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Değerli Çevre Dostları,

Küresel çevre sorunlarının çözümünde

önemli bir dönemeçteyiz. İklim
değişikliğinin geri dönüşü olmayan bir

noktaya gelmemesi için, küresel
sıcaklık artışının kritik değer olan 2°C

altında tutulabilmesi gerekiyor. Bugün

başlayan 21. Taraflar Konferansı (COP
21) kapsamında Paris’te yeni bir iklim

anlaşmasının bu niyetle imzalanmasını
bekliyoruz.

Konferansta şekillenecek yeni
uluslararası iklim rejiminin bilimsel,

adil ve etkili olmasını destekliyoruz.

İki hafta sürecek olan konferansı günü

gününe takip edebilmeniz için
hazırladığımız “Paris Güncesi” ile size

merhaba diyoruz. Birinci gün sayısıyla
zirveye dair kısa bir bilgilendirme

yapmak ve hafızaları tazelemek

istedik. Umuyoruz faydalı bulacaksınız.

Rıfat	Ünal	Sayman
Direktör
REC	Türkiye

Ulusal Katkılar (INDC’ler) Hangi Noktada?
Carbon Brief’in tarafından geliştirilen «INDC Takipçisi» platformu 27 Kasım’da yapılan son
güncelleme itibariyle ulusal katkıları özetliyor: Taraf ülkelerden 180 tanesi ulusal katkı hedeflerini

BMİDÇS Sekretaryası’na sundu. Küresel sera gazı salımlarının %97,8’ini kapsayan bir tablo ortaya

çıktı. Haritadan görüleceği üzere sadece 16 ülke katkısını sunmamış durumda. İncelemeyi detaylı
bir biçimde aşağıdaki linkten takip etmeniz mümkün.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LtaBOv70pvXVPDgLUGtTKnSxofjfZy7jx06bTSaMaH4/pu
bhtml?gid=14385633&single=true

Ulusal	Katkılar
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30 Kasım Pazartesi 
Programında Neler 
var?

Konferans	Programı

Zirvenin	resmi	açılış	günü	olan	30	
Kasım	2015	Pazartesi	programının	

genel	hatları	şu	şekilde:

10:00-11:00	Açılış	COP21/CMP11	

Başkanlık	Seçimi

11:00-11:30 Liderler	Etkinliği	Açılış	
Seremonisi

12:00-18:00 Liderler	Etkinliği	
(150’yi	aşkın	ülke	liderinin	

konuşma	yapacağı	belirtiliyor.	

Cumhurbaşkanımız	Sayın	Recep	
Tayyip	Erdoğan’ın	da	programda	

14:45’te	yer	alacağını	
görmekteyiz.)

Dikkat!	Zirve	programı	sürekli	güncellenmekte	olduğundan	en	güncel	bilgiler	için	şu	bağlantıya	gitmenizi	
öneriyoruz:	http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php
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Türkiye’den Müzakerelere 
Hazırız Mesajı

Türkiye’nin İklim Değişikliği Baş
Müzakerecisi olan Sayın Mehmet Emin

Birpınar’ın sosyal medya paylaşımlarındaki

ifadelerine göre Türkiye 150 kişilik bir
heyetle Paris’te çalışmalarına başladı. İlgili

bütün tarafların senkronizasyon içinde
olduğunu belirten Mehmet Emin Birpınar,

Türkiye için kırmızı çizgiler bulunduğuna

dikkat çekerek müzakerelerde Türkiye’nin
çıkarlarını sonuna koruyacaklarını ifade etti.

İlerleyen günlerde sosyal medyadan
paylaşımlarına devam edecek olan

Birpınar’ın hesabını takip etmek için şu

bağlantıya gitmeniz yeterli:
https://twitter.com/mbirpinar?lang=tr

Türkiye’nin Niyet Edilen 
Ulusal Katkısı
COP21 Paris öncesinde Türkiye’nin ulusal katkı
hedefini hatırlamakta fayda var. Hatırlanacağı

üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris

Güllüce’nin başkanlık ettiği İklim değişikliği ve
Hava yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda alınan

karar çerçevesinde Türkiye, 2030 yılında %21’e
kadar sera gazı salım azaltımı yapabileceğini

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve

Sözleşmesi Sekretaryası’na bildirmişti. Olağan
senaryoda 2030 yılı itibariyle 1 milyar 175

milyon ton olarak öngörülen toplam sera gazı
salımları, azaltım senaryosunda 929 milyon ton

olacaktır. Detaylar için INDC’nin Türkçe

versiyonuna bakılabilir:
http://www.csb.gov.tr/db/turkce/editordosya/T

he_INDC_of_TURKEY_v_15_19_30-TR.pdf

Türk	Heyeti	Paris’te

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan COP21’de

Paris’te 30 Kasım’da başlayacak tarihi iklim
değişikliği zirvesine katılım sağlaması

beklenen 150 liderden birisi olan Sayın

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
14:45 (CET) itibari ile konuşmasını

gerçekleştireceklerdir. Türkiye’nin iklim
değişikliği ile mücadele vizyonuna dair

açıklamalarda bulunacak Erdoğan’ın,

uluslararası müzakerelerden Türkiye’nin
beklentilerini de ifade etmesi öngörülüyor.

Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar
ilkesinin Türkiye için öneminden ve

finansman konusunda gelişmiş ülkelere düşen

sorumluluklardan bahsedecek Erdoğan’ın
konuşması UNFCCC adresinden belirtilen

saatte canlı izlenebilir:
http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/

Cumhurbaşkanı	Konuşma	Yapacak Türkiye’nin	Katkısı
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COP21 Öncesinde Biber 
Gazlı Müdahale

Bilindiği üzere COP21 öncesinde Paris’teki
terör saldırılarından dolayı maksimuma

çekilen güvenlik tedbirleri etkisini daha

zirve başlamadan göstermiş oldu.
Gösterilerin iptali anonslarına rağmen Place

de Republique’te toplanmaya devam eden
sivil toplum temsilcileri ve aktivistlere

barışçıl olmalarına rağmen biber gazlı

müdahalede bulunuldu. Göstericiler
Paris’in Voltaire caddesinde insan zinciri

yapmak için toplanmış, ardından Place de
Republique’te toplanmaya başlamıştı.

Meydanın üzerinde helikopterlerin de

sürekli devriye gezişi ve askerlerin varlığı
güvenlik riski algısının Fransız makamları

için en üst seviyede olduğunun kanıtıydı.

ADP, Yeni İklim 
Anlaşmasının Taslak Metni 
için Erken Mesai Yaptı

COP21’de imzalanması umulan iklim değişikliği
anlaşmasının metnini geliştiren ve son taslak

olarak COP21’e sunmakla yükümlü ADP

(Güçlendirilmiş Eylem için Durban Platformu
Geçici Çalışma Grubu) 29 Kasım Pazar günü,

resmi açılıştan bir gün önce, erken mesai yaptı.
Taslak metinin nihai versiyonunu 5 Aralık günü

tamamlama hedefinin yinelendiği oturumdaki

olumlu hava ümitleri tazeledi. ADP hatırlanacağı
üzere 2011 yılında 1.CP/17 no’lu karar ile

kurularak çalışmalarına başlamıştı. Son taslağa
şuradan ulaşılabilir:

http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng

/11infnot.pdf

Paris’te	Biber	Gazı Erken	Mesai

174 ülkeden destek: İklim 
Yürüyüşü

28-29 Kasım hafta sonu, altı kıtadaki 175
ülkede gerçekleştirilen 2.300’ün üzerindeki

etkinlik kapsamında, 600 bine yakın insan

Paris’te başlayacak iklim değişikliği zirvesi
öncesi iklim değişikliği ile mücadeleye destek

olmak ve adil bir anlaşma talep etmek amacı
ile yürüyüşler düzenledi. Gösteriler barışçıl

şekilde sonlanırken katılımcıların çeşitliliği

renkli görüntülerin de ortaya çıkmasına sahne
oldu. Sadece çevre örgütlerinin değil, bütün

sosyal hareketlerin katılım sağladığı ve temsil
edildiği gösteriler politikacılara iklim

değişikliğinin sadece bir çevre meselesi

olmadığı mesajını güçlü bir şekilde iletti.
Paris’te gösteriye izin verilmeyen Place de

Republique meydanına 22 bin çift ayakkabı
bırakıldı.

İklim	Yürüyüşü
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BMİDÇS «Büyük Resim» 
Bilgi Portalı

Singapur Hükümetinin finansal katkıları ile
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği çerçeve

Sözleşmesi Sekretaryası tarafından hayata

geçirilen «Büyük resmi görün» sloganlı bilgi
portalı, BMİDÇS’ye ve iklim rejimine dair

kısıtlı bilgisi olan kullanıcıları hedeflemekte.
Konuya ilgi duyan hemen herkesin ilgisini

dağıtmadan kısa bilgiler ve görseller ile

önemli bir amaca hizmet eden site BMİDÇS
ve Kyoto Protokolü’nün iklim değişikliği ile

mücadele çerçevesindeki önemine, ulaştığı
hedeflere, ve ilerlemek istenilen rotaya dair

fikirler sunuyor. Göz atmanızı mutlaka

öneririz:
http://bigpicture.unfccc.int/

BBC’den Yeni Başlayanlar 
için İklim Zirvesi

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından
BBC de Paris’teki kritik iklim zirvesi öncesinde

iklim rejiminin karmaşık jargonundan sıyrılıp

sade bir dille konuları kavramak ve iklim zirvesini
takip etmek isteyenler için rehber hazırlayanlar

kervanına katıldı. Yeni Başlayanlar İçin İklim
Zirvesi Rehberi başlıklı yazıda diğerlerinden farklı

olarak müzakere metninde yer alan başlıkların

yanı sıra daha popüler tartışmalar yer bulmuş.
Örneğin küresel sıcaklık artışını 2 derecenin

altında tutma hedefinin anlamını,
müzakerelerdeki temel çekişme noktalarını,

Paris görüşmelerine dek nasıl bir yoldan

geçildiğini yalın bir dille aktaran siteye şuradan
erişilebilir:

http://www.bbc.com/news/science-
environment-34953626

Büyük	Resim! COP21	101

Paris İklim Zirvesine Dair 
Her şey – İnteraktif Bilgi

Paris’te başlayacak müzakerelerin öncesinde
hafızalarını tazelemek, konu başlıklarına

kısaca göz atmak isteyenlere Carbon Brief’in

hazırladığı «İnteraktif Paris İklim Anlaşması»
sitesine göz atmalarını öneriyoruz. Azaltım,

Uyum, Kayıp ve Zarar, Finansman, Teknoloji,
Kapasite, Şeffaflık, Küresel Envanter, Şartların

Sağlanması gibi başlıklara dair özet bilgilerin

birbirleri ile ilişkisi doğrultusunda derlendiği
site müzakereler boyunca açık tutmak

isteyebileceğiniz türden. Detaylar için:
http://www.carbonbrief.org/interactive-the-

paris-climate-deal

Bilgi	Portalı
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«Müzakereci» Mobil 
Uygulaması Telefonlarda

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi Sekretaryası’nın müzakerecileri

ve müzakereler ile ilgili tüm tarafları güncel

bilgilerle anlık olarak beslemek için
geliştirdikleri yöntemlerin sınırı yok.

