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HAKKINDA

BM Paris İklim Değişikliği Konferansı, 30 Kasım - 11 Aralık 2015 tarihleri
arasında Paris’te gerçekleşti. İklim Zirvesi sonucunda üzerinde mutabık
kalınan metin olan Paris Anlaşması, herhangi bir bağlayıcılık taşımamakla
birlikte hükümetlerin, iklim değişikliğini önümüzdeki dönemde sıklıkla
gündem edeceği anlamına geliyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi ekibi tarafından hazırlanan “COP21 Paris
İklim Zirvesi” başlıklı haber derlemesi çalışmasının öncelikli amacı Paris
İklim Konferansı öncesinde, esnasında ve sonrasındaki gelişmeleri, uzman
yorumlarını, tepkileri ve değerlendirmeleri içeren haberleri ve farklı
görüşleri bir araya getirerek bu önemli uluslararası etkinlik için genel ve
bütüncül bir bakış sunmak.

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin faaliyetlerinden biri, dünya kentlerinin
gündemini ve uluslararası kentsel eğilimleri takip etmek. Bu faaliyet
kapsamında Paris İklim Zirvesi özelinde gerçekleştirdiğimiz medya
takibinde, odağımızı yerel ve bölgesel yönetimlere ve iklim konusundaki
eğilimlere kaydırdık.

Paris İklim Zirvesinde “ulus-altı” (subnational) olarak kategorize edilen
yerel ve bölgesel yönetimler, dikkat çekici bir performans sergileyerek,
müzakerelerde resmi söz hakları olmamasına rağmen, iklim değişikliğiyle
mücadele konusunda devletlerden daha fazla kararlılık ve irade gösterdiler.
“COP21 Paris İklim Zirvesi” başlıklı haber derlemesi içeriğini hazırlarken, bu
noktayı özellikle görünür kılmak istedik. “Paris İklim Zirvesi’nde Yerel
Yönetimler”  başlıklı bölümü oluşturmak amacıyla, yabancı basında "iklim
ve yerel yönetimler" konusuna odaklanan The Guardian ve Citiscope
yayınlarında çıkan yazıları kapsamlı olarak çevirerek derlemeye ekledik.

Derleme içeriğinde yerel odağa ek olarak açılış konuşmalarından alıntılar,
yorumlar ve sonuç değerlendirmelerinin yanı sıra, zirveyle paralel
gerçekleşen gelişmelerin haber yansımaları da yer alıyor. 

Kadıköy Belediyesi Akademi
Ocak 2016
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Yeni Başlayanlar için COP21’i Anlama Kılavuzu
Pelin Cengiz 

İklim değişikliği ile mücadelede etkin adımlar atılması ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için yeni bir yol
haritasının hazırlanması konusunda son düzlüğe girdik. 30 Kasım- 12 Aralık tarihleri arasında Paris’te toplanacak
COP21 Zirvesi’nde (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı- UNFCCC) 196 devletin,
dünyanın kaderini belirleyecek yeni bir iklim anlaşmasına imza atması bekleniyor.

Yeni bir iklim anlaşması neden önemli, neden hepimizi ilgilendiriyor ve neler bekleniyor, maddeler hâlinde anlaşılır
kılmaya çalışalım:

Zirvenin gündeminde ne var? Küresel iklim değişikliği mücadelesi, artık insanlık tarihinin en büyük mücadelesi.
Ülkeler için bağlayıcılığı olan, iklim değişikliğiyle mücadele için adaptasyon ve azaltım politikaları net olarak
belirlenmiş hedeflere ihtiyaç var. Bunun için küresel sıcaklık artışının 2°C’yi geçmemesi için sera gazlarının belirli
bir seviyede sınırlandırılması, mevcut fosil yakıt rezervlerinin üçte ikisinin yeraltında bırakılması ve yenilenebilir
enerjilere geçişin hızlandırılması gerekiyor. Bunların gerçekleşmesi için COP21’de bağlayıcılığı olan, net hedeflere
sahip, iklim adaletini sağlayacak yeni bir iklim sözleşmesinin kabulü gündemde. Liderler, 2020’den itibaren tüm
dünya ülkeleri için geçerli olacak bir antlaşma üzerinde uzlaşmaya çalışıyor. 1997’de imzalanan Kyoto
Protokolü’nün yerine geçecek yeni bir antlaşmanın sağlanması için son beş yılda gerçekleştirilen iklim zirvelerinde
sonuç alınamadı.

Ne yapılması talep ediliyor? 20. yüzyılın başından bu yana küresel sıcaklık artışı 1°C’ye ulaştı. Bilim insanları iklim
değişikliğinin geri dönüşü olmayan noktaya varmasını önlemek için artışın 2°C’nin altında tutulması gerektiğini
söylüyor. Devlet ve hükümet başkanlarından, bu hedef için gerekli bir dizi çözüm politikasının hayata geçirilmesi
talep ediliyor. Bunlar kısaca, eşit ve adil bir dünya için bağlayıcılığı olan uluslararası anlaşmaya yönelik
hükümetlerin adım atması. Düşük karbon yoğunluklu bir ekonomiye geçiş, kömür başta olmak üzere fosil
yakıtların kullanımından vazgeçilmesi, onların yerine yenilenebilir enerjiye geçilmesi… Bunların yanında, iklim
değişikliğine uyum için gerekli tedbirlerin alınması, iklim değişikliğinin olumsuzluklarından en fazla etkilenen
bölgelere gerekli destek mekanizmalarının sağlanması gerekiyor.

Liderler anlaşmaya yakın mı? Zirve öncesi UNFCCC’ye (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi,
BMİDÇS) taraf olan ülkelerden INDC (Intended Nationally Determined Contributions) hedefleri yani ulusal katkı
niyetlerini açıklamaları istenmişti. 196 ülkenin büyük bölümü düşük karbonlu kalkınma yaklaşımı kapsamında
sera gazı emisyonlarını ne kadar, ne şekilde ve ne kadar süre içinde azaltacaklarının taahhüdünü sundu. En büyük
emisyona sahip ülkelerden ABD, Çin, AB ülkeleri azaltım hedeflerini ortaya koydu. Emisyon azaltım hedefleri kadar
finans da bir diğer önemli konu.

Finansman sorunu çözülebilir mi? Yoksul ülkeler, zengin ülkelerden sera gazı emisyonlarını azaltmak, yeşil
teknolojiye yatırım yapmalarını sağlamak ve iklim değişikliğinin olası hasarlarına karşı altyapılarını geliştirmek için
mali yardım talep ediyor. Bu, epey kritik bir konu. Paris’ten önce Ekim ayında Bonn’da bir araya gelen taraflar yeni
iklim anlaşmasının çerçevesini burada çizdi ancak finansman konusunu Paris’e bıraktı. Yoksul ülkeler taahhütler
duymak istiyor ancak bunun nasıl yapılacağıyla ilgili güçlü anlaşmazlıklar var. COP21’e giderken genel politik
ortamda da temkinli bir iyimserliğe neden olacak gelişmeler var: Bugüne kadar en fazla kirletici olan ülkelerin iklim
değişikliğine dönük harekete geçmiş olmaları, Obama’nın bu konuyu birinci öncelik olarak değerlendirmesi, özel
sektörün iklim değişikliğinin kendisine yaratacağı maliyetleri fark etmeye başlaması… Öte yandan Kopenhag
deneyiminin de gösterdiği üzere devletlerin kendi ulusal çıkarlarını bu küresel meselenin önünde tuttuğu gerçeği
var. Paris’te bu iki eğilimden hangisinin baskın çıkacağını göreceğiz.  

Kaynak: Taraf

PARİS COP21 NEDİR?

http://www.taraf.com.tr/yeni-baslayanlar-icin-cop21i-anlama-kilavuzu/


Paris İklim Zirvesi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Fiona Harvey, The Guardian

Paris’te bu Aralık ayında neler olacak?
190’dan fazla devletin hükümeti, küresel sera gazı
emisyonlarının azaltılması ve böylece iklim değişikliği
tehdidini önleme amacıyla olası bir yeni küresel anlaşmayı
görüşmek üzere Paris’te bir araya gelecek.

Neden şimdi?
Sera gazı emisyonları ile ilgili güncel taahhütler 2020
yılında sona erecek. Bu yüzden, hükümetlerin Paris’te en
azından 10 yıllık anlaşmalar üretmeleri bekleniyor.

Neden önemli?
Bilim insanları, sera gazı emisyonları artmaya devam
ederse, küresel ısınmanın geri döndürülemez hale geleceği
ve eşiğin aşılacağı konusunda uyarıyor. O eşik sanayi
öncesi seviyelerin üzerinde 2 °C ‘lik  bir sıcaklık artışı olarak
tahmin edilmekte ve mevcut emisyon düzeylerine
bakıldığında yaklaşık 5°C bir artış  beklenmektedir.  Bu
rakam, çok fazla bir artış gibi gözükmeyebilir, fakat
bugünün dünyası ve son buzul çağı arasındaki sıcaklık
farkı 5°C’nin üzereydi. Bu yüzden sıcaklıkta görünüşteki
küçük değişiklikler Dünya için büyük farklar anlamına
gelebilir.

Neden daha önce bu konuda küresel bir anlaşma sağlamayı kimse
düşünmedi?
Aslında düşünüldü: iklim değişikliği ile ilgili küresel müzarekeler 20
yıldan fazla süredir devam ediyor. İklim değişikliğinin tarihi çok daha
eskilere gidiyor: 19. yüzyılda, fizikçiler, başlıca karbondioksit olmak
üzere atmosferdeki sera gazlarının rolü hakkında teorilerde bulundu
ve ısınma etkisiyle birlikte atmosferdeki bu gazların düzeylerinin
artacağını öne sürdü . Ama bunların tümü teorikti.

Bilim insanları mevcut karbon seviyeleri ve sıcaklık arasında bir ilişki
kurmak için gerekli ölçümlere sadece son birkaç on yıl içinde
başlamış ve o zamandan beri yapılan bilimsel çalışmalar sürekli belli
bir yöne işaret etmiştir: Fosil yakıt kullanımından kaynaklanan
yükselen sera gazı emisyonları, yüksek sıcaklıklara yol açmaktadır.

Küresel ısınma durmadı mı?
Hayır. Küresel sıcaklıklar yükselmekte. Sıcaklıkların düşük  -ama hala
önceki yıllardan daha sıcak- olduğu 1998 yılında, bazı iklimciler
dünyanın soğumakta olduğunu iddia etti.

1998 yılından bu yana, küresel sıcaklıklar 30 yıl öncekinden daha
yavaş bir düzeyde artmıştır. Bu durum da bazı şüpheciler tarafından
küresel ısınmanın durakladığının kanıtı olarak değerlendirilmiştir.

Ama, sıcaklık artışının düşmüş ya da durmuş olmadığına, tam tersine
artmaya devam ettiğine dikkat etmek gerekir. Hava sistemlerinin
özelliği olan varyasyonlar göz önüne alındığında, ısınma oranının
yavaşladığı bir dönem beklenmedik değil.

Son iki yıldır, ısınma oranı yeniden hızlanmış gibi görünüyor, ama
bundan çok az şey yorumlanabilir.

Küresel bir anlaşmada nasıl ilerlemeler gördük?

1992 yılında, hükümetler Rio de Janeiro’da buluştu ve Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni oluşturdu. Hala
yürürlükte olan bu anlaşma, iklim değişikliği tehlikesini önlemek
amacıyla hükümetleri harekete geçmeleri için birleştirdi, fakat hangi
eylemleri uygulayacakları konusu belirtilmedi. Beş yıl boyunca,
hükümetler neler yapmaları gerektiği ve gelişmiş ülkelerin
gelişmekte olan ülkelere karşı rolünün ne olması konusunda
tartıştılar.

Bu tartışmalar, 1997 yılında Kyoto Protokolünün oluşmasında etkili oldu. Bu anlaşma ile 2012 yılına kadar, dünya çapında 1990
seviyeleri ile karşılaştırıldığında yaklaşık % 5 emisyon kesintisi yapılması ve gelişmiş ülkelerin emisyon indiriminde hedefler
kararlaştırıldı. Ama Çin, Güney Kore, Meksika ve diğer hızla gelişmekte olan ülkelere hedef verilmedi ve kendi iradeleriyle
emisyonlarını arttırmak için izin verildi.

Daha sonra ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, protokole dahil oldu, fakat protokol ABD Kongresi tarafından onaylanmadı. Küresel
emisyonların % 55’ini temsil eden ülkeler bunu onaylayana dek, protokol yasal olarak yürürlüğe giremedi. Dünyanın en büyük
emisyonunu yapan ABD katılmadan bu protokolün uygulanması olamayacaktı.

Yani şu on yıl içinde, Kyoto protokolü sürüncemede kaldı ve küresel iklim değişikliği müzakereleri toprağa gömüldü. Ancak 2004 yılı
sonlarında, Rusya beklenmedik bir şekilde anlaşmayı kabul etmeye karar verdi ve hareketin bir parçası olarak Avrupa Birliği
tarafından Dünya Ticaret Örgütü üyeliği başvurusu kabul edildi. Yani gerekli ağırlık oluştu ve protokol nihayet yürürlüğe girdi.



Peki küresel bir anlaşmaya varıldı mı?
Tam değil. George W. Bush başkanlığındaki ABD, Kyoto
protokülünün dışında kaldı. Bu yüzden, yıllar yılı devam
eden BM müzakarelerine rağmen, ABD müzarekecileri, hep
dünyanın geri kalanının dışında kaldı. ABD’yi ve gelişmekte
olan büyük ekonomileri-özellikle en yüksek emisyona sahip
Çin’i- teşvik etmek için  yeni yaklaşımlar gerekliydi.

Daha sonra, 2007 yılında Bali‘de bayrağı Kyoto’dan
devralacak yeni bir anlaşmaya yol açacak eylem planı
hazırlandı.

Sonra ne oldu?
Yeni bir anlaşmaya uzanan yol çok uzun sürdü. Ama, 196
ülkeyle anlaşma sağlamak çok da kolay değildi. Bu uzun
soluklu drama sonunda 2009 Kopenhag Konferansı
gerçekleştirildi.

Kopenhag’da ne oldu?
Anlaşmanın dışında her şey oldu. Dünyanın en gelişmiş
ülkeleri ve  gelişmekte olan en büyük ülkelerinin tamamı ilk
defa sera gazı emisyonlarını sınırlamayı kabul etti. Bu
durum, dünyanın en çok sera gazı emisyonu üreten
ülkelerinin tek bir hedefe doğru birleştiği bir dönüm noktası
oldu.

Üzerinde anlaşmaya varılan emisyon indirimleri hala
bilimsel olarak yeterli değil, fakat tüm iş faaliyetlerinin şu
andaki gibi devam ettiği iklim değişikliği senaryoları ile
karşılaştırıldığında emisyonlarının azaltılmasında büyük bir
ilerleme oldu.

Ama STK’ların ve basının üzerinde durduğu nokta
toplantıda nelerin olmadığıydı. Toplantıda tam açıklanmış
ve yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma sağlanmadı.

Bu önemli mi?
Bu sizin bakış açınıza bağlı. Kyoto protokolü güzel
yazılmış, tam hukuken bağlayıcılığı olan uluslararası,
benzer bağlayıcılığı olan BM İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’nin bir alt anlaşmasıydı. Fakat, ABD tarafından
onaylanmadığı ve Rusya tarafından çok geç olana kadar
imzalanmadığı için, hedeflerine hiç  ulaşamadı. Ve Kyoto
kapsamındaki taahhütlerini karşılamayan başarısız
ülkelerin hiçbiri için bir yaptırım olmadı.

Diğer taraftan, Kopenhag anlaşması 2009 yılında BM
tarafından tam olarak kabul edilmedi. Fakat ertesi yıl
Cancun anlaşmaları şeklinde onayladı. Bu nedenle,
Kopenhag anlaşması çevreci gruplar tarafından bir
başarısızlık olarak görüldü.

Ama  dünya liderleri tarafından imzalanan bir belge
şeklinde Kopenhag’da kabul edilen hedefler hala ortada.

Paris’te neler konuşulacak?
En büyük emisyona sahip ülkelerin zaten taahhütte
bulunduklarını biliyoruz. AB ülkeleri, 2030 yılına kadar
emisyonlarını, 1990 seviyelerine göre %40 oranında
azaltacaklar. ABD ise 2025’e kadar, emisyonlarını 2005
seviyelerine göre %26-28 oranında azaltacak. Çin, 2030’da
emisyonlarının zirve yapacağını kabul edecek.

Mart sonunda sürenin dolmasına rağmen, Hindistan dahil
diğer önemli ülkelerin, kendi hedeflerini ortaya koyması
gerekiyor.

Eğer başlıca ülkelerden taahhütler cepte ise, bu Paris’te
anlaşmaya varılacağı anlamına mı geliyor?
Durum hiç de öyle değil. Emisyon azaltmalarının dışında
diğer bir önemli konu: finans. Yoksul ülkeler, zengin
ülkelerden sera gazı emisyonlarını azaltmak için yeşil
teknolojiye yatırım yapmalarını sağlamak ve iklim
değişikliğinin olası hasarlarına karşı altyapılarını geliştirmek
için mali yardım talep ediyor.

Bu, oldukça tartışmalı bir konu. Finans durumunun yalnızca
son birkaç dakikada konuşulduğu Kopenhag’da, zengin
ülkeler 30 milyar dolar finansal destek sağlayacaklarını ve
2020 yılına kadar da yılda en az 100 milyar dolar finansal
akım sağlanacağını bildirdiler.

Yoksul ülkeler 2020 yılından sonra da benzer taahhütler
duymak istiyorlar ama bunun nasıl yapılacağı konusunda
güçlü anlaşmazlıklar var. Bazıları, tüm paranın zengin
ülkelerce sağlanmasını istiyor, fakat bu hükümetler ise
sadece kamu gelirlerinden böyle bir finansmanı
sağlayamacakları konusunda kararlılar. Dünya Bankası gibi
uluslararası kalkınma bankalarının bu finansmanı
saptamada rol oynamalarını ve  gelecek finansmanın
çoğunun özel sektörden gelmesini istiyorlar.

Bu konuda anlaşmak hala mümkün, ama bu durum Paris
anlaşması önündeki en temel engellerden biri olacak gibi
gözüküyor.

Dünya liderleri Paris’e gidecek mi?
Hayır. Barack Obama ve Çin Başbakanı Wen Jiabao da dahil
olmak üzere dünya liderleri, Kopenhag zirvesine katıldı ama
bu konferans sonundaki kaos ve suçlamalarla yeterince
utanç yaşadılar. Bu yüzden geri gelmeyecekler. Paris
zirvesine, ülkelerinin adına bir anlaşma imzalama gücüne
sahip, tüm dünyanın hükümetlerinin, üst düzey bakanları
katılacak.*

Fransız hükümeti adına, konferans, dışişleri bakanı Laurent
Fabius ve çevre bakanı Segolene Royal önderliğinde
yürütülecek, ancak Fransa Cumhurbaşkanı François
Hollande de önemli bir rol oynayacak. Bir anlaşma
sağlanabileceğine inanıyorlar.

(*) Adı sayılan liderlerden bazıları katılım gösterdi. (Editör
Notu)



Paris’ten önce başka ne bekleyebiliriz?

Pek çok şey. Konferanstan önce bir dizi toplantı olacak. Mayıs ayı sonlarında, önde gelen özel sektör şirketleri ve hükümet
yetkilileri iş ve iklim zirvesinde toplandı. Haziran ayında, Bonn’da müzakere metninin temel ayrıntılarını tartişmak için toplanılacak.
Temmuz ayında bilim insanlarından oluşan bir kurul, Eylül ayında ise BM yılılık genel kurul toplantısının bir parçası olarak dünya
liderleri toplanacak. Sonbahar boyunca da yetkililer, sivil toplum kuruluşları, bakanlar, müzakerecilerden oluşan pek çok toplantı
düzenlenecek.

BM ayrıca bu sonbaharda, ülkelerin “sürdürülebilir kalkınma hedefleri” koymaları için baskı yapıyor. Bu hedefler, temiz suya ve
temizlik hizmetine erişim, enerji, cinsiyet eşitliği, eğitim ve sağlık gibi konuları içeriyor. Bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri,
dünyanın iklim değişikliği hedeflerini karşılayıp karşılamadığı ve bunu yoksul ülkeler için de adil bir şekilde sağlayıp sağlayamadığı
konusunda derin bir etkiye sahip. Bu yıl, uluslararası ilişkiler için önemli bir yıl olacak. Eğer ülkeler iklim, ekonomik kalkınma, sosyal
ve çevresel konularda üzerinde adil hedeflerde anlaşabilir ve bunu işbirliği ruhu içinde yapabilirlerse,  bu gelecekteki gelişim için iyi
bir işaret olacaktır. Ancak, Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande’nin Mayıs ayı sonunda delegelere söylediği gibi, bu ancak
“mucize” olmasını ummaktır.

Kaynak: Yeşil Gazete
Çeviri: Zeynep Ersoy

Paris İklim Zirvesine Bir Bakış!
Adam Vaughan, The Guardian

Zirvenin konusu ne?
2020 sonrasında karbon salımlarının azaltılması ile ilgili yeni
bir küresel anlaşmaya varılması ve yoksul ülkelerin iklim
değişikliğiyle başa çıkmasına yardımcı olacak finansman
konusunda görüş birliği oluşturulması.

Zirve ne zaman ve nerede gerçekleşiyor?
Paris’in kuzeydoğu banliyösü Le Bourget’de, 30 Kasımdan 11
Aralık’a kadar.

Kimler gidiyor?
195 ülke katılıyor, ayrıca ABD Başkanı Barack Obama, Çin
Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Narendra
Modi ve Birleşik Krallık’tan David Cameron’un da dahil olduğu
138 liderin de katılımı bekleniyor. Devlet başkanları ancak
zirvenin başlangıcında Paris’te bulunacaklar.

Zirve benim yaşamımı değiştirecek mi?
Evet – ancak hemen değil. Hükümetlerin ve şirketlerin Paris’te
varılacak anlaşma nedeniyle alacakları uzun dönemli kararlar
kullandığınız enerjiyi üreten santrallerden yediğiniz gıdaya,
gelecekte yaşanabilecek aşırı iklim olayları nedeniyle evinizin
sel baskınına uğraması ya da hasar görmesi olasılığına kadar
her şeyi etkileyecektir.

İklim üzerine zaten anlaşmaya varılmamış mıydı?
Dünyanın hukuki yönden bağlayıcı tek uluslararası iklim
antlaşması olan Kyoto Protokolü başlangıçta yalnızca
gelişmiş ülkeleri kapsamaktaydı, bugün ise yalnızca AB,
Avustralya ve 2020 yılına kadar salımlarını azaltmak zorunda
olan diğer bir avuç ülkeyi kapsıyor. Ayrıca zengin-yoksul, bir
sürü ülkenin 2020 yılına kadar salımlarında
gerçekleştirecekleri azaltımları kapsayan ayrı, bağlayıcı
olmayan bir bildirge var.

Terör saldırılarının etkisi ne oldu?
Fransa makamları zirvenin gerçekleşeceğini ancak güvenlik
önlemlerinin sıkılaşacağını bildirdiler. Bazı gözlemciler
saldırılar nedeniyle daha fazla acil eylem ve dayanışma
arzusunun ortaya çıkabileceğini söylüyor. Paris’te
düzenlenmesi planlanan büyük yürüyüş gibi bazı yan
etkinlikler ise iptal edildi.

Anlaşma çıkma olasılığı ne?
Yüksek ama temkinli olmakta yarar var. Çin’in baş
müzakerecisi ve geçen yıl Lima’da gerçekleşen zirvenin
başkanı bir anlaşmaya varmak için gerekli siyasi iradenin
nihayet mevcut olduğunu söyleyenlerden.

Öyleyse …?
Olası birçok pürüz var. Fransa’nın en önde gelen iklim
savunucusu Laurence Tubiana yoksul ülkelere finansman
sağlanması konusunun işin en zor kısmı olacağını
düşünüyor. ABD ve AB de çıkacak anlaşmanın ne kadarının
hukuki açıdan bağlayıcı olması gerektiği konusunda farklı
görüşlere sahip.

Farklı ülkelerin konumu ne?
Dünyanın en büyük iki emisyon kaynağı Çin ve ABD, Paris’te
bir anlaşmaya varılması fikrini destekliyor – bu da 2009’da
Çin’in oyun bozanlık ettiği bir önceki büyük iklim zirvesinden
farklı bir durum. Üçüncü büyük emisyon kaynağı olan
Hindistan ise biraz daha ikircikli bir rol üstlenebilir; Hindistan
son G20 toplantısında gelecekte ülkelerin emisyon
taahhütlerini gözden geçirecek bir mekanizmanın
oluşturulması ile ilgili kaygıları olduğunu net bir şekilde
ortaya koydu.



Aralarında  dilbilimci Noam Chomsky, iklim bilimci Michael E. Mann, filozof Peter Singer ve tarihçi Naomi
Oreskes’in bulunduğu, 80 küsur ülkeden 2,000’in üzerinde akademisyenin, 30 Kasım’daki iklim
konferansında Paris’te bir araya gelen dünya liderlerini, iklim adaletini sağlamaya ve küresel ısınma
tavanını 1,5 derece Celsius’un altında tutmak üzere vargüçleriyle çaba göstermeye çağıran mektup metni
aşağıda:

ZİRVE ÖNCESİ: ÇAĞRILAR, PROTESTOLAR

2015 Paris İklim Konferansı Öncesinde Akademisyenlerden Dünya
Liderlerine Açık Mektup

Bugüne kadar gelinen nokta nedir?
Dünyanın toplam salımlarının %97’sini temsil eden 170’ten fazla ülke BM’ye iklim konusundaki taahhütlerini sundular. Ancak
yapılan analizler bu taahhütlerin hala dünyanın 2.7-3.3C ısınmasına neden olacağını gösteriyor. Bu sıcaklık dünya liderlerinin
sıcaklık artışını sınırlandırmak üzere anlaşmaya vardığı 2C’nin çok üzerinde, bu nedenle birçok ülke bu taahhütlerin beş yılda bir
gözden geçirilmesini içeren bir mekanizmanın oluşturulmasını istiyor.

Zirvenin kendisi büyük bir karbon ayak izin bırakmayacak mı?
BM’e göre konferans 21.000 ton CO2 eşdeğeri karbon ayak izi bırakacak, bu da aşağı yukarı Estonya’nın yıllık salımlarına eşit.
Organizatörler salımları telafi edecek.

Paris öncesi süreçle ilgili daha fazla bilgi nerede bulabilirim?
Kapsamlı rehberimizde yirmi yıldır devam eden iklim müzakerelerinin bizi bu noktaya nasıl getirdiğine ilişkin bilgi bulabilirsiniz.

Kaynak: Yeşil Gazete
Çeviri: Şehnaz Tahir

Bazı meseleler öylesine önemli bir etik boyuttadırlar ki, tarihin
doğru tarafında olmak, gelecek kuşaklar için ahlakî karakteri
belirleyen bir işaret halini alır. Küresel ısınma işte böyle bir
mesele. İklim değişikliğinden en az sorumlu olanlar, ona en zor
uyum sağlayanlar ve onun etkilerinden en çok zarar görenler
yerli halklar ve gelişme yolundaki ülkelerdir. Paris’teki Birleşmiş
Milletler İklim Konferansı yaklaşırken endüstrileşmiş ülkeler
dünyasının liderleri, şimdiki ve geçmişteki karbon
salımlarımızın sonuçları konusunda ağır bir sorumluluğu
omuzlamak zorundalar.

