
farklı olduğunu kabul eden bu teklifte,92 ülkelerin kişi başına GSYH’leri ile
doğrultulu olarak ulusal hedefler ortaya koyması gerektiği ve ulusal koşullar,
uygun maliyetler ve ülkelerin emisyon azaltımı potansiyelleri göz önünde
bulundurularak bazı ayarlamaların yapılabileceği belirtiliyor. Bu teklif, Çaba
Paylaşma Tüzüğü’nün kapsadığı sektörlerdeki emisyonların AB çapında
2030 yılında 2005 yılına kıyasla %40 oranında azaltılmasına vesile olacağını
öngörüyor.
Komisyon ayrıca 14 Aralık 2021 tarihinde, 55’e Uygun Paketi ile uyumlu
olarak adil ve kapsayıcı iklim nötrlüğe erişmek amacıyla “Konsey Tavsiyeleri”
yayımlayarak dönüşümü istihdam ve sosyal açılardan ele alan politika
rehberini ortaya koydu.93 Bu politika rehberi sayesinde mevcut tüm araçların
kullanılması ve AB nezdinde, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde doğru
politikaların uygulanması amaçlanıyor. Rehberde:
• nitelikli işgücü istihdamının desteklenmesi ve iş kolu değişimlerinin
kolaylaştırılması,
• herkesin nitelikli eğitim ve öğretime erişiminin desteklenmesi,
• adil vergi indirimi ve sosyal koruma sistemlerinin desteklenmesi,
• temel hizmetlere düşük maliyetle erişimin desteklenmesi,
• ekonominin tamamını ele alacak bir şekilde politika eylemlerinin koordine
edilmesi,
• kamu ve özel fonların en uygun şekilde kullanılmasına ilişkin tedbirler
öngörülüyor.
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3. Türkiye’deki Gelişmeler
Akdeniz havzasında yer alan Türkiye, iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi
beklenen ülkelerden biridir. 2017 yılında “Türkiye için İklim Değişikliği
Projeksiyonları” projesi kapsamında oluşturulan bir iklim modellemesinin94
içerdiği iki senaryodan (RCP4.5 ve RCP8.5) elde edilen sonuçlara göre,
Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklık artışının 2016-2040 döneminde 1°C-2°C;
2041–2070 dönemi için 1,5°C-4°C ve son dönem olan 2071-2099 dönemi
1,5°C-5°C olacağı öngörülüyor. Kimi senaryolarda 21’inci yüzyılın son yıllarında
(2071-2100) sıcaklık artışının kış mevsiminde 3°C ve yaz mevsiminde 8°C’ye
ulaşması ihtimali de belirtiliyor.
MGM tarafından Ocak 2021’de yayımlanan 2021 Yılı İklim Değerlendirmesi
Raporu’na göre,95 2021 yılı Türkiye ortalama sıcaklığı 14,9°C ile 1981–2010
ortalaması olan 13,5°C’nin 1,4°C üzerinde seyrederek en sıcak 4’üncü yıl olarak
kayda geçti. Ayrıca rapora göre, Türkiye 2021 yılında alansal yağış toplamı
524,8 mm ile 1991-2020 normalinin (573,4) ve 1981-2010 normalinin (574)
%9 altında gerçekleşti. Son 20 yılda aşırı hava olaylarındaki artışa da işaret
eden rapor, 2021 yılının bin 24 aşırı olay sayısıyla en fazla aşırı olay yaşanan yıl
olduğunu belirtiyor.
Diğer yandan, TÜİK verilerine göre,96 gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye,
1990 yılından bu yana sera gazı emisyonlarını iki katından daha fazla attırdı.
1990 yılında 219,6 milyon ton CO2 eşdeğeri toplam emisyonlara sebep olan
Türkiye, en son verilere göre 2019 yılında toplam 506,1 milyon ton CO2
eşdeğeri emisyona neden oldu. Tüm sera gazı emisyonlarının içinde en fazla
paya sahip olan sera gazı emisyonu karbondioksit (CO2) iken, bunu metan
(CH4), diazot monoksit (N20) ve F-gazları takip ediyor.
Görsel 3: Türkiye’nin 1990-2019 Yıllarında Sera Gazı Emisyonları
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391,7
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305,3
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280,5
299
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280,4
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240,5
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Kaynak: TÜİK
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Dünya Kaynaklar Enstitüsü verilerine göre,97 2018 yılında toplam sera gazı
emisyonları 47515,3 milyon ton CO2 eşdeğer (Mt CO2e) olarak ölçülürken,
en fazla salınım yapan on ülke bunların %68,71’ine neden oluyordu. Aynı yıl
Türkiye, AB-27’nin de dâhil olduğu en fazla sera gazı emisyonuna neden olan
ülkeler arasında 16’ncı sırada yer aldı.
Türkiye’de sera gazı emisyonlarının en büyük payı enerji sektöründen
kaynaklanıyor. 2019 yılında 508,1 milyon ton CO2 eşdeğer olan toplam
sera gazı emisyonlarının 365,4 milyon ton CO2 eşdeğerini enerji sektörü
gerçekleştirdi.98 Bu, enerji sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının
tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık %72’sine tekabül ettiğini gösteriyor.
Diğer yandan, 2019 yılında Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminin OECD
ortalamasından daha yüksek bir oranda fosil yakıtlara bağlı olduğu görülüyor.
Buna göre Türkiye’de toplam elektrik enerjisi üretiminde kömürün oranı
%38,15 iken, bunun OECD ortalamasının çok üzerinde kaldığına dikkat
çekiliyor. Doğal gazdan elektrik enerjisi üretiminin de OECD ortalamasının
biraz üstünde seyrettiği görülebiliyor. Ancak, yenilenebilir enerji kaynaklı
elektrik üretimine bakıldığında, güneş, rüzgâr ve dalga kaynaklarından elektrik
üretiminde Türkiye’nin OECD ortalamasına yaklaştığı da gözlemlenebiliyor.
Görsel 4: Türkiye ve OECD Ülkeleri Toplam Elektrik Enerjisi Üretiminin Kaynak
Bazında Dağılımı (%)
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Birincil enerjide neredeyse %70 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’nin
bu bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla kömür çıkarma politikaları
yürütmesi, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına ket vuran bir faktör
olarak da göze çarpıyor. Türkiye'nin fosil yakıtlara bağımlılığı ve yeşil dönüşüm
için gerekli finansmana sahip olmaması Türkiye’nin iklim değişikliğinin
olumsuz etkilerini şiddetlendirme ihtimalini artıyor.