Kullanıcıların akıllı telefonlarına
indirebilecekleri «Negotiator» (Müzakereci)

adlı uygulama ile COP21 güncel

programına, yan etkinliklere, duyurulara,
dokümanlara, sosyal medya hesaplarına

anlık olarak erişebilmekmümkün.

Android versiyonu için:

https://play.google.com/store/apps/details
?id=unfccc.negotiator

IOS versiyonu için:
https://itunes.apple.com/app/negotiator/i

d568085923?ls=1&mt=8

COP21 Süresince 
Sosyal Medya Fırtınası

Son yıllardaki teknolojik gelişmelere paralel
olarak önemli konferans ve zirvelerde sıkça

görmeye başladığımız sosyal medyada içerik

yayma çabaları COP21 ile en üst safhaya ulaştı.
Henüz zirve başlamadan atılan mesajların 380

bine yaklaştığı ifade ediliyor. İklim zirvesini
sosyal medya üzerinden en etkili biçimde takip

etmek için KPMG ile ortaklaşa geliştirilen ve

adeta bir sosyal medya üssü olan «Değişim için
Momentum» başlıklı siteye bakmanızı öneririz.

COP21 hakkında atılan tüm mesajları görebilir,
kullanıcılara veya konu başlıklarına göre ayrı ayrı

görüntüleyebilirsiniz. 29 Kasım itibari ile en çok

bahsedilen hashtag’lerin #cop21 ve
#climatemarch olduğunu görebiliyoruz.

http://climatetalkslive.org/#!/

Mobil	Uygulama Sosyal	Medya	ve	COP21

İklim Müzakerelerini 
«Resmen» Takip Edin

İklim müzakereleri hakkında en resmi ağızdan
en güncel bilgiye ulaşmak için en doğru adres,

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

Sekretaryasının bizzat hazırladığı «COP21
Paris Bilgi Merkezi» sitesi… Sitede; zirveye

katılımdan akreditasyona, konferans
yerleşkesi hakkında detaylı haritalardan

lojistik bilgilere ve medya için hazırlanmış bilgi

paketlerine kadar her şey mevcut:
http://newsroom.unfccc.int/cop21parisinfor

mationhub/
Ayrıca sanal katılım gerçekleştirmek

isteyebilecek kişilere yönelik farklı bağlantılar

da topluca iletilmiş:
http://newsroom.unfccc.int/media/499003/v

irtual-paticipation-last-update-24-november-
2015.pdf

Resmi	Bilgi	Portalı
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İklim Rehberi

İklim Değişikliğine Uyum 
Göz ardı mı Ediliyor?
World Resources Institute (WRI) tarafından yakın
bir zamanda yapılan çalışmaya göre INDC’lerin

%87,8’inde iklim değişikliğine uyum boyutu

dokümanda yer bulmuş durumda, ancak azaltım
hedefleri kadar tartışılmıyor oluşu da dikkat

çekici… Uyum konusu çıktılar, süreçler ve vizyon
olarak üç ayrı kategoride dile getirilmiş.

Meksika’nın 2030 itibari ile sıfır ormansızlaşma

hedefi çıktılar, Gambia’nın uyum konusunu diğer
politikalara entegre hedefi süreçler kategorilerine

örnek gösterilmiş. Türkiye uyuma yer vermeyen
ülkelerden (!)

http://www.wri.org/blog/2015/11/new-climate-

plans-adaptation-no-longer-overlooked-
issue?utm_campaign=socialmedia&utm_source=f

acebook.com&utm_medium=wri-page

INDC’ler &	Uyum
REC Türkiye A’dan Z’ye İklim 
Değişikliği Başucu Rehberi 
Güncellendi!
Yeni bilimsel bulgular, 2015 yılında imzalanması
beklenen Yeni İkim Anlaşması, hızla gelişen Avrupa

Birliği politikaları ve Türkiye’nin Kyoto Protokolü’nde

yer alma süreci de gözetilerek raporumuz yeniden
yayımlandı.

Rehberin ana amacı iklim değişikliği ile ilgili başucu

yayını olmak. İklim değişikliği ile ilgili detaylı bilgi

almak ve konuyla ilgili çalışma yapmak isteyenlerin
(kamu kurumlarından özel sektöre, üniversite

öğrencilerinden konuya ilgili yurttaşlara) başvuracağı
bir yayın olmaya devam edeceğini ümit ediyoruz. REC

Türkiye (www.rec. org.tr) web sitesinden rehberler

bölümü altında eski ve yeni versiyonlara ulaşmak da
mümkün.

http://rec.org.tr/dyn_files/42/6492-AdanZye-

IklimDegisikligi-Basucu-Rehberi.pdf

Bizi	Takip	Edin Sorularınız & yorumlarınız için: info@rec.org.tr 
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Dünya Liderleri 

geleceğimiz için toplandı 
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Dünya Liderleri COP21’de Aile Resminde Bir Araya Geldi  
COP21 eşi benzeri görülmemiş yüksek bir katılımla Paris’te başladı. Yaklaşık 40 bin delege ve üst düzey karar alıcının yanı sıra 150 ülke liderinin 
de şahsi katılımı, zirveye atfedilen önemi yansıtmak açısından çarpıcıydı. BMİDÇS Sekretarya Başkanı Christiana Figueres yaptığı açılış 
konuşmasında karar alıcılara “Hiçbir zaman bu kadar büyük bir sorumluluk bu kadar az kişinin ellerinde olmamıştı. Dünya sizi izliyor. Dünya sizi 
sorumlu tutuyor” diyerek seslendi (konuşma metnine buradan ulaşabilirsiniz). Dünya liderlerinin her biri eş zamanlı gerçekleştirilen iki panelde 
podyumdaki yerlerini aldı ve ortak çözüm arayışına dair ülkelerinin önceliklerini ve desteğini vurguladı. İşte öne çıkanlar: 