Oysa uluslararası topluluk, küresel ısınmayı endüstri çağı
öncesi seviyelere göre 2 derece Celsius’la sınırlamak üzere bize
üçte iki oranında bir şans tanımak için gerekli olan sera gazı
indirimini şart koşmaya dahi razı gelecek gibi görünmüyor. Şu
anda, ülkeler karbon salımlarını azaltmak üzere verdikleri
bağlayıcı olmayan taahhütleri yerine getirecek olsalar dahi, bu
yüzyıl sonuna kadar gene de 3 derecelik (Celsius) bir hararet
artışına ulaşma yolunda olacağız. Bu, insanı can evinden
vuruyor, çünkü bu azaltımları gerçekleştirmek için yapmamız
gereken herhangi bir fedakârlık, bunları yapmamamız halinde
yüzyüze kalacağımız felaketlerin, yani türlerin daha çok yok
olması ve ekosistemlerin yitip gitmesi; kasırgalara dayanma
gücümüzün azalması; daha fazla sıcak hava dalgaları; daha
yoğun sağanak yağışlar; iklime bağlı ölüm ve hastalıkların
sayısındaki artışlar; daha fazla iklim mültecileri; yoksulluğun
azaltılmasındaki yavaşlamalar; gıda güvenliğinin azalması; ve
bütün bu faktörlerin artırdığı çatışmalar gibi felaketlerin
yanında hiç kalır. 

Risklerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, liderlerimiz
küresel ısınmayı en fazla 1,5 derecelik (Celsius) bir tavanla
sınırlandırmak için tüm toplum katmanlarında dünya çapında
bir seferberlik ilan etmek zorunda.

Bu mektubun altına imzasını koymuş olan biz kaygılı
akademisyenler, araştırmacılar ve dünyanın dört bir
tarafından gelen bilim insanları, içinde bulunduğumuz çevre
durumunun ciddiyetinin farkındayız; topluluklarımıza, gelecek
kuşaklara ve yoldaşımız olan diğer canlı türlerine borçlu
olduğumuz özel sorumluluğun da farkındayız. Bu
sorumluluğu eğitim ve iletişim faaliyetlerimizde yerine
getirmek için uğraş vermeye devam edeceğiz. Liderlerimize,
felaketle sonuçlanacak olan iklim değişikliğini önlemeleri için
gerekli olan her şeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Aynı
âciliyet duygusuyla, kendi yurttaşlarımızı da küresel ısınmaya
vargüçleri ile karşı koymaları konusunda kendi liderlerini
sorumlu tutmaya çağırıyoruz.

Kaynak: Açık Radyo
İngilizce Metin: http://globalclimatechangeweek.com/open-
letter/
Çeviren: Ömer Madra

http://acikradyo.com.tr/default.aspx?_mv=a&aid=34111


Paris İklim Zirvesi Öncesinde Paris Protestolara Sahne Oldu

Paris'teki terör saldırıların anma etkinliklerinin
düzenlendiği République (Cumhuriyet) Meydanı'nda sabah
saatlerinden itibaren toplanan göstericiler, Paris'teki iklim
zirvesini protesto etti. Terör saldırıları nedeniyle tüm
gösteri ve yürüyüşlerin ülke genelinde iptal edilmesinden
dolayı, polisin meydanı abluka altına aldığı eylemde,
göstericiler, COP21'in dünyanın iklim sorununa çözüm
bulamayacağını dile getirdiler. Eyleme katılan öğretmen
Alain Martin, yapıtığı açıklamada olağanüstü hal nedeniyle
hiçbir eyleme müsaade edilmediğini ancak
bugün République'de buluştuklarını söyledi. 'Büyük
maskaralık' olarak nitelendirdiği Birleşmiş Milletler İklim
Zirvesi'ni eleştiren Martin "Dünyayı kirletenler sözüm ona
iklim değişikliğine çözüm bulmaya çalışıyor." ifadelerini
kullandı.

Paris’te 20 bin ayakkabı Cumhuriyet (République) Meydanı  önüne
yerleştirilirken, Paris saldırılarından bu yana uygulanan gösteri
yasağı da protesto edildi. Fransa hükümeti olağanüstü hal
uygulamasına dayanarak, 24 yaşam savunucusuna ev hapsi cezası
verildiğini duyurdu.

İlerleyen saatlerde Republique meydanından toplanan
kalabalığının yürüyüşe geçmek istemesi üzerine ise polis
eylem yapanlara saldırdı. Kitleye biber gazı ve ses
bombası ile saldıran polise eylem yapanlar da taş atarak
karşılık verdi. Meydanın etrafını saran polisin kıskaca
aldığı göstericiler, "Olağanüstü hal polis devleti, biz
gösteri hakkımızdan feragat etmeyeceğiz" “Her yer polis
hiçbir yerde adalet yok” sloganları attı. Polis göz yaşartıcı
bomba ve cop kullanarak göstericilere müdahale etti.
Müdahale sonrası 174 gösterici göz altına alındı.

Erdoğan da Protesto Edildi
Fransa’nın Toulouse kentinde de binlerce kişi eylem yapmak için
bir araya geldi. Ancak Fransa genelindeki olağanüstü hal
uygulamasından dolayı eylemin yapılmasına izin verilmedi. Kitle
polisin engellerini aşarak, eylemini gerçekleştirdi. Eylemde Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirveye katılmak için Fransa’ya gelmesi
de protesto edildi.

Yaratıcı Reklam Panoları
Aralarında Banksy ve arkadaşları Paul Insect, Escif, Jimmy Cauty,
Neta Harari ve Kennard Phillips gibi sanatçıların bulunduğu
'Brandalism Project' üyeleri Paris'teki İklim Değişikliği Konferansı'nı
protesto etmek için 600'den fazla poster hazırladı ve bu posterleri
Paris'in çeşitli bölgelerindeki reklam panolarına korsan olarak
yerleştirerek farkındalık yaratmaya çalıştılar. 

Kaynak: Sözcü, Reuters, CNNTürk, Evrensel, BirGün



Olağanüstü Hal Altında İklim Zirvesi
Ümit Şahin, Yeşil Gazete

Paris iklim zirvesinde açılışı liderler değil, göstericilere gaz
bombalarıyla saldıran Fransız polisi yaptı. Yüzden fazla insanın
öldüğü 13 Kasım saldırılarının yarattığı aşırı güvenlik önlemlerinin
ve her köşe başındaki polis varlığının gölgesi altında başlayan
iklim zirvesine, saldırıların ardından ilan edilen ve geçen hafta 3
aya kadar uzatılan olağanüstü hal damgasını vuracakmış gibi
görünüyor.

Peki bütün sivil gösterileri yasadışı ilan eden Fransız hükümetinin
yarattığı bu baskı ne anlama geliyor? İklim değişikliğine bir an
önce ve radikal bir çözüm getirilmesini isteyen gençler, 29 Kasım
mitinginin yasaklanmasının ardından sokağa çıkmaktan
kaçınmayan kararlı iklim hareketi haksız mı?

Fransız güvenlik aygıtı, güya göstericilerin güvenliğini sağlamak için gösterileri yasaklıyor ve bugün olduğu gibi meydana toplanan
birkaç bin kişilik kalabalığı, ortalarına attığı gaz bombalarıyla gaza boğup alenen tehdit ediyor, caddeleri, metro duraklarını trafiğe
kapatıyor. Doğrusu bugün Paris’te ortam, planlanan yüz binlerce kişilik bir miting yapılsaydı olabilecek olandan çok daha
güvensizdi.

Paris iklim zirvesinin son derece kritik olduğunu neredeyse iki yıldır söylüyoruz. Peki neden?
Çünkü geçtiğimiz haftalarda 1 derece sınırını aşan küresel ısınmayı hayatta kalabileceğimiz sınırda tutabilecek kararlı bir
uluslararası tavır için Paris belki de son şans.

Ama herhalde bu sefer gerçekten son şans, çünkü büyük ihtimalle iki hafta sonra, delegasyonlar çantalarında Kyoto Protokolü’nün
yerini alacak yeni anlaşmanın metniyle ülkelerine dönecekler ve varılacak bu anlaşma 2020’den muhtemelen 2030’a kadar geçecek
sürede hükümetlerin emisyonları azaltmak için altına girecekleri “zahmetin” üst sınırı olacak. Ve bu üst sınırın iklim değişikliğini
durdurmaya yetmeyeceği, hatta 3 derece ısınmayı garanti edecek kadar zayıf olacağı şimdiden belli. Yani COP’lar Paris’ten sonra
devam etse de, çok geç ve çok yetersiz bu anlaşmanın ötesine geçilemeyebilir.

Bu nedenle burada, Paris’te bu skandal sonucu değiştirebilecek tek güç sade insanlar, gençler, aktivistler.

Geçen yıl New York’ta sokakları dolduran 400 bin kişinin yarattığı heyecan dalgası burada tekrarlanabilir, elle tutulur bir baskı
havası yaratılabilirdi. Ama IŞİD saldırılarını gerekçe gösteren Fransız hükümeti, her türlü toplanmayı, her türlü sokak eylemini
yasadışı ilan etti. Güvenlik zihniyetine göre zirve için on binlerce kişinin doldurduğu Paris’te dolu sokaklar, kafeler, barlar, salonlar
tehlike altında değil, ama iklim eylemleri tehlikeli. Fransız hükümeti için sadece konferansın yapılacağı Le Bourget’nin içindeki
“akredite olmuş” sivil toplum katılımı ve sembolik fotoğraf eylemleri kabul edilebilir hale gelmiş durumda. 2009 Kopenhag’ından bile
geri bir noktadayız. Hareketin bilinen isimleri önleyici gözaltılarla ev hapsine alınıyor. Yüzlerce kişi daha ilk günden gözaltında.
Neden? Çünkü radikal denen, ama aslında iklim değişikliğini durdurmak için asıl gerçekçi sözleri söyleyen gruplar tehdit olarak
algılanıyor.

...

Bu görüntü bize sıradışı gelmeyebilir, ama bu durumun her yerde normalleşmesi çok tehlikeli. İklim aktivizminin bile tehdit olarak
algılanması gelecekteki çok daha ciddi kısıtlamaların işareti olabilir. Yıllardır uluslararası müzakereler sadece cici çevreciliğin
gösteri alanına dönüştürülmek isteniyor. Devletler sivil toplum katılımını kendi kararlarının onaylanması olarak görmek istiyorlar.
Ancak tabii buna demokrasi denmiyor. Bu kafayla iklim değişikliğine çözüm bulunması da mümkün değil. Ancak gidişat bu yönde.

...

Paris’te önümüzdeki on beş gün içinde bir şey değişecekse, bunu sadece kararlı insanlar, gençler, sivil güçler başarabilir. İklim
değişikliği günümüzün en büyük sorunu ve yaşadığımız bütün krizlerin ortak keseni: Petrol kaynaklarına, suya ve bizi besleyen
toprağa el koymak için yapılan savaşları durdurmak yeni güvenlik devletleri  yaratmaktan değil, iklim değişikliğiyle gerçek anlamda
mücadele etmekten geçiyor. Şirketlere her türlü hakkı veren, piyasayı iyice kuralsızlaştıran küresel anlaşmalar değil, şirketlerin
gücünü sınırlayan, ekonomiyi karbonsuz ve adil bir geleceğe doğru yönlendiren politikaları halkların baskısıyla kabul ettirmek
gerekiyor. Birleşmiş Milletler ve Fransız hükümeti de bunu biliyor ve bu yüzden hareketin sesini kısmaya çalışıyor. IŞİD bahane.

https://yesilgazete.org/blog/2015/11/29/paris-izlenimleri-1-olaganustu-hal-altinda-iklim-zirvesi/


İklim için Uzlaşı Arayışı

BM İklim Zirvesi'nin ilk gününde liderler sera gazı emisyonunun azaltılması için küresel bir uzlaşma sağlanması
yönündeki çağrılarını yineledi. Ancak kalkınmakta olan ülkeler ile sanayi ülkeleri arasındaki uçurum büyük.

PARİS İKLİM ZİRVESİ: KİM NE DEDİ?

Paris'te düzenlenen BM İklim Zirvesi'ne 150 ülkenin
devlet ve hükümet temsilcileri katılıyor. Zirveye katılan
liderler, küresel ısınmanın azaltılabilmesi için önlem
alınmasını talep etti.

Zirvenin ilk gününde BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon
işbirliği yapılması ve özverili olunması çağrısı yaptı. Ban,
"Böyle bir siyasi an, bir daha asla gelmeyebilir" dedi. Ban,
İklim Zirvesi'nin sonunda 'açık bir mesajın' gerekli
olduğunu belirtti. Ban, bunun 2100'e kadar küresel
ısınmanın iki derece ile sınırlandırılması hedefine
ulaşmak için gerekli olduğunu belirtti.

Ev sahibi Fransa’nın Cumhurbaşkanı François Hollande
da zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına çağrı
yaparak, "Bütün insanlığın umutları sizin sırtınızda" dedi.
Hollande, niyet beyan eden bildirgelerin artık
yetmediğini, bu haftanın sonuna kadar yeni bir küresel
iklim anlaşmasının imzalanmış olması gerektiğini ifade
etti.

ABD Başkanı Barack Obama ise 'ulusal bencilliğe' karşı
uyarıda bulundu. Obama, gelecek kuşaklara yaşanabilir
bir dünya bırakılması gerektiğini belirtti. Obama, "Bir
şeyler yapma sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de iklimin korunması
konusunda dünyaya güçlü bir mesaj gönderilmesini
istedi. Merkel, ""Bugün harekete geçmek zorunda
olduğumuzu biliyoruz, bu konferansın iddiası olmalı"
dedi.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sanayi ülkelerine,
kalkınmakta olan ülkelerle dayanışma içinde olunması çağrısı yaptı. Çin
lideri, iklim hedeflerinde farklı ülkelerin durumlarının göz önünde
bulundurulmasını istedi. Şi, daha az kalkınmış durumdaki ülkelerin iklim
hedeflerine karşın, yoksulluğu azaltmak ve halkın yaşam standartlarını
yükseltmek zorunda olduklarını belirtti.

Afrika ülkeleri ise küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılmasını
talep ediyor. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, Afrika ülkeleri
adına şu ana kadar planlanandan daha fazla mali yardım talep etti. El
Sisi, "uzlaşmanın bir takım yükümlülükleri de beraberinde getirmesi şart;
2020 yılına kadar kalkınmakta olan ülkelere yıllık 100 milyar euro yardım
yapılması, 2020'den sonra ise bunun iki katına çıkması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Deutsche Welle

Fotoğraf: R
euters

COP21 Paris Açılış Konuşmaları: Kim Ne Dedi?

Prens Charles: “İklime zarar
vererek kendi mahvoluşumuzun
mimarı oluyoruz. Torunlarımızı
düşünün. İnsanlığın şimdiye dek
karşılaştığı en büyük tehdit iklim
değişikliğidir.”

Fransa Dışişleri Bakanı
Laurent Fabius: “Geldiğimiz
nokta şu: Paris’te başarısız
olursak umutsuzluğu tüm
dünyaya yaymış olacağız,
ama eğer başarılı olursak
parlak bir geleceğin
umudunu yaymış
olacağız.” 

UNFCCC Sekreteri
Christiana Figueres:
“Hükümetler olarak
olduğunuz yerde durmayı
sürdürebilir ya da ileri
doğru adım atabilirsiniz.
Şimdi seçim yapma
zamanı”. 

Paraguay Devlet Başkanı Horacio
Manuel Cartes: “Paraguay iklim
önlemi olarak çok sayıdaki
ormanlarına yenilerini ekliyor.
İklim değişikliğine katkımız
olmadığı halde en çok etkilenen
ülkelerden biriyiz. Artık uyanalım
ve tarihin seyrini değiştirelim.” 

Jean-François Julliard,
Greenpeace Fransa
Direktörü: "Fransa Cumhurbaşkanı
Hollande, anlamlı bir anlaşmanın
nasıl olması gerektiğini güzel bir
şekilde tarif etti. Bu durumda bunu
gerçekleştirme görevi de Hollande
ve diğer önemli ülke liderlerinin
üzerinde."

http://www.reuters.com/news/picture/postcards-from-cop?articleId=USRTX1Y9QY
https://yesilgazete.org/blog/2015/11/29/paris-izlenimleri-1-olaganustu-hal-altinda-iklim-zirvesi/


COP21 Paris Açılış Konuşmaları: Kim Ne Dedi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin : “İklim değişikliği dünyanın
önündeki en ciddi tehditlerden
biri. Ekonomiye her şeyden çok
zarar veriyor. Kyoto
Protokolü’ndeki taahhütlerimizin
ötesine geçtik. 1991’den 2012’ye
kadar geçen dönemde, Rusya
emisyon oranlarını önemli ölçüde
azalttı.”

Hindistan Başbakanı Narendra
Modi: “Gelişmiş ülkelere emisyonları
azaltmada daha fazla görev
düşüyor.”

Bill Gates: “Hepimiz iklim
değişikliğinin önümüzdeki
en büyük sorunlardan biri
olduğu konusunda
hemfikiriz. Devletlerin
araştırmaları daha fazla
desteklemesi, özel
şirketlerin bu alanda
yatırım yapması gerek.
İklim değişikliğiyle
mücadele etmezsek,
ısınma ve aydınlatma gibi
temel hizmetlere
ulaşamayan yoksullar
sonuçlardan en fazla
etkilenecek kesim olacak. 

Meksika Devlet Başkanı Enrique
Peña Nieto: Dünya iklim anlaşması
etrafından kenetlenmeli. Burada
belirleyeceğimiz şey, 21. yüzyılın
yaşam kalitesi olacak. 

Filipinler Devlet Başkanı Benigno S.
Aquino III: “İklim konusunun birçok
ülke için hayat memat meselesi
olduğunu kabul etmediğimiz
ölçüde, bazı ada ülkelerinin yok
olması kaçınılmaz olacak.”

Japonya Başkanı Shinzo Abe: “1995’te
imzalanan Kyoto Protokolüne rağmen, o
tarihten günümüze küresel sıcaklıklar artış
göstermeye devam etti. Paris anlaşması,
uzun vadeli bir hedefi içermeli. Zira kısa
vadeli taahhütler ısınmayı iki santigrat
düzeyinde tutmaya yetmeyecek.” 

Marshall Adaları
Başbakanı Christopher
Loeak: "Bildiğim her
şeyin ve sevdiğim
herkesin kaderi, bugün
burada toplanan
bizlerin ellerinde.”

İngiltere Başbakanı
David Cameron:
“Buradan çıkacak sonuç
ve imzalanacak anlaşma,
2 santigrat hedefini
gerçek kılmalı, yasal
bağlayıcılık dayatmalı, bu
konuda alınan önlemler
beş yıl sonra gözden
geçirilmeli, mali açıdan
yoksul ülkelere yardımcı
olmalı, teknolojinin en
zengin ülkelerden en
yoksul ülkelere
aktarımını sağlamalı.
Demek istediğim, yarın
çocuklarımıza ve
torunlarımıza
yaşanacaklar için
bahane bulmak yerine,
bugünden iklim
önlemlerini almaya
başlamalıyız. Zor değil,
imkansız da değil. Bir
araya gelmeli ve bunları
hayata geçirmeliyiz."

Kaynak: The Guardian, Daily Telegraph

İklim Koalisyonu, Bağlayıcı ve İddialı Bir Anlaşmayı Zorlamak için Paris’te
Ortaya Çıktı

Karl Mathiesen ve Fiona Harvey, The Guardian

The Guardian‘da Karl Mathiesen ve Fiona Harvey tarafından yayınlanan habere göre, altı ay önce gizlice oluşturulan ve 100’den
fazla ülkeyi temsil eden bir koalisyon, yasal olarak bağlayıcı küresel ve iddialı bir anlaşmanın yapılmasını zorlamak için Paris’teki
21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda ortaya çıktı.

Koalisyon, çıkmazda olan konferanstaki 195 ülkenin çoğunluğunu temsilen konuşuyor. 79 Afrika, Karayip ve Pasifik ülkesi, ABD ve
tüm AB üyelerinden oluşuyor. Ancak Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ana ülkelerin koalisyondan eksikliği hissediliyor.

Grup asgari 4 ana konu üzerinde duruyor. Paris’te yapılacak bir anlaşmanın yasal olarak bağlayıcı olmasını, küresel ısınmaya dair
bilimsel önerilere uygun olan açık ve uzun dönemli hedeflerin konulmasını, ülkelerin salım sözlerini beş yılda bir değerlendirecek
bir mekanizma ve ülkelerin salım hedeflerine ulaşmaya dair ilerlemelerini takip edecek birleşik bir sistem oluşturulmasını istiyorlar.

Bu gelişme oldukça önemli: Görüşmelerde, mümkün olan en güçlü anlaşmanın yapılmasını talep eden yeni bir ana güç ortaya çıktı.

Marşal (Marshall) Adaları Dışişleri Bakanı Tony de Brum, koalisyonun işlerini kamoyuna açarken en büyük ses getirecek anı
beklediklerini söyledi: “Zirvenin son üç günündeyken köprülerin kurulması gerekiyor. Hala şüpheleri bulunan ülkelere ulaşılması, bu
ülkelerin ortaya koyduklarımızın ciddi ve akla uygun olmakla beraber ilk görünenden çok daha fazla insanın desteğini arkasına
aldığına ikna edilmesi gerekiyor.”

https://yesilgazete.org/blog/2015/12/09/iklim-koalisyonu-baglayici-ve-iddiali-bir-anlasmayi-zorlamak-icin-pariste-ortaya-cikti/


PARİS İKLİM ZİRVESİ: ZİRVE İZLENİMLERİ

10 Grafikte BM İklim Değişikliği Konferansı ve Türkiye
Cüneyt Kazokoğlu, BBC Türkçe

Fosil yakıt (kömür, petrol, doğal gaz) tüketimi ile oluşan karbondiyoksitin (CO2), toplam sera gazı içinde payı dörtte
üçe yakın. Dolayısıyla sera gazı salımını azaltmak için CO2 salımını azaltmak şart. Endüstri devriminden beri,
dünyada insan kaynaklı karbondiyoksit (CO2) salımı artışı giderek hızlanıyor.

Bu artışla beraber endüstri devriminden beri
dünya 0.7 derece ısındı.

De Brum, koalisyondaki ülkelerin bir “sivrisinek filosu” gibi hareket edeceğini, çift taraflı ilişkilerinin bulunduğu birçok tarafa
delegeler göndereceğini ve onları “tatlı bir şekilde ısıracağını” belirtti. Bireysel olarak Avustralya, Polonya, Kanada ve Hindistan’le
görüşme talep ettiğini ekledi. Henüz hiç bir taraf dünyanın en büyük kirleticisi konumundaki Çin’le iletişime geçmedi.

De Brum ayrıca koalisyonun genişlemeyi hedeflediği, ancak ana taleplerinden ödün vermeyeceği konusunda uyardı. “Bu grup,
durumun sulandırılmasına ve ağırlığı olmayan hafifletilmiş bir anlaşmaya varılmasına izin vermeyecek. Ben bunun önemli
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kimseyi ardımızda bırakmayacağız.” dedi.

Ülkeler yeni bir iklim değişikliği anlaşmasını oluşturmak için Paris’te görüşmeler yapıyorlar. Yeni anlaşmanın, var olan sözlerin
2020 yılında geçerliliğini yitirmesinden sonra devreye girecek, sera gazı salımlarını kısıtlamayı ve gelişmekte olan/az gelişmiş
ülkeleri finanse etmeyi hedeflemesi bekleniyor. Son günlerinde olan Paris İklim Zirvesi, “tamam ya da devam” görüşmeleri olarak
görülüyor. Eğer bir anlaşma yapılamazsa, dünya iklim değişikliğine karşı etkili bir kolektif eylemden yoksun kalacak.

Şu anda 195 ülkeden gelen bakanlar olası bir anlaşmanın taslak metni üzerinde çalışıyor. Perşembe günü metni son haline
getirmeleri planlanıyor. İki hafta süren görüşmelerin biteceği Cuma günü, metin Birleşmiş Milletler süreçleri doğrultusunda resmi
bir anlaşma haline getirilecek. Ancak görüşmeler önceki iklim zirvelerinin çizdiği yolu takip ederse bu zaman çizelgesi biraz
kayabilir.

Kaynak: Yeşil Gazete
Çeviri: Ayşe Ceren Sarı

http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2015/11/151130_cop21_turkiye_cuneyt_kazokoglu


Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) hesaplarına göre
küresel ısınmanın 2 derece altında kalmasının sadece ihtimalini var kılmak için atmosfere salınabilecek toplam
CO2 3.650 milyar ton.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, dünyanın en çok CO2 salan ekonomileri. Kişi başına ise, Katar
dünyada en yüksek salıma sahip. Türkiye, TUİK verilerine göre 2013 yılında toplam 459 milyon ton sera gazı salımı
yaptı, ki bu kafa başına yılda 6 ton demek.

Endüstri devriminden bu yana, insanlık
2.000 milyar ton CO2 saldı. Bu demektir
ki, geriye salabileceğimiz azami 1.650
milyar ton kalıyor. Bu değer “karbon
bütçesi” olarak nitelendiriliyor. IPCC,
ısınmayı 2 derecenin altında tutma
şansının “ihtimal” değil, %66 olması
içinse elde kalan karbon bütçesinin 900
milyar ton olduğunu hesaplıyor. Bu
değeri gerçekleştirmek için tek yol var, o
da dünyanın bu yüzyıl sonunda
karbondan tamamen arınmış olması,
yani hiç kömür, petrol, gaz
tüketmemesi.

Aşağıdaki grafik, 2100 yılında karbonsuz bir dünyaya nasıl ulaşabileceğimizi gösteriyor. Grafikteki senaryo, 2014-
2100 arasında toplam 1.300 milyar ton CO2 salımına eşit.

Paris’teki konferans için dünyada
150’den fazla hükümet “kesin
katkılar için ulusal niyet beyanı”
(INDC - Intended nationally
determined contributions) sundu.
Bu beyanlardaki taahhütlerin
toplamı, küresel ısınmanın bu
yüzyıl sonunda 2 derece hedefini
ıskalayacağını, 2.7 derece
olacağını öngörüyor. Beyanlardaki
fazladan taahhütler
gerçekleşmezse, bugünkü çevre
politikaları sonunda küresel
ısınma 4 dereceye yaklaşacak ya
da geçecek.



Doğrusunu söylemek gerekirse,
büyük bir teknolojik devrim
olmazsa, dünyanın 2100’e kadar
karbondan arınması imkansıza
yakın.

Bugün kömür (%25), doğal gaz
(%23) ve petrol (%33) dünyanın
birincil enerji arzının (BEA) %81’ine
tekabül ediyorlar. Güneş, rüzgar
gibi yenilenebilir enerjiler bugün
dünyanın toplam enerji arzının
sadece %1.5’unu oluşturuyor.

Fosil yakıtlardan vazgeçmek özellikle iki
nedenden dolayı zor:

Birincisi bu yakıtlar çok bollar.
“Kanıtlanmış” kömür rezervleri, bugünkü
tüketim seviyesi esas alındığında
dünyaya 109 yıl, doğal gaz rezervleri 55
yıl, petrol rezervleri 51 yıl yetiyorlar. İşin
içine “muhtemel” rezervler de girdiğinde,
bu süreler çok daha uzuyor.
Elde bu kadar yakıt varken, bilhassa
gelişmekte olan ülkeler, kısa ve orta
vadede ekonomilerini büyütmek için
ihtiyaç duydukları fosil yakıt tüketimini
kısmak istemiyorlar.

İkinci neden ise bu
rezervlerin maddi değeri.
Bugünkü fiyatlar esas
alındığında, dünyada
kanıtlanmış petrol rezervleri
85 trilyon dolar, kömür
rezervleri 39 trilyon dolar,
doğal gaz rezervleri 16 trilyon
dolar değerindeler. Bu
rezervleri ellerinde tutan
ülkeler ve şirketler, haliyle bu
değerlerden vazgeçmek
istemiyor.
Ancak kanıtlanmış kömür,
doğal gaz ve petrol
rezervlerinin hepsini
yakarsak fazladan toplam 3
bin 100 milyar ton CO2
salmış olacağız.