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İklim değişikliğinin etkileri artarkan, bu etkiler vatandaşlar tarafından da
fazlasıyla hissediliyor. İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından Türkiye’de
kamuoyunun iklim değişikliği algısını ölçmek için yürütülen “Türkiye’de
İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2021”99 başlıklı çalışmaya göre
Türkiye’deki her dört kişiden biri iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinin
sonucunda meydana geldiğini söylerken, %66’sı da iklim değişikliği
konusunda endişeli olduğunu belirtiyor. Kamuoyu algısına bakıldığında,
vatandaşların sırasıyla yeşil alanı koruma, ulaşımdan kaynaklanan zararların
azaltılması, enerji verimliliğinin artması, termik santrallerin kapatılması ve
uluslararası anlaşmalara uyulması gibi çözümlere yönelik daha fazla adım
atılması talebinin arttığı görülüyor.
İklim değişikliğinden bu derece etkilenen Türkiye, yıllarca iklim değişikliği ile
mücadele konusunda aktif bir rol almaktan kaçınsa da iklim müzakerelerinin
tamamen dışında da kalmadı. 1994 yılında yürürlüğe giren UNFCCC’ye 2004
yılında dâhil olan Türkiye, UNFCCC imzalandığı zaman OECD ülkesi olduğu
için Taraflar Konferanslarında “mutlak emisyon azaltım taahhüdü vermek”
amacını taşıyan Ek-1 ve “gelişmekte olan ülkeler olarak nitelendirilen Ek-1
dışı ülkelere finansman ve teknoloji transferi sağlamak” amacını taşıyan Ek-2
ülkeleri arasında yer almıştı. Türkiye, “erken sanayileşme aşamasında olduğu”
gerekçesiyle hem Ek-1 hem de Ek-2 listelerinden çıkmak için birçok hamlede
bulunsa da uzun yıllarca istediği yanıtı alamadı. Türkiye’nin uzun süre sonra
UNFCCC’nin bir parçası olması, yoğun müzakereler sonucunda 2001 yılında
Ek-2 listesinden çıkmayı başarmasının ardından gerçekleşti. Türkiye, aynı
zamanda sanayileşmiş ülkeleri ve geçiş ekonomilerini bireysel hedefleri
doğrultusunda sera gazı emiyonlarını sınırlama ve azaltma taahhüdü
vermelerini içeren Kyoto Protokolü’nün de 2009 yılında bir parçası oldu.
Diğer yandan, 2015 yılında imzaya açılan ve küresel ısınmanın 2°C’nin altında,
tercihen 1,5°C ile sınırlandırılmasını amaçlayan Paris Anlaşması’nın Türkiye
tarafından uzun yıllarca kabul edilmemesi iklim politikalarında büyük bir
eksik olarak gözlenmeye devam etti. Türkiye, özel konumundan dolayı Yeşil
İklim Fonu’na erişim sağlayamayacağı ve diğer gelişmiş ülkelerle birlikte
mutlak emisyon azaltımı yapmak zorunda kalacağı için Paris Anlaşması’nı
onaylamaya koşul olarak yıllarca Ek-1 listesinden çıkarılma talebini tekrarlasa
da bu talebine cevap alamadı.

3.1. İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı
17 Şubat 2021’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve
katılımcıları arasında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus
Meyer-Landrut ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez’in de
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bulunduğu İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı, Türkiye ve AB arasında “yeşil
diplomasi”nin tesis edilmesine yönelik önemli bir ilk adım olarak gösterilebilirdi.
Toplantıda katılımcılar Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Alvaro Rodriguez,
benzer söylemlere sahipti: her iki temsilci de bağlı temsil ettikleri kurumların
Türkiye ile iş birliği yapmaya açık olduğunu belirtti. BM Türkiye Mukim
Koordinatörü Alvaro Rodriguez BM’nin Türkiye’nin iklim konusunda attığı
adımlara destek vermeye hazır olduğunu açıklarken, AB Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı
çok önemli bir mücadele verdiğine dikkat çekti ve Türkiye ve AB’nin güçlü
ekonomik ortaklar olarak iklim değişikliğiyle mücadele etmek için birçok
nedene sahip olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı
onaylamasını umduğunu, böylece ortaya koyduğu çabaların daha somut ve
güçlü şekilde yerine getirebileceğini belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşmasında, iklim değişikliğiyle
mücadelenin sadece bir çevre mücadelesi olmadığını, aynı zamanda pek çok
sektörü derinden etkileyen bir kalkınma meselesi olduğunu dile getirdi. 2021
yılının çevre yılı olacağını söyleyen Bakan Kurum, Türkiye’nin yedi bölgeye yönelik
"Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları"nı hazırlayıp harekete geçirmeye
başladığını ve Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi projeleriyle geri dönüşüm anlayışını ve
su kaynaklarını korumaya çalıştığını açıkladı. Bununla birlikle, iklim değişikliğiyle
mücadelenin kararlı ve topyekûn gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizerek
bu bağlamda bir İklim Kanunu'na ihtiyaç olduğunu vurguladı. Aynı zamanda
İklim Kanunu için temel ilke, sorumluluk ve eylemleri içeren kapsamlı bir İklim
Değişikliğiyle Mücadele Raporu'nun TBMM’ye sunulacağını açıkladı. Toplantının
en önemli çıktısı 14 maddelik sonuç bildirgesi oldu.
İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi kapsamında:
• İklim Kanunu için temel ilke, sorumluluk ve eylemleri içeren kapsamlı bir
İklim Değişikliğiyle Mücadele Raporu'nun TBMM’ye sunulacağı;
• Tüm kurumların, sera gazı emisyonlarının azaltımına ve iklim değişikliğine
uyum sağlamasına yönelik 2050 Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem
Planı'nın uygulamaya koyulacağı;
• Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları ile yedi bölge tüm alanlarda
iklim değişikliğine uyumlu hâle getirileceği ve akıllı şehir ve sıfır atık
uygulamalarının uygulanacağı;
• İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı sektörler olan tarım,
hayvancılık, turizm, yenilenebilir enerji ve sanayi alanlarında yatırımların en
verimli şekilde yönlendireceği, mekânsal strateji planı ve bütün ölçeklerde
yeni mekânsal planlar uygulamaya konulacağı;
• 2023 yılına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılacak Sıfır Atık Projesi kapsamında
atıkların geri kazanım oranının 2035 yılında %60’a çıkarılacağı ve 2050
yılında evsel atıkların düzenli depolama ile bertarafına son verileceği;
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

Hâlihazırda %2,5 olan arıtılarak yeniden kullanılan atık su oranının, 2023
yılında %5’e, 2030 yılında ise %15’e çıkarılacağı;
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapasitesinin
arttırılacağı ve bu kapsamda 2030 yılına kadar elektrik üretiminin güneş
enerjisinden 10 GW, rüzgâr enerjisinden 16 GW kapasitesine çıkarılacağı;
Emisyon Ticaret Sistemi’nin hayata geçirileceği;
Enerji ve sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına
yönelik ilave tedbir ve teşviklerin artırılacağı;
2023 yılında binalarda kullanılan fosil yakıtların %25 oranında azaltılacağı
ve tüm binaların enerji kimlik belgesine sahip olacağı;
Kamu ve özel sektörün, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına
yönelik teşvik ve finansman imkânları geliştireceği, uluslararası finansman
kaynaklarına erişim imkânlarının artırılacağı;
Ülkenin tamamında, sel, heyelan, erozyon, taşkın tehdidi altında bulunan
bölgelerde yeniden inşa faaliyetine izin verilmeyeceği, risk altındaki
yapılar için uygun alanlar belirleneceği ve kamulaştırma ve dönüşüm
projeleriyle taşıma sürecinin başlatılacağı;
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı su kaynaklarının
etkin yönetimi ve korunması için tüm kurumlarla ortak bir iş birliği
geliştirilerek suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik önlemler
belirleneceği ve uygulanacağı;
İklim değişikliği konusunda üretilen çalışmaların ve verilerin paydaşların
ve kurumların erişimine açık olduğu Ulusal İklim Değişikliği Platformu
ile bilimsel araştırmaların yapılacağı, politikaların belirleneceği ve takip
edileceği Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi’nin kurulacağı yer
alıyor.