F. Hollande: “Bu bir barış 
konferansı.”  
A. Merkel: “Gelişmekte 
olan ülkeleri gözetmeliyiz.”  
R.T. Erdoğan: “Gelişmiş 
ülkeler sorumluluk almalı.”  
Obama: “İklim 
değişikliğine dur 
diyebilecek son nesiliz.” 

Dünya Liderleri “Aile Portresi” 
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1 Aralık Salı günü 
Programında Neler 
var? 

Günün Programı 

Zirvenin 1 Aralık Salı günü 
programının genel hatları şu 
şekilde: 
 
10:00-11:00 
� Sözleşme Taraflar Toplantısı 

(COP 19) Genel Kurulu Açılış 
� Kyoto Protokolü Taraflar 

Toplantısı (CMP 9) Genel 
Kurulu Açılış 

11:00-11:30 
� Ortak COP/CMP Ortak 

Açıklamaları 
� Sözleşme Yürütme Yardımcı 

Organı Genel Kurulu (SBI 39) · 
 
15:00-18:00 
• Bilimsel Ve Teknik Danışma 

Yardımcı Organı Genel Kurulu 
(SBSTA 39) Açılış 

Gün boyu etkinlikler 
• Lima- Paris Eylem Gündemi 
 
 
 
 

Dikkat! Zirve programı sürekli güncellenmekte olduğundan en güncel bilgiler için şu bağlantıya gitmenizi 
öneriyoruz: http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php  
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Fosil Yakıt Teşvikleri Reformu 
Bildirisi Paylaşıldı 

Yaklaşık 40 hükümet, yüzlerce özel sektör ve 
uluslararası kuruluş temsilcisinin fosil yakıt 
teşviklerinin sona erdirilmesi için imzaladığı 
bildiri Yeni Zelanda Başbakanı John Key 
tarafından BMİDÇS Sekretarya Başkanı 
Figueres’e takdim edildi. Fosil Yakıt Desteği 
Reformu Bildirisi, teşviklerin aşamalı olarak 
azaltılması için uluslararası toplumun şeffaf, 
iddialı ve sosyo-ekonomik olarak en 
dezavantajlı kesimlere destek olacak şekilde 
çalışmaya davet ediyor. Norveç Başbakanı Erna 
Solberg teşviklerin iklim değişikliği ile 
mücadelede ihtiyaç duyulan iklim 
finansmanının karşısında, yani negatif iklim 
finansmanı olduğunu açıkladı. Oturumun 
kaydını buradan izleyebilirsiniz. 

Fosil Yakıt Teşviklerine Son 

İş dünyasının iklim yatırımlarına yönelik 
olan bu temiz teknoloji girişimi Bill Gates, 
Beyaz Saray ve Fransa Cumhurbaşkanı 
Hollande tarafından duyuruldu. Aralarında 
ABD, Suudi Arabistan, Brezilya, Hindistan, 
Japonya ve Çin’in de olduğu 20 dünya 
ekonomik devinin imzasını attığı Mission 
Innovation , devletlerin AR-GE bütçelerini 
2020’ye kadar ikiye katlayarak $20 milyara 
çıkarmasını ve şirketlerin de bu 
kapsamdaki yatırımlarını artırmasını 
içeriyor. Amaç, temiz ama aynı zamanda 
ucuz enerji teknolojileri geliştirerek pazar 
payını arttırmak ve böylece emisyonları 
azaltırken artan nüfusunun enerjiye 
erişimini garantilemek.  

Hindistan’ın kuruluş sürecinde büyük rol 
oynadığı “Güneş İttifakı” belirgin şekilde 
güneş enerjisi potansiyeli olan ülkeler 
arasında işbirliği ve deneyim paylaşımı 
platformu olması amacı ile hayata geçirildi. 
Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ve 
Hindistan Başbakanı Narendra Modi 
tarafından duyurusu yapılan ve 120 ülkenin 
dahil olduğu projede Hindistan, Fransa’nın 
yanı sıra Brezilya, Etiyopya, Mauritius, 
Nijerya, Hollanda, Endonezya, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Fiji gibi ülkelerin öne çıkan 
rolleri bulunmakta. Güneş enerjisi potansiyeli 
pek çok ülkeye kıyasla daha fazla olan 
Türkiye’nin “Güneş İttifakına” dahil olup 
olmayacağını ise zaman gösterecek. 
Oturumun kaydını buradan izleyebilirsiniz. 
 

Görevimiz Yenilikçilik 

Görevimiz Yenilikçilik:  
Özel Sektörün İklim Hedefi 

Güneş İttifakı Kuruldu! 

COP21 Güneş İttifakının 
Doğuşuna Sahne Oldu 
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COP21’e katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Fatma Güldemet Sarı, küresel iklim 
değişikliği meselesinin sadece bizim 
neslimiz için değil, aynı zamanda gelecek 
nesiller için de büyük bir tehdit arz ettiğini 
vurguladı. Bakan Sarı, küresel iklim 
değişikliği meselesinin sadece bizim 
neslimiz için değil, aynı zamanda gelecek 
nesiller için de büyük bir tehdit arz ettiğini 
vurguladı.  
“ Bundan sonraki süreçte yenilenebilir 
enerji çalışmalarımızı hızlandıracağız. 
Binalarımızı enerji verimli hale getireceğiz. 
2023 yılı yüzde 30 yenilenebilir enerji 
hedefimize şüphesiz ulaşacağız.” 
Açıklamanın tam metnine buradan 
ulaşılabilir. 