Paris, Türkiye'ye ne vaat ediyor?

Maalesef Türkiye de niyet beyanında, fosil yakıt tüketimini kısmaktan ziyade daha fazla fosil yakıt yakmayı,
dahası fosil yakıt yakma hızını da arttırmayı vaadediyor. Beyanında Türkiye, 2030’daki sera gazı salımını
1.175 milyon ton CO2 eşdeğeri yerine %21 azaltarak 929 milyon ton CO2 eşdeğerine indireceğini taahhüt
ediyor. İlk bakışta güzel bir hedef olarak gözüken bu taahhüt, aslında bir göz boyama.

1990-2013 yılları arasında sera gazı salımı Türkiye’de ortalama senede %3.9 artmış. Türkiye, beyanında
sunduğu ana senaryoda 2030’a kadar bu değerin senede %5.7 artacağını öngörüyor ve bunun yerine, salımı
senede %4.2 artırmayı taahhüt ediyor. Yani Türkiye’nin “çevreci” senaryo olarak öngördüğü değer dahi, fosil
yakıt tüketimi ve CO2 salımında geçmişe oranla daha hızlı bir artış demek.

Paris İklim Zirvesi'nden İzlenimler
Semra Cerit

Birinci Bölüm
Durban Platformundan Paris Komitesine

Paris anlaşmasına dönük müzakereleri yürüten Durban
Platformu (ADP) adlı yan organ Konferans başkanı Fransa’nın
takvimine bağlı kalarak, üzerinde çalıştığı taslak müzakere
metnini 5 Aralık öğle saatlerinde Sözleşme karar organı olan
Taraflar Konferansı’na (COP) devretti. Paris anlaşması ana
metni, bu anlaşmayı kabul eden ve ileriye dönük çalışma
programını belirleyen karar metni ve 2020 öncesi eylem
kararlılığı hakkındaki karar metninden oluşan bu taslak,
Tarafların Paris’e getirdikleri belgeden çok farklı değil. Üstelik,
44 sayfalık bu taslak tarafların ilk hafta boyunca, özellikle de
Cuma günü dile getirdikleri ekleme-çıkarma-değişiklik
önerilerinin tümünü de içermiyor. Bu öneriler 4 sayfalık bir ek
olarak ayrıca yayımlandı. Dolayısıyla COP başkanlığının
tasarladığı işleyiş formatı içinde müzakereleri devralmış olan
bakanların önünde, içerdiği bine yakın köşeli parantezle zaten
karmaşık olan bir metin ile yanında oradaki parantezleri de
değiştiren bir ekten oluşan 48 sayfalık devasa bir siyasal
bulmaca bulunuyor.

Görünen o ki, iklim diplomasisinin özgünlüğünün farkında olan
Fransa, tek başına belirleyici olmayı değil, geride kalan 25 yılın
deneyiminden ve Tarafların birikiminden yararlanmayı seçmiş.
Geçen yılın başkanı Peru ile düzenli işbirliğinin yanısıra,
Sözleşme ve Kyoto Protokolü müzakerelerinde rol oynamış
isimleri de davet ederek görüşlerine başvurmuş. Daha da
önemlisi, Güney Afrika’nın Durban’da izlediği “Indaba” sürecini
adıyla almasa da felsefesiyle Paris’e yansıtmaya çalışmış.
Başkan Fabius’un tüm Tarafların güvenini ve yapıcı katkısını
temin etmeyi amaçlayan önerisinin COP genel oturumunda
tartışmasız kabulü, kaygıları şimdilik aştığının göstergesi
olarak görülebilir.

Paris’ten çıkacak sonucun adı ve hukuki statüsü ile
başlamakta yarar olabilir. Bir haftanın sonunda beş sayfa,
birkaç köşeli parantez boyu yol alabilen Tarafların
iyimserliğine bakarak, hala bir sonuç çıkabileceğini varsaysak
bile, bunun bir Protokol olmayacağının kesinleştiğini
söyleyebiliriz. 

http://murcir.marmara.edu.tr/notice/paris-iklim-zirvesinden-izlenimler-semra-cerit-cop21-de-ikinci-hafta-durban-platformundan-paris-komitesine/


Sonucun hukuki niteliğiyle de doğrudan bağlantılı asıl mesele
ise farklılaştırma. Doğrudan bağlantılı çünkü taraflar
farklılaştırma konusunda atacakları herhangi bir ileri/geri
adımın yeni bir bağlayıcı anlaşma altında kalıcı hale
gelmesinden, daha doğrusu Sözleşme sistemini sürdürmesi
ya da değiştirmesinden endişe ediyor. Bu nedenle, Paris’te adı
ya da hukuki statüsü ne olursa olsun herhangi bir sonuca
ulaşılabilmesi farklılaştırma kilidini açacak bir anahtarın
bulunabilmesine bağlı. Bu da Sözleşme’nin ortak fakat
farklılaştırılmış sorumluluklar ve ilgili kapasiteler ilkesinin
(CBDR RC) tüm tarafların çıkar ve beklentilerine uygun bir
yorumuyla mümkün olabilecek.
...
Hangi tarafların mali ve teknolojik destek
sağlayacağı sözleşme hüküm ve eklerinde açıkça belirtilmiş
olduğundan, sözleşmede değişiklik yapılmadan bu konuda
bağlayıcı bir sonuca ulaşmak mümkün görünmüyor.
Sözleşme ekleriyle kurulan yükümlülük ayrımını kaldırmak
isteyen ABD de gelişmekte olan ülkelerin direnci karşısında bu
amacına bağlayıcı olmayan araçlarla ulaşmaya çalışıyor. AB
ile ABD’nin de içinde olduğu Şemsiye Grubu’nun önerdiği
“isteyen ya da yapabilecek durumda olan Tarafların”
finansman desteği sağlaması önerisini bu bağlamda
değerlendirmek gerekir. AB ise farklılaştırma için Paris’te
ortaya attığı “ortak fakat esnek çerçeve” yorumuyla ekler
dışındaki ülkeleri salımları azaltarak da büyüyebileceklerine ve
gelişen ekonomileriyle sorumluluğu paylaşmaya ikna etmeye
çalışıyor.

Aslında Paris’te rejimin esnek, dinamik ve evrilen bir yapıya
kavuşturulması arayışı da hem azaltım hem de destek
mekanizmalarının tabanını genişletmeyi amaçlıyor. Bunun
rejimin dünyanın değişen koşullarına göre güncellenmesi
gereğinin bir sonucu olduğunu iddia eden Şemsiye Grubu ve
AB’ye en büyük itiraz ise benzer görüşteki gelişmekte olan
ülkeler grubundan (LMDCs) geliyor. Durban’dan bu yana ekler
üzerine kurulu farklılaştırmayı koruma mücadelesi veren
Hindistan, Çin, Venezuela ile bazı Asya ve Arap ülkelerinin
oluşturduğu grup, bugünün eşitsizlikler açısından 1990’lar
dünyasından farklı olmadığı söylemiyle genel olarak destek
görse de, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi üyelerinin 2013-
2015 gözden geçirme süreci ve 1.5 derece hedefi konusundaki
engelleyici tutumları nedeniyle eleştiriye maruz kalıyor. Genel
olarak ortak dille konuşmayı sürdürse de ABD-Çin
anlaşmasından sonra grupta bir kırılma olduğunu teslim
etmek gerekiyor. Bunun da etkisiyle farklılaştırma hakkındaki
müzakeresini daha çok G77 Grubu üzerinden yürütmeye özen
gösteriyor. Dolayısıyla farklılaştırma kilidinin anahtarının G77
Grubu ile AB+Şemsiye Grubu’nun elinde olduğu söylenebilir.
Bu sorunun nasıl aşılacağı Türkiye açısından da büyük önem
taşıyor. Ulusal katkı formülüyle salım azaltım hedefi
bağlamında aradığı esnekliği bulan Türkiye, ekler sisteminin
tümüyle kalkmasını istiyor. Türkiye’nin bu konudaki pozisyonu
AB ve Şemsiye Grubu’na benzer şekilde eklerin günün
koşullarını yansıtmadığı tezi üzerine kurulu olmakla birlikte,
beklentisinin bu gruplardan farklı olduğu biliniyor. Şöyle ki, AB
ve Şemsiye Grubu eklerin kaldırılmasını azaltım ve finansman
sorumluluğunu diğer gruplarla paylaşmak üzere talep ederken,
Türkiye gelişmiş ülkeler ekindeki konumundan çıkarak mali ve
teknolojik destek mekanizmalarından yararlanabilmek
umuduyla bu değişikliği savunuyor.

Zaten, 1990’dan bu yana sera gazı salımları %110 oranında
artan ve en büyük 20 ekonomi arasına katılan bir ülkenin
dünyanın değişmiş olduğu savıyla müzakere etmesi, azaltım
hedeflerinin dışında kalma beklentisiyle açıklanamaz.
...
İklim rejimi yenilenirken yapılması gereken en önemli
değişikliğin, 1990’larda geri planda bırakılan adaptasyon
önlemlerinin mitigasyonla aynı düzleme çekilmesi olduğuna
kuşku yok. Bu bağlamda, küresel bir adaptasyon amacının
belirlenmesi kritik önem taşıyor. Tarafların bir bölümü ulusal
ve hatta yerel koşullarla ilgisi gerekçesiyle, anlaşmada küresel
adaptasyon amacı tanımlanmasına karşı çıkıyor. Bazıları da
böyle bir amaca yer verilmesinin egemenlik ilkesiyle
uyuşmayacağını, ülkelerin kendi seçimlerini sınırlayıcı bir
formülasyonu kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Fakat
anlaşmayla genel bir adaptasyon amacının konması, ülkelerin
kendi eylemlerine rehberlik etme potansiyeli yanında
adaptasyon desteğinin güvencesini de pekiştirici bir rol
oynayabilir. Anlaşmada böyle bir amaç hükmünün varlığı aynı
zamanda toplumsal aktörlere kendi hükümetlerinden
adaptasyon önlemi talep ederken uluslararası dayanak
oluşturacaktır. İklim değişikliğinin etkilerinin 1990’larda
olduğundan daha fazla ve farklı deneyimlendiği bir dönemde
iklim rejimi adaptasyonun bir seçenek olmaktan çıktığı
durumlara da yanıt verebilir hale getirilmelidir. Bu anlamda,
Paris Komitesi kayıp ve zararı anlaşmanın bütünleşik bir
parçası olarak düzenleyebildiği ölçüde çağının sorumluluğunu
yerine getirmiş sayılacaktır. Kayıp ve zararın ayrı bir başlık
altında düzenlenmesi, taslak anlaşmanın amaç hükmünde yer
alan insan haklarına saygılı uygulamanın da gereğidir.

Son olarak Kopenhag-Durban-Paris hattının üzerine yükseldiği
“vaat ve gözden geçirme” (pledge-and-review) denkleminin
ikinci ayağında neler olduğuna bakalım. Bilindiği gibi ABD’nin
öncülüğünü yaptığı, AB’yi de yanına çektiği esnek, dinamik ve
evrilen rejim söyleminin iki bileşeninden biri tüm tarafların
kendi belirleyecekleri azaltım eylemleriyle yeni anlaşmaya
katılması iken diğeri de bu eylemlerin uygulamasının gözden
geçirilmesi idi. ABD eylemlerin belirlenmesinde olduğu gibi
uygulamanın da Tarafların kendilerince izlenmesini tercih
ederken, AB Kyoto Protokolü’ndekine benzer bir izleme,
raporlama ve uygunluk sistemini savunuyordu. Gelişmekte
olan ülkelerin birçoğu ise Eklere göre farklılaştırılmış bir izleme
ve raporlama sisteminden yanaydı. Birinci hafta diğerleri
karşısında kendine gündemde yer bulamayan başlık da yeni
dönemde saydamlık olarak adlandırılan bu hesaplama, izleme,
raporlama ve uygunluk düzenlemeleri oldu. Taslağın son
haline bakıldığında, müzakerelerin başında uygulamanın
teminatı olarak sunulan güçlü saydamlık sistemi arayışından
büyük ölçüde uzaklaşıldığını; gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin pozisyonlarını uzlaştırabilmek adına etkisi tartışılır bir
düzenlemeye yönelindiğini söylemek mümkün.
...
Paris Konferansı’nın beş yıldır belirsizliğini sürdüren bunca
soruya beş günde nasıl bir yanıt üreteceğini hep birlikte
göreceğiz; fakat en zorlu görevinin bu yanıta Kopenhag’dan bu
yana yeniden tesisi için büyük çaba harcanan güveni
zedelemeden ulaşmak olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynak: Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma
ve Uygulama Merkezi Web Sitesi



İkinci Bölüm
Paris’te Sonbahar: Koalisyon İklimi

Paris sözcüğün iki anlamıyla da sıcak bir sonbahar yaşıyor.
Aralık ayının neredeyse yarısını tüketmiş olmamıza karşın
hava ılık. Parisliler terör saldırıları sonrası sokakta askerle
yaşamaya da alışmış gibiler. 
...
Ancak Paris’te başka bir şey daha oluyor: Koalisyonlar
kuruluyor. Başka bir deyişle, Türkiye’den gelenlerin artık
neredeyse hatırlamadığı ama özellikle gençlerin pek aşina
olmadıkları bir siyaset tarzı işliyor. BM İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi’nin her bir Taraflar Konferansı (COP)
kendine özgü siyaset tarzıyla hatırlanır. Her bir COP biraz da
ev sahibi ülkenin siyasal, diplomatik geleneğinin yansıması
olarak ayrı bir tarz içinde şekillenir, işler. Müzakere tarzı
Konferansların mantrası haline de gelir. 
...
Paris’in mantrası ise koalisyon. Buna ittifak, kulüp, birlik
terimlerini de ekleyebiliriz. COP21’in koalisyonlar ve ittifaklarla
anılacağına kuşku yok. Üstelik uluslararası düzeyde
alışılagelmiş işbirliklerinden farklı olarak, bu koalisyonlar farklı
ölçeklerde, farklı bileşimlerle çıkıyor karşımıza. Fransız siyasal
geleneğine yabancı olmasa da, bu sefer COP21’i koalisyon
konferansı haline getiren tek başına ev sahibi ülkenin
doğrudan etkisi değil, uluslararası dinamikler oldu. Bu
dinamikleri de kabaca iki grupta ele almak mümkün.

Dinamiklerden ilki, iklim değişikliği ile mücadelenin zeminini
genişletmek, katılımcılarını çoğaltmak ve azaltım ve uyum
eylemlerini yaygınlaştırmak, bu alandaki işbirliğini
güçlendirmek ve desteklemek amaçlı girişimler. Kentler, yerel
ve bölgesel yönetimlerin yıllardır çeşitli ağ, koalisyon ve
ortaklıklar içinde süregelen eylemlerini ve iklim diplomasilerini
bu bağlamda değerlendirmek yanlış olmaz.

Diğer dinamik ise Kopenhag’dan bu yana baskın hale gelen
küresel iklim değişikliği sorununu çok-taraflı, bağlayıcı,
yukarıdan aşağı uluslararası önlemler yerine, istekli tarafların
gönüllü eylemlerine bırakma yanlısı söylem. Neoliberal anlayış
içinden yükselen bu söylemin taraftarlarına göre, çok büyük ve
karmaşık bir sorun olan küresel iklim değişikliği ile başa
çıkmanın en uygun yolu, sorunu parçalara ayırıp, her bir
boyutunu kamusal, özel ya da sivil istekli aktörlerin gönüllü
işbirliğine bırakmak.

Diyalog, öğrenme ve deneyim paylaşımı platformu sağlayan
bu ortaklıklar, bağlayıcı uluslararası anlaşma altına girmekten
sakınan aktörlerin yaptırım baskısı olmadan zaman içinde
daha hırslı ve kapsamlı iklim değişikliği önlemleri
benimsemeleri için özendirici olabilir. Ufukta çok taraflı
bağlayıcı bir anlaşma görülmediğinden, varolan iklim rejimi
zaten çok parçalı ve saçaklanmış bir hale geldiğinden,
devletlerin ilgi ve çabalarını bu yöne çevirmeleri daha etkili bir
yoldur. İlerlemeyen BM kervanında vakit kaybetmektense,
büyük emisyon oranlarına, yüksek azaltım kapasitesine ve
eylem iradesine sahip az sayıda aktörün biraraya geldiği
küçük bir grupla daha fazla ve hızlı yol alınabilir. Başta ABD
olmak üzere çeşitli devletlerin öncülük ettiği bu türden
kulüplere örnek olarak İklim ve Temiz Hava Koalisyonu
(Climate and Clean Air Coalition-CCAC) gösterilebilir. 

Kısa ömürlü iklim kirleticileriyle mücadele amacıyla
oluşturulan bu koalisyon gerek katılımcıları gerekse kuruluş
amacı bakımından tipik bir örnektir. Koalisyon, başlıca sera
gazı olan karbondioksit yerine daha düşük maliyetle
azaltılabilen gazlara ve temiz hava gibi yan faydalara
odaklanarak, “ürkütmeyen” bir iklim politikası eylemi
sunmaktadır. Sayıları giderek artan koalisyonların bir bölümü
eylem değil diyalog esaslı iken, kimisi de yapar gibi görünerek
aslında vitrin süslemekte, başka bir deyişle görüntüyü
kurtarmaktadır.

COP21 boyunca kurulan ve kurulacak koalisyonların emisyon
ve adaptasyon açığını kapatmaya yetip yetmeyeceğini
önümüzdeki yıllar gösterecek. Ancak, iyi niyetle ve kararlılıkla
hayata geçirilmiş ve uygulanıyor dahi olsalar, bu tür çabalar
genel olarak güvenilir bir hesaplama, raporlama ve doğrulama
sisteminden yoksun olduklarından, ayrıca süreklilikleri
katılımcılarının istek ve iradesine bağlı olduğundan, etkilerini
sağlıklı olarak ölçmek mümkün olamamaktadır. Bu bakımdan,
bu tür girişimlerin uluslararası anlaşmalarla hükme bağlanmış
önlemlerin yerini tutmayacağını, ancak onları tamamlayıcı bir
rollerinin bulunduğunu akılda tutmak gerekir. Daha da
önemlisi, bu tür girişimler devletler tarafından kendi
sorumluluklarından sıyrılma,  görevi devlet dışı aktörlere doğru
yayma ve nihayetinde yükü onlarla paylaşma arayışının aracı
olarak kullanılabilmektedir. 2002 Johannesburg Sürdürülebilir
Kalkınma Konferansı’yla dolaşıma sokulan “ortaklık” anlayışı
devletlerin sorumluluk ve  ödevlerini devlet dışı aktörlerle
paylaşma çabasına zemin kazandırmıştır. İklim değişikliği
bağlamında da ABD ve Kanada’nın federal düzeydeki
politikasızlıklarını ulus-altı yönetimlerin eylem ve azaltım
önlemleriyle kapatma çabası bilinmektedir.

İşte Paris COP21 bu yerleşik ittifak tablosuna yeni bir değişken
daha eklemesi açısından da bir koalisyon konferansı olarak
anılacaktır. Öyle ki, Paris benzeşen ulusal çıkarlar etrafında
biraraya gelen müzakere koalisyonları olgusuna, doğrudan
belli sorunlar ve amaçlar doğrultusunda yakınlaşan, ortak
zemin arayan yeni bir koalisyon türünün doğuşuna sahne
olmakta. 

Konferans yaklaşırken doğan oluşumlardan ilki en kırılgan
ülkelerin oluşturduğu V20 idi. İklim değişikliğinin olumsuz
etkilerinden en fazla etkilenecek ülkeleri biraraya getiren
Kırılgan Ülkeler Forumu (Climate Vulnerable Forum-VCF)
bakanlar düzeyinde bir toplantıyla kurulmuştu. Paris
anlaşması müzakerelerini yürüten ADP’nin Ekim oturumu
sırasında kuruluşu açıklanan 1.5 Derece ittifakı ise VCF
içindekilerin de katıldığı daha geniş bir grup tarafından
başlatılmıştı. Yeni anlaşmanın sıcaklık artışını 1.5 derecede
durdurmayı amaçlamasını talep eden, anlaşma ve kararda
düzenlenecek hedef, ulusal katkılar, sentez raporunun
güncellenmesi ve gözden geçirmeyle ilgili diğer kuralların bu
amaca uygun biçimde formüle edilmesini isteyen ittifakın
destekçi sayısı her geçen gün artmakta. 

Kaynak: Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma
ve Uygulama Merkezi Web Sitesi



Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın (COP) 21.’si 30 Kasım – 11 Aralık tarihleri
arasında Paris’te düzenlenecek. Konferanstan beklenti büyük… Ülkelerin çok da elini taşın altına koymadan
ortaya attıkları taahhütler 2020 yılına yönelikti ve neredeyse hedef yıla gelinmesine rağmen bu yetersiz
taahhütlerde dahi devletlerin çok da başarılı olamadığını görüyoruz. Hem bu başarısızlık, hem de daha önceki
başarısızlıklar birleştiğinde de artık iklim değişikliğinin sıfırlanmasını değil, 2 derecelik bir artış ile
sınırlandırılmasını konuşmaya başladık. Eğer COP 21’den gerçekçi ve radikal (gerçekçi olduğu için radikal) bir
anlaşma çıkmazsa 2 derecelik artış bile imrenerek uzaktan baktığımız bir hedef olarak tarihe geçecek. Zamanında
hareket edemeyen ve sürekli başka hesaplarla ekonomik çıkarları Dünya’nın geleceğine tercih eden ülkeler
yüzünden de şu anda önümüzde iki ağır yük var. Bir tanesi iklim değişikliğini 2 derecede durdurmak; diğeri de 2
derecelik iklim değişikliğinin getirdiği yükleri göğüslemek. 2 derece yaşamın devam etmesine engel değil fakat
bunun yanında uyum sağlanması gereken bir dolu etkiyi de yanında getiriyor. Ve insanın yaşamasına engel
olmasa da bir çok canlının yaşamını ve türünü etkileyen bir değişiklik ne yazık ki!

Bu etkilerin küresel çapta olanları tabii ki ülkeleri ve ülkeleri yönetenleri doğrudan etkiliyor. Büyük bir kasırga ya da
bölgesel bir kuraklık yaşandığında oraya müdahale etmesi gerekenler arasında merkezi hükümet de bulunuyor.
Fakat iklim değişikliğinin durdurulmasına yönelik olan görüşmeler, pazarlıklar ve anlaşmalar her ne kadar ulus
üstü bir düzeyde gerçekleşse de; iklim değişikliğinin etkileri oldukça günlük ve yerel düzeyde her zaman kendisini
gösteriyor. Yani Obama ile Putin’in 30 Kasım’da Paris’te görüşmeleri ve yanlarına Çin Devlet Başkanı’nı da alarak
bir çözüm metninde uzlaşmaları ya da uzlaşıyor gibi yaparak ortaya çıkmaları günlük yaşamda değil daha
“yukarılarda” gerçekleşen bir olay. Doğrudan günlük yaşamdaki değişikliklerle bağlı fakat bu bağın hemen
görülmesini ve neden sonuç ilişkisi kurulmasını beklemek, geçmiş deneyimlere bakıldığında çok da gerçekçi
olmaz. Bununla birlikte yağmur azlığından ortaya çıkan susuzluk ise gayet günlük, gayet yerel ve insanın hayatını
etkiliyor. Yerel sorunlara da yanıtlar, önce yerel yönetimlerden verilmeli. Çünkü bunun hesabı önce yerel
yönetimlerden soruluyor.

Bunun için öncelikle sorunun ne olduğunun farkında olmak gerekli. Temel kabul ve sorun şu: İklim değişti, daha da
değişecek. Bunu durdurmak ve mevcut değişikliklerden dolayı ortaya çıkacak sorunlarla mücadele etmek gerekli.
Yani kentleri iklim değişikliği ile mücadele eden ve iklim değişikliğine uyum sağlayan yerlere çevirmek gerekli.
Kentleri Dünya’ya yük olur konumdan çıkarmak ve “zor zamanlara”, “acayip havalara” hazırlamak gerekli.

Bu konuda bir iyi, bir de kötü haber var. İyi haber dünyada bu konuda çok başarılı örnekler ve çalışmalar var.
Kentliyi de içine alan ve çalışan yerel yönetimler 21. YY’da bu konuda sivrilmiş durumda. Belki de iyi bir yerel
yönetimle, kötü bir yerel yönetimi çağdaş anlamda farklılaştıran tek nokta bu! Kötü haber ise durum Türkiye için
aynı değil. Genel olarak iklim değişikliği risk algısının çok düşük olması, Türkiye’deki tüm fotoğrafı değiştiriyor.
Kentliden talep sadece uç hava olayları çok gündemdeyken geliyor; yerel yönetimler de bu noktada çok ufak
çözümlerle olayı geçiştirmeye çalışıyorlar. Ortaya politik olarak güçlendirilmiş bir vizyon çıkartamıyorlar.

Öyle ya da böyle, tabandan gelen baskının azlığı ya da yerel yönetimlerin bu konuda politik kararlılık
göstermemeleri, hangi nedenle olursa olsun Türkiye’de kentler COP 21’e giderken dünyanın yüzleştiği
gerçekliklerden uzaklar ve dünyanın gündeminden farklı bir gündeme sahipler. Fakat bu kadar gündelik yaşamın
içinde olan ve kendisini yerelde hissettiren problemlere de yüz çevirmek çok da mümkün değil. Evet, Paris’e
dönmeyebiliriz fakat akmayan musluklara ya da sel vuran evlere dönmek zorundayız.

COP 21’e Giderken Yerel Yönetimler (1)
Koray Doğan Urbarlı

PARİS İKLİM ZİRVESİ'NDE YEREL YÖNETİMLER
Yorum

http://urbarli.net/2015/11/17/cop-21e-giderken-yerel-yonetimler-1/#more-1516


İklim değişikliği en genel yerel sorun. Ya da en yerel genel sorun. Bunun farkında olarak hareket etmek ve diğer
tüm canlı faaliyetlerinin buna bağlı olduğunu kabul etmek gerekli. Dünya’nın nasıl bir yer olacağı, şehrin nasıl
bir yer olacağı, ilçenin nasıl bir yer olacağı ya da köyün nasıl bir yer olacağı çok önemli bir sorundur ve bir yerel
yönetim vizyonu gerektirir. Belki de şimdiye kadar tüm yerel yönetimler var güçleriyle bu sorun üzerine
düşündüler. Fakat artık bu yetmez! Bu vizyonla birlikte artık “oranın” yakın gelecekte sular altında kalma ya da
kuraklıktan yaşanmaz hale gelme ihtimali olan bir yer olduğunu da bilmek ve bambaşka bir vizyonu ortaya
koymak gerekir. Çünkü iklim değişikliği en temel gereksinimleri vuruyor, vuracak. Her nerede yaşıyorsak, orayı
bu en temel gerçeğe göre tekrar düşünmemiz gerek.

Düşünmeliyiz çünkü kentler iklim değişikliğinin kaynağı ve mücadele için de çok önemli. Dünyada meydana
gelen sera gazı salımlarının %75’i kent kaynaklı. Bu %75’in neredeyse yarısı da hane ve ulaşım kaynaklı
salımlar. Bunun üzerine dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kentlerde yaşadığını ve bu rakamın her gün
arttığını da ekleyin. Kentli bir kişi dünyaya daha fazla yük oluyor, bu yük hem kişi sayısı arttığı için; hem de
kentlerin bir tüketim odağı olmasından dolayı çifte şekilde artıyor. Üzerine iklim değişikliğinin etkileri de
kentlerde kitlesel olarak yaşanıyor. Temel sorumuza dönersek, ne yapmalı?