3.2. Yeşil Mutabakat Eylem Planı
AB aday ülkesi olmasının yanı sıra en büyük ticaret ortağı AB olan Türkiye’nin,
hem siyasi hem de ekonomik açıdan Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum
sağlaması büyük bir önem arz ediyor. Öyle ki, 2021 yılında AB Türkiye’nin en
büyük ticaret ortağıyken, Türkiye de AB’nin 6’ncı en büyük ticaret ortağıydı.100
Ayrıca Türkiye, 2021 yılında ihracatının yaklaşık %41,3’ünü AB ülkelerine
yapmıştı.101
AB ile gümrük birliği içinde de bulunan ve bu konuda özel bir statüye
sahip olan Türkiye’nin Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki ihracatı
sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünlerinden oluşuyor. Türkiye-AB Gümrük
Birliği’ndeki mevcut asimetrik yapının düzeltilmesi ve Gümrük Birliği’nin
kapsamının hizmetler, tarım ve kamu alımlarını da kapsayacak şekilde
güncellenmesi yıllardır gündeme gelse de, siyasi engeller nedeniyle hayata
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geçirilemedi. Son dönemde AB ile korunan ılımlı siyasi ilişkilerin gölgesinde AB
kurumlarının, “Pozitif Gündem” oluşturma imkânı sunarak, özellikle Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi ve iklim konusunda yüksek düzeyli diyalogların
yeniden başlatılması imkânlarının masada olduğunun sinyalini vermesiyle,
Avrupa Yeşil Mutabakatı çok daha önemli bir hâle geldi. Son yıllardaki Kıbrıs
meselesi üzerinden yaptırım tehditleri bu durumun önüne geçebilecek gibi
gözükse de, Türkiye’nin 2021 itibarıyla ihracatının neredeyse yarısını AB’ye
yaptığı için102 Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ve özellikle de detayları 55’e Uygun
Paketi kapsamında yayımlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na
uyum sağlamak konusunda çok önemli adımlar atması gerekiyor. Zira,
UNCTAD tarafından yayımlanan bir rapora göre,103 Türkiye AB’nin Sınırda
Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan en fazla etkilenecek üçüncü ülke ve
bu mekanizma en çok da alüminyum ile demir ve çelik sektörlerinin ihracatını
etkileyecek.
Görsel 5: Seçili Sektörlerde 2019 Yılı AB’ye Yapılan İhracat, Kümelenmiş İhracat
Değerleri Açısından En Fazla Etkilenen 20 Ülke
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Mutabakat’a uyum konusuna yönelik bir adım olarak 16 Temmuz 2021’de,
Resmî Gazete’de Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu bir genelge yayımlandı
ve Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu da kuruldu.104 Aynı günde, Ticaret
Bakanlığı’nın çalışmaları doğrultusunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum
konusunda atılacak adımları belirleyecek bir yol haritası niteliğinde olarak
“Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nı105 ortaya koydu.
Öncelikle Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın Ticaret Bakanlığı tarafından
paylaşılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu eylem planında yer
almaması, iklim değişikliği ile mücadelede sadece ekonomik ve ticari
çıkarların göz önünde bulundurulduğu izlenimini yaratıyor. Eylem Planı, (i)
sınırda karbon düzenlemeleri, (ii)yeşil ve döngüsel bir ekonomi, (iii)yeşil
finansman, (iv)temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, (v) sürdürülebilir
tarım, (vi)sürdürülebilir akıllı ulaşım, (vii)iklim değişikliği ile mücadele, (viii)
diplomasi ve (ix)Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme
faaliyetlerinden oluşan dokuz ana başlık altında 32 hedef ve 81 eylem
içeriyor.
Strateji belgesine genel olarak bakıldığında, belgenin somut hedefler ortaya
koymadığı, 2019 yılının sonunda yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı Tebliği
gibi taslak niteliğinde olduğu gözlemlenebiliyor. Belirtilen dokuz alanda
göz önünde bulundurulması ve yapılması amaçlanan eylemlerin taslağını
oluşturan bu eylem planının takviminde 2021 sonu ile 2022 yıllarında
çalışmalar yapılacağı görülse de, alınacak somut eylemleri bu takvimde
görmek mümkün olmuyor. Belge, fazlasıyla iddialı 55’e Uygun Paketi’nden
birkaç gün sonra yayımlansa da, paketin içeriğinin eylem planının içerdiği
eylemler açısından yeteri kadar dikkate alınmadığı gözlemlenebiliyor. Eylem
Planı’nın en büyük önceliklerinden birinin, Türkiye’yi en fazla etkileyecek
unsurlarından biri olan karbon fiyatlama mekanizmasına uyum sağlamak
olduğu söylenebilir.
Eylem Planı’nda, AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın en çok
etkileyeceği enerji yoğun ve kaynak yoğun sektörler için bazı modellemeler
yapılacağı ve bu sektörlerde karbon ayak izinin azaltılması için yol haritası
oluşturulacağı açıklanıyor. AB’deki sınırda karbon düzenlemesinden yola
çıkarak karbon fiyatlandırması konusunda da pozisyon alınacağı belirtiliyor.