Bürokratlara ilave olarak, Türkiye’den STK ve 
akademisyenler de COP21’de yer alıyor. 
Düzenlenen bir yan etkinlikte İstanbul Politikalar 
Merkezi ve WWF Türkiye tarafından lanse 
edilen "Türkiye'nin Düşük Karbonlu Kalkınma 
Yolları” raporu sunumları gerçekleştirildi. 
Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Erinç Yeldan 
Türkiye’nin sunduğu ulusal katkı niyet beyanı 
(INDC) belgesindeki olağan senaryonun “olağan 
dışı” olduğunu ifade ederek, INDC çalışmasında 
kullanılan ekonomik büyüme projeksiyonlarının 
gerçeğin çok üstünde olduğunu söyledi ve 
ekledi: “Bu çalışmanın gerçekçi bir temele 
oturtulması gereklidir”. Toplantıda öne çıkan 
mesaj düşük karbonlu ekonomiye geçişin 
sanıldığının aksine Türkiye’nin kalkınmasına 
engel teşkil etmeyeceğiydi. Rapora buradan 
ulaşılabilir. 
 

“Temel sorumluluğumuz: Adil, 
etkin, kapsayıcı bir anlaşma” 

COP21 liderler oturumunda konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Paris 
Anlaşması’nda dengenin sağlanması 
amacıyla, azaltım ve uyum konuları eşit 
düzeyde ele alınmalı, sağlanacak 
desteklerle de uygulama güçlendirilmelidir. 
Bu konuda asıl sorumluluğu gelişmiş ülkeler 
üstlenmelidir. Kaliteli altyapı projelerinin 
hayata geçirilmesi, iklim değişikliğiyle ortak 
mücadelemize yardımcı olacaktır” şeklinde 
konuştu. Erdoğan, sözleşmede ‘ortak fakat 
farklılaştırılmış sonuçlar’ ilkesinin muhafaza 
edilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmanın 
tamamına ve video kaydına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

Türkiye’nin Pozisyonu 

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Sarı:“Beyaz Bir Sayfa Açtık” 

Çevre ve Şehirclik Bakanlığı 

“Türkiye'nin Düşük Karbonlu 
Kalkınma Yolları” yan etkinliği 

Türkiye’nin Düşük Karbonlu 
Kalkınma Yol Haritası 
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COP21’in ilk günündeki ilgi çeken bir diğer 
oturum Karbon Fiyatlandırma Paneli oldu. 
Dünya Bankası ve IMF’in ABD ve Çin 
önderliğinde düzenlediği bu oturum 
kapsamında dünya liderleri karbona 
uluslararası ölçekte fiyat belirlenmesi için 
davet edildiler. Daha önce karbon 
fiyatlandırma konusu üzerine bu düzeyde 
bir toplantı gerçekleştirilmediğini 
hatırlatmakta fayda var.  
 
Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
 
 
 

Almanya, Norveç ve Birleşik Krallık, 
Kolombiya’daki ormansızlaştırmanın 
durdurulması için 300 milyon dolarlık 
finansman yardımı yapma kararı aldıklarını 
açıkladı. Bu yardımı “sonuca dayalı ödeme” 
sistemi çerçevesinde yapmayı 
planladıklarını açıklayan devlet yetkililerine 
ek olarak Brezilya ve Norveç arasında 
2008’den bu yana devam eden işbirliğinin 
de 2020 yılına kadar genişletildiği haberi 
geldi. Norveç 2008 yılından bu yana 
Brezilya’daki ormansızlaştırmayı önlemek 
için yürütülen projelere yaklaşık 1 milyar 
dolar finansman yardımında bulunmuştu. 
Daha fazlası için Ortak Deklarasyon’a 
danışabilirsiniz. 

Karbon Fiyatlandırma 
Paneli  Ormanlar & İklim Değişikliği Küresel Isınma 2 Derece 

Altında Dizginlenebilir 
Climate Interactive ve MIT Sloan 
araştırmacıları tarafından yürütülen bir 
çalışmanın 30 Kasım’da yayınlanan 
sonuçlarına göre küresel sıcaklık artışı ulusal 
katkı niyet beyanlarının sıkı şekilde 
denetlenmesi, gözden geçirilmesi ve 
hedeflerin gittikçe daha iddialı hale 
getirilmesi sayesinde 2 derecenin altında 
dizginlenebilir.   
 
Araştırmaya buradan ulaşmak mümkün. 

2°C hala mümkün! 

Karbon piyasaları Ormanlara finansman 
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Rusya ve Türkiye En fazla 
“Sıcak Havaya” Sahip 2 Ülke 

Melburne Üniversitesi araştırmacılarının dün 
açıkladığı araştırma sonuçlarına göre ülkelerin 
sundukları ulusal katkı niyet beyanları (INDCs) 
incelendiğinde Rusya ve Türkiye’nin baz 
aldıkları senaryolar bakımından en fazla “sıcak 
hava”ya sahip iki ülke oldu. Bunun anlamı şu, 
her iki ülke de INDC’lerinde sundukları azaltım 
senaryolarında aslında olağan senaryoya göre 
daha fazla sera gazı salım artışı yapacaklar. 
Aradaki farkı “sıcak hava” olarak tanımlayan 
araştırmacılar ülkelerin INDC’lerini inceleyerek 
bir sıralama oluşturmuşlar. Araştırma 
sonuçlarına buradan ulaşılabilir. 