Genel olarak bakınca bir yerel yönetimin yetki ve sorumlulukları dâhilinde iklim değişikliğine karşı mücadele
edebileceği beş temel nokta var. Kentte bulunan konutlarda enerji tasarrufu düzeyini olabildiğince yükseltmek
ve binaları enerji tasarruflu hale getirmek. Kentte kullanılan enerjinin fosil yakıtlardan değil, yenilenebilir
enerjiden elde edilmesini sağlamak. Ulaşım sektörünü geliştirmek ve burada ortaya çıkan salımları düşürmek.
Kentsel ve sanayi atıklarını azaltmak ve ortaya çıkan atıkları dönüştürmek. Ve son olarak da adaptasyon.

Burada belki adaptasyon üzerinde biraz daha fazla durmakta yarar var. Kentlerin tümden bir dönüşümünü
gerektiriyor çünkü adaptasyon. Birkaç örnek vermek gerekirse kuraklığa hazır olmayı; uzun kuraklıklardan
sonra birden gelen yağışlarla ortaya çıkacak sellere hazır olmayı; eğer kent deniz seviyesindeyse denizin
yükselmesine ve tuzlanmayla birlikte su kaynaklarının yitirilecek olmasa hazır olmayı; artan nüfus ile birlikte
ortaya çıkacak su talebindeki artışa hazır olmayı; hava kirliliğinden ya da âni sıcaklık değişikliklerinden dolayı
ortaya çıkacak sağlık sorunlarına hazır olmayı; büyük nüfus hareketlerine hazır olmayı gerektiriyor
adaptasyon…

Görüldüğü gibi bunların hemen hemen hepsi halkın yerel yönetimlerden hesabını soracağı hizmetlerde
gerçekleşecek değişiklikler. Bu yüzden iklim değişikliğini yoğun olarak konuşmaya vesile olan COP 21’e
giderken ya da her hangi bir zamanda yerel yönetimlerin en çok üzerine düşmesi gereken konu, artık, iklim
değişikliğini kaynağında durdurmaya çalışmak ve etkilerine kenti hazırlamak. Türkiye’de ise şu anda gidişat
bunun tam tersi yönde. Düşünün ki en gelişmiş ülke olarak kabul edilen ABD başta olmak üzere kentlerde
çatılar dahi bahçecilik için, tarım için kullanılıyor. Bu hep yalıtım sağlayıp, su tutuyor; hem de gıda tedarik
zincirini kısaltarak gıdanın sürdürülebilirliğini arttırıp, yakıt tasarrufu sağlıyor. Peki, İstanbul ne yapıyor?
Yüzlerce yıllık kent bostanlarını yok ediyor, şehrin en büyük yeşil alan ve su kaynağı olan bir yere havaalanı ve
köprü yapılıyor! Bunun tek bir anlamı ve “yararı” olabilir. İstanbul yaşanmayacak hale geldiğinde o köprüden
geçip, o havaalanına ulaştıktan sonra iklim değişikliğine adaptasyonu sağlamış, doğaya uyumlu hale gelen ya
da gelmeye çalışan “o ülkelerin, o kentlerine” kaçmak!

COP 21’e Giderken Yerel Yönetimler (2)
Koray Doğan Urbarlı

http://urbarli.net/2015/11/20/cop-21e-giderken-yerel-yonetimler-2/#more-1522


21. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar
Konferansı (COP21) kapsamında düzenlen "Yerel
Liderler İklim Zirvesi" Paris’te gerçekleşti. Başkan
Hazinedar dünya liderleriyle birlikte iklim
değişikliğine “Hayır” dedi! (Beşiktaş Belediyesi Web
Sitesi)

Başkan Hazinedar İklim Zirvesi’ne
Katıldı!

PARİS İKLİM ZİRVESİ'NDE YEREL YÖNETİMLER: 
Türkiye'den Kimler Katıldı?

Başkan Akgün, Paris’te İklim
Zirvesi’ne Katıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Paris’te gerçekleşen, ’BM İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’nin 21’inci buluşması olan COP 21 açılış
konferansına katıldı. Dünyadaki sayılı yerel
yöneticilerin davetli olduğu "Yerel Liderler için İklim
Zirvesi" konferansına Fransa Cumhurbaşkanı
François Hollande, BM İklim Değişikliği Özel
Temsilcisi Michael R. Bloomberg, Paris Belediye
Başkanı Anne Hidalgo ve UCLG ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
de katıldı. (Hürriyet Yerel Haberler)

Kışanak Dünya İklim Zirvesi'ne
Katıldı

Dünya İklim Zirvesi'nin ikinci etabı olan yerel
hükümetler ve belediyeler buluşması Paris'te başladı.
İklim değişikliğinin önüne geçilmesi için dünyanın
hemen her yerinden yerel hükümetlerin ve
belediyelerin bir araya geldiği Paris İklim Zirvesi'ne
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı ve
Birleşmiş Kentler ve Yerel Hükümetler Orta Doğu ve
Batı Afrika (UCLG-MEWA) Eş Başkanı Gültan Kışanak
da katıldı.(Haberler.Com)

Barakazi, UCLC ve CEMR
Toplantısına Katıldı
Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Avrupa
Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) Türkiye
Belediyeler Birliği Siyasi Komite Delegasyonu asil
üyesi olarak Paris’te temaslarda bulundu. 21.
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar
Konferansı (COP21) kapsamında düzenlen “Yerel
Liderler İklim Zirvesi”ne katılan Belediye Başkanı
Yücel Barakazi, yabancı mevkidaşları ile de bir araya
gelerek, fikir alışverişinde bulundu. (Bingöl
Haber12)

http://www.haberler.com/kisanak-dunya-iklim-zirvesi-ne-katildi-7948349-haberi/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/baskan-akgun-paris-te-iklim-zirvesi-ne-katildi_206956/
http://www.bingolhaber12.com/2015/12/barakazi-uclc-ve-cemr-toplantisina-katildi/
http://www.besiktas.bel.tr/Sayfa/9990/baskan-hazinedar-iklim-zirvesi-ne-katildi


Birleşmiş Milletlerin Devletler Dışındaki Aktörler için İklim
Önlemleri Sahası (NAZCA) veri tabanına son dönemde 2245
taahhüt girişinin yapıldığı bildiriliyor. NAZCA, ulusal hükümetler
kategorisi dışında kalan her türlü oluşumun iklime ilişkin
taahhütlerini gönderebildikleri çevrimiçi bir veri biriktirme portalı.
Kasım ayının ortasına kadar, NAZCA portalı 6652 taahhüt
yayınladı. Bu taahhütler arasında 2761 farklı iklim önlemi
bulunuyor ve bu önlemler 935 kent yönetimi ve 117 bölge
yönetimi tarafından verilmiş durumda. Yaklaşık 1800 küresel
şirket ve 400’den fazla büyük ölçekli yatırımcı da resmi olarak
taahhütte bulunmuş durumda.

PARİS İKLİM ZİRVESİ'NDE YEREL YÖNETİMLER
Dünyadan Haber ve Yorumlar

Paris İklim Zirvesi Öncesi Belediyelerin İklim Taahhütleri Rekor Sayıya Ulaştı
Carey L. Biron, Citiscope 

Yerel ve bölgesel yönetimler tarafından gönderilen taahhütler arasında en büyük pay sera gazı salımlarıyla ilgili
taahhütlere ait (2173 adet belirtilmiş önlem). Sera gazı salım taahhütlerinden sonra yeni yenilenebilir enerji projeleri
(860 adet) ve enerji verimliliği ve erişimin arttırılması (713 adet) konusundaki taahhütler geliyor. Diğer taahhütler,
iklim değişikliğine karşı direncin arttırılması (211 adet), daha çevreci ulaşım seçeneklerine geçiş (54 adet) ve diğer
önlemler olarak sıralanıyor.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) bu rakamları bu tür önlem taahhütleri alanındaki
“en büyük dalga” olarak değerlendiriyor.
UNFCCC’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi: “Şimdiye dek bu tür bir bilginin tek elden bu denli yoğun
olarak ilk defa ortaya çıktığına tanıklık ediyoruz ve bu da öncü yerel ve bölgesel yönetimlerin, şirketlerin ve
yatırımcıların iklimi korumak ve iklim direnci inşa etmek adına harekete geçmiş olduklarını gösteriyor. Bu ayrıca,
Paris’te imzalanacak olan anlaşmanın hedeflediği yeni ve evrensel eylem ve fikir birliğinin oluşması yönündeki
çabalara da ivme kazandıran bir durum.”
Yerel ve bölgesel yönetimler henüz Paris’teki müzakere masasında resmi bir konumda olmasa dahi, bu taahhütler
birçok nedene bağlı olarak çok önemli. Küresel emisyon miktarının yüzde 70’ini kentler üretiyor ve bu da kentleri
enerji kullanımının ve iklim değişikliğini arttıran etkenlerin denetim altına alınmasında doğrudan müdahele aracı
haline getiriyor. 

Belediyelerin Paris İklim Anlaşmasında Görmek İstediği Beş Konu
Greg Scruggs, Citiscope 

Paris iklim müzakerelerine akın edenler arasında dünyanın
her yerinden belediye başkanları ve yerel yöneticiler de
bulunuyor. Bunun sebeplerinden biri, yerel yönetimlerin
emisyonlarını azaltma, enerji verimliliğini arttırma ve küresel
ısınmayı kabul edilebilir olarak tarif edilen düzeyde tutma
konusunda attıkları önemli adımları göstermek istemeleri. 
  
Belediye başkanlarının gelmesindeki bir diğer sebep de ağ
kurmak ve ağlarda yer almak istemeleri. İklim konusunda
diğer belediyelerin neler yaptığını merak ediyorlar. Ayrıca
mevcutta yürüyen projeleri ve yeni fikirler için mali kaynak
bulmaya da çalışıyorlar. 

http://citiscope.org/habitatIII/news/2015/11/climate-pledges-cities-record-high-weeks-ahead-paris-talks
http://citiscope.org/habitatIII/news/2015/12/five-things-cities-want-see-paris-climate-agreement


Ancak Paris’e akın etmelerinde belki de en büyük neden, belediye başkanlarının siyasi irade oluşturmak, yani
ulusal liderlere alınacak önlemler konusunda kendi memleketlerinde zaten dipten gelen bir kamuoyunun mevcut
olduğunu göstermek istemesi.

Oynadıkları bu rol önemli ancak bir soru da şu: belediye başkanları kararlaştırılıp imzalanması beklenen Paris
anlaşmasından tam olarak ne bekliyor? Citiscope, müzakerelerin gölgesinde, birçok yerel yöneticiye bu soruyu
sordu ve verilen cevaplardan ensık dillendirilenleri aşağıdaki gibi:

1. Belediyelere ve yerel yönetimlere söz hakkı tanıyın

Denis Coderre, Montréal Belediye Başkanı: “[Belediye Başkanları] herhangi bir sonucun başarılı olabilmesi için
belediyelerin masada yer almasının şart olduğu mesajını iletmeli.”

2. Emisyon azaltımı somutlanmalı

Ada Calau, Barcelona Belediye Başkanı: “Önümüzdeki yıllarda özellikle ve en başta salım yapan ülkelerin CO2
salımını azaltma konusunda somut taahhütlerde bulunduğunu görmek isterim.”

3. Bağlayıcı bir anlaşma

Park Won-soon, Seul Belediye Başkanı ve Uluslararası Yerel Çevresel Girişimler Konseyi (ICLEI) Başkanı: “Bu
anlaşma mutlaka bazı bağlayıcı maddeler içermeli. Ayrıca merkezi hükümetler bir anlaşmaya varırsa, bunun
uygulaması da yerel yönetimlerin ve belediyelerin elinde olacaktır.”

4. Küresel finans yaklaşımı

Manuela Carmena, Madrid Belediye Başkanı: “Bence yalnızca fikir paylaşımı değil, mali kaynak bulabilmek de çok
önemli. Fon araçlarına ihtiyacımız var ve bunu söylerken yalnızca Avrupa’yı değil dünyanın genelini kast
ediyorum.”

5. Karbon vergisi

Matt Appelbaum, ABD, Boulder Belediye Başkanı: “Karbona vergi konması her şeyi değiştirecektir. İnanılmaz bir
yenilik ve enerji dalgasını beraberinde getirecektir. Nihayet artık yeni bir enerji ekonomisine yelken açtık.
Oyalanırsak Miami sulara gömülür ve çok geç kalmış oluruz.”

Dünyanın Her Yerinden Belediye Başkanları Paris Belediye Konağı
Bildirgesiyle İklim Konusunda “Hodri Meydan” Dedi

Greg Scruggs, Citiscope

Gezegenin kaderini ulus devletlerin insafına
bırakmak istemeyen binden fazla yerel ve
bölgesel yönetim temsilcisi 4 Aralık’ta COP 21
kapsamında gerçekleştirilen “Yerel Liderler için
İklim Zirvesi’nde” bir araya geldi. Vurgulamak
istedikleri noktayı Paris Belediye Başkanı Anne
Hidalgo şöyle ifade etti: “Müzakerecilere
katkımızı sunarken de söylediğim gibi,
belediyeler olduğu yerde kalarak çözümü
onlardan beklemiyor. Biz ilerleme kaydederek
çözümü mümkün kılıyoruz.”

New York Eski Belediye Başkanı ve BM İklim Değişiklği ve
Kentler Özel Temsilcisi Michael Bloomberg de Zirveye
Hidalgo’yla birlikte katıldı. Bloomberg şöyle konuştu: “COP 21,
belediyelerin BM’nin düzenlediği iklime ilişkin bir uluslar arası
konferansta seslerini duyurabildiği ilk etkinlik olma özeliğini
taşıyor. Ayrıca yine ilk defa olarak belediye başkanları bu
kadar kalabalık bir biçimde bir araya geliyor ve cesurca
adımlar atılmasını talep ediyor. Ulusal müzakerelerle
eşzamanlı olarak bu zirveyi gerçekleştirmekle, yerel
önlemlerin küresel sahnedeki öneminin altını çizeceğiz ve
kaydedilebilecek ilerlemenin çokluğunu göstereceğiz.”

http://citiscope.org/habitatIII/news/2015/12/paris-city-hall-declaration-world-mayors-throw-down-gauntlet-climate


Ulusal çaptaki hedefler yurttaşlara uzak görünüyor da olsa, Birleşmiş Kentler ile Yerel Yönetimler'e
(UCLG) başkanlık eden İstanbul BŞB Başkanı Kadir Topbaş, belediyelerin kent sakinleriyle bağ kurabildiğini
belirtiyor.

Topbaş, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Yurttaşlarımızı dahil etmeli ve iklim değişikliğini azaltmak ve iklim
adaptasyonunu sağlamak için aldığımız önlemleri yurttaşlarımızla paylaşmalıyız. İklim değişikliğiyle mücadele
yalnızca teknik çözümleri içeren bir şey değil. Aynı zamanda sosyal dönüşüm ve siyasi taahhütleri de
gerektiriyor.”

İşte bu bahsedilen taahhütler “Paris Belediye Konağı Bildirgesi” olarak ortaya çıktı. Bildirgede belediye
başkanları “kendi yetkileri elverdiğince, COP 21 Paris İklim Zirvesi sonunda yapılacak 2015 Paris Anlaşması’nın
çizmesi beklenen hedefleri geliştirmek ve bunların ötesine geçmek” amacıyla bir platform oluşturdu.

Beş kıtadan gelen belediye başkanları ayrıca “2050 yılına dek kendi bölgelerinde yüzde yüz yenilenebilir enerjiye
geçmek veya sera gazı salımlarını yüzde 80 oranında azaltmak gibi uzun vadeli ve zorlu hedefleri desteklemeyi”
 de taahhüt etti.

Bildirgeye göre, belediyeler sera gazı salımlarını 2030 yılına dek 3.7 gigaton azaltabilir. Bildirgeye göre bu miktar
da ulusal taahhütlerde belirtilen miktar ile şu andaki küresel hedef olan 2 santigrat derecelik eşiğin gerektirdiği
miktar arasındaki farkın üçte birine denk.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, daha da ileri giderek, belediye başkanlarının oluşturduğu bu inisiyatifin
tarihsel olduğunu ve küresel iklim denkleminin yarısını çözüme kavuşturabilecek güçte olduğunu belirtti.

Bildirge metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://www.uclg.org/sites/default/files/climate_summit_final_declaration.pdf

İklim Müzakereleri için Paris’e Gelen Yerel ve Bölgesel Liderler TAP2015’te
Projelerine Fon Arıyor

Alecia D. McKenzie - Christopher Swope, Citiscope

Yerel yönetimler ve ulus-altı diğer kurumlar için bu faaliyetin en önemli merkezi “Kentler ve Bölgeler Pavyonu –
TAP2015” adlı sergi alanı. Burada 42 ülkeden 88 kadar kent ve bölgesel yönetim, projelerine fon desteği
sağlayacak ortaklarla buluşmaya çalışıyor. 

Paris İklim Konferansı’nın ana konferans alanının kenarında kalan
odalarda ve sergi alanlarında, hükümetlerin, şirketlerin, kalkınma
bankalarının, vakıfların ve diğer kurumların temsilcileri mali kaynak
sağlamak için iklimle ilgili projeler arıyor. Buna karşılık yerel yönetimler
de bu niyetin bir parçası olmak istiyor.
Yerel yönetimler ve ulus-altı diğer kurumlar için bu faaliyetin en önemli
merkezi “Kentler ve Bölgeler Pavyonu – TAP2015” adlı sergi alanı.
Burada 42 ülkeden 88 kadar kent ve bölgesel yönetim, projelerine fon
desteği sağlayacak ortaklarla buluşmaya çalışıyor.
Yerel yönetimlerin çok çeşitli fikirleri var. Söz konusu projeler, ICLEI
(Uluslararası Yerel Çevresel Girişimler Konseyi) Sürdürülebilirlik için
Kentler Ağı tarafından birkaç ortakla birlikte yürütülen 10 yıllık
inisiyatifin bir parçası. İnisiyatifin adı TAP ve açılımı da “Dönüşüm
Yaratan Önlemler Programı.” Uzun vadede hedeflenen şey, etki yaratan
yerel iklim önlemlerinin kanalını oluşturmak ve kısa vadeli hedefse COP
21 Paris müzakereleri esnasında fırsatları çoğaltabilmek. 

http://citiscope.org/habitatIII/news/2015/12/paris-city-hall-declaration-world-mayors-throw-down-gauntlet-climate


ICLEI sözcüsü, TAP’nin arkasındaki fikri şöyle açıklıyor: “Amaç, kentlerin kendi projelerini pavyonda sergilemesi
ve uluslar arası kalkınma ajanslar, bankalar ve diğer fon kuruluşlarıyla buluşabilmesi. Burada bir anlaşma
çıkarabilmeye ve projelerine fon bulabilmeye çalışacaklar”.

Brezilya'nın Recife Kentinde 30 Kilometrelik Kıyı
Parkı:

Recife kentinin ortasından iki farklı nehir geçiyor ve
bunlardan bir tanesi Rio Capibaribe. Kent yönetimi
nehri ve onu çevreleyen alanı büyük bir parka
dönüştürmek istiyor. Capibaribe Parkı 30 kilometre
boyunca nehri çevreleyecek ve bu sayede kentin
ortasından yeşil bir akciğer alanı geçirilmiş olacak.
Dikilecek 200.000 ağaçla birlikte tropikal iklimin
etkisi altındaki bu sıcak kentin havası serinleyecek
ve CO2 miktarı da azaltılmış olacak. 

Projelerin tam listesine bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://tap-potential.org/projects/

Örnek projelerden iki tanesi şöyle: 

Yatay uzanan parkın içinde ayrıca 150 kilometrelik bir bisiklet yolu ağı ve 12 adet yaya köprüsü oluşturacak ve
yaya ve bisiklet ulaşımının motorlu taşıtlara tercih edilmesi desteklenmiş olacak. Recife Belediyesinin
Sürdürülebilir Çevre Müdürü Cida Pedrosa’nın aktardığına göre projeden 1.6 milyon nüfuslu Recife kentinin
sakini olan 500.000 kadar kişi faydalanacak. Nehir etrafında konumlanan 35 mahalleyi birbirine bağlayacak
proje sayesinde ayrıca varsıllar ve yoksullar arasındaki sosyal uçurum da azalmış olacak. 

Fransa Nord-Pas-de-Calais’de Bina Güçlendirme Devrimi:

Amerikalı ekonomist ve sosyal kuramcı Jeremy Rifkin ve diğer uzmanların öne çıkardığı “üçüncü endüstri
devrimi” fikrine göre ekonomiler sıfır karbon modeline geçebilir ve işçiler de bu değişimden fayda sağlayabilir.
Bu tür projeler arasında öne çıkan proje, “100.000 ev planı” adıyla biliyor. Program, meskenlerin enerji
verimliliği gözetilerek güçlendirilmesini öngörüyor ve ismi de aslında yanıltıcı çünkü 2050 yılına dek hedeflenen
mesken sayısı 1.4 milyon. 



Leonardo di Caprio ve Robert Redford BM İklim Konferansına katılırken, öncelik verdikleri şey belediye
başkanlarıyla görüşmek oldu. Bu da iklim değişikliğine neden olan emisyonların düşürülmesinde asıl
gücün kimde olduğunun bir göstergesi. 

Hollywood’un Ağırladığı Belediye Başkanları Paris Müzakerelerinin
Yükselen Yıldızı 

John Vidal, The Guardian

Paris’in kuzeyindeki endüstri banliyölerinde, dünyadan 195 hükümetin temsilcileri ulusal iklim emisyonlarını
azaltmak için harıl harıl müzakere ederken, Paris’in lüks oteli Hôtel de Ville’de de dünyanın her yerinden 450
belediye başkanı Leonardo di Caprio ve Robert Redford gibi film yıldızlarına eşlik ediyor. Belediye başkanlarının
kendilerine güveni tam, şarap su gibi akıyor ve belediye başkanları, iklim değişikliğiyle mücadeleye hiçbir
merkezi hükümetin yapmayı umut dahi edemediği biçimde kendi kentleri adına taahhüt sunabilmiş olmayı
kutluyorlar. 

Paris İklim Konferansı’nda yerel yöneticilerle
hükümetlerin temsilcileri arasında keskin bir tezat var.
Bu da, iklim değişikliğine neden olan emisyonların
azaltılması konusundaki iradi gücün büyük kısmının
artık ulusal hükümetlerde değil belediyelerde olduğunu
gösteriyor. Son birkaç haftada, onlarca kent yönetimi,
ülkelerin gerçekleştirmeyi umabileceklerinin çok daha
ilerisine düşen hedeflerini peş peşe açıklamaya başladı.

Manchester, Liverpool, Leeds, Glasgow ve Edinburgh diğer 45 İngiltere kenti 2050 yılına dek karbon
emisyonlarını sıfırlamak üzere geçtiğimiz günlerde bir taahhüt imzaladı. Ancak elbette İngiliz kentlerinin 2050
taahhüdü aynı taahhüdü önümüzdeki on yıl içinde başarmayı hedefleyen Kopenhag’ın, 2030 yıını taahhüt eden
Vancouver’ın ve Çin’de, Avrupa’da ve dünyanın diğer yerlerinde bu taahhüdü 20 yıl içinde gerçekleştireceğini
söyleyen diğer kentlerin gölgesinde kaldı. 

Son dönemde yaşadığı ısınma dalgaları ve
hava kirliliği nedeniyle şok etkisi yaşayan
Paris yerel yönetimi, buna bir önlem olarak
bisiklet yollarını 870 mile ulaşacak biçimde
uzatacak; 10.000 adet yeni güvenli bisiklet
park noktası oluşturacak ve elektrikli ve
geleneksel bisikletler alacak yurttaşlara mali
teşviklerde bulunacak. Paris ve beraberindeki
21 kent daha, geçen hafta açıkladıkları yeni bir
taahhüt kapsamında, yıllık bütçelerinin yüzde
10’unu “iklim direnci oluşturmaya yönelik
hedeflere” ayrıacak ve bunun için de
yurttaşlardan ek bir vergi almayacak.

2050 yıllına kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı taahhüt eden Seattle, bu konuda ABD’de başı çekiyor. ABD’de
on beşe yakın büyük kent de yine 2050 yılına dek emisyonları yüzde 80 azaltmayı taahhüt etti. Çin’de hava
kirliliğini azaltma ihtiyacıyla da birlikte (son olarak hava kirliliği konusunda kırmızı alarm veren) Pekin ve
beraberinde 10 Çin kenti de 2020’den sonra azaltım taahhüdünde bulundu.

Toplamda bir milyar nüfusu kapsayan 450 kent yaklaşık 15 yıl içinde, yayalaştırma ve bisiklet kullanımını teşvik
ederek, dolgu alan emsiyonlarını azaltarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçerek ve insanların seyahat etme
biçimlerini değiştirerek emisyon oranlarını yarı yarıya düşürmeyi taahhüt etmiş durumda. 

http://www.theguardian.com/cities/2015/dec/07/hollywood-city-mayors-paris-climate-talks-di-caprio-redford


Belediye başkanlarının katıldığı etkinlikte konuşan
Leonardo di Caprio, başkanlara hitaben şöyle
konuştu: “Belediye başkanları güçlü bir grup. Sizler
katalizörlersiniz. Cesur olmalısınız, dünyanın gözü
sizlerin üzerinde.”

Robert Redford da di Caprio’ya benzer şeyler söyledi:
“Belediye başkanları halka hükümetlerden daha
yakın. Daha az siyasiler. Siyaset bazen işleri
karıştırıyor. Bizim de işbirliği yapmamız gereken asıl
güç, belediye başkanları.”
İklim değişlikliğine dikkat çekmek amacıyla 83 büyük
kentin oluşturduğu C40 Grubu Direktörü Mark Watts,
konuyla ilgili şöyle konuşuyor: “Ulus devlet dediğimiz
şey, 18. Yüzyıl sonunda oluşturulan ve kendi
sınırlarını korumaktan başka hiçbir problemi
çözmeyen modelin bugün de aynısı. Ancak belediye
başkanının görevi, eyleme geçmeyi icap eden bir
görev. Günümüzde dünyanın tüm büyük kentlerinde
yaşayan insanların istediği şeyler aşağı yukarı ortak:
temiz hava, toplu taşıma ve arabalar yerine bisikletle
ulaşım. Ekonomik büyümeyle iklim değişikliğine karşı
alınacak önlemler arasında tercih yapabilmenin
mümkün olmadığı artık herkesçe kabul ediliyor.
Belediye başkanları da bu anlamda yetkilerini azami
oranda devreye sokmalı.”

New York Eski Belediye Başkanı Michael
Bloomberg’in çevre danışmanı Karl Pope’a göre, kent
yönetimlerinin hükümetlere karşı kozlarını
oynamasının nedeni buna mecbur olmaları. Pope, bu
durumu şöyle açıklıyor: “Emisyonlar kentlerde
üretiliyor. Fosil yakıtların tüketicisi kentler ve bu
nedenle asgari miktarda fosil yakıt kullanmak
istiyorlar. Fosil yakıtlardan tasarruf etmek istemek
gibi doğal bir içgüdüleri var. Aynı zamanda ideolojik
bir yaklaşımları da yok. Kent yönetimleri yaşam
kalitesinin yükseltilmesi hedefiyle yetinebiliyor.”

Pope, iklim önlemleri konusunda öncülük edecek üç
grubu şöyle belirtiyor: “Kuzey ülkelerindeki kentler bu
konuda çok titiz davranacak. Daha sonra bazı Latin
Amerika ve Afrika kentleri geliyor ve bu kentler
inanılmaz derecede yaratıcı şeyler yapacak. Üçüncü
bir grupsa Doğu Asya ve Çin’deki kentler ve bunlar da
çok büyük ölçekli faaliyetler gerçekleştirecek.”