Bununla birlikte, sanayi kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesine
yönelik bir sistem geliştirilebileceği de ekleniyor. Ancak, belgede Çevre ve
Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet
Emin Birpınar’ın Ekim 2020’de taslak çalışmalarına başladığı “Karbon
Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi ile iklim kanunu ve Emisyon Ticaret
Sistemi”ne 106 yer verilmezken, Türkiye’nin AB ETS’ye uyum sağlamak için bir
adım atacağına dair bir emare de bulunmuyor. Hâlbuki Türkiye’nin AB ETS’ye
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uyum sağlamak adına yayımladığı çalışmalar bulunuyor. 2016 yılında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın emri üzerine hazırlanan “Türkiye’de Sera Gazı Emisyon
Ticaret Sistemi Kurulmasına Yönelik Yol Haritası”107 da AB ETS Direktifi’nin tam
anlamıyla ulusal mevzuata aktarımının 2019’da tamamlanması planlandığını
ve Ticaret Sistemi’nin Türkiye’ye tam üyelik statüsü verilmesi durumunda
işlevsel hâle geleceğini ortaya koyuyordu. Ancak, 2021 yılı da dâhil olmak üzere,
Türkiye’nin ilerleme raporlarında “Türkiye’nin mevzuatını ETS ve ekonomi
çapında sera gazı izleme mekanizması ile uyumlaştırmadığı”108 hükmü
defalarca dile getirildi. Bu durumda, Türkiye’nin AB ETS’yi daha yakından
izlemesi ve bu sistemin bir parçası olmaya çalışması avantajına olabilir. Zira,
Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre gibi AB ile gümrük birliği ve ETS içinde
olan ülkeler AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan muaf olacak.
AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan en çok etkilenecek üçüncü
ülke olması beklenen109 Türkiye’nin AB ETS’ye uyum sağlaması, hem ticarette
rekabetçiliğini kaybetmemesi açısından hem de AB üyesi olduğu takdirde
zaten uyum sağlaması gerekliliği açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’nin
AB ETS’ye uyum sağlama çalışmalarını hızlandırması, hem genişleme süreci
açısından hem de rekabetçiliğini kaybetmemesi amacından fırsat yaratabilir.
Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı, iklim değişikliği ile mücadele ve enerji
konusunda hayal kırıklığına uğrattı. Eylem planında 2011-2023 İklim Değişikliği
Eylem Planı ile 2010-2023 İklim Değişikliği Stratejisi’nin güncelleneceği
ve İklim Değişikliği Mücadele Raporu’nun hazırlanacağı belirtilirken, İklim
Kanunu’ndan bahsedilmiyor.
Diğer yandan, fosil yakıtlardan, özellikle de kömürden, çıkış için bir son tarih
verilmemesi, Eylem Planı’nın eleştirilen yanlarından biriydi. Tüm dünyada
kömürden çıkış son tarihleri verilmesine rağmen, Türkiye’nin kömüre yatırım
yapmaya devam etmesi iklim değişikliği ile mücadele konusunda geri
kaldığını hissettiriyor.
Tüm dünyanın birbirleriyle yarışırcasına iklim eylemlerinin hızını artırdığı bu
dönemde, Türkiye’nin de daha iddialı adımlar atması gerekiyor. Türkiye’nin
sera gazı emisyonları konusunda büyük oranda tarihi sorumluluğa sahip bir
ülke olmaması, yetersiz iklim eylemlerinden en fazla etkilenecek ülkelerden
biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zaten Türkiye’nin bu daha iddialı adımları
atmadığı müddetçe ihracatında sorunlar yaşayacağı, böylece ekonomisinin
istenilen oranda büyümesinin mümkün olmayacağı aşikâr. Böylece,
ekonomisinin gelişmesi için Türkiye’nin daha fazla sera gazı salınımı yapması
gerektiğine ilişkin söylemlerin de hatalı olduğu görülebiliyor. Bu durumda,
Türkiye’nin çok daha hızlı hareket etmesi ve dünyanın geçirdiği bu yeşil
dönüşüme ayak uydurması önem arz ediyor.
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3.3. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu
Paris Anlaşması onaylanmadan kısa bir süre önce, 16 Eylül 2021’de,
gerçekleştirilen ilk Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu, Türkiye ve
AB arasında iklim konusunda kurulabilecek iş birliğinin Türkiye’nin iklim
hedeflerinin ivmesini artırabileceğini gösterdi.
Pozitif Gündem kapsamında Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye-AB Yüksek
Düzey İklim Diyaloğu’nda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Avrupa
Komisyonunun Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan Sorumlu Kıdemli Başkan
Yardımcısı Frans Timmermans iklim konusunda yapılabilecek iş birliklerini
tartıştı. Toplantıda, hem Türkiye’yi hem de AB’yi etkileyen orman yangınları ve
seller gibi iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarının yanı sıra son dönemde
Türkiye’yi etkileyen müsilaj konusu da ele alındı. 1,5°C hedefine ulaşmak için
yapılanlarla yapılması gerekenler arasındaki boşluğun da doldurulması için
atılması gereken acil ve etkili adımların neler olabileceği değerlendirildi.
Toplantıda, Türkiye’de Emisyon Ticareti Sistemi’nin kurulması ve AB ETS’nin
revize edilmesi özelinde karbon fiyatlandırma politikalarının ortak çıkar olduğu
da belirtildi. İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı ile mücadele ederken doğa
temelli çözümlerin kullanılması da toplantıda görüşülen önemli konulardan
biriydi. AB’nin “Yeşil Diplomasi”sinin önemli bir adımı olarak görülebilecek
olan bu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin müzakerelerin teknik seviyede devam
etmesi, 2022 yılında gelişmelere dair değerlendirme yapılması öngörülüyor.

3.4. Paris Anlaşması’nın Onaylanması
Türkiye, COP21’de imzaya açılan Paris Anlaşması’nın imzalayan ilk ülkelerden
biri olsa da uzun yıllar boyunca anlaşmayı onaylamayan çok az sayıdaki
ülkelerden biri hâline geldi. Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylamamasının
altında yatan en büyük neden, aslında yıllarca Kyoto Protokolü’nün
onaylanmamasıyla aynıydı: UNFCCC imzalandığı zaman OECD ülkesi olduğu
için Türkiye’nin gelişmiş ülkeler ile aynı sorumlulukları üstlenmek zorunda
olduğuna ilişkin bir taahhüt vermiş sayılması.
2015 yılında Paris Anlaşması’nın devreye girmesiyle Türkiye, Paris Anlaşması’nın
gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere finansman sağlayan başlıca
mekanizması olan Yeşil İklim Fonu’na bu özel konumundan dolayı erişim
sağlayamayacağı ve diğer gelişmiş ülkelerle birlikte mutlak emisyon azaltımı
yapmak zorunda kalacağı için Anlaşma’yı onaylamaya koşul olarak yıllarca
Ek-1 listesinden çıkarılma talebini tekrarlasa da bu talebine cevap alamadı.