Rusya ve Türkiye’de “Sıcak Hava” 

İklim değişikliği ile mücadeleye darbe 
vuran politikaları tercih eden ülkelere İklim 
Eylem Ağı (CAN) tarafından COP esnasında 
verilen geleneksel ödüllerden ilkini Belçika 
ve Yeni Zelanda paylaştılar. Yeni Zelanda 
Başbakanı John Key’in fosil yakıt 
teşviklerine son bildirisinde aktif rol 
üstlenirken diğer yandan Yeni Zelanda’nın 
fosil yakıt teşviklerinde dünya 
liderlerinden olması ödülü bu ülkeye 
getirdi. Belçika da AB iklim politikalarının 
gerisinde kalışından ötürü ödüle layık 
görülmüş oldu. Ödüllere ve sebeplerine 
dair detaylı açıklamalar için CAN-Günün 
Fosili sayfalarına danışılabilir..  

COP21 her anlamda tarihi ve büyük bir 
konferans. Toplamda 196 tarafın müzakere 
edeceği konferansa akredite olabilen 3 bin 
gazeteci ile sivil toplum ve araştırma 
kuruluşları, uluslararası organizasyonlar ve 
özel sektörden 40 bin katılımcı eşlik ediyor. 
Bu da COP’lar genelinde rekor karbon ayak 
izine ulaşılacağı anlamına geliyor. 
Güvenlik önlemleri maksimumda: Paris 
genelinde 120 bin polis ve asker gücü 
kullanılıyor. COP21’in toplam bütçesi €187 
milyon. Bunun €79.5 milyonu 12 gün boyunca 
katılımcıları konferans alanı Le Bourget’ye 
toplu taşıma ile ulaştırma bedeli. COP21 ile 
ilgili diğer figürlere buradan ulaşılabilir. 

Günün Fosilleri 

Günün Fosilleri Ödülü: 
Belçika & Yeni Zelanda 

Sayılarla COP21 

Sayılarla COP21 
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İklim Değişikliği CEO Anketi 

Müzakereleri ve Yan 
Etkinlikleri Kaçırdım diye 
üzülmeyin! 
 
COP21 kapsamında düzenlenen oturumlara 
BMİDÇS websayfasından ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
 

İklim Zirvesini Canlı Takip Edin 
REC Türkiye İklim Değişikliği 
CEO Algı Araştırması Raporu 

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması” konulu çalışma 
tamamlanarak, sonuçlar rapor haline getirildi. Raporun en 
önemli bulgusu: "Türk İş Dünyası iklim değişikliğiyle 
mücadeleye hazır!« 
 
REC Türkiye ve TÜSİAD işbirliği ile kurulan İklim Platformu, 
Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişinde lider tutum 
sergileyen üye şirketleri desteklemeye devam ediyor.  
  
Bu çerçevede yürütülen “İklim Değişikliği CEO Algı 
Araştırması” konulu çalışma tamamlanarak, sonuçlar rapor 
haline getirildi. 
 Raporda, şirketlerin iklim değişikliği ve düşük karbon 
ekonomisine ilişkin farkındalıkları, etkilenme düzeyleri, 
strateji ve uygulama planları; CEO’lar tarafından 
değerlendirilmiştir.  Rapora buradan ulaşabilirsiniz. 
 

Bizi Takip Edin Sorularınız & yorumlarınız için: info@rec.org.tr  
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COP21 2.Gün 
İklim zirvesi ikinci gününde ısınmaya 
başladı. 
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Müzakereler Isınmaya Başladı 

COP21’in ilk gününe dünya liderleri dikkat çeken söylevleriyle 
damga vurmuştu. Öyle ki çoğu gözlemci ve uzman iklim 
zirvelerinde uzun zamandır bu kadar iyimser ve hedefe 
yönelik bir atmosfer görmediklerine vurgu yapıyor. Ancak 
COP21’in başarı göstergesi ortaya çıkacak anlaşma metni ve 
içeriği olacak. Delegelerin 50 sayfalık taslak metnin içindeki 
bine yakın noktayı cumartesiye kadar müzakere etmeleri 
gerekmekte... İstişareler sürerken konferans yan etkinlikler, 
ortaklıklar ve finansman duyurularıyla ısınmaya devam ediyor. 
Taraflar Konferansı ve Eş Zamanlı Taraflar Toplantısı (CMP), 
Uygulama için Yardımcı Organ (SBI) ve Bilimsel ve Teknolojik 
Danışmanlık için Yardımcı Organ (SBSTA) görüşmelerindeki 
ilerlemeler ve tartışmalı noktaları derleyeceğimiz notlarıı 
yarınki sayımızda okuyabilirsiniz. 

İklim zirvesi ikinci 
gününde ısınmaya 

başladı. 
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2 Aralık Çarşamba 
Programında Neler 
var? 