Avrupa’da Rotterdam yüzen ormanlar ve konut alanları
planlıyor. Ancak dünyanın en yeşil başkenti Kopenhag
olarak kabul ediliyor. Kopenhag Belediye Başkanı Frank
Jensen konuyla ilgili olarak “İklim değişikliğine
adaptasyon alanına önümüzdeki birkaç yıl içinde 1.5
milyar Avro yatırım yapmayı düşünüyoruz. Ancak bu
yatırımı da istihdam ve başarılı işletmeler halinde
kendini amorti edecek bir yatırım olarak görüyoruz.
Kentleri daha yeşil hale getirmekten korkmamalıyız.
Kopenhag bunun kârlı bir yatırım biçimi olduğunu ve
kendini amorti edebildiğini ispatlıyor. Belediye
başkanları harekete geçmeli zira iklim değişikliği kentleri
etkiliyor. Merkezi hükümetlerin adım atmasını
beklemekle yetinemeyiz çünkü yurttaşlar belediye
başkanlarından bir şey yapmalarını bekliyor” diyor.

Hava kirliliği ve sağlık gerekçeleri Çin ve Hindistan
kentlerini emisyon azaltımı konusunda önlem almaya
itiyor. Delhi ve Pekin’de mazot ve benzin kullanımının
azaltılması iklim değişikliğine neden olan emisyonları
azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda solunum ve akciğer
hastalıklarını, kalp krizi ve kanser oranlarını da azaltıyor.
Pope bu durumu şöyle ifade ediyor: “İşin ucunda ölüm
olduğunda konu her şeyin odağına yerleşiyor.”

Pope, Çin kentlerinin fosil yakıtları terk etme oranının ve
hızının şok edici olduğunu belirtiyor. Shenzu, Wuhan ve
diğer bazı Çin kentleri otobüs filolarını tamamen elektrik
enerjisiyle çalışan binlerce yeni otobüsle değiştiriyor.
Wuhan Caidian Bölgesi yerel temsilcisi Liu Ziqing
“Gelecek nesiller için geri dönüştürülebilir bir toplum
inşa edeceğiz. Zenginleşmeye ihtiyaç duyduğumuz
ölçüde suya ve yeşile de ihtiyacımız var” diyor.

Ekonomistlerin hesaplarına göre kent yönetimleri
bisikletlere, yayalaşmaya, daha verimli ulaşıma ve
binalara ve atık yönetimine yatırım yaparsa, düşük
karbon oranları yılda 17 trilyon dolar tasarruf
sağlayacak.

Di Caprio belediye başkanlarına şöyle seslendi: “Lütfen
daha fazla çaba sarf edin. Taahhütlerinizi hemen
gerçekleştirmeye koyulun. Böyle bir dönüşüm için
büyük teknik atılımlara gerek yok. Gereken tek şey güçlü
bir biçimde liderlik etmeniz.”



Paris’te gerçekleşen iklim anlaşmasının uyandırdığı kolektif heyecanı belediyeler ve yerel yönetimler de
paylaşıyor.

C40 Büyük Kentler İklim Liderliği Grubu adına açıklamalarda bulunan Rio de Janerio Belediye Başkanı Eduardo
Paes, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Küresel ekonominin çeyreklik kısmını ve yarım milyarlık bir nüfusu
temsil eden C40 Kentleri adına, Paris’teki müzakerecileri ve bu anlaşmanın ortaya çıkması için gösterdikleri
çabaya ilişkin olarak ülke liderlerini tebrik ediyorum.”

Belediye başkanları, Birleşmiş Milletler müzakerelerinde “Yerel Yönetimler ve Belediyeler Heyeti”  (Local
Governments and Municipal Authorities Constituency) bünyesinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesiyle (UNFCCC) paydaş kabul edilerek gözlemci sıfatıyla söz sahibi olabiliyor.

ICLEI (Uluslararası Yerel Çevresel Girişimler Konseyi) Sürdürülebilirlik için Kentler Ağı da aynı zamanda
Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerinde uzun zamandır yerel yönetimlerin sesi olabiliyor. ICLEI Kentler Ağının
Genel Sekreteri Gino Van Begin, konuya ilişkin olarak şunları belirtiyor: “Paris Sözleşmesi yönetimin tüm
kademelerinin müdahilliğini olumlar nitelikte. Bu müdahillik de dünyanın her yerindeki toplulukların
faydalanacağı iklim güvenliği ve direncine sahip bir geleceğin inşasını gerçekleştirecek küresel koalisyonu
güçlendirecek bir şey.”

Paris’e gelmeden önce kent yönetimleri halihazırda birçok taahhütte bulunmuştu. Belediye Başkanları
Anlaşması (Compact of Mayors) ve “2 Santigrat Altı Mutabakat Beyannamesi” (Under 2 MOU) kentlerin kendi
aralarında oluşturduğu iklim mutabakatlarından iki tanesi. COP 21’i henüz sona ermeden, kent yönetimlerinin
ve diğer ulus-altı mercilerin dahil olduğu çok paydaşlı bir eylem taahhüdü olan “L’Appel de Paris” (Paris Çağrısı)
de ortaya çıkmış oldu.

ABD’nin Batı Yakasındaki belediyelerin bir araya geldiği belediye başkanları zirvesinde (COP 21 için Paris’e
gelen bine yakın yerel yöneticiden biri olan) Portland Belediye Başkanı Charlie Hales, kendi yetki alanındaki her
türlü fosil yakıt altyapısının sona erdirileceğini açıkladı ve diğer kent yönetimlerinin de bu tür önlemler alması
gerektiğini söyledi. Daha sonra, ABD’den on belediye başkanı daha aynı önlemleri alacağını taahhüt etti.

Finansman Sorunları

İklim zirvesinin uyandırdığı heyecana rağmen, temkinli yaklaşımlar da var. COP 21’e yoğun bir biçimde katılım
gösteren bir diğer kentler ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) adına konuşan Emilia Saiz:
“Yerel ve bölgesel yönetimler için yeterli finansman mekanizmalarının yaratılması için çalışmalarımızı
sürdürmek gerekecek” dedi.

Yerel yönetimlerin yarattığı enerji önemli bir şey çünkü Paris iklim anlaşması beş yıl boyunca yürürlüğe
girmeyecek. Yerellik savunucularına göre, bu zaman boşluğu yerel liderlere iklim önlemleri konusunda aldıkları
yolu gösterme ve bu konuda ulus devletlerin önüne geçme fırsatı verecek.

Paes bu konuda şöyle konuşuyor: “2020’ye kadar olan sürede olduğumuz yerde saymayacağız. Aksine yenilik
ve yatırım çözümlerine devam edeceğiz ve yatırımcılarla, şirketlerle ve diğer ulus-altı aktörlerle birlikte çalışıyor
olacağız”. 

Paris Anlaşması’nı Olumlu Karşılayan Belediyeler COP21 İvmesini
Sürdürmek İstiyor

Greg Scruggs, Citiscope

http://citiscope.org/habitatIII/news/2015/12/cities-welcome-paris-climate-agreement-seek-maintain-cop-21-momentum


“İklim Değişikliğinin Türler
Üzerindeki Etkisi” Raporu Yayınlandı
WWF’in iklim değişikliğinin türler üzerindeki etkilerine
dikkat çeken yeni raporu, aralarında Türkiye’de bulunan
yeşil deniz kaplumbağasının da bulunduğu 10 türe
dikkat çekiliyor. Küresel iklim değişikliğini durdurmak
için Paris’te görüşmeler devam ediyor. Bu arada WWF
tarafından hazırlanan‘İklim Değişikliğinin Türler
Üzerindeki Etkisi’ adlı rapor, bu etkileri göstermek için
iklim değişikliğinin etkilediği 10 önemli türü mercek
altına alıyor. Risk altındaki türler arasında panda, kutup
ayısı, orangutan gibi besin piramidinin yukarısında yer
alan türlerin yanı sıra, WWF (Dünya Doğayı Koruma
Vakfı) - Türkiye’nin korumak için yıllardır etkili bir
program yürüttüğü yeşil deniz kaplumbağaları da yer
alıyor. Raporun sürprizi ise ‘insan’ın da bu 10 tür
içerisinde yer alması. (WWF)

PARALEL GELİŞMELER
Raporlar, Açıklamalar 

COP21 için Canlı Hava Kirliliği Haritası
BM İklim Değişikliği Zirvesi Paris’de devam ederken, sağlık
ve refah için çevreci yazılımlar yapan Plume Labs,
dünyadaki hava kirliliğini canlı gösteren haritası (World Air
Map)‘nın çıkacağını duyurdu. Bu veri devrimi, politikacılara
hava kirliliğini durdurma imkanı sağlarken, kamuya da
yaşam alanlarının kontrolünü yeniden ele geçirme
konusunda yardımcı olabilecek nitelikte. Plume
Laboratuarları tahmin edilebilir modeller oluşturmak için,
dünyadaki iki yüzden fazla metropol bölgesindeki kirlilik
seviyesini saatlik olarak tahmin eden açık veri ve veri
bilimlerini kullanarak, günde on bir bin istasyondan yarım
milyon çevresel ölçüm verisini bir araya getiriyor. World
Air Map çevresel bilgilere ulaşımı demokratikleştirmeye
yardımcı olarak, bu ileri teknolojiyi kullanıcıların elinin
altına veriyor ve onu her an ulaşılabilir kılıyor. Özellikle
izleme ağlarını işletmeyen ülkelerde, görünmez fenomen
olan hava kirliliği sorununu somutlaştırarak farkedilmesini
sağlıyor. Hava sorununu daha ulaşılabilir kılarak aynı
zamanda iklim aktivizmini ve dünya liderlerinin COP21
görüşmeleriyle azaltmayı hedeflediği zararlı emisyonların
farkedilmesini de destekleyecek gibi görünüyor. (Yeşil
Gazete)Paris’te İklim Suçluları (Climate

Criminals) Teşhir Edildi

Uluslararası iklim hareketinin önemli gruplarından
biri olan AVAAZ, iklim zirvesinin ikinci haftasında
Paris’i, müzakereleri takip eden “İklim Suçluları”
(Climate Criminals) posterleri ile donatıyor.
İklim suçlusu olarak ifade edilen kişiler ise:
Benjamin Sporton, Dünya Kömür Derneği Başkanı
Fiona Wild, BHP Billiton adlı büyük maden şirketinin
temsilcisi; Myron Ebell, Exxon Mobil’den para alarak
iklim değişikliğinin olmadığını iddia eden Competitive
Entreprise Institute Başkanı; Chris Horner, Kömür
sektörü tarafından gelen finansman iklim değişikliği
konusunda çalışan bilim insanlarını taciz eden
kişi; James Taylor, Heartland Enstititüsü adlı iklim
değişikliğinin olmadığını iddia eden enstitünün
kıdemli uzmanı; Avaaz tarafından İklim Suçlularına
ilişkin bir bülten de yayınlandı. Bültende her birinin
neden ve nasıl iklim suçluları listesine dahil
edildiğine dair detaylı bir bilgilendirme de mevcut.
(Yeşil Gazete)

Ünlü Atmosfer Bilimci: “BM 2 Santigrat
Hedefiyle Yanlış Yolda” 

İklim değişikliği konusunda uzman bilim insanı James
Hansen, emisyonların azaltılması konusunda mevcutta
yapılan “cesaretten yoksun” planların iklimin ciddi
oranda değişmesine neden olacağını açıkladı ve fosil
yakıt kullanımı konusunda dürüst bir yaklaşımla karbon
vergisi konması çağrısı yaptı. BM’nin mevcut emisyon
azaltımı girişimlerinin cesaretten yoksun ve
olgunlaşmamış olduğunu söyleyen Hansen, bu tavrın bir
sonraki nesle denetim altına alamayacakları bir iklim
sistemi bırakabileceğini belirtti. NASA’nin Goddard
Merkezi’nin eski başkanı James Hansen, BM Konferansı
kapsamındaki 2 santigratlık hedefin, BM’nin yanlış yolda
olduğunu gösterdiğini aktardı. Hansen şöyle konuştu:
“Duyumlarım, devlet başkanlarının birbirlerinin sırtını
sıvazlayarak ne kadar başarılı bir konferans
gerçekleştirdiklerini söyleyecekleri yönünde. Eğer olacak
şey buysa, tavrımızda bir şey değişmiyor ve gelecek
neslin hayatını mahvediyoruz demektir.” (The Guardian)

https://yesilgazete.org/blog/2015/12/07/pariste-iklim-suclulari-climate-criminals-teshir-edildi/
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/09/cop21-icin-canli-hava-kirliligi-haritasi-uygulamasi/
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/03/un-wrong-track-plans-limit-global-warming-2c-top-scientist-climate-change
http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/iklim_degisikliginin_turler_uzerindeki_etkisi_raporu.pdf


“Küresel Enerji Piyasasının
Yenilenebilire Yönelmesi için 8
Neden” Raporu Yayınlandı 
Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nın (COP21
Paris), ikinci gününde, enerji ve çevre alanı ile ilgili
olarak finansal ve ekonomik konular üzerinde
araştırmalar ve analizler ile bilinen, dünyaca ünlü
Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü
(IIEFA), küresel enerji pazarındaki eğilimleri
gösteren bir rapor yayınladı. “Carpe Diem: Küresel
Enerji Piyasasını Dönüşümüne Yatırım Yapmak için
Tam Zamanı: Sekiz İşaret” adlı rapor özellikle
yenilebilir enerjideki gelişmelerin ve kömüre karşı
giderek artan yaptırımların, enerji pazarında önemli
gelişmelere sebep olduğunu belirtiyor. Kilit
pazarlarda Kömürün elektrik üretimindeki payı
düşüyor. IEEFA bu dönüşümün birçok analizin
beklediğinden daha hızlı olduğunu belirtiyor.
Örneğin, raporda kömürlü termik santraller
konusunda kilit pazarlardan biri olarak gösterilen
Türkiye’de var olan kömür destekleri ve kömür
odaklı enerji politikalarına rağmen kömür
tüketiminde 2015 yüzde 13 azalma olduğu
vurgulanıyor.  Deniz yoluyla taşınan kömüre talep
azalıyor, fiyatlar düşüyor. IEEFA uluslararası
ticarete konu olan kömürün 2014 yılında 1.113
tonla, büyük ihtimalle zirve yaptığını ve artık azalma
eğilimi gösterdiğini söylüyor. IEEFA’nın analizi,
2021’e kadar bu miktarın yüzde 30 azalacağını
gösteriyor.

PARALEL GELİŞMELER
Raporlar, Açıklamalar 

Yenilenebilir Enerji Ucuzluyor. Teknolojik yenilikler ve büyük
ekonomilerdeki yenilenebilir enerji talebi, yenilebilir enerji
yatırım maliyetlerini düşürüyor. Güneş enerjisinin maliyeti
yılda iki haneli yüzdelerle düşüyor, güneş birçok enerji
pazarında giderek rekabetçiliğini artıyor. Pil ve depolama
teknolojilerinin maliyetlerindeki hızlı düşüş, ademi
merkeziyetçi enerji yatırımlarını arttıracak ve fosil yakıt
temelli yatırımları sekteye uğratacaktır. Yatırım Sermayesi
Hızlı bir şekilde Kömür’den Yenilenebilir’e kayıyor. Geçen on
yılda, yatırımcılar başta güneş ve rüzgar olmak üzere
yenilenebilir enerji kaynaklarına 1.5 trilyon dolar yatırım
yaptı. Yenilenebilir enerji kapasitesi bu dönemde daha da
hızlı bir biçimde arttı. Bu eğilimler, finansal marketlerin
yapısal olarak kömür yerine düşük karbonlu yatırımlara
yönelmesini giderek arttırıyor. Dünyanın en büyük hükümet
fonu olan Norveç Emeklilik Fonu’nun kömüre yatırımdan
vazgeçmesi ve dünyanın en büyük sigorta şirketi olan
Allianz’ın da Norveç’i takip ederek kömür firmalarına
yatırımlarını durdurması 2015 yılındaki finansal
gelişmelerden sadece ikisi. Bu iki karar toplamda 10 milyar
dolarlık yatırımın kömürsüzleşmesi anlamına geliyor.
Gereğinden fazla Kömür Santrali inşa edilmiş. Çin
destekleyebileceğinden daha fazla kömür santrali inşa etti,
Hindistan yenilebilir enerjiye yöneliyor ve ABD kömür
santrallerini emekliye ayırıyor. Kömür Firmaları büyük
finansal sorunlarla uğraşıyor. Kömür firmaları, enerji
verimliliği kazançları, elektrik talebindeki değişiklikler,
giderek artan doğalgazlı santraller, genişleyen yenilenebilir
enerji projeleri ve kirlilik kontrol düzenlemeleri yüzünden
ciddi finansal krizler ile karşı karşıya. Kömür talebini yapısal
olarak düşürme küresel bir ortak görüş. Küresel Bankalar
odaklarını yenilenebilire doğru değiştiriyor. Giderek artan
sayıda global finans grupları kömür konusundaki kaçınılmaz
olan düzenlemeleri göz önünde bulundurmaya başlıyor ve
fosil yakıtlara olan yatırımlarını gözden geçiriyor. (Yeşil
Gazete)

İklim Aktivistlerinden Paris’teki Türkiye Resmi Delegasyonu’na Açık Çağrı!

Türkiye’den iklim zirvesini Paris’te takip eden Ekoloji Kollektifi, Heinrich Böll Stiftung Derneği, İklim İçin
Kampanyası, Kadıköy Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği, TEMA Vakfı, Yeryüzü Derneği, Yeşil Düşünce Derneği
ve WWF Türkiye; Türkiye Resmi Delegasyonu’na açık çağrı yaptı. Zirvenin bitmesine üç gün kala yapılan bu çağrı,
Türkiye’yi yeni iklim rejimi kurulurken, kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet etti. Açıklamada şöyle
dendi: “İnsan kaynaklı iklim değişikliği ile küresel çapta mücadele edilebilmesi amacı ile Paris’te düzenlenen
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı’na (COP 21) katılım
sağlayan ve aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları olarak Türkiye’nin daha cesur, tutarlı, bütünsel, bilim
temelli, katılımcı ve  iklim değişikliğiyle mücadelede kendi payına düşen sorumluluğu yerine getirmeyi hedefleyen
bir iklim değişikliği politikasına sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’yi bu bağlamda, iklim değişikliği,
çevre, enerji ve kalkınma başta olmak üzere politikalarını katılımcı ve şeffaf şekilde gözden geçirmeye davet
etmekteyiz.” (Radikal – Serkan Ocak)

PARALEL GELİŞMELER
Türkiye’ye Çağrılar, Değerlendirmeler

https://yesilgazete.org/blog/2015/12/01/kuresel-enerji-piyasasinin-yenilenebilire-yonelmesi-icin-8-neden-raporu-yayinlandi/
http://www.radikal.com.tr/hayat/paristeki-stklardan-turkiyeye-cagri-cikarlarini-degil-iklimi-dusun-1489293/


İklim Eylem Takipçisi, Türkiye’nin
İklim Değişikliği Ulusal Katkı
Niyet Beyanını Değerlendirdi

Paris İklim Konferansı’na katılan ülkelerden her biri,
iklim değişikliği konusunda alacaği önlemlere ilişkin
ulusal katkı niyet beyanı sundu. Türkiye’nin beyanını
değerlendiren İklim Eylem Takipçisi’nin (Climate
Action Tracker) değerlendirmesi şöyle: “Türkiye, 30
Eylül 2015’de Niyet Edilen Ulusal Katkı (NEUK)
raporunu gönderdi. Bu rapora göre, 2030’da
standart işleyişin (Sİ) %21’e kadar altında bir sera
gazı düşürme hedefi (arazi kullanımı, arazi kullanımı
değişikliği ve ormancılık [AKAKDO]) bulunmaktadır.
AKAKDO emisyonları hariç, bu hedef 1990
seviyelerindeki %389’luk bir artışa ya da 2012
seviyelerinde %110’lık bir artışa eşdeğerdir. Biz bu
hedefi “yetersiz” olarak nitelendiriyoruz. Türkiye’nin
taahhütü, 2°C’lik bir yayılma yoluna ulaşmak için
gereken “adil” yöntem değerlendirmeleriyle
uyuşmuyor. Bunun anlamı, ısınmayı 2°C’nin altıyla
sınırlama konusunda istikrarlı olmayacağıdır: şayet
tüm ülkeler bu düzeyde bir girişimde bulunsaydı,
küresel ısınma 21. yüzyılda muhtemelen 3-4°C
artmış olurdu. Isınmayı 2°C’nin altında tutma
konusunda geçerli bir katkıda bulunmak için
Türkiye’nin 2020 sonrası hedefini ikiye, hatta üçe
katlaması gerekir. Analizimize göre, yürürlükteki
geçerli politikalarla, Türkiye’nin önerilen NEUK
hedefinin %28’ini başarabileceğini düşünüyoruz.
Diğer bir deyişle, bu politikaların 2030’da AKAKDO
hariç 71 MtCO2e düzeyine inmesi beklenmektedir.

PARALEL GELİŞMELER
Türkiye'ye Çağrılar, Değerlendirmeler

Bill Gates'ten 27 Milyarderle
Enerji Koalisyonu
Microsoft kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, temiz enerji
için 27 milyarder ile yatırıma hazırlanıyor. Bill Gates, 2050
yılında dünya genelinde küresel felaketlere sebep olabilecek
küresel iklim değişikliğine yönelik temiz enerji girişimi
başlattı. Bill Gates'in yanı sıra Facebook kurucusu Mark
Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu Enerji Atılım
Koalisyonu (Breakthrough Energy Coalition), temiz enerji
üretimi için yaklaşık bir milyar dolarlık bir fon oluşturuyor.
Zuckerberg tarafından Facebook hesabından duyurulan
temiz enerji atılımına Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan
dışında Amazon şirket CEO'su Jeff Bezos, Virgin kurucusu
Sir Richard Branson ve Alibaba İcra Kurulu Başkanı Jeff Ma
gibi iş dünyasının diğer zenginleri de katılacak. (Sabah)

PARALEL GELİŞMELER
Sermayenin “Yeşil Açılımı”

Şayet enerji sektörüyle ilgili planlanan NEUK politikaları
gerçekleştirilirse, Türkiye NEUK hedefinin %73’ünü
başaracaktır. 2030’da Türkiye’nin emisyon azaltma payı,
hidroelektrik potansiyelinden bütünüyle faydalanma
kapasitesine bağlıdır. Eğer gerçekleşirse, NEUK hedefinin
%39’u yalnızca ilave hidroelektrik santrali kapasitesiyle
gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, Türkiye’nin rüzgar ve
güneş enerjisi kapasitesini arttırma konusundaki
kararlılığının 2023’den sonra düşeceği sonucuna vardık.
Ulusal Yenilenebilir Enerji Aksiyon Planı’nın (UYEAP)
rüzgar enerjisi hedefi 2023’de 20 GW’dan 2030’da 16
GW’a düşürülürken, güneş enerjisi hedefi 2030’da sadece
2 katına çıkarak 10 GW’a ulaştı. Bu hedefler,
Almanya’dakinden %50 daha yüksek (3) fotovoltaik
sistem performansına (IEA, 2014) ve 275 GW (4) (Avsupa
Komisyonu, 2013) teknik rüzgar enerjisi potansiyeline
sahip olan bir ülkeden beklenen potansiyeli
yansıtmamaktadır. Değerlendirmemize göre, Türkiye’nin
sadece küresel ısınmayı sınırlandırmaya olan katkı
konusunda kararlılığını arttırması yeterli olmamakta; aynı
zamanda, 2023 yılı UYEAP konusunda yaptığı gibi,
2030’daki NEUK hedefini de gerçekleştirmek için detaylı
önlemler içeren bir plan yapması gerekmektedir. Ayrıca,
basında duyurulduğu üzere (ClimateWire, 2015),
NEUK’taki bir standart işleyiş senaryosu tahmini 2020’de
23 GW’a ve 2030’da 38 GW’a ulaşmak iken, Türkiye 80
GW’a ulaşmak için kömür termik santrallerini 2020’ye
kadar dörde katlamayı planlıyor. Şayet bunu yaparsa,
Türkiye standart işleyişe göre 2020’de tahminen ilave
340 MtCO2e ve 2030’da 250 MtCO2e salacak. (5) Bu
ilave kömür santrali kapasitesi NEUK’da belirtilen tüm
planlı azaltma önlemlerini saf dışı bırakmaktadır; ve
bunun sonucunda da Türkiye NEUK hedefini
gerçekleştiremeyecektir.”
(Yeşil Gazete – Çeviri: Filiz İnceoğlu)

İklim için İyi Haber: Fonlar, Fosil
Yakıt Şirketlerini Terk Ediyor! 
Paris’te devam eden İklim Zirvesi’nde 350.org ile
Divest-Invest’in yaptığı açıklamaya göre, toplam 3.4
trilyon dolarlık varlığa sahip 500’den fazla kuruluş, fosil
yakıt şirketlerine bundan sonra yatırım yapmayacağına
ve var olan yatırımlarını durduracaklarına dair taahhüt
verdiler. 350.org ile Divest-Invest’in fosil yakıt
şirketlerinden yatırımları geri çekme kampanyası, uzun
bir süredir devam ediyor, ulaşılan bu rakam rekor
düzeyinde.
(Yeşil Gazete)

https://yesilgazete.org/blog/2015/12/03/iklim-icin-iyi-haber-fonlar-fosil-yakit-sirketlerini-terk-ediyor/
http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/12/02/bill-gatesten-27-milyarderle-enerji-koalisyonu#
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/04/iklim-eylem-takipcisi-turkiyenin-iklim-degisikligi-ulusal-katki-niyet-beyanini-degerlendirdi/


İklim için Tarihi Anlaşma 

Fransa’nın başkenti Paris’teki iklim zirvesinde 196 ülkenin onayıyla küresel ısınmanın sonunu getirecek bir hareket
başlatması umulan tarihi çevre anlaşması onaylandı.
Paris’te iki haftadır süren 21’inci BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı sonrası (COP21) Paris Anlaşması, dün
196 ülkenin oybirliği ile kabul edildi.
- Ülkeler küresel sıcaklık artışını 2100 yılına kadar 2 santigrat derecenin oldukça altında tutmayı taahhüt edecek
hatta artışı 1.5 santigrat derecede sınırlandırmak için “çaba” sarf edecek.
- Tüm ülkelerin karbon salımlarını azaltması öngörülüyor. Sera gazları emisyonunun düşürülmesi ile ilgili ulusal
düzeydeki planlar, beş yılda bir gözden geçirilecek.
- Gelişmekte olan ülkeler, bu alandaki mücadele için yılda en az 100 milyar dolar fon aktaracak.

SONUÇ: PARİS ANLAŞMASI
Haberler

BM İklim Konferansı'nda 2 Derece Anlaşması 

Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 200'e yakın ülkenin katılımıyla iki haftadır devam eden iklim konferansında,
küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulmasını konusunda anlaşmaya varıldı.
Anlaşma, tüm ülkelerin karbon salımlarını azaltmasını öngörüyor. Kısmen bağlayıcı olan anlaşma kısmen de
gönüllülük esasına dayanıyor. Üzerinde uzlaşma sağlanan metinde, küresel ısınmanın daha önce düşünülenden
çok daha büyük bir tehlike arz ettiği vurgulanıyor. Zenginlikleri ve kalkınma seviyelerine bağlı olarak farklı ülkelerin
farklı taleplerde bulunması görüşmeleri zora sokmuştu. Uzmanlar, şeffaflık açısından zengin ülkelerin bu anlaşma
çervesinde taraf ülkelerin taahhütlerinin ölçümü, rapor edilmesi ve doğrulanması süreçlerinde tek bir sistemin
olması taleplerinin de anlaşmayı zorlaştırdığını vurguluyordu. ABD, Çin'in taahhütleri konusunda bir tür denetime
tabi olmasında ısrar ediyordu. Çin ve Hindistan böyle bir denetim mekanizmasına karşı çıkıyordu.