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Ek-1’den çıkma talebi, yıllarca COP’ta kabul edilmek üzere sunulsa da gündeme
gelemedi. 2019 yılında gerçekleştirilen COP25’te de benzer bir şekilde yoğun
gündem nedeniyle gündeme alınamazken, bu durumu tartışmak ve yeni
çözümler bulmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM Genel
Sekreteri Antonio Guterres ile COP25 Başkanı ve Şili Çevre Bakanı Carolina
Schmidt bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Guterres ve COP25 Başkanı ve Şili
Çevre Bakanı Carolina Schmidt, Türkiye’nin haklı pozisyonunu desteklediğini
söylerken; Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanamadığı takdirde Türkiye’nin diğer
finansman kaynaklarına erişimi noktasında yardımcı olunacağını ifade
ettiklerini açıkladı. Türkiye’nin, Dünya Bankası Grubu, Fransa ve Almanya
ile iklim eylemleri için ihtiyaç duyulan finansmanın karşılanması için bir
mutabakat zaptı üzerinde çalıştığını; fakat bunun Türkiye’nin hassasiyetlerini
karşılamadığını da sözlerine ekledi. Türkiye’nin IPA fonlarından yararlanıyor
olması ve nispeten genç bir nüfusa sahip olması, yıllardır diğer gelişmekte
olan ve en az gelişmiş ülkelerin Türkiye’nin Yeşil İklim Fonu’na ulaşma talebini
reddetme gerekçeleri olarak sunulmaktaydı.
İklim inkârcısı eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çıkma
ve gelişmekte olan ülkelere finansman sağlamama kararlarını almasıyla,
Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylamamak adına güçlü bir müttefiki
bulunuyordu. Küresel çapta en fazla karbon salınımı yapan ikinci, kişi başına
en fazla salınım yapan birinci büyük ekonomi olan ABD’nin Paris Anlaşması’na
katılmadığı senaryoda kurulan iklim rejiminin meşruiyeti bir şekilde
sorgulanabilirken, yeni ABD Başkanı Joe Biden’ın Anlaşma’yı onaylamakla
kalmayıp, daha iddialı hedefler de ortaya koymasıyla, Türkiye’nin hâlihazırda
yeterince karşılık bulmayan tezleri ikna ediciliğini iyice kaybedecekti.
ABD’nin de Paris Anlaşması’na dönmesiyle, Paris Anlaşması’na taraf olmayan
yalnız altı ülke kaldı: Türkiye, Eritre, Irak, İran, Libya ve Yemen.110 Bu ülkelerin
genel olarak, savaş hâlinde olan veya günümüzün küresel düzenine ayak
uyduramamış ülkeler olduğu söylenebiliyor. Ancak, hâlâ bir savaş ortamında
olan ülkelerin bile Paris Anlaşması’nı onaylama sürecine girmeye başlaması
Türkiye’yi biraz zora sokmaktaydı. 2011 yılından beri iç savaştan müzdarip
olan Suriye bile 2017 yılı sonunda Anlaşma’yı onaylamışken, aynı şekilde
hâlâ bir iç savaş hâlinde olan Libya’da da Libya Ulusal Birlik Hükümeti
Başkanı Abdulhamid Dibeybe, Paris Anlaşması’na katılmak için gerekli süreci
başlattı.111 Libya’nın da katılmasıyla Paris Anlaşması’na katılmayan ülkelerin
sayısı beşe inecekti.
Ancak COP26 öncesi, hâlen Türkiye’nin Ek-1’den çıkma talebinin yinelendiği
bir atmosferde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 76’ncı BM
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Paris Anlaşması’nın COP26’ya kadar
onaylanacağının sinyalini vermesi üzerine Türkiye için yeni bir dönem başladı.
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BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında iklim göçü sorununa da değinen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğaya en fazla zarar verenlerin en fazla katkıyı da
yapması gerektiğini yineleyerek, yapıcı adımlara uygun şekilde ve Türkiye’nin
ulusal katkı beyanı çerçevesinde Paris Anlaşması’nın COP26’dan önce
TBMM’nin onayına sunulacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerinin üzerine 1 Ekim 2021’de TBMM’ye
kanun teklifi olarak sunulan Paris Anlaşması, 7 Ekim 2021’de Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”,112 Türkiye’nin coğrafi konum olarak iklim
değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz makroiklim kuşağında yer aldığına ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılması
ve küresel iş birliğine dâhil olunması açısından uygulanmasının önemine
dikkate çekerek Anlaşma’nın uygulanmasının uygun bulunduğunu belirtiyor.
Ancak kanun teklifinde, “Türkiye anlaşmayı ekonomik ve sosyal kalkınma
hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacak” şeklinde bir özel beyana
da yer veriliyor. Kanun teklifi, Paris Anlaşması’nın onaylanmasının altında
yatan başlıca sebebin küresel iş birliğinden ve finansman kaynaklarından geri
kalmamak olduğu izlenimini yaratırken, verilen özel beyanın da Türkiye’nin
gelecekte özel konumundan dolayı Paris Anlaşması’nın uygulanması
konusunda çekinceli davranabileceği izlenimini veriyor. Kanun teklifinin
içerdiği koşulluluktan da yola çıkarak Türkiye, 10 Kasım 2021’de Anlaşma’ya
resmi olarak taraf oldu.
Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı kabul etmesinin ardında küresel iş birliğinden
ve finansman kaynaklarından geri kalmamak gibi faktörler olabileceği
düşünülmekte. Anlaşmanın kabulünün AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi
Mekanizması’nın yarattığı tehditle büyük bir bağının da bulunduğu
tahmin edilebiliyor. Ayrıca, Anlaşma’nın ilk Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim
Diyaloğu’nun gerçekleştirilmesinin hemen ardından kabul edilmesi ve Dünya
Bankası, Almanya, Fransa, BM ile EBRD arasında varılan mutabakata bağlı
olarak Türkiye’ye yaklaşık 3,2 milyar dolarlık bir finansman113 sağlanması
da bu süreci hızlandırmış gözüküyor. Sonuç olarak, her sene COP’larda Ek-1
listesinden çıkma talebini UNFCCC’ye ileten Türkiye’nin bu gelişmelerin
ardından bu talebini COP26 gündeminden çekerek yapıcı görüşmelere açık
olduğunun sinyalini vermesi olumlu bir gelişme oldu.