Program 

Zirvenin 2 Aralık Çarşamba günü 
programının genel hatları şu 
şekilde: 
 
10:00-13:00 
� Sözleşme Taraflar Toplantısı 

(COP 19) Genel Kurul 
� Kyoto Protokolü Taraflar 

Toplantısı (CMP 9) Genel Kurul 
 

15:00-18:00 
� Sözleşme ve Protokol Grupları 

Toplantıları 
� NAMA  
 
Lima-Paris Eylem Gündemi 
(LPAA) Etkinlikleri 
10:15-13:30 LPAA İklim Dirençliliği 
Oturumları 
15:00-18:15 LPAA İklim Dirençliliği 
Oturumları 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dikkat! Zirve programı sürekli güncellenmekte olduğundan en güncel bilgiler için şu bağlantıya gitmenizi 
öneriyoruz: http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php  
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Tarım ve İklim Değişikliği 
Alanında 6 Yeni Girişim 

Tarım, küresel sera gazı salımlarının 
%24’ünün kaynağı olduğu gibi iklim 
değişikliğinden en çok ve olumsuz etkilenen 
sektörlerden... Delegelerin resmi müzakere 
sürecine paralel oturum ve etkinliklerle 
ilerleyen Lima-Paris Eylem Gündemi 
ormansızlaştırmanın ardından tarım için 
duyurduğu girişimlerle güne damgasını vurdu. 
Çiftlik hayvanları, tarımda kullanılan 
toprakların verimliliği ve yutak etkisi, 
sürdürülebilir üretim metotları ile gıda kaybı 
ve atık azaltımı alanlarında altı yeni girişim 
başlatıldı. Yeni girişimler hakkında detaylı 
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: 
http://newsroom.unfccc.int/lpaa/agriculture/
press-release-lpaa-focus-agriculture-at-
cop21/  

Afrika & Yenilenebilir 
Enerji Yatırımları 

 
Afrika hükümetleri  yenilenebilir enerji yatırımlarını 
hızlandıracak iddialı planlarını kamuoyu ile paylaştı. 
2020 itibari ile 100GW, 2030 itibari ile 300GW’lık 
kapasiteye ulaşmayı planlayan liderler Afrika 
Yenilenebilir Enerji İnisiyatifi’ni (AREI) duyurmuş 
oldu. İnisiyatif Afrika’nın düşük karbon ekonomisine 
geçisini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu girişime paralel 
olarak Fransa, Afrika’daki yenilenebilir enerji 
yatırımlarını desteklemek için 2016-2020 sürecinde 
sağlanmak üzere 2 milyar Euroluk bir finansman 
paketi üzerinde anlaşıldığını  duyurdu. Bu rakam 
Fransa’nın önceki dönemlerde sağladığı desteğin %50 
daha fazlasına tekabül ediyor. Detaylı bilgi için:  
http://newsroom.unfccc.int/financial-flows/france-
to-invest-2-billion-euros-in-renewables-in-africa/ 
 
 

Tarım Girişimi Finansman 

Yeni Zelanda Doha 
Değişikliğini kabul etti 

BMİDÇS’ye taraf ülkelerin 2012 yılında 
Katar’da aldıkları kararla Kyoto 
Protokolü’nün 2013-2020 arasını kapsayan 
ikinci  dönemi başlamıştı. Doha  Değişikliği 
olarak da bilinen bu kararla beraber 
2020’de devreye girecek yeni anlaşma 
öncesi salım azaltım hedeflerinde bir 
sapma yaşanmaması hedeflenmişti. 
Protokolün ilk döneminde yer alan ama 
ikinci dönemine imza atmadığı için oldukça 
eleştirilen Yeni Zelanda 30 Kasım’da 
değişikliği onaylayanlar ülkeler arasına 
katılması olumlu karşılandı. Daha fazla bilgi 
için: http://newsroom.unfccc.int/unfccc-
newsroom/new-zealand-accepts-kp-
amendment/  

Yeni Zelanda Kyoto 2’de 



BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ 
REC Türkiye 

COP21 Paris Güncesi 
21. Taraflar Konferansı (COP21) Güncesi – Sayı: 2 – 2 Aralık 2015 

INDC’ler Bu Halleri ile 
Yetersiz Kalıyor 

BMİDÇS Sekreteryası tarafından hazırlanan 
ulusal katkı niyet beyanlarında vurgulanan 
hedeflerin tamamının değerlendirmeye 
alındığı sentez raporu taraflara tanıtıldı. 
Sentez raporuna göre INDC’lerde sunulan 
hedeflerin 2 derece hedefi ile uyumlu 
olmadığı açıkça belirtiliyor. Sunumda 
INDC’lerdeki hedeflerin toplamının 2030 yılına 
dek küresel salımlarda azalış trendine 
geçirmeye yetmediği; ancak salım artış hızını 
yavaşlatabileceği belirtildi. Tüm tarafların 
INDC hedeflerini daha iddialı hale 
getirmesinin kritik olduğu açıkça vurgulandı.  
Daha detaylı bilgi için: 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/
eng/07.pdf  

INDC’ler Yetersiz 

Türkiye, İklim 
Değişikliğinden En Çabuk 
Etkilenecekler Arasında 
Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisinin 
düzenlediği yan etkinlikte dikkati çeken 
bir ayrıntı Türkiye’yi yakından 
ilgilendiriyor. 2040 yılı itibari ile Avrupa’yı 
vuracak rekor sıcaklıkların her iki yılda bir 
kendini göstermesi bekleniyor ve Türkiye 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden 
“en çabuk” etkilenebilecek ülkeler 
arasında yer alıyor. Meteoroloji Ofisinin 
yan etkinliği doğrudan Türkiye üzerine 
analizleri içermese de paylaşılan 
etkilenebilirlik haritasında Türkiye’nin 
diğer ülkelere nazaran daha hızlı ve daha 
yıkıcı şekilde iklim değişikliğinden 
etkilenebileceği görülmekte.   