(BBC Türkçe)

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, metnin ‘hukuken bağlayıcı olduğunu’ bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı
Hollande, “12 Aralık 2015, insanlık adına çok önemli bir gün. Herkes kendi çıkarını düşünse, bu anlaşma
mükemmel olamaz, ancak hepimizi bir araya getiren gezegen için bu büyük bir başarı. Bugün ayrıca insanlık için
önemli bir yaşam mesajı” diye konuştu. ABD Başkanı Obama ise Twitter’dan “Bu devasa. Neredeyse dünyanın her
ülkesi Paris Anlaşması’nı imzaladı. Amerikan liderliğine teşekkürler” dedi.

Ancak tüm bunlara rağmen çevre örgütleri anlaşmadan memnun değil. Greenpeace Uluslararası İcra Direktörü
Kumi Naidoo, hedeflerin yeterli olmadığını söyleyerek, “Anlaşma metninde sıcaklık artışının 1.5 derecede tutulması
hedefi bulunuyor. Eğer yüzyılın ikinci yarısında net sıfır sera gazı salımı hedefine ulaşmak istiyorsak, 2050 yılına
kadar fosil yakıtları kullanmayı bırakmalıyız” dedi.

(Hürriyet – Melis Alphan)

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151212_iklim_paris
http://www.hurriyet.com.tr/iklim-icin-tarihi-anlasma-40026299


“İklim Zirvesi’nin Sonucu Türkiye’deki Enerji Politikalarını da Etkileyecek”

Güneş enerjisi Paris anlaşmasının en büyük kazananları arasında gösteriliyor. Sektörün önümüzdeki yıllarda
daha çok ivme kazanması, teknolojinin yaygınlaşması bekleniyor. Türkiye’deki yatırımcılar ise güneşi bol
olan Türkiye’de kapasitenin artması için bazı kolaylaştırıcı adımların hızla atılması gerektiğini vurguluyor.

SONUÇ: PARİS ANLAŞMASI
Yankıları ve İlk Değerlendirmeler

Enerji ve çevre uzmanlarının ortak görüşü tarihi Paris anlaşmasının en büyük kazananlarından birinin ‘güneş
enerjisi’ olduğu yönünde. Anlaşmanın, elektrikli otomobillerden, yenilenebilir enerjiye düşük karbonlu teknolojilere
yatırımları hızlandırması bekleniyor. Özellikle daha çok ülke, karbon üzerinde bir fiyat veya vergi uygulamaya
koydukça... Avrupa’nın en az üç katı güneş ışınımına sahip olmasına karşın, güneş enerjisinden faydalanma
oranında geride kalan Türkiye’deki sektör temsilcileri ise Paris anlaşması ile ortaya çıkacak ivmeden faydalanılması
gerektiğini vurguluyor. Türkiye’de güneş enerjisinin toplam elektrik tüketimindeki payı yaklaşık %0.1.

Solarbaba Platformu Kurucusu Ateş Uğurel, güneş enerjisinin Paris’ten zaferle çıkan teknoloji olduğunu söyleyerek,
“Türkiye’nin güneşi bol, enerji bağımsızlığı ve ekonomik büyüme için ihtiyacı var. Önündeki engellerin kaldırılması
ve yatırımcıya güven duyacağı bir ortam sağlamak lazım” diyor. Güneş sektörü temsilcileri, Türkiye’nin seçimini
yapması gerektiğini vurgulayarak, “Madem böyle bir fırsat var ve Türkiye güneş ülkesi niye bundan
faydalanmıyoruz, bundan daha çok faydalanacak tedbirler almıyoruz? Güneş ve rüzgar kurulumunu arttıran enerji
politikaları istiyoruz. İngiltere’de bile güneş 8 bin megavatı (MW) geçti, bizde henüz 300 MW yok” diyor.

İklim değişikliğiyle mücadele için yol haritası niteliğindeki Paris anlaşmasının 2020’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Ancak inşaattan, ulaşıma pek çok sektörü etkilemesi beklenen anlaşmanın kazananları ve kaybedenleri şimdiden
tartışılıyor. Güneş enerjisi de kazananlar arasında gösteriliyor. Paris anlaşması olsa da olmasa da önü açık olan
güneş enerjisinde, yeni çerçevenin mevcut pazarları genişletmesi belirtiliyor. Türkiye’deki güneş enerjisi
yatırımcıları ise Türkiye’nin bir an önce “güneşe dönüş” seferberliği ilan ederek, güneş enerjisindeki yatırımları hızla
artırması gerektiğini savunuyor. Paris anlaşmasının, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine maruz kalmamak için
sanayi devrimi öncesine göre sıcaklık artışının 1.5 derecede sınırlandırılması gerektiğini ortaya koyduğuna dikkat
çeken sektör temsilcileri, “Bu hedeflere ulaşmanın yolu, enerji altyapısındaki köklü dönüşümden geçiyor. Türkiye
karbon emisyonlarını azaltmak ve düşük karbonlu enerji üretimine geçmek için gerekli kaynağa sahip. Fakat bunu
gerçekleştirmek için daha iddialı hedefler belirlenmesi, sektörün gelişimini hızlandırıcı tedbirlerin alınması şart”
diyor.

Else Enerji Genel Müdürü Mustafa Herdem ise “İklimle ilgili koyacağımız hedeflerde güneş büyük bir öneme sahip.
Güneş enerjisi ile ilgili atılacak adımlarda, yapılacak düzenlemelerde, ortak akılla hareket etmek için çok geniş bir
tabanın fikri alınmalı. Aksi taktirde sektörümüzün önü sanal sorunlarla kapanıyor ve yavaşlama seyrine giriliyor”
yorumunu yapıyor.

Bloomberg’in Paris Anlaşmasının kazananları ve kaybedenlerine ilişkin haberinde, “Yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği gibi geleceği parlak sektörler ise eşi benzeri görülmemiş bir fırsat ile karşı karşıya” deniliyor. Bu
beklentinin geleneksel enerji şirketlerini de değişime ittiği kaydedilen haberde, Alman elektrik şirketi RWE’nin çağa
ayak uydurmak için ikiye bölünme planını hayata geçireceği ve bir şirketin tamamen yenilenebilir enerji ve
şebekelere odaklanacağı anımsatılıyor. Haberde şunlar kaydediliyor: “Tüm bunlar petrolün bir anda dükkanı
kapatacağı anlamına gelmiyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın senaryosuna göre, fosil yakıtların 2030 yılında halen
enerji talebinin yüzde 75’ini karşılayacağı öngörülüyor. Birçok enerji şirketi doğalgaza yoğun yatırım yapıyor. Güneş
enerjisi maliyet ve verimlilik konusunda hızla ilerlese de, halen güneşin olmadığı zamanlarda nasıl yeterli miktarda
stok yapılacağı konusu çözülmüş değil.”

(Hürriyet – Merve Erdil)

http://www.hurriyet.com.tr/iklim-icin-tarihi-anlasma-40026299


Paris İklim Anlaşması'nda Merak Edilenler

Bağlayıcılığı olmayan Paris Anlaşması ile 2100’e kadar küresel ısınmayı 1,5-2 derece arasında tutmak
mümkün mü? Anlaşmanın Kyoto’dan farkı ne? Olumlu, olumsuz yanları neler?

195 ülkenin delegesinin desteği ile imzalanan
anlaşmanın en önemli hedefi, iklim değişikliğini
2100’de sanayi öncesi döneme göre 2 ila 1.5 derece
arasında sınırlandırmak. Bu da her ülkenin BM’ye
sunduğu 2030’a kadarki sera gazı emisyon hedeflerini
sunan ulusal katkı niyet hedefleri INDC (Intended
Nationally Determined Contributions) ile mümkün
olacak. Türkiye, ulusal katkı hedefini 2030’a kadar
sera gazı emisyonunu olası büyüme senaryosu
üzerinden yüzde 21 azaltmak olarak açıkladı. Peki
bağlayıcılığı olmayan bu anlaşma ile 2100’e kadar
küresel ısınmayı 1,5-2 derece arasında tutmak
mümkün mü? Anlaşmanın Kyoto’dan farkı ne?
Anlaşmanın olumlu, olumsuz yanları neler?

Minerva Han'da İPM – Sabancı Üniversitesi- Stiftung
Mercator Girişimi'nin panelinde konuşan Ümit Şahin,
anlaşmanın Kyoto'dan farklarını ve olumlu, olumsuz
yönlerini anlattı:

* Paris Anlaşması’nın çok büyük bir başarı olduğu
söylemi yanıltıcı. Çok önemli bir dönüm noktası
olduğu doğru, çünkü 2009’daki Kopenhag Zirvesi’nde
2020’de Kyoto’nun yerine geçecek bir anlaşma
imzalanmaması iklim aktivistlerinde büyük bir
depresyon yaratmıştı. Yeni bir anlaşma
imzalanmasıyla bu ortadan kalktı.
* Özellikle ABD’de de aşırı sağın yürüttüğü iklim
değişikliğinin var olmadığı ya da insan kaynaklı
olmadığı tezi çöktü.
* Paris Anlaşması’nda Kyoto’dan farklı olarak sıcaklık
hedefi kondu. Sıcaklığın 2 derece ve mümkünse 1,5
derecede sınırlandırılması gerektiğinde uzlaşıldı. Bu
1,5 derece ısrarı da iklim değişikliğinden en çok
etkilenecek hassas ülkeler sayesinde oldu. 
* Bu anlaşmanın imzalanması ülkelerin üstten bir
dayatma ile değil, sera gazı azaltım hedeflerini
kendilerinin belirledikleri ulusal katkı hedefleri (INDC)
mümkün oldu. Ancak anlaşmanın en önemli kısmını
oluşturan ulusal katkı hedefleri için bir bağlayıcılık
yok.
* Ancak iklim değişikliği için yazılan bu anlaşma iklim
değişikliğini engellemeyecek. Çünkü ülkelerin
sunduğu ulusal katkı niyetleri ile dünya 2,7 ila 3,5
arasında ısınacak. Bunun için beş yılda bir ulusal
katkıların revize edilmesi istendi. Ancak 2025’e kadar
böyle bir zorunluluk yok. Oysa olması gereken
ülkelerin hemen ulusal katkılarını revize etmesi.
Çünkü bu ulusal katkılarla ısınma 1,5-2 derece
arasında tutulamayacak.

Karbon bütçesi olması olumlu

* Kyoto’da sera gazını yüzde 5 azaltım hedefi vardı ancak
karbon bütçesi yoktu. Bu anlaşmaya karbon bütçesi tanımı
girdi. Yani şöyle ki, dünya sanayi öncesi döneme göre 1
derece ısındı, 2 derecede bunu sınırlandırmak için dünyaya
2100’e kadar en fazla 1000 gigaton karbondioksit
salınabilir. Buna dünyanın karbon bütçesi diyoruz. Bu
karbon bütçesi, ülkelerin ulusal katkı hedeflerine rehber
oluşturacak.
* Anlaşmada 2050’de 0 karbon hedefi olmalıydı. Ancak
muğlak bir ifadeyle 2050 ila 2100 arasında karbon
nötralizasyonundan bahsediliyor. Karbonsuzlaşmadan söz
edilmiyor. Nötralizasyonun ne olduğu da bilimsel değil.

Her yıl 100 milyar iklim finansmanı

Ethemcan Turan, anlaşmanın uyum ve finansman kısmını
anlattı:

* Anlaşmayı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerin tamamı imzaladı. Gelişmiş ülkeler başı çekmeli,
gelişmekte olanlar çabalarını iyileştirilmeli deniyor. Ancak
ortak ve farklılaştırılmış denen sorumlulukların ne olduğu
muallak.
* 92’den beri konuşulan iklim borcu meselesi var. Gelişmiş
ülkeler fosile dayanan sanayileşmeleri nedeniyle
atmosferde adil tüketim gerçekleştirmedi, bu yüzden de
gelişmekte olan ülkelere iklim borcu var. Bu yüzden
2020’den itibaren her yıl gelişmekte olan ülkelere 100
milyar dolar iklim finansmanı sağlanacak.

İklim finansmanı sadaka değil, haktır

* Türkiye Kyoto’da gelişmiş ülke kategorisinde yer aldığı
için bu sefer gelişmekte olan kategoriye girip iklim
finansmanından faydalanmak istiyordu. Ancak statüsü
değişmesi ve finansmandan faydalanamayacak.
* İklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler için uyum
ve zararlar mekanizmaları kondu. Ancak ABD şerh koyarak
tazminat hakkını kaldırdı. Sonuçta iklim değişikliğinden en
çok etkilenecek ülkeler ona en az katkı sunanlar. İklim
finansmanı bir sadaka değil, tazminat hakkıdır.
* Anlaşmada kömür ve petrol gibi fosil yakıtlara atıf yok.
Ancak zirve sürerken Allianz kömürden çekildiğini açıkladı.
Bu çok önemli, Türkiye de buna ayak uydurmalı.

(Bianet – Nilay Vardar)

http://bianet.org/bianet/toplum/170194-paris-iklim-anlasmasi-nda-merak-edilenler


İklim Değişikliğine Karşı Paris Anlaşması İmzalandı, Uzmanlar Ne Dedi?

Paris'te iklim değişikliği ile mücadele konusunda tüm dünyanın beraber harekete geçeceği bir anlaşma
metni imzalandı. Uzmanlar bu anlaşmaya ne dedi?

Anlaşmada, yoksul ve az gelişmiş ülkelerin, iklim
değişikliğini 1.5 derecede sınırlandırma talepleri, uzun
vadede ekonomileri karbonsuzlaştırma ve yüzde yüz
yenilenebilir enerjiye geçiş hedefi, ülkelerin farklılıklarına
saygı duyan esneklik mekanizmaları gibi önemli maddeler
bulunuyor. 2020’de yürürlüğe girecek metnin son hali
üzerinde varılan anlaşma sonrasında imza töreninin 2016
yılı başında BM Genel Sekreterliği'nde yapılması
bekleniyor.

Fosil yakıtlar için sonun başlangıcı

Anlaşmayla ilgili bilim insanları ve aktivistler şu yorumları
yaptı: 

Mahir Ilgaz (Hibeler ve Araştırmalar Koordinatörü –
350.org): “Paris’te tüm dünya çok açık bir mesaj
gönderdi. Dünya artık kömür başta olmak üzere fosil
yakıtları terk etme yoluna girdi. 12 Aralık 2015 fosil
yakıtlar için sonun başlangıcı. Paris’te 200’e yakın ülkenin
devlet liderleri, sivil toplum temsilcileri ve iş dünyası
kömüre artık hiçbir şekilde yer olmadığını net bir biçimde
ortaya koydular. Türkiye’nin de artık Paris’te kabul ettiği
anlaşmaya sadık kalarak iklim değişikliği ile mücadele
konusunda samimiyetini göstermesi gerekiyor. Var olan
kömüre dayalı enerji planlarını değiştirerek ve
yurttaşlarına sürdürülebilir karbondan arındırılmış bir
gelecek sunacak adımları atması gerekiyor.”
Ethemcan Turhan (Araştırmacı, İstanbul Politikalar
Merkezi): “Anlaşma metni beklediğimiz ve talep ettiğimiz
kadar güçlü olmasa da dünya liderleri de artık fosil
yakıtlara, kömüre bağlı ekonominin sürdürülemez
olduğunu kabul ediyorlar. Türkiye de bilimin ortaya
koyduğu gerçekleri görmezden gelmeyi bırakmalı.
Kömürsüz bir geleceğe doğru yelken açacak enerji
politikaları geliştirerek, sera gazı emisyonlarını talip
olduğu 2020 İklim Zirvesinden önce dizginleyip
düşürmeye başlamalı.”
Cem Gündoğan (Aktivist, Ekoloji Kolektifi): “Doğruyu
söylemek gerekirse Paris’ten çıkan metin yeterince güçlü
değil. Ancak, tüm dünyanın iklim değişikliği konusunda
daha agresif adımlar atılması gerektiği konusunda hem
fikir olmasını önemsiyoruz. İklimi 1.5C de
sınırlandırmanın hedefler arasına girmesi ve uzun vadede
fosil yakıtların terk edilmesini gerektiğine dair net bir
mesaj verilmiş olması da bir o kadar önemli. Yine de bu
yetmez. Dünya’nın her köşesine halklar fosil uygarlığını
bitirmek için mücadele veriyor. Türkiye’deki iklim adaleti
ve ekoloji hareketleri olarak bizler de en kirli yakıt olan
kömür santralleri ile mücadeleye devam edeceğiz."

Kirli kömür sektörü için kötü haber

Michael Brune (Genel Direktör Sierra Club): "Paris
Anlaşması, Dünya Liderlerinin, hep beraber, kirli fosil
yakıtlarından, temiz enerji ekonomisine dönüşümü
sağlamak için harekete geçmemiz gerektiği gerçekliliğini
kabul ettikleri anlamına geliyor. Bu kirli kömür sektörü
için çok kötü bir haber. Son yıllardaki tüm sinyaller
kömürün zaten geleceği olmadığını bize gösteriyordu:
pazar değerleri düşüyor, yurttaşlar kendi sağlıklarını ve
iklimlerini korumak için kömüre karşı mücadele veriyor
ve hükümetler de emisyonlarını düşürmeye çalışıyor.
Paris’te vardığımız anlaşma kömürün miladının
dolduğuna ve artık temiz enerjinin zamanı olduğuna dair
çok net ve kararlı bir sinyal veriyor.”
Jennifer Morgan (World Resource Institute (Dünya
Kaynaklar Enstitüsü): “Bu anlaşma iklim değişikliğini
mücadele için gerçek bir dönüm noktası. Metin hem
mücadele için gerekli olan yüksek iddiayı ortaya koyuyor
hem de iklim değişikliğinden en çok zarar görenlerin
seslerini içeriyor. Halihazırda var olan enerji
dönüşümünü hızlandırıyor ve daha güvenli ve güçlü bir
geleceğe işaret veriyor.”

Yenilenebilir enerjiye gidiş hızlanacak

Anthony Hobley (The Carbon Tracker Initiative (Karbon
Takip Girişimi): “1.5 derecelik Karbon Bütçesi fosil yakıt
çağının gerçekten bittiğini gösteriyor. Hata yapma
şansımız yok. Fosil yakıt şirketleri bu gerçeği kabul edip,
artık hızlıca bir şekilde iş planlarını gözden geçirmeliler.
Yeni enerji teknolojileri son yıllarda çok ucuzladı.
Paris’te yaratılan momentum yenilebilir enerjiye
dönüşün giderek daha hızlı bir biçimde artacağını
gösteriyor. Finansal pazarların temiz enerjiye dönüşümü
kaynak sağlamak için harekete geçmesi gerekiyor.”
Dr. Diarmid Campbell-Lendrum (Dünya Sağlık Örgütü
İklim Değişikliği Bölümü Lideri): “Atmosfere saldığımız
her karbon dünyanın sıcaklığını ve sağlık risklerini
arttırıyor. İklim değişikliğini dizginlemek için atacağımız
her adım aynı zamanda suyumuzun ve havamızın
temizlenmesini sağlayacak, hayatlar kurtaracak. Tıbbi
bir analoji yaparsak şöyle yorumlayabiliriz. İklim
değişikliğini tedavi edecek yöntemlerimiz hali hazırda
var ama tedaviye başlamak için geç kaldık.Paris
anlaşması ilerlememizi sağlayacak, ki bu da iklimimizi
ve sağlığımızı korumak için gerekli olan kritik adım.”

(Bianet – Nilay Vardar)

http://bianet.org/bianet/toplum/170118-iklim-degisikligine-karsi-paris-anlasmasi-imzalandi-uzmanlar-ne-dedi


İklim Konferansı Raporu: Fiyasko mu Tarihi Adım mı?

Paris'te iki hafta süren Birleşmiş Milletler Paris İklim Konferansı (COP21) sonuç bildirgesi "tarihi bir anlaşma"
olarak geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kapitalist sanayileşmenin olağanüstü bir şekilde hızlandırdığı iklim
değişikliğinin gezegeni bir felaketin eşiğine getirdiğinin bilimsel olarak ortaya konmasının üzerinden yıllar
geçmesinden sonra bu gidişi durdurmaya dönük bir adım olarak yapılan konferansın en önemli çıktısının dünyadaki
sıcaklık artışının 2 derecenin altına, mümkünse 1.5 derece civarında tutulması için çaba gösterilmesi maddesi
oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve Prof. Dr. Yusuf Serengil'e
konferanstaki anlaşmanın iklim değişikliğini önlemede ya da hızını durdurmada yetip yetmeyeceğini sorduk. Her iki
bilim insanına sorduğumuz sorulan arasında bu anlaşmanın Türkiye'nin politik tercihleri, sanayileşme ve çevre
politikaları bakımından ne anlama geldiği de vardı.

'UMUT VERİCİ BİR ADIM ANCAK...'

ABD ve Çin gibi yüksek sera gazı emisyonlarına sahip olan ülkelerin de imza atmasıyla oybirliği ile imzalanan sonuç
bildirgesini "umut verici bir adım" olarak değerlendiren Prof. Dr. Doğanay Tolunay hemen ekliyor; "Ancak bildirgede
bir bağlayıcılık olmaması, sera gazı azaltımlarının ülkelerin kendi koşullarına göre belirlenecek olması sorun
yaratabilecek gibi görünmekte". Konferans sekreteryasına sunulan raporlara bakıldığında 1,5 ya da 2 C'lik sınırın
gerçekleştirilmesinin oldukça zor göründüğünü aktaran Tolunay, "Küresel ısınmadan kaynaklanan ısınmanın
şimdiden 1 C'ye yaklaştığı dikkate alınırsa 1,5 C sıcaklık artış limitine önümüzdeki 20-25 yıllık dönemde ulaşılabilir.
Dolayısıyla sonuç bildirgesi sıcaklık artışlarının sınırlandırılması niyetlerinin ortaya konması açısından önemli. Ama
sıcaklık artışına neden olan başta fosil yakıtlardan vazgeçilmesi olmak üzere, ormansızlaşma ve  arazi kullanım
değişikliklerinin azaltılması konularında da somut adımlar atılması gerekiyor" dedi.  

TÜRKİYE YALNIZLAŞACAK

Sonuç bildirgesinde öne çıkan kararlardan birisinin de 100 milyar dolarlık Yeşil İklim Fonu Kurulması olduğunu
söyleyen Tolunay, henüz aktif hale gelmeyen bu fonun yeterli olmadığı görüşünde. Türkiye'nin enerji ve sanayi
politikalarına bakıldığında sera gazı salımlarının gelecekte de hızlı bir şekilde artacağının görüldüğünü belirten
Tolunay, "2023 yılına kadar bütün kömür rezervlerini kullanmak gibi bir enerji politikamız var. Paris Sonuç Bildirgesi
ülkelere bir yaptırım getirmemekte. Bu nedenle ülkemizi doğrudan enerji ve sanayi politikalarını değiştirtecek
şekilde etkilemiyor. Ancak fosil yakıt odaklı ve ormansızlaşmaya neden olan kentleşme süreçlerinin devam etmesi
durumunda ülkemiz uluslararası düzeyde yalnızlaşacaktır" diye konuştu.  

AZALTIM ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, "2
derece mi 1.5 derece mi?" tartışmasının ülkelerden istenecek azaltım miktarının seviyesiyle ilgili olduğunu
belirterek, "Eğer doğrudan 1.5 derece hedeflenseydi gelişmiş ülkelerden daha fazla bir azaltım istenecekti." dedi.
Mevcut durumda ısınmanın 1880 yılına göre 0.85°C ve yüzyıl sonunda 3.0-3.5 °C’ye ulaşacak şekilde arttığına
dikkat çeken Serengil, "Dolayısıyla yeni anlaşma önemli bir başarı olmasına karşın İklim Değişikliğinin etkilerine
doğrudan maruz özellikle deniz seviyesine yakın bazı ada ülkeleri için çok tatminkar değil." diye konuştu.

ANLAŞMANIN MEKANİZMASI

Serengil anlaşma mekanizmasını şöyle özetledi; "Gelişmiş olsun gelişmekte olsun her taraf ülke 5 yılda bir “azaltım
katkısı” adında hedef sunacak ve bu sunduğu azaltım hedefini tutturmaya çalışacak. Bu arada her azaltım katkı
hedefi bir öncekinden daha güçlü bir azaltımı ifade etmeli. Hedeflenen azaltım miktarı tutturulmak zorunda aksi
takdirde yaptırımı olacak". 12 sayfalık kısa bir metinden oluşan anlaşmanın çoğu detayının önümüzdeki aylarda
yapılacak toplantılarda belirginleşeceğini kaydeden Serengil, "Şu an kafalar biraz karışık çünkü gelişmekte olan
ülkeler daha net ve detaylı bir anlaşma istiyorlardı. Daha önceki bağlayıcı anlaşma olan Kyoto Protolünde (2008-
2020) sadece gelişmiş ülkeler içinde az sayıda ülkenin azaltım hedefi vardı. Paris anlaşmasında ise tüm taraf
ülkeler azaltıma “özel koşulları” çerçevesinde katkı yapacak. Gelişmekte olan ülkeler azaltım hedeflerine ulaşmak
üzere finansal, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme desteği alacaklar. Bu desteğin en önemlisi 2020 de 100
milyar dolar/yıl’ a ulaşması hedeflenen Yeşil İklim Fonu".

http://www.evrensel.net/haber/267631/iklim-konferansi-raporu-fiyasko-mu-tarihi-adim-mi


TÜRKİYE ORMANLARINI KORUMALI

Türkiye'nin sera gazı salımları en hızlı artan Ek-1 ülkesi olduğuna vurgu yapan Serengil,  enerji sektörünün ana
salım kaynağı olduğunu belirtti. Türkiye'nin 2030 yılında salım değerini olması gereken değerin %21 altına yani
929 milyon tona düşürmeyi hedeflediğini dile getiren Serengil, Türkiye'nin çok daha fazlasını yapabileceği
eleştirilerine ise; "bu bir müzakere ve pazarlık masası ve buna en alttan başlamak ve diğerlerinin ne yapacağını
görmek de fena bir strateji değil" diye yanıt veriyor. Anlaşma ile Türkiyede yeni yasa ve mekanizmaların ortaya
çıkacağını söyleyen Serengil, "Türkiye bugüne dek İklim Değişikliği ile Mücadele kapsamında yasal bağlayıcılığı
olan bir anlaşmada azaltım taahhüdü almamıştı. Türkiye kendi iç piyasasında her sektörde sera gazı
salımlarına çeki düzen verme yoluna gidecektir, gitmelidir. En önemlisi de Türkiye orman ve benzeri
ekosistemlerini koruyarak tutum kapasitesini artırmalıdır. Çünkü ormanlar sayesinde tutulan karbonun
artırılması da sanayi sektöründe salımın azaltılması da azaltım mekanizmaları gibi görünse de aslında
aralarında büyük fark vardır. Ormanlar karbonu tutmanın yanında su üretimi, biyoçeşitlilik, yaban hayatı gibi
birçok hizmeti insanlara sunmaktadırlar" dedi.

'ANLAŞMA POZDAN ÖTE GİTMEZ'

Öte yandan İklim Konferansını değerlendiren Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Türkiye eski Müdürü
ve kalkınma ekonomisti Bartu Soral kararların pozdan öte gidemeyeceğini dile getirdi. Sonucu "fiyasko" olarak
niteleyen Soral, anlaşma metninde karbon salımının hedefin altında olmasına somut bir bağlayıcılık
getirilmediğini belirtti. Ancak maalesef sonuç fiyasko oldu. Önce ilan edilen ve en önemli konu yasal
bağlayıcılık. Soral; "Bir kere en önemli madde diye sunulan maddenin içi boş. ABD ve Çin’in beş sorumlusu
olduğu aşırı karbon salınımının iklim üstündeki olumsuz etkilerini sorumluluğu hemen hiç olmayan Gabon halkı
da eşit derecede yaşıyor" dedi.

SİZ KİRLETEREK ZENGİNLEŞTİNİZ SIRA BİZDE!