Ancak Paris Anlaşması’nın onaylanmasının ötesinde Türkiye’nin iklim
hedeflerini artırması gerekliliği devam ediyor. Türkiye, UNFCCC nezdinde
sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar referans senaryoya kıyasla %21
azaltacağına dair “koşullu” bir ulusal katkı niyeti sunmuştu. Bu da aslında,
Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını artırmaya niyeti olduğu ve bu niyetini
de ancak “gerekli finansmanlara erişebildiği” takdirde hayata geçireceğinin
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sinyalini vermekteydi. Türkiye’nin koşullu ulusal katkı beyannamesi, mevcut
hâliyle Paris Anlaşması hedeflerine uyumsuz ve “kritik derecede yetersiz” kabul
ediliyor. BM tarafından yayımlanan 2020 Emisyon Uçurumu Raporu (Emissions
Gap Report 2020), mevcut durumda Türkiye’nin sunduğu koşullu ulusal katkı
beyannamesinde belirlediği emisyon hedefine kıyasla emisyonlarının 2030
yılında %14-34 altında kalacağını ortaya koyuyor ki bu Türkiye’nin çok daha
iddialı hedefler ortaya koyabileceğini gösteriyor. Paris Anlaşması uyarınca her
beş yılda bir yeni ve daha iddialı NDC’lerin sunulması gerektiği ve ülkelerin ilk
güncellenmiş NDC’lerini iletmeye başladığı göz önünde bulundurulduğunda,
Türkiye’nin yeni koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefine uyumlu bir 2030
iklim hedefi koyması da önem arz ediyor. COP26’ya katılan Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Prof. Dr. Mehmet Emin
Birpınar’ın Politico’ya verdiği bir röportajda,114 mevcut 2030 iklim hedefinin
yeterli olmadığını kabul etmesi ve Türkiye’nin bundan daha iyisini yapacağını
belirtmesi umut verici bir gelişme.
Görsel 6: Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı

Kaynak: UNFCCC

3.5. Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Gündemi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Yeşil Kalkınma Devrimi”
vizyonundan yola çıkarak 5 Şubat 2022’de Antalya’da “Yeşil Kalkınma Yolunda
Türkiye” temalı İstişare Toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını
gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
2022 ve 2023 yıllarında Bakanlığın “Yeşil Kalkınma” gündeminde yapılması
amaçlanan eylemleri 12 maddede açıkladı: 115
• Ekolojik, doğal sermayenin korunması ve güçlendirilmesi,
• Yeşil inovasyonun ve yeşil teknolojinin kullanımının yaygınlaştırılması,
• Bilim ve sanayide düşük emisyonlu ve yeşil endüstriyel üretimin artırılması,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temiz enerji tekniklerinin ve yenilenebilir enerji sistemlerinin
desteklenmesi,
Şehircilikte arazi kullanımı konusunda titiz davranılması ve böylece daha
önce imara açılmış alanların kullanım oranının artırılması,
Tüm imar planlarında yeşil alan kullanımının azami seviye çıkarılması,
Tarım alanlarının korunması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının çok
daha artırılması,
Kentsel üretimin ve atıkların azalmasının sağlanması ve üretimde geri
dönüşümlü madde kullanımının teşvik edilmesi,
Evsel katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atık suların yeniden
kullanılmasına yönelik teşvik mekanizmalarının oluşturulması,
Mevcut binaların yeşile dönüştürülmesi ve yeşil çözümlü yeni bina
tasarımları geliştirilmesi. Özellikle bina yer seçiminde etkinliğin ve
verimliliğin geliştirilmesi,
Binalarda su verimliliği çözümlerinin, yeşil inşaat malzeme ve
teknolojilerinin kullanımının azami seviyeye çıkarılması,
Yapılan etkin müzakereler sonucunda, uluslararası kuruluşlarla bir
mutabakata varılması.

Toplantı ardından yayımlanan sonuç bildirgesinin maddeleri de şöyle
sıralandı:116
Madde 1. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında; sera gazı azaltım, uyum
faaliyetleri, yasal düzenleme ve afet önleme çalışmalarına öncelik verilecek.
Madde 2. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında; şehirlere yönelik yeşil
finansman imkanları artırılacak.
Madde 3. Dönüşümü ve tasarrufu esas alan; tüm sektörlerde yeniden kullanımı
hâkim kılacak döngüsel ekonomi modeline geçilecek.
Madde 4. Çevre etiketi sistemi yaygınlaştırılacak, çevre dostu ürün ve hizmet
sektörlerinde rekabet gücü artırılacak.
Madde 5. İklim dostu yeşil binaların yapımı önceliklendirilecek ve teşvik
edilecek.
Madde 6. Döngüsel ekonomi kapsamında sanayi tesislerinden çıkan atık ısı geri
kazanılacak; evlerin, işyerlerinin ısıtma kaynağı olarak yeniden kullanılacak.
Madde 7. Hava kirliliği azaltılacak, “iklim dostu karbon nötr şehir projesi”
hayata geçirilecek, ülkenin belirli noktalarında düşük emisyon bölgeleri
oluşturulacak.
Madde 8. Ülkedeki tüm kirlilikle mücadele eylemleri tek merkezden
yönetilecek.
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Madde 9. Yeşil kalkınma hedefine dair tüm ulusal projelerde gençlere öncelik
verilecek ve tüm sektörlerde yeşil istihdam artırılacak.
Madde 10. Doğal afetlerle mücadele için sürdürülebilir arazi yönetim modeline
geçilecek.
Madde 11. Yeşil Kalkınma Devrimi’nin vatandaşlara, gelecek nesillere
anlatılması için eğitim, farkındalık ve kapasite geliştirme yaygınlaştırılacak.

3.6. Türkiye’nin İlk İklim Şûrası
İklim değişikliği konusunda yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler, kurumsal
örgütlenme ve yapılanma ve yeni mevzuat düzenlemeleri kapsamında İklim
Şûrası düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştı. 2012 yılında yürürlüğe giren
Çevre ve Şehircilik Şûrası ile Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul
ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde düzenlenen İklim
Şûrası, hem Türkiye’yi hem de tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliğini tüm
açılardan ele almayı, iklim değişikliği özel çalışma gruplarının oluşturulmasını,
orta ve uzun vadeli strateji hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlamayı,
paydaş görüş ve önerilerinin alınmasını ve sonuç olarak tavsiye kararlarının
ortaya çıkmasını hedefliyor.
21-25 Şubat 2022 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen ilk İklim Şûrası,
Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele ve uyumunu, 2053 net sıfır emisyon
hedefini, yeşil kalkınma devrimini, küresel çapta değişen paradigmaları ve
yeni şartları, yeni arayışlar çerçevesinde kamu ve özel sektörden birçok paydaş
ile belirlemeyi amaçladı.
Şûranın ilk gününün açılış oturumunda konuşma yapan Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beş gün boyunca Türkiye’nin
iklim değişikliği mücadelesindeki yol haritasının ve öncelikli politikalarının
belirleneceğini ve bu beş gün sonunda ulaşılan mutabakatlara göre 2022
yılında Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı ile Uzun Dönem Strateji ve Eylem
Planı’nın hazırlanıp BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na
sunulacağını açıkladı. 2023 yılına kadar TBMM’den geçeceğini öngördüğü
Türkiye’nin ilk İklim Kanunu’nun Türkiye’nin önündeki yüz yılını şekillendirecek
çerçeve bir belge olacağını da söyledi.
Şûra sırasında, sera gazı azaltımı, bilim ve teknoloji, yeşil finansman ve karbon
fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler ve göç, adil geçiş ve
diğer sosyal politikalarına ilişkin yedi komisyon toplantılarında şûra öncesinde
yapılan çevrim içi toplantılarda belirlenen taslak metinler üzerinde çalışmalar
yapıldı. Bu yedi alanda ortaya koyulan değişik bakış açılarının İklim Kanunu
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için bilimsel bir altlık görevi göreceği söylenirken, Türkiye’de karbon fiyatlama
mekanizması kurulmasına dair temel unsurların da şekillendirileceği özellikle
belirtildi. İklim Kanunu ve yerel yönetimlerin etkinliğinin Türkiye’nin iklim
mücadelesinin iki temel meselesi olduğu da şûrada Bakan Kurum tarafından
dillendirilen önemli bir açıklama oldu. Bu kapsamda, Dünya Bankası ve JICA iş
birliğiyle sağlanacak olan 20 milyar liralık finansmanın 2022’nin ilk yarısında
İller Bankası aracılığıyla yerel yönetimlerin, yeni belediyelerin, hizmetine
sunulacağı açıklandı.
Şûrada yalnızca yerli değil, yabancı paydaşlarla da iklim değişikliği ile
mücadele konusunda daha fazla iş birliği yapılması üzerinde mutabık kalındı.
Şûraya katılan yabancı paydaşlar arasında BM Türkiye Mukim Koordinatörü
Alvaro Rodriguez, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Birleşik
Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, BM İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad ve AB Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da vardı. Bakan Kurum ile Büyükelçi
Landrut’un görüşmesinde Türkiye ile AB ilişkilerinin önemi vurgulanırken,
Türkiye ile AB'de iklim değişikliği ile mücadele konusunda yürütülen projelere
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Kurum bu görüşmede ihracatının
en büyük payını AB ülkelerine yapan Türkiye’nin Emisyon Ticaret Sistemi’nin
AB ETS’ye uyumlu olarak geliştirilmesinin planlandığını paylaştı. Avrupa Yeşil
Mutabakatı'ndan da sorumlu Avrupa Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı
Frans Timmermans'ın bahar aylarında Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog
toplantılarını yapmak için Türkiye’yi ziyaret edeceği de açıklandı.

3.6.1. Bildirgede Fosilden Çıkışa Yer Yok
Greenpeace Türkiye’ye göre, komisyonların üç gün süren ve uzlaşma
esasıyla gerçekleşen çalışmaları 23 Şubat 2022’de tamamlanırken, yuvarlak
masa heyetleri kararların son hâlini vererek Genel Kurul ile paylaştı.
Ancak, Greenpeace Türkiye de dâhil olmak üzere birçok çevre örgütü,
komisyonlardan çıkan kararların yuvarlak masa heyetleri tarafından büyük
oranda değiştirilerek Genel Kurul'a sunulduğuna ilişkin açıklamalar yaptı. Bu
durumun yuvarlak masa heyetinde komisyon katılımcılarının bulunmaması ve
heyette STK temsiliyetinin çok zayıf olmasından kaynaklandığı belirtildi. Şûra
ardından 76’sı öncelikli olmak üzere 217 maddelik tavsiye kararı oy birliği ile
kabul edilirken, normalde 25 Şubat 2022’de yayımlanması öngörülen sonuç
bildirgesi kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu sonuç bildirgesinin Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağı söylense de bunun ne zaman
gerçekleşeceğine dair bir tarih verilmedi.
Oy birliğiyle kabul edilen 217 maddelik tavsiye kararı henüz kamuoyuyla
paylaşılmamış olsa da birçok örgüt ve kuruluş komisyonlardan çıkan kararların
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bu tavsiye kararına yeterinde yansımamış olmasını eleştiriyor. Şûranın Sera Gazı
Azaltımı Komisyonu’nda “kömür kullanımının azaltımı”nın görüşüldüğünü
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kömürden çıkış hedefi için çalıştığını
söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği
Başkanı Orhan Solak, şûranın sonuç bildirgesinde bu konuya ilişkin kararların
görüleceğini söylese de tavsiye kararları arasında kömürden çıkışa yönelik
hükümlerin yer almaması eleştirilerin odağına oturdu. Zira kabul edilmeyen
2030’da kömürden çıkış hedefi, İklim Elçileri’nin en net ve en önemli talebiydi.
Söylenenlere göre, kömürden çıkış ile birlikte kömürün aşamalı olarak azaltılması
da komisyonun katkılarının yer aldığı metinden çıkarılan önemli taleplerden
biriydi. Kararda, bunun yerine kömürden elektrik üretiminde karbon yakalama,
kullanma ve depolama teknolojilerine destek ve termik santral kaynaklı ısının
kullanılması önerilirken, doğal gaz ve nükleer enerjiye destek de ifade edildi.
Şûranın eleştirilen yanlarından biri de meslek odalarından ve milletvekillerinden
katılımın olmamasıydı. Çevre Mühendisleri ve Meteoroloji Mühendisleri Odası
İklim Şûrası’na katılma taleplerini iletmelerine rağmen davet edilmediklerini
söylerken, TBMM Çevre Komisyonu ile İklim Araştırma Komisyonu üyelerinin de
şûraya davet edilmediği de ortaya çıktı. Türkiye’nin katılımcı sayısı açısından en
kalabalık zirvesi117 olan İklim Şûrası’nda iklim değişikliği ile mücadelede kritik
role sahip olan aktörlerin yer almamaları ve şûraya katılabilen paydaşların da
görüşlerinin büyük ölçüde göz ardı edilmesi sonuç bildirgesinin geçerliliğini
sorgulatan gelişmelerden biri olarak göze çarptı.
Sonuç olarak, tüm kurumlara, özel sektöre ve uzmanlara yol gösterici olması
hedeflenen İklim Şûrası sonuç bildirgesi gerek demokratik katılım konusunda
gerek de daha iddialı iklim ve enerji hedeflerinin koyulması konusunda sınıfta
kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşmasının
ardından bu bildirgenin Türkiye’nin İklim Kanunu’na ve Paris Anlaşması
kapsamındaki hedeflerine ne ölçüde katkı sağlayacağını görülecek.