Karbon salınımını azaltacak protokolleri ABD’nin yıllarca, “adet yerini bulsun” diye bile imzalamadığına dikkat
çeken Soral, 'Paris’teki en önemli tartışmalardan birisi de sorumluluk paylaşımıydı. Sanayileşen ülkeler
İngiltere, ABD, Almanya, Japonya vs. bir yandan zenginleşirken, bir yandan bugün yaşadığımız iklim
değişikliğine sebep oldular. 1980’den sonra ise Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler işin içine girdi.
Şimdi Çin önderliğindeki gelişmekte olan ülkeler, zenginlere “Siz 250 yıldır sanayileştiniz, zenginleştiniz,
dünyayı kirlettiniz. Şimdi sıra bizde, biz de sanayileşeceğiz, zenginleşeceğiz diyor. İşte zurnanın zart dediği yer
burası" dedi. Paris’teki iklim değişikliği konferansında 250 yıldır doğanın dengesini bozan gelişmiş ülkelerin,
kendilerine yetişme çabasındakilere,“sınırlamalar” getirmeyi teklif ettiğini vurgulayan Soral, "Karbon gazı
salınımını düşürecek yeni üretim teknolojileri ve uygulamalardan, çeşitli kotalara kadar pek çok tedbir
tartışılıyor. Ancak bunun maliyetini kim üstlenecek belli değil. Paris’te yapılan açıklamaların benzerlerini biz
daha önce görmüştük. Göreceksiniz 10 yıl sonra üretim ve tüketim de pek bir değişiklik yokken, doğa bize
kestiği faturayı büyütmüş olacak." diye konuştu.

TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKASINI DERHAL DEĞİŞTİRMELİ

Soral, "Bize gelince ülke olarak son 15 yıldır  enerji üretmek için arttırdığımız doğalgaz ve petrol bağımlılığını,
derhal ve hiç zaman kaybetmeden düşürmek, yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye almak zorundayız.
Başta ABD üretimlerini düşürmedikçe, karbon salınımlarını azaltmadıkça ve 200 yıldır yarattıkları tahribatı
onarmak için ortaya ciddi bir finansman koymadıkça yapılan konferanslar fotoğraf çektirmekten öteye gitmez."
diye ekledi. 

(Evrensel – Özer Akdemir)



Tarihsel önemde olduğu sıkça dile getirilen ve hafta sonu Paris'te sona eren BM İklim Konferansı'na yaklaşık 200
ülke katıldı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin her biri, sıcaklık artışının bu yüzyılın sonuna kadar 2
derecenin altında kalması için vaatler verdiler.

Peki Türkiye bunun için ne yapacak? Türkiye'nin taahhütleri neler? Bu anlaşmayı meclisten ne zaman geçirecek?

İklim Konferansını takip eden uzmanlar Türkiye'nin vaatlerinin gerçekleştirilebilir olduğunu söylüyor. Ancak dikkat
çektikleri bir konu da Türkiye'nin anlaşmayı TBMM'den geçirmekte isteksiz davranabileceği.

İstanbul Politikalar Merkezi'nde kıdemli uzman, Yeşil Gazete yazarı Ümit Şahin, Türkiye'nin bu zirvede "mutsuz"
olduğunu söylüyor ve bu durumu şöyle açıklıyor:
"Çünkü Türkiye iklim değişikliği çerçeve anlaşmasına imza attığında gelişmiş ülke statüsüne konuldu. Bu 23 yıl
önceydi ve sözleşme ve dolayısıyla gelişmiş ülke statüsü değişmediği için iklim değişikliğini önlemek için atacağı
adımlar için finansal kredi alamıyor." Türkiye bu konumu değiştirmek için uzun zamandır uğraşıyor. Ancak bugüne
kadar başarabilmiş değil.

Enerji analisti ve gazeteci Özgür Gürbüz ise Türkiye'nin gerçekleştirilmesi oldukça kolay hedeflerin altına imza
attığını vurguluyor ve asıl zor olanın Türkiye'nin "taahhütlerini yerine getirmemesi" olduğunu söylüyor.

Türkiye, 2030'daki sera gazı salımını 1,175 milyon ton CO2 eşdeğeri yerine %21 azaltarak 929 milyon ton CO2
eşdeğerine indireceğini taahhüt etti. Özgür Gürbüz, Türkiye'nin hiçbir şey yapmasa bile bu değerlere hali hazırdaki
politikalarıyla varabileceğini belirtiyor.

Peki Türkiye'nin bu anlaşmayı kısa vadede meclise göndermemesi mümkün mü?
Uzmanlara göre mümkün. Zira anlaşma 2020 sonrasını belirlemek üzere dizayn edilmiş durumda. Bu nedenle
Türkiye'nin sözleşmeyi imzalayarak taahhütlerini yerine getirmeye başlaması için 2020'ye kadar zamanı var.

(BBC Türkçe – Rengin Arslan)

Türkiye İklim Görüşmelerinden Neden Mutsuz Ayrıldı?

"İklim Konferansı Kararlarının Yasal Bir Bağlayıcılığı Yok"

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Türkiye eski Müdürü ve kalkınma ekonomisti, yazar Bartu Soral,
Paris’te düzenlenen iklim konferansından kapsamlı bir anlaşma çıktığı ilan edilmesini ve tarafların, sıcaklık artışının
2 santigrat dereceyle sınırlandırılması konusundaki ortak kararını değerlendirdi. Soral, “Yaşadığımız küresel süreçte
ekonomiler, ülkeler birbirlerine bağımlı hale geldi. Birisinin yaptığından diğeri de etkileniyor. İklim değişikliği de
böyle bir konu. Yani ABD ve Çin’in beş sorumlusu olduğu aşırı karbon salınımının iklim üstündeki olumsuz etkilerini
sorumluluğu hemen hiç olmayan Gabon halkı da eşit derecede yaşıyor. Buna karşılık küresel dünyayı regüle
edebilecek, düzenleyebilecek ve yaptırım gücüne sahip bir mekanizma yok. Birleşmiş Milletler bu konuda yetersiz
kalıyor. Zaten bütçesini de her ülkenin milli geliri oranında yaptığı yardımdan alıyor. En büyük finansör ABD. Parayı
verenin istemediği bir anlaşma çıkmıyor” diye konuştu. Soral, "Bize gelince ülke olarak son 15 yıldır enerji üretmek
için arttırdığımız doğalgaz ve petrol bağımlılığını, derhal ve hiç zaman kaybetmeden düşürmek, yerine yenilenebilir
enerji kaynaklarını devreye almak zorundayız. Olayı sadece iklim açısından görmeyin. Gerek dış ticaret açığımızı
düşürmek, gerek enerji maliyetlerimizi indirmek gerekse dış politikada daha bağımsız davranabilmek için bunu
yapmak zorundayız. Başta ABD üretimlerini düşürmedikçe, karbon salınımlarını azaltmadıkça ve 200 yıldır
yarattıkları tahribatı onarmak için ortaya ciddi bir finansman koymadıkça yapılan konferanslar fotoğraf
çektirmekten öteye gitmez olmak üzere gelişmiş ülkeler yıllardır sürdürdüğü tüketim çılgınlığına son vermedikçe,
üretimlerini düşürmedikçe, karbon salınımlarını azaltmadıkça ve 200 yıldır yarattıkları tahribatı onarmak için ortaya
ciddi bir finansman koymadıkça yapılan konferanslar fotoğraf çektirmekten öteye gitmez” diye ekledi.

(Yapı.Com.Tr)

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151214_paris_iklim_turkiye_rengin
http://www.yapi.com.tr/haberler/iklim-konferansi-kararlarinin-yasal-bir-baglayiciligi-yok_140805.html


10 Soruda: Paris İklim Konferansı ve Anlaşması’ndan Ne Anladık?
Röportaj: Elif İnce, İklimAdaleti.Org

Paris iklim konferansını yerinde gözlemleyen Elif Gündüzyeli, Mahir Ilgaz, Cem Arif Gündoğan ve Ethemcan
Turhan 10 soruda anlaşmayı ve sonuçlarını yorumladı.

SONUÇ: PARİS ANLAŞMASI
Köşe Yazıları, Yorumlar

1) Paris Anlaşması’ndan sonra değişen ne, değişmeyen ne?
2) Hangi ülkeler süreci tıkadı, hangileri olumlu etkiledi?
3) Hesaplara göre ülkeler azaltım vaatlerini yerine getirse bile ısınma 2.7 - 3 dereceyi bulacak, peki 1.5 hedefine
nasıl ulaşılması öngörülüyor?
4) Vaatlerin hukuki bağlayıcılığı var mı?
5) Şirketlerin lobi faaliyetleri, kararları etkiledi mi?
6) “Temiz/yenilenebilir enerji” pazarında neler değişir?
7) Türkiye’nin süreçte tavrı nasıldı?
8) İdeal bir anlaşma yapılabilse olmazsa olmaz üç şartı ne olurdu? 9) Anlaşmadan sivil toplumun elini
kuvvetlendiren neler çıktı?
10) İklim adaleti aktivistleri bir sonraki adım olarak önlerine neyi koydu?

1. İklime dair görüşmeler 20 senedir devam ediyor malum. Peki bu kadar büyütülen Paris konferansı (COP 21) sonucunda özetle
değişen ne oldu, değişmeyen ne oldu?

E.G: Değişen, ortaya çıkanın bir “anlaşma” olması. Kyoto ise bir “protokol”dü. Protokol dediğimiz, tarafların birtakım kural ve
açıklamaları diplomatik olarak tanıdığını gösterir - anlaşma ise tarafların bu maddeler üzerinde anlaştığını... Yani Paris’ten çıkan bir
anlaşma olduğu için, sivil toplum olarak taraf devletlere söz konusu maddeleri uygulamaları için baskı yaratabiliriz.

A.C.G: COP 21’den diplomatik ve politik açılardan parlatılabilecek bir başarı hikayesi çıkmasını adeta mecbur kılan unsurları şöyle
sıralayabiliriz: Geçmişteki diplomatik girişimlerin başarısız oluşu (özellikle bkz. 2009 yılında Kopenhag’da gerçekleştirilen COP 15),
ardından iklim krizinin boyutlarına dair en güncel iklim bilim araştırmalarının derlendiği değerlendirme raporunun (IPCC AR5)
kamuoyunda farkındalığı ve endişeleri büyük oranda arttırmış olması, son yıllarda şiddeti ve sıklığı artan iklim değişikliği bağlantılı
felaketlerde yaşanan kayıplar, 2015 yılında kalkınma ve afet risk yönetimi alanlarında kabul edilen, geleceğe yönelik uluslararası
mücadele unsurlarının çerçevesini çizen gelişmeler (bkz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Sendai Afet Risk Azaltım Çerçevesi) ve
pek tabii sosyal hareketlerin artan baskıları... İklim krizi görmezden gelinemeyecek bir noktadayken ve bilim insanları uyarılarını
oldukça net şekilde yapmışken müzakereciler ve liderler en küçük ortak iddiada buluşacak olsalar bile bir anlaşma imzalanmak
durumundaydı. Ayrıca müzakere sürecinde Paris’e giden yol haritası yıllar önceden çizilmişti. Yani bu anlaşma bir sürpriz değil. 

E.T: Bana kalırsa Paris’teki COP21 iklim zirvesinin temel farkı, 20 yıldır devam eden müzakerelerde daha bağlayıcı görülen sistemi
net olarak tersine çevirerek, yukarıdan aşağıya kontrol edici bir uluslararası mimari yerine gönüllü katkılar sunulmasından (INDC) - ve
bu katkıların düzenli aralıklarla değerlendirilmesinden - oluşan aşağıdan yukarı, bağlayıcılığı olmayan ve yaptırım gücü çok kısıtlı bir
anlaşma mimarisine kayış oldu. Bu anlamıyla Paris Anlaşması’nın günün sonunda bir kolektif eylem sorunu olan iklim değişikliğini
çözmekte neoliberal çerçeveyi içselleştirerek çözümleri bireylerde (ve bu spesifik durumda teker teker ülkelerde) araması zamanın
ruhunu da yansıtıyor.  

M.I: Paris Anlaşması’nın getirdiği değişimi ikiye ayırabiliriz. Birincisi kağıt üzerinde olan değişim. Neredeyse 200 ülkenin kendi
aralarında herhangi bir konuda anlaşması ve bunu imzaya dökmesi hatırı sayılır bir diplomatik başarı. Kaldı ki 2 derece hedefinin üst
sınır, 1.5 derece hedefinin ise “gayret gösterilmesi gereken hedef” olarak metne girmiş olması yine önemli başarılar. Ancak, sorun
şurada ortada çıkıyor: Metinde bu hedeflere nasıl ulaşılacağıyla ilgili detay yok. Küresel ısınmayı 2 dereceye sınırlamak için dünyada
bilinen fosil yakıt rezervlerinin en az %80’inin yer altında bırakılması, kullanılmaması gerekiyor. 1.5 derece hedefi için ise kısa süre
içinde fosil yakıtlardan neredeyse tümüyle vazgeçmeliyiz. Bu gerçeğin anlaşma metninde yer almaması, karbonu önce yakıp sonra
atmosferden çekmek gibi fantastik teknofiks projelerle zaman kaybedilmesinin önünü açıyor. Bunun yanında, ülkelerin mevcut
emisyon azaltım “niyetlerine” bakıldığında, bunlara harfiyen uyulduğunda dahi, en az 3 derecelik bir ısınmaya doğru gidiliyor. Evet
anlaşma diplomatik bir başarı ama fizik kuralları diplomatik müzakerelerde taviz vermez. İşin bir de olumlu yanı var o da şu: Gelişmiş
ya da gelişmekte tüm ülkelerin “1.5 derece temennili” 2 derece hedefinde anlaşmış olması bu anlaşmayı da getiren siyasi iradeyi
oluşturan taban hareketlerine ve sivil topluma artık daha geniş bir alan tanıyacak. Bu da Paris Anlaşması’nın getirdiği ahlaki değişim
olarak görülebilir belki. 

http://www.iklimadaleti.org/?p=haber&n=10-soruda-paris-iklim-konferansi


2. ABD’nin “Hukuken bağlayıcı ve yaptırımları olacak bir anlaşmayı asla onaylatamam” tavrının süreci tıkadığı konuşuldu. Hangi
ülkeler süreci tıkadı, hangileri olumlu etkiledi?

E.G: Fosil yakıta dayalı (yalnızca enerji için değil, aynı zamanda ticaret, sanayi vs. için de) ekonomileri olan ülkelerin genel olarak
süreci zorlaştırdığı söylenebilir: Amerika dışında petrollü zenginlik içinde yaşayan Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkeleri,
Çin ve Hindistan... Türkiye de son anlaşma metnini beğenmeyerek dikkatleri üzerine topladı ama yalnız olduğu için süreci tıkadığını
söylemek doğru olmaz. İklim kırılganlığı en yüksek olan 20 ülkenin “Climate Vulnerable Forum” altında oluşturduğu konsorsiyum ve
ilerici mitigasyon hedefleri ile başlattıkları #1o5 kampanyası sürecin ilerlemesinde olumlu bir etki yarattı. Ev sahibi Fransa’nın bu
ülkeleri destekleyerek pek çok başka konuda epey ilerici adımlar attığını, bir anlaşma çıkabilmesi için iyi ve kapsayıcı bir diplomatik
süreç sürdürdüğünü de teslim etmek gerek.

A.C.G: ABD Dışişleri Bakanı Kerry zaten Paris’ten önce alenen bunu söylüyordu. ABD’nin hukuken bağlayıcı hiçbir anlaşmayı
senatodan geçiremeyeceği blöfü, iklim krizindeki sorumluluğunun bedelini ödemek istemeyen çoğu gelişmiş ülke tarafından
memnuniyetle karşılanan bir konuydu. Bunun yanında 1990 sonrası toplam salım miktarları gelişmiş ülkeleri sollayan, gelişmekte
olan devler Çin ve Hindistan ekonomilerinin fosil yakıta dayalı kesimlerini her tür “dışsallığa” rağmen “koruma” refleksiyle
anlaşmanın esnek - ve bağlayıcılıktan uzak - olması taraftarı oldular. Climate Vulnerable Forum bloğunun 1.5 derece baskısına
aslında Almanya, Fransa gibi AB’nin kilit oyuncuları destek verdiler. Ancak INDC’lerin değerlendirildiği UNFCCC raporu sonucunda
herkes biliyordu ki 1.5 derece Paris’teki irade ve hedeflerle zaten ulaşılması imkansız sembolik bir hedef haline gelmekteydi. Bu
arada uzun zamandır olgunlaşan “Yüksek İddialı İttifak” ABD liderliğinde bir anlamda ağırlık koyarak bu sembolik hedefi anlaşmaya
sokan etkenlerden oldu. Türkiye ise sorumlulukların “farklılaştırılması” noktasında itirazlarla gündeme geldi. Hatta anlaşma
onaylandıktan hemen sonra söz alıp “kendi özel koşullarının anlaşmada belirtilmesi gerektiğini” ifade etti ve aksi halde anlaşmayı
mecliste onaylamakla ilgili sıkıntı yaşanacağını ekledi. COP21 Başkanı Fabius bu konuyu önümüzdeki zaman diliminde istişare
edeceğini belirtti. Türkiye (UNFCCC Ek-1’de olması itibari ile) halihazırda gelişmiş ülkelerden sayıldığı için iklim finansmanından
yararlanamayacak oluşunu müzakereler boyunca dillendirmişti.

E.T: Aslına bakılırsa müzakerelerin ikinci haftasında ortaya çıkan “yüksek iddialı koalisyon” benzeri gruplaşmalar pazarlıkların
Paris’ten çok daha önce yapıldığını (ki bu da çok taraflı BM sisteminin etrafından dolanıldığı anlamına da geliyor) ve aslında Paris’in
pürüzleri gidermek için kullanıldığına işaret ediyor. Bu bilmediğimiz (ki G20 sürecinde de Büyük Ekonomiler Forumu sürecinde de bu
yapılageldi) başlı başına kötü bir şey değil ama özellikle bu süreçlere kimlerin, ne şekilde, hangi kapasiteyle ve kimin adına katıldığı
meselesi mühim. İklim adaleti derken bir taraftan elbette ki iklim borcu, tarihsel sorumluluk, kuşak-içi ve kuşaklararası adaleti
kastediyoruz ama diğer bir yandan da usul meselesini atlamamak gerek.

M.I: Paris’ten çıkan anlaşmanın temelinde aslen Çin ve ABD’nin 2014 Kasım’da - öncesi 2000’li yılların başından beri süregelen gizli
müzakerelere dayanıyor - kendi aralarında anlaşması yatıyor. Atılması gereken adımlar bakımından gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler arasındaki ayrımın flulaşması bir yandan anlaşmayı ABD yönetimi için kabul edilebilir bir hale sokarken (Kyoto’nun
onaylanmama gerekçesi olarak ABD tam da bu ayrımı vermişti) diğer yandan, taahhütlerden kaçınıp işi esnek ‘niyet’ bildirimlerine
bırakmak Çin ve Hindistan gibi ülkeleri rahatlattı. Buradaki tek sürpriz 1.5 derece temennisinin metne girmesi oldu.

3. Hedef 2 dereceden 1.5 dereceye düşürüldü. Ancak hesaplara göre ülkelerin ‘Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanları’ (INDC)
gerçekleşse bile ısınma 2.7 - 3 dereceyi bulacak. Vaatler bu haldeyken ısınmayı 1.5 derecede durdurma hedefine nasıl ulaşılması
öngörülüyor? ‘Yeniden değerlendirme’ mekanizmasıyla bu hedeflerin yıllar içinde artırılacağına mı umut bağlandı?

E.G: Bana göre bu hedefe ulaşabilmek için anlaşmaya bel bağlamak - ve enerjiyi anlaşmanın çok daha iddialı olmasına sarf etmek -
yorucu bir süreç olacaktır. INDC’lerin 2018’de tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğinin Paris konferansının son dakikalarında çıkmış
olması bizim elimizi güçlendiren bir durum ancak 2018’de ülkelerin vereceği gözden geçirilmiş INDC’lerin de iddialı olup
olmayacağından emin olamıyoruz tabii. Bu nedenle siyasi olmayan ulusal aktörlere (sivil toplum, özel sektör, yerel yönetimler,
akademisyenler) büyük bir iş düşüyor: Ulusal karar alıcıları hem bilgilendirerek, hem de onların üzerinde baskı kurarak ulusal hedefler
ve bu hedeflerin altını dolduracak adımları küresel hedefle ve ülkenin kendi imkanlarına göre olabilecek en uyumlu hale getirmelerini
sağlamak.

A.C.G: Halihazırdaki ulusal katkıların (INDC’ler) kümülatif bir değerlendirmesi yapılacak ve 2018’de Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli (IPCC) tarafından bu etkiyi gösteren bir rapor yayımlanacak. Bu raporda sıcaklık artışı limitlerinin altında kalmak için küresel
olarak toplamda ne kadar salım azaltım açığı bulunduğuna dair saptamalar olacak. Anlaşma kapsamında bu tarihten sonra raporun
ışığında gelişmiş ülkelerden INDC’lerindeki 2025-2030 hedeflerini revize etmeleri bekleniyor ama bu revizyonun içeriğine dair hiçbir
tavsiye olmayacak. Yani “Tablo bu, buyrun” diyecekler. Hesaplara göre 2030’da küresel salımların zirve yapıp yılda %10’la azalması
gerekiyor. Bu senaryo Paris’te dikkate bile alınmadı. Şu andaki Paris doğrultusu 2030’da bir tavan öngörmüyor, 2050 sonrasında bir
noktada insan kaynaklı salımların ve yutak alanların kapasitesi arasında bir denge kurulması hedefleniyor. Yani ekonomilerin
tamamen karbonsuzlaştırılmasından ziyade şu an elimizde olmayan teknolojiler aracılığı ile salımların azalarak devam etmesi
öngörülüyor. Pek çok bilim insanı Paris Anlaşması’nın, bahsettiği hedeflere ulaşmak konusunda çok yetersiz olduğu endişesini
açıkça dillendirmekte.



E.T: 5 senede bir yeniden değerlendirme mekanizması iklim dinamiklerini çalışan bilim insanları tarafından oldukça muhafazakar bir
zaman dilimi olarak görülüyor aslına bakılırsa. Özellikle de IPCC’nin 7 yıllık döngülerinin hızlı gelişmelere cevap vermekte eksik kaldığı
dikkate alındığında (SREX aşırı hava olaylarıyla ilgili özel rapor gibi hızlı döngülerle anlık gelişmelere cevap verecek, daha iyi iletişim
kuran bir IPCC gereksinimini de ekleyelim) bu periyodun 2 yıla çekilmesi ve daha katılımcı, devlet ve devlet-dışı aktörlerin (hükümet
altı yönetimler, federal bölgeler, otonomiler, belediyeler, özel sektör birlikleri vs.) çabalarını sistematize eden bir yapı faydalı olur gibi
duruyor. Bu hedeflere ulaşmayı sağlar mı? Bence sağlamaz. Eğer sosyal hareketlerin ve sivil toplumun öncelikleri ve dönüşümdeki
rolleri ciddiye alınmazsa mesele devlet ve devlet-dışı aktörlerin yaptığı sen-ben-bizim oğlan diyaloğundan ibaret kalır.

M.I: Devletler gerçek anlamda adım atmayı bir anlamda 2018 sonrasına ertelediler. 5 yılda bir yapılacak gözden geçirmeler bana göre
sadece toplumsal hareketlerin baskısıyla anlam kazanabilecek bir mekanizma. Halihazırda 5 yıl epey uzun bir süre. 

4. Vaatlerin hukuki bağlayıcılığı, yaptırımı olacak mı? Mesela bir ülke emisyonlarını vadettiği kadar azaltmazsa ne olacak?

A.C.G: Ben hukukçu değilim ancak yorumlarım şöyle: iklim değişikliği rejimi şimdiye kadar da oldukça serbest ilerleyen bir rejim oldu.
Örneğin Kanada Kyoto Protokolü’nden çıktı ve bunun bir yaptırımı olmadı. Ancak herşeye rağmen Kyoto Protokolü çok kısmi de olsa
cezai yaptırımlarla desteklenen hesap verilebilirlik mekanizmalarına sahipti.  İklim değişikliği ile ilgili 2020 sonrası iklim rejiminin
çerçevesini oluşturacak Paris Anlaşması’na uyulmaması halinde taraf ülkeleri uygulamaya zorlayabilecek bir mekanizma veya
mahkeme yok. Uygunluk (compliance) rejimi üzerinde 2001 yılında uzlaşıldığını ve Kyoto Protokolü’ne ek olarak tanımlandığını
hatırlayarak Paris Anlaşması için de yeni bir uygunluk rejiminin 2020’ye dek geliştirileceğini tahmin etmek zor değil. Yani bir uygunluk
altyapısı olacak 2020’ye dek... 

E.T: Bütün sistem aslında herhangi bir yaptırımı olmayan name-shame (teşhir et-rezil et) tedbirlerine dayanıyor. Öte yandan bu bile
G77+Çin’in tekrar tekrar ifade ettiği gibi “kimsenin utanmayacağı, parmakla gösterilmeyeceği” bir sistem kurulduğunu yadsımıyor. Bu
da uluslararası anlaşmalarla erişilebilecek başarının sınırlarına işaret ediyor. Bu yüzden öncelikli mesele, BM iklim sözleşmesinden
farklı olarak tahkim yolu açık ve bağlayıcılığı olan TTIP ve TPP gibi neoliberal sistemin temel mekanizması olan uluslararası ticaret
anlaşmalarını yapıbozuma uğratmak, bunların gücünü alaşağı etmek. Bu yapıldıktan sonra ancak iklim adaletini tesis edebilecek
şekilde etkin, hukuki bağlayıcılığı olan ve gerçekçi adımlar atılabilir.

M.I: Bu hukuki bağlayıcılık konusu epey tartışıldı halen de tartışılıyor. Ben bu tartışmayı iklim meselesi özelinde yapılması gerekli,
ancak ikincil olarak değerlendiriyorum. Bugün dünyada devletlerarası iktidar ilişkilerinden muaf hiçbir uluslararası anlaşma yok.
Elbette ki bunların bazıları daha kemikleşmiştir, bazıları ise tabiri caizse, “centilmenlik anlaşması” seviyesindedir ve tümü devletler
arasındaki girift çıkar ilişkilerine dayanır. Ancak, hegemon pozisyonundaki her devlet eğer uluslararası sistemi kaosa sürüklemeyi
göze alabiliyorsa tüm bunları yırtıp atabilir. Kaldı ki anlaşmanın altında yapıldığı BM çatısının kendisi meşruiyet olarak son derece
sorunlu bir yapı. Daimi üyeli Güvenlik Konseyi vb. var. Böyle bir durumda Paris Anlaşması’nın hukuki bağlayıcılığını birincil mesele
olarak tartışmanın enerji kaybı olduğunu düşünüyorum. Başlıca görev yine toplumsal hareketlere düşüyor. Anlaşmada şeffaflık ve
raporlama maddeleri diğer maddelere göre daha kuvvetli. Bunların kullanılması elzem. Fakat, Paris Anlaşması’ndan örneğin AİHM
benzeri bir yaptırım gücü beklemek saflık olur.

(...)

9. Her şeye rağmen toplantıdan iklim için mücadele eden sivil toplumun elini kuvvetlendiren neler çıktı?

E.G: 1.5C derece hedefi, 2050 yılının yazılı olarak orada durması (hedef olarak sera gazı emisyonlarının “nötrlenmesi” gibi muğlak bir
dil kullanılsa bile), 2018 yılında INDClerin gözden geçirilmesi, taraf devletlerin yüksek karbonlu yatırımları finanse etmemesi (yani
kamusal fosil yakıt teşviklerinin bitmesi), kayıp ve zarar mekanizmasının iklim finansmanından ayrı olarak tanınması, bir anlaşma
olması.