3.7. Türkiye Raporu
Türkiye, son yıllarda yayımlanan Türkiye Raporlarının Çevre ve İklim Değişikliği
faslında “kısmen hazırlıklı” iken, “biraz gelişme” sağlayan bir ülke. Ancak, 2021
yılına kadar yayımlanan Türkiye Raporlarında “İklim Değişikliği” konusunda
hiçbir ilerleme kaydedilememesi özellikle vurgulanan bir olguydu. Özellikle
Paris Anlaşması’nın onaylanması, her sene ilerleme raporlarında tekrarlanan
bir gereklilikti. Ancak, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylamasından kısa bir
süre sonra yayımlanan 2021 Türkiye Raporu,118 Türkiye’nin, özellikle de Paris
Anlaşması’nı onaylaması ve 2053 net sıfır emisyon hedefi ortaya koymasıyla,
iklim değişikliği konusunda “biraz gelişme” sağladığını belirtiyor.
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Raporda Türkiye'nin hızlı bir şekilde AB’nin 2030 iklim çerçevesi ve 2053’e
kadar net sıfır hedefi ile uyumlu bir ulusal katkı beyanı ve uzun vadeli bir
strateji oluşturması gerektiği de vurgulanıyor. İklim eylemi konusunun
diğer sektör politikalarına entegrasyonunun sınırlı kaldığı, Türkiye’nin hâlâ
mevzuatını Emisyon Ticareti Direktifi ve AB’nin ekonomi genelinde sera gazı
emisyonu izleme mekanizması ile uyumlaştırmadığı ve Karbon Yakalama ve
Depolama Direktifi ile uyuma yönelik bir uyumlaştırma planı oluşturmadığı da
önceki raporlardan beri tekrar edilen önemli sorunlardan bazıları olarak göze
çarpıyor.

4. Sonuç
İklim değişikliği ile mücadele, günümüzün en önemli gündem maddelerinden
biri hâline geldi. Zira iklim değişikliği, tüm dünyayı derinden etkileyecek ve
geri döndürülemez etkilere sahip bir olgu. Altıncı Değerlendirme Raporu’nun
İkinci Grubu’na ait “İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık”119
başlıklı raporu, aşırı iklim ve hava olaylarının doğal ve beşeri sistemlerde
geri döndürülemez etkilere sebep olduğunu gösterirken, her sektörde ve
bölgede en kırılgan insanların ve sistemlerin bu durumdan orantısız olarak
etkileneceğini belirtiyor. İklim değişikliğinin sıklıkla neden olduğu aşırı hava
olaylarının başta gıda arzını ve su güvenliğini tehdit ederek Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesinin önünde engeller teşkil edeceğini
gözler önüne seriyor. Rapor, etkisi her geçen gün artan hava ve iklim olaylarının
milyonlarca insanı şiddetli gıda güvensizliğine ve azalmış su güvenliğine
maruz bıraktığını ve bu durumdan en çok Afrika, Asya, Orta ve Güney Amerika,
küçük adalar ve Arktik bölgelerindeki bölgeler ve toplulukların etkileneceğine
özellikle vurgu yapıyor. Kentsel alanlarda da iklim değişikliğinin insan sağlığı,
geçim kaynakları ve altyapıdaki etkileri gözlemleniyor.
Raporda, küresel ısınmanın kısa vadede 1,5°C’ye yükselmesi durumunda
iklim tehditlerinin artacağı ve bu durumun ekosistemler ve insanlara yönelik
sayısız risk oluşturacağı öngörülüyor. Risk seviyesinin kırılganlık, maruz
kalma, sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi ve uyum konularındaki kısa vadeli
eğilimlere bağlı olacağı düşünülüyor. Kısa vadede küresel ısınmanın 1,5°C ile
sınırlandırılmasının iklim değişikliğinin insan sistemleri ve ekosistemlerdeki
kayıp ve hasarları daha yüksek bir ısınma senaryosuna kıyasla azaltacağı
tahmin edilirken, tüm kayıp ve hasarları ortadan kaldırmayacağı belirtiliyor.
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Hükümetlerarası İklim Paneli’ne göre önümüzdeki birkaç on yıl içinde küresel
ısınmanın 1,5°C sınırını geçmesi olasılığı %50 oranında. 2021 Emisyon Uçurumu
Raporu120 da Paris Anlaşması kapsamında UNFCCC’ye iletilen güncellenmiş
ulusal katkı beyanlarının bu duruma yardımcı olmadığını gösteriyor. Rapora
göre 2030 yılında güncellenmiş taahhütler emiyonları bir önceki taahhütlere
kıyasla yalnızca %7,5 oranında azaltacak potansiyele sahip. Buna göre en az
maliyetle 2°C’lik ısınma senaryosunu başarmak için emisyon azaltımının %30,
1,5°C için ise %55 oranında yapılması gerekiyor. Ancak, ülkelerin mevcut ulusal
katkı beyanlarının uygulanması durumunda yüzyılın sonlarına doğru dünyayı
2,7°C’lik bir küresel ısınma bekliyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in öncelikleri arasında
yer alan ve yeşil büyüme perspektifi sunan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın
yayımlanmasının ardından birçok ülke, kurum ve kuruluş iklim değişikliğinin
etkilerini azaltma ve bu etkilere uyum sağlama konularında iddialı adımlar
atmaya devam etti. Daha önce iklim şüpheci görüşlerin hakim olduğu
ABD’deki hükümet değişimiyle ABD de bu iddialı çabaların bir parçası hâline
gelirken, Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi iddialı iklim hedefi vermekten
kaçınan ülkeler de üzerine düşeni yapma kararı alarak net sıfır emisyon
hedefleri ortaya koydu. Yıllardır UNFCCC bünyesinde yer aldığı “gelişmiş ülke”
konumundan dolayı Paris Anlaşması’nı onaylamayan Türkiye de sonunda
anlaşmayı onaylamakla kalmayıp, 2053 net sıfır emisyon hedefi de açıkladı.
Bununla birlikte, ulusal katkı beyanını da güncelleyeceğini, yeni iklim strateji
ve eylem planını da 2022 yılında sonuçlandıracağını ve 2023 yılına kadar ilk
İklim Kanunu’nu da meclisten geçireceğini açıkladı. Ancak Paris Anlaşması
hedeflerine ulaşabilmek için Türkiye de dâhil tüm anlaşma taraflarının
başta enerji, tarım ve sanayi sektörlerinde yeşil dönüşüme uygun adımları
olabildiğince hızlı bir şekilde atması gerekiyor.
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