M.I: Bence iki şey çıktı. Birincisi daha önce de söylediğim gibi burdan sonra artık fosil yakıt yatırımlarına karşı yürütülen tüm
mücadeleler uluslararası meşruiyet kazandı. İkincisi, devletler toplumsal hareketlerin liderlik rolünü teslim ettiler. Belki bunu aleni
olarak kimse dile getirmedi ama gözden geçirme mekanizması, şeffaflık ve raporlama hükümleri buna işaret ediyor. Bu noktada
EUROCOAL’un kendi üyelerine yolladığı mektubun ana mesajına biz de katılabiliriz: ‘Bu anlaşma zayıf gözükebilir ama rehavete
kapılmayın’.

A.C.G: Bence COP21’den bağımsız olarak Montreil’de düzenlenen alternatifler zirvesi ve "Zone Action Climat" alanındaki etkinlikler
sivil insiyatiflerin alternatifleri düşlemek ve eylemek üzerine ilişkiler geliştirmesi açısından oldukça yararlıydı. Buradan hareketle pek
çok farklı eylemlilikler geliştirileceğini ve devletlerin şimdiki politikalarına baskı unsuru oluşacağını öngörebiliriz. Bu bir umut
kaynağı… Bunun yanı sıra anlaşma imzalanmadan önce bazı önde gelen bilim insanlarının normalde daha çekimser şekilde görüş
ifade ederken şu an bulgularını daha baskın ifadelerle ve alternatif politika önerileri dillendirerek kamuoyu ile paylaştıklarını
görebiliyoruz. bu bilim insanlarının önümüzdeki süreçte kamuoyunu doğru bilgilendirmek için daha aktif olacaklarının da bir
göstergesi. İklim biliminin kamuoyu ile iletişimi kritik bir mesele… Kendi jargonu olan ve kamuoyunda tam anlaşılmayan bu dalın
politikacıların manipülasyonuna açık olması bu şekilde giderek artan oranda engellenecektir. Paris Anlaşması’ndan bizleri
kuvvetlendiren ne çıktı diye soracak olursanız, üzerine inşa edilebilecek oldukça zayıf bir temel çıktı derdim. Bunu inanılmaz derecede
önemsemiyorum. Yaşadığımız bir sistem krizi, ve bu krize daha yapısal (ve radikal) çözümler üretmek gerekiyor. Paris Anlaşması bu
resmin ancak çok küçük bir parçası olabilir, fazlası değil.



Paris Anlaşması'nın Tam Metni Ekoloji Kolektifi
Tarafından Türkçeleştirildi

Paris Anlaşması metninin tamamı Ekoloji Kolektifi tarafından Türkçe'ye çevrilerek
yayınlandı.

 Metne aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://iklimadaleti.org/i/upload/Paris_Anlasmasi-ISBN-978-605-83799-1-6.pdf

Paris Anlaşması ve Ortak Değerlerin İnşası Sürecinde Hukuk
Ilgın Özkaya Özlüer, İklimAdaleti.Org

Küresel Çevre Sorunlarının Farkında Olmak ve Hukuki Bağlayıcılık Sorunu

Çevre sorunlarının küreselleşmesiyle, devletlerin sorunun çözümünde pay sahibi olması gerektiğine ilişkin farkındalığın arttığı
gözlemlenebilse de çevre sorunlarının çözümü ve bu sorunların kökenine müdahale konusunda etkili adımlar atıldığını, pozitif
yükümlülükler üstlendiklerini söylemek mümkün değildir. Bu anlamda, COP21 Paris iklim zirvesi vesilesiyle çokça gündem olan
iklim değişikliğine dair çözümler de uluslararası anlaşmalar eliyle karmaşıklaşmaktadır. 1997 yılında iklim değişikliği konusunda
ülkelerin karşılıklı olarak adım atması ve küresel ortalama sıcaklık artışının güvenli sınırlarda tutulabilmesi için Kyoto Protokolü
imzalandı. Ne var ki Protokolün yürürlüğe girebilmesi için, onaylayan ülkelerin 1990'daki emisyonlarının (atmosfere saldıkları
karbon miktarının) yeryüzündeki toplam emisyonun %55'ini bulması gerekmekteydi ve bu orana ancak 8 yılın sonunda Rusya'nın
katılımıyla ulaşılabilmişti. 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü’nün piyasa mekanizmalarıyla kurmak istediği sistemin, iklim
krizinin bu süreçte hızlandığı göz önüne alındığında işlememiş olduğu görülmektedir. İşlememesinin en önemli sebeplerinden
birisi de uluslararası kuralların yaptırım gücünün yine o devletlerin egemenlik haklarıyla sınırlı olmasıdır. Kyoto Protokolü her ne
kadar tepeden bir azaltım hedefi belirlemiş olsa da hem taahhüt dönemlerinin kısıtlılığı, hem yaptırımların muğlaklığı, hem de son
süreçte Kanada ve Japonya gibi ülkelerin hedeflerini tutturamayacaklarını anladıklarında protokolden çekilmeleri gibi sebeplerle
işlevsiz kalmıştır. Bu örnekten görüldüğü üzere çevre sorunlarının küreselleşmesi ortak çözüm iradesinin doğduğu anlamına
gelmemektedir. Karşılıklı yükümlülük prensibinin karbon ticareti gibi aslında salımları azaltmak yerine başka yerlere ihraç eden
araçlarla tıkanması ardından 2015 sonunda düzenlenen COP21’de (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin
21. Taraflar Konferansı) ortaya çıkan Paris Anlaşması’na gelinmiştir. Kyoto Protokolü’nün taahhüt dönemlerinin bittiği 2020
sonrası yeni iklim rejimini şekillendirecek bu anlaşma ile bağlayıcılığı daha zayıf olan ve ülkelerin ortak kararla geliştirdikleri
sorumlulukları oranında değil, kendi verdikleri gönüllü katkılara dayanan bir dönem ortaya çıktı. Bu çerçevede çevre sorunlarının
küresel bir karakter kazanması karşısında uluslararası bağlayıcılığı ve yaptırım gücü olan bir anlaşma dilinden uzaklaşıldığı
görülüyor.

Hukuki Bağlayıcılık İçin Temel Yaklaşım Ne Olmalı?

Küresel çevre sorunlarının engellenmesi ve mevcut etkilerinin azaltılması, ortadan kaldırılması için toplumların gıdaya, suya,
havaya, toprağa, enerjiye adil ve eşit erişiminin önündeki engellerin aşılması gerekir. Temel gereksinimlerini karşılayamayan,
yaşama ve çevre hakkını güvence altına alamayan toplumlar çöküş ve çözülüş yaşarlar. Bu nedenle de küresel çevre sorunları
karşısında küresel adımlar atılamıyorsa öncelikle bölgesel ölçekte barış, yardımlaşma ve dayanışma biçimlerinin gelişmesine
ihtiyaç vardır. Ekosistemler üzerindeki baskının artması halinde şu ya da bu ülkenin çözülüşünün sonuçlarını maalesef tüm
ülkeler yaşayabilir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 5. Değerlendirme Raporu da göstermektedir ki insan ve ekosistem
güvenliğini sağlayacak olan yaklaşım bütüncül biçimde sosyo-ekolojik çatışmaların önüne geçmek ve mevcut çatışmaların çevre
boyutunun ciddiye alınmasıdır. Raporda ‘tehdit çoğaltıcı’ olarak görülen iklim değişikliğinin göç ve toplumsal çatışmalarla ilişkisi
bu anlamda basit bir sebep-sonuç ilişkisinin ötesinde dikkate alınmalıdır. Küresel iklim değişikliği özelinde sadece devletlerin
değil aynı zamanda küresel çevre sorunun mağduru olan sosyal kesimlerinin temel hak ve özgürlüklerini de sağlayacak bir
katılım mekanizmasına ihtiyaç vardır. Bu katılım mekanizması bölgesel ölçekte de ekolojik değerlerin planlanmasını ve akılcı
olarak kullanılmasını sağlamalıdır. Her ne pahasına olursa olsun ekonomik büyüme takıntılı sistemin ötesinde insani gelişmişlik
göstergesi bu ekolojik değerleri, biyolojik çeşitliği, gıdayı, tohumu, enerjiyi ne kadar rasyonel yönetebildiğimizle şekillenecektir.
Bunun için, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzasının korunması geleceğimiz ve toplumsal varoluşumuz için çok
önemlidir. Küresel çevre sorunlarının bu anlamda sadece devletler arası müzakere edilen konulardan çıkarılarak farklı ölçeklerde
tartışılması ve katılımcı mekanizmalarla çözüm üretilmesi gerekmektedir.

http://iklimadaleti.org/i/upload/Paris_Anlasmasi-ISBN-978-605-83799-1-6.pdf
http://iklimadaleti.org/?p=aktivistin-zulasi&n=paris-anlasmasi
http://iklimadaleti.org/?p=aktivistin-zulasi&n=paris-anlasmasi


Yaşandı Bitti Saygısızca…
Arif Cem Gündoğan, Ethemcan Turhan

Paris Anlaşması ulusal katkıların 2020’den sonra 5 yılda bir düzenli güncelleneceğini iddia etse de, bilim
insanları ve İklim Adaleti Hareketi sonucu temkinle karşılıyor. 

Paris iklim değişikliği zirvesi (COP21) 12 Aralık akşamüstü
itibari ile sona erdi. Zirvenin en önemli resmi çıktısı hiç
şüphesiz yeni iklim rejiminin çerçevesini belirleyecek
“Paris Anlaşması” oldu.

2020 itibari ile geçerli olacak anlaşma metni karara
bağlanırken, zirvenin ev sahibi Fransa ve bu diplomatik
başarıya ortak olmaya çalışan Amerika “dünyanın artık
kurtulduğu” propagandasını yapsalar da vaziyet pek de
öyle değil.

Somut planlar gerekli

Anlaşmada küresel ortalama sıcaklık artışını 2oC’nin
olabildiğince altında ve mümkünse 1.5oC’de
dizginleyebilme amacı yer almakta. Ancak Paris
anlaşmasında kilit durumdaki ülkelerin sundukları ulusal
niyet beyanları (INDC) bırakın bu hedefe yaklaşmayı
dünyayı 3oC’ye varan ölçüde daha sıcak bir yer haline
getirebilir. Bunun etkileri hiç de adil dağılmayacak ve
toplumun ve ekosistemlerin en kırılgan kesimleri telafisi
imkânsız zararlar görecek. Ana akımdan sıkça
duyduğumuz “hepimiz aynı gemideyiz” retoriğinin çöktüğü
yerdeyiz. Aslında gerçek şu ki aynı gemide farklı
kamaralardayız ve ilk kurtulanlar birinci sınıftakiler olacak.
İklim krizine en fazla sebep olan ülkeler, katkısı en az olan
fakat en fazla zarar görecek bu kesimlere finansal yardım
yapmakta ve zararları tazmin etmekte hala isteksizler.
Tüm bunlara rağmen Paris anlaşması politik bir zafer
olarak sunulmak zorundaydı, öyle de oldu. Bilim insanları
ile aynı doğrultuda itirazlarda bulunan sivil toplum
kuruluşları sözde hedefler değil somut eylem takvimleri
talep etmeye devam edecek gibi duruyor.

İklim, adalet, barış

Bir taraftan Paris Anlaşması’nın son taslağı Le
Bourget’deki dev konferans merkezinde beklenirken,
olağanüstü hal altındaki Paris’te eylem yasağına rağmen
on binlerce kişi #D12 “Son sözü biz söyleriz” çağrısına
destek vererek sokağa çıktı.

Bilim temelli, katılımcı, adil ve şeffaf bir siyasetin de bu
eylemde yükseltilen iklim adaleti mücadelesinin temelinde
yattığını söylemek gerekir. Gezegen üzerindeki yaşamı
pazarlık konusu haline getirenlere inat eylemciler bir
kırmızıçizgi çekip ‘buraya kadar’ da demiş oldular. Her ne
kadar eyleme cumartesi sabahı Fransız polisi tarafından
(düzenleyen hareketlerden bu yönde herhangi bir talep
olmamasına rağmen) izin verilse de yürüyüş yasağının
devam ettiği Paris’te La Via Campesina/Confederacion
Paysanne üyelerini takip eden binlerce kişi bir anda
“Sokaklar Kimin? Sokaklar Bizim” sloganları eşliğinde
yürüyüşe geçti.

Türkiye’nin sorumluluğu

Paris Anlaşması’nın COP21 genel oturumunda kabul edildiği
Cumartesi akşamüstü saatlerinde Türkiye adına baş
müzakereci Mehmet Emin Birpınar bir konuşma yaparak, iklim
müzakerelerinde belki de değişmeyen tek şey olan Türkiye’nin
özel koşullarına vurgu yaptı. Buna cevaben COP21 başkanlığını
yürüten Fransız dışişleri bakanı Fabius da “Türkiye ve Afrika’nın
özel durumlarının görüşülmesi için seneye Fas’ta yapılacak
COP22’ye kadar istişareler yapacağını” belirtti. Bu haliyle bir
taraftan kapasite geliştirme ve teknoloji transferi adına
Türkiye’yi kapsayan sözleşme, diğer yandan farklılaşma adına
bir değişiklik getirmiyor. Bu da Türkiye’nin iklim konusunda
ciddi bir sorumlulukla hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor
zira 2020 sonrası yenidünya düzeninde başta kömür olmak
üzere fosil yakıtların küresel ekonomiden çıkarılacağı bir gidişat
başladı.

Bu gidişattaki başarının aslan payı henüz bir kaç gün önce
Bandırma Şirinçavuş’ta termik santrale karşı direnen halk, pazar
günü 3. köprü gibi megaprojelere karşı doğrudan şiddetsiz
eylem yapan Kuzey Ormanları Savunması gibi dünyanın dört bir
yanındaki taban hareketlerine ait. Dahası sivil toplumla çok
kısıtlı bir etkileşim gerçekleştiğini de ekleyelim. İş dünyası
temsilcileri resmi delegasyonda yer alırken Türkiye
delegasyonun sivil toplum gözlemcileriyle diyaloga açık olduğu
söylenemez. Paris’te hem sokakta hem de resmi zirve içerisinde
yer alan küresel iklim adaleti hareketinin temsilcilerinin mesajı
da bu anlamda bir ve tek: Bizler gezegeni kavuracak bir
anlaşmayı alkışlamıyoruz, herkes için iklim adaleti adına bilimin
ışığında gücü elimize almak ve dünyayı adil, eşitlikçi ve doğru
biçimde karbonsuzlaştırmak için mücadeleye devam ediyoruz.

***

Planlar yetersiz ve adil olmaktan uzak

* Anlaşma Kyoto’nun sona ereceği 2020 sonrası yeni iklim
rejimini düzenleyecek olan çerçeveyi sağlıyor.
* Küresel sıcaklık ortalamasındaki artışın 2oC’nin mümkün
olduğunca altında ve mümkünse 1.5oC’de dizginlenmesi
amaçlanıyor.
* Anlaşma 2020 yılından sonra geçerli olacak. Yürürlüğe girmesi
için küresel salımların %55’ini temsil eden ülkelerin kabulü
yeterli.
* Gönüllü ulusal katkı niyetleri temel mücadele mekanizması ve
yol haritası olacak. Her ülke kendi planlarını zirveden önce
sundukları planı temel alarak işe başlayacak. Ancak
halihazırdaki planlar yetersiz ve adil olmaktan çok uzak.
* Türkiye 149 kişi ile zirvenin en kalabalık 27. delegasyonu
olarak katıldığı COP21’den temel pozisyonunda değişiklik
yapmadan, seragazı azaltımı adına düşük hedeflerle katıldı ve
bu koşullar altında 2020’de 100 milyar dolara ulaşması
hedeflenen Yeşil İklim Fonu’ndan yine yararlanamayacak.

http://www.birgun.net/haber-detay/yasandi-bitti-saygisizca-97748.html


Vazgeçilemeyen Fosil Yakıt Teşvikleri
Doç. Dr. Sevil Acar

Anlaşmada fosil yakıt teşviklerinin azaltılmasına ya da kaldırılmasına yönelik herhangi bir cümle yer almadığı gibi
“fosil” ya da kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtların adı bile geçmiyor

İktisadi anlamıyla fosil yakıt teşvikleri, fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin üretici için maliyetini düşürmek, fosil yakıt
üreticilerinin eline geçen fiyatı yükseltmek ya da fosil yakıt tüketicilerinin karşılaştığı fiyatları düşürmek gibi amaçlarla devlet
tarafından sağlanan desteklerdir. Bu teşvikler; direk transferler, çapraz sübvansiyonlar, fiyat kontrolleri, satın alım garantileri,
vergi muafiyetleri ve benzeri formlar alabilirler. Dar anlamıyla teşvikleri hesaplayan Overseas Development Institute (ODI) ve Oil
Change International (OCI)’ın 2015 yılında yayımladıkları rapora göre G20 ülkeleri her yıl 88 milyar dolarlık kaynağı sadece fosil
yakıt “arama” faaliyetlerine ayırmaktadır. Buna diğer üretim teşvikleri de eklendiğinde her yıl ortalama 452 milyar dolarlık
teşvikin fosil yakıt üretimine aktarıldığını görüyoruz. (Bu miktar, yenilenebilir enerjiye verilen teşviklerin dört katı!) Örneğin
Almanya, her ne kadar 2025’e kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının payını %40-45’lere çıkarmayı hedeflese de, 2012’de kömür
üretimine 3 milyar avro aktarmış bir ülke olarak Avrupa’daki önemli kömür destekçilerinden biri olmaya devam etmektedir. Öte
yandan daha geniş anlamıyla - yani çevresel maliyetlerin düşük fiyatlanmasını da içeren tanımla - teşvikleri hesaplayan
Uluslararası Para Fonu (IMF) dünya ölçeğinde fosil yakıt üretiminin sadece 2015 yılında 5,3 trilyon dolarlık bir kaynakla
desteklendiğini açıklamıştır. Bu ölçüdeki teşvik miktarı, hükümetlerin 2015 yılında yaptıkları sağlık harcamalarından çok daha
büyüktür (IMF, 2015). Paris COP21 İklim Zirvesi’ne giderken taraflar (Fas, Gana, Hindistan gibi birkaç ülke dışında) iklim
değişikliğiyle mücadelede emisyon azaltım niyet beyanlarını (INDC) bildirdiler; fakat maalesef gelecek stratejilerinde fosil yakıt
teşviklerinin kaldırılmasına ya da aşamalı olarak azaltılmasına yer vermediler. İki hafta boyunca zirvede fosil yakıt teşviklerinin
birçok yönden ele alındığı, içerik açısından oldukça zengin oturumlar yapıldı. Sonuçta ortaya çıkan anlaşmada ise söz konusu
teşviklerin azaltılmasına ya da kaldırılmasına yönelik herhangi bir cümle yer almadığı gibi “fosil” ya da kömür, petrol, doğal gaz
gibi yakıtların adı bile geçmiyor.

Paris Anlaşması ‘Tarihi’, Peki İklim Adaleti için Yeterli Mi?
Mehveş Evin, Diken.Com.Tr

Paris’teki 21. Taraflar Konferansı (COP21) sonucunda
Türkiye dahil, 196 ülkenin liderleri, iklim için ‘tarihi’ bir
anlaşmaya imza attı. Buna göre küresel ısınmanın +2
derecenin altında (metinde hedefin +1.5 derece olarak
belirlenmesi en önemli gelişme) sınırlanması
hedefleniyor…Bunun anlamı, Dünya’nın artık kömür
başta olmak üzere fosil yakıtları terk etme yoluna
girmesi… Anlaşmada öne çıkan önemli maddeler şöyle:

Yoksul ve az gelişmiş ülkelerin, iklim değişikliğini 1.5
derecede sınırlandırma talepleri,
Uzun vadede ekonomileri karbonsuzlaştırma ve yüzde
100 yenilenebilir enerjiye geçiş hedefi,
Ülkelerin farklılıklarına saygı duyan esneklik
mekanizmaları.

Sıradan insanların mücadelesi bu noktaya getirdi: Anlaşma iyi,
güzel de ne kadar gerçekçi? Ne de olsa daha evvelki iklim
zirvelerinde belirlenen hedefler yerine getirilmedi… Paris İklim
anlaşması bir dönüm noktası olacak mı? İklim adaleti için çalışan
350.org adına May Boeve, “Umduğumuz bu değildi, ama bu
anlaşma yine de ciddi bir ilerleme anlamına geliyor. Asıl hedefimiz,
adil ve yaşanılabilir bir gezegen” deyip ekliyor: “Eğer ‘sıradan
insanların’ desteği olmasaydı dünya liderleri bu problemi daha
uzunca bir süre memnuniyetle görmezden geleceklerdi. Dün atılan
imza ve anlaşmanın uygulanması arasındaki mesafeyi kapatacak
olan, yine halklardan gelecek baskı olacak.”

Paris anlaşmasına harfi harfine uyulsa bile hala çok sayıda insan
yükselen denizlerin şiddetine, daha kuvvetli fırtınalara ve sert
kuraklıklara maruz kalacak.

Paris Sonrası Neyi Kutluyoruz?
Hilal Elver, Richard Falk - Al Jazeera Türk

Paris’te imzalanan iklim değişikliği anlaşması, sera gazı emisyonlarının azaltılması açısından büyük umutlar
vadetmese de diplomatik açıdan büyük bir başarı olarak görülüyor. Türkiye ise toplantıda ulusal çıkarlarını
fazlasıyla vurgularken, sorumluluk sahibi uluslararası bir oyuncu olduğunu gösterme fırsatını kaçırdı. Prof. Hilal
Elver ve Prof. Richard Falk Al Jazeera için yazdı.

Yazının devamı için tıklayın: 

http://www.aljazeera.com.tr/gorus/paris-sonrasi-neyi-kutluyoruz

http://www.aljazeera.com.tr/gorus/paris-sonrasi-neyi-kutluyoruz
http://www.diken.com.tr/paris-anlasmasi-tarihi-peki-iklim-adaleti-icin-yeterli-mi/
http://www.iklimadaleti.org/?p=makale&n=vazgecilmeyen-fosil-yakit-tesvikleri
http://www.aljazeera.com.tr/gorus/paris-sonrasi-neyi-kutluyoruz


Paris Zirvesi, Yeşil Temenni!
Nihal Kemaloğlu, BirGün

Paris İklim Zirvesi, atmosfere yaklaşık 21.000 ton karbon salımı bırakan iki haftalık etkinlikten sonra bitti.
Zirve esnasında binlerce protestocuya karşı kullanılan biber gazının atmosfere etkisi, bu tahmini emisyon değerine
katılmamıştı! ‘İnsan kaynaklı iklim değişikliğini’ ancak ‘karbon piyasası’ veya doğayı ‘yenilenebilir’ sermaye nesnesi haline
getiren ‘yeşil ekonominin yeni birikimci alanları’ olarak kavrayan küresel liderler, zirvede pek sönük konuşmalar
yapmışlar... Mesela Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Genel Sekreteri ve Fransa Dışişleri Bakanı Figueres “Sanayi Devrimi’nden
bu yana 150 yıldır sürdürülen ekonomik kalkınma modelinin değiştirilmesi gerektiğini” söylemiş ama o modelin ne olduğunu
açmamıştı. Kapitalist sürecin artık gezegen atmosfer sınırını aşan, bitimsiz kâr hız ve hırsı dillendirilmeden, neden sera
gazlarının 420 bin yılın en üst noktasına ulaştığına değinilmemişti. Ya da bu miktarın yüzde 60’ının son yirmi beş yılda üretildiği
ve tamamına yakınının 90 küresel fosil yakıt şirketi marifeti olduğu da mevzu dışı kalmıştı. 
(...)
Küresel kirleticiler, sadece rakiplerine karşı ekonomik ve jeostratejik çıkarlarını titizlikle gözettikleri bir metinde uzlaşmışlar. Ve
küresel ısınma hedefi 2 derecenin altında mümkünse 1.5 derecede sınırlama ricası kağıt üzerinde metinde yer almıştı. Hatta
‘iklim değişikliği tehdidi’ altında kuraklık ve sellerle boğuşan veya topraklarında agro yakıt üretimi yapılan, geri kalan toprakları
tohum tröstleri ve küresel zenginler tarafından mülk edinilmiş, yoksul ve azgelişmiş ülkelerin küresel ısınma hedefinin 1.5
dereceye çekme talebi bile ‘insancıl’ karşılanmıştı. Ama bilimsel gerçekleri sermaye çıkarları için yıllarca çarpıtan ve dünyanın
geleceği için yalan üretmek için kullanan dünya düzeni bugün artık ‘küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliğini’ kerhen
kabul etse de zirve katılımcılarının taahhüt ettiği 1.5 derecelik hedefle dünyanın 3 derece daha ısınacağı uyarısı kulak ardı
edilmiş... Ve 2020 yılına kadar katılımcı devletlerin emisyon azaltma taahhüdü ve ekonomileri karbonsuzlaştırma sözüyle
vedalaşılmıştı...
(...)
Bu anlaşma bağlayıcılığı kısmi, hukuki yükümlülüğü olmayan, gönüllülük esasına dayanan ‘yeşil bir temenniydi’...

Paris İklim Anlaşması: Bu Daha
Başlangıç, Mücadeleye Devam!
Görkem Gömeç
196 ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması ile tarih yazıldı,
ama asıl soru bunun nasıl bir geleceğin kapısını açacağı.
Küresel ısınmanın 2 derece ile sınırlanması gerektiğini
belirten anlaşma, aynı zamanda sera gazı salımındaki
artışı da en kısa sürede durdurmayı hedefliyor...

Yazının devamı için tıklayın: 
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2308

İklimin Tek Derdi Kapitalizm Değil
Özgür Gürbüz

Paris’te gerçekleşen iklim konferansından çıkan
anlaşma birçok kişiye kapitalizmi eleştirmek için bir
fırsat daha verdi. Kapitalizmi hedef alan eleştirilere hiç
itirazım yok ama sorunu tanımlamada kolaycı ve
eksikler. Kapitalizmi eleştirmek için Paris’i beklemeye
de gerek yok...

Yazının devamı için tıklayın: 
http://www.birgun.net/haber-detay/iklimin-tek-
derdi-kapitalizm-degil-98181.html

Yerel halklar ve Küçük Çiftçiler İklim
Zirvesi’nde Gündemi Zenginlerin
Belirlediğini Söylüyor
John Vidal, Terry Slavin - The Guardian
Yeşil Gazete için Çeviren: Yaren Köse 

İklim değişikliğinin ön saflarında yer alan yoksul
topluluklar Paris’te seslerinin duyulmadığını ve daha
güçlü grupların davalarını engellediğini söylüyor. Paris’in
Le Bourget semtinde, iklim görüşmeleri ‘mavi
bölge’(1)sinde, hükümetler, danışmanları, avukatları,
büyük şirketler ve yatırımcıları yer alıyor. Facebook’un
yanı sıra Birleşmiş Milletler temsilcileri ile bilimsel
araştırma kuruluşlarının standları da burada...

Yazının devamı için tıklayın: 
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/14/yerel-halklar-
ve-kucuk-ciftciler-iklim-zirvesinde-gundemi-
zenginlerin-belirledigini-soyluyor/

Yeni Anlaşma Yetersiz Hedeflerle 10-15
Yılımızı Bağlayacak Mı?
Ümit Şahin - Yeşil Gazete 

Paris görüşmelerinin resmen son günündeyiz, ama
müzakereler her zamanki gibi Cumartesi’ye uzadı. Yine de
sonuç belli gibi. Büyük bir sürpriz ve aksilik olmazsa bu
maratonu Paris Anlaşması isimli yeni bir uluslararası iklim
anlaşmasıyla kapatacağız. Böyle bir anlaşmanın çıkacağı
da, iklim değişikliğini durdurmaya yetmeyeceği de
önceden belliydi...

Yazının devamı için tıklayın: 
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/11/paris-
izlenimleri-4-yeni-anlasma-yetersiz-hedeflerle-10-15-
yilimizi-baglayacak-mi/
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