Met Office Yan Etkinliği 

Biyolojik Çölleşme Sözleşme Sekretaryası 
ev sahipliğinde 1-6  Aralık tarihleri 
arasında düzenlenecek oturumlarda  iklim 
değişikliği, sürdürülebilir arazi yönetimi ve 
biyo-çeşitlilik başlıkları altında yan 
etkinlikler düzenlenecek. Dün (1 Aralık) 
gerçekleştirilen toplantıda yedi farklı konu 
için oturumlar gerçekleştirildi. IISD 
tarafından hazırlanan oturumları 
özetleyen etkinlik bülteni için bilgi 
alabileceğiniz adres şu şekilde:  
http://goo.gl/Nz69nj 

 

Rio Sözleşmeleri  Etkinlikleri 

Biyolojik Çeşitlilik ve 
iklim Değişikliği  
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İklim Müzakelerinde 
Odadaki Filler 
COP21 gündemi her ne kadar kapsamlı 
gözükse de INDC’lere ve dolayısıyla resmi 
müzakerelere hala dahil edilmeyen iki unsur 
var: hava ve deniz taşımacılığı kaynaklı 
salımlar. Nitekim ne Uluslararası Denizcilik 
Örgütü (IMO) ne de Uluslararası Sivil Havacılık 
Örgütü (ICAO) Kyoto yükümlülüklerine 
rağmen sektörel salım kısıtlamaları 
konusunda anlamlı bir ilerleme kaydedemedi 
ve bu sektörlerden kaynaklı salımlar toplamda 
%80 artış gösterdi. Referans senaryoya göre 
salımları 2050’de %270’e ulaşacak bu artış iki 
sektörü salımlarda lider ilk on ülke arasına 
sokabilecek seviyede. Paris’ten çıkacak 
anlaşmada INDC’ler kapsamına alınmayan bu 
sektörlere SBSTA oturumlarıyla değinilmesi ve 
çözüm bulunması planlanıyor.  

Günün Fosili Yerine 
“Günün Işığı” seçildi 

1 Aralık’ta iklim değişikliği ile mücadeleyi yavaşlattığı 
düşünülen ülkelere verilen günün fosili ödülü yerine 
iklim değişikliği ile mücadeleye belirgin katkı yapan 
ülkelere “Günün Işığı” ödülü verilmesi konferans 
katılımcı ve takipçilerini bir anlamda sürprize uğrattı. 
CVF olarak bilinen İklim Değişikliğinden En Çok 
Etkilenebilecek Ülkeler Forumu yaptıkları 
deklarasyona izafen “Günün Işığı” ödülüne layık 
görüldü. CVF’yi oluşturan 43 ülkeyi temsilen ödülü 
Filipinler müzakerecisi Nereus Acosta Teslim aldı. 
CVF’nin deklerasyonunda, Paris anlaşmasının 
ekonomilerin tamamen karbonsuzlaştırılmasını ve 
2050 yılı itibari ile %100 yenilenebilir enerji hedefini 
içermesini destekleyen cümleler yer almaktaydı. CVF 
aynı zamanda iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle 
başa çıkabilmek için en güvenli gözüken eşik değerin 2 
derece yerine 1.5 derece olduğunun ısrarla altını 
çiziyor. 

Hava & Deniz Taşımacılığı 

Günün Işığı 

Yeni İzleme Araçları 
Tanıtıldı 
 Müzakereler devam ederken yan 
etkinlikler kapsamında iki yeni izleme aracı 
tanıtıldı. GFW Climate tropik ormanların 
yıkımına ve tropik ormanlarla bağlantılı 
sera gazı salımı verilerini  birleştirerek 
analiz yapma imkanı sunuyor. 
http://blog.globalforestwatch.org/2015/0
6/gfw-climate-global-forest-watch-
developing-new-app-to-track-carbon-
emissions-from-forest-change/  
Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü interaktif 
bir Gıda Güvencesizliği ve İklim Değişikliği 
Kırılganlık Haritası yayınladı. Birleşik 
Krallık Meteoroloji Ofisi ile beraber 
hazırlanan harita üzerinden 2080 yılında 
dek analizler gerçekleştirilebilmekte. 
http://www.metoffice.gov.uk/food-
insecurity-index/  

Yeni İzleme Araçları 
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Avrupa’nın Yeşil Başkentleri: Şehirlerin Rolü Kritik 
İklim değişikliği ile mücadele için küresel sera gazı salımlarının %70’inin gerçekleştiği şehirlerin 
rolünün kritik olduğunu vurgulayan Avrupa Yeşil Başkentleri oturumu gerçekleştirildi. Essen, 
Stockholm, Bristol, Kopenhag, Nantes belediye başkanlarının konuşmacı olduğu oturumda düşük 
karbonlu bir hayat kurgulanması için belediyelerin rolünün çok önemli olduğu belirtildi. Belediye 
başkanları örnek projelerinden bahsederek deneyim paylaşımında bulundu. Tamamı Avrupa Yeşil 
Başkenti ödülüne sahip şehirlerden gelen başkanlar, insanları düşük karbonlu tedbirlere 
yönlendirmek için katılımcı, şeffaf, bilim temelli bir yönetişime ve hayatı kolaylaştırıcı tedbirlere 
ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Kopenhag Belediye Başkanı’nın “şehrimizde insanlar daha çevreci 
olduğu için değil, biz bu seçeneği en hızlı ve en kolay hale getirdiğimiz için bisikletle ulaşımı tercih 
ediyor” söz alkış aldı. 

İklim Değişikliği & Kentler 

Devam Eden Kömür 
Yatırımları 2 Derece 
Hedefi ile Çelişiyor 
Climate Action Tracker, CoalSwarm’ın Kömür 
Takipçisi (http://endcoal.org/tracker/) 
aracından faydalanarak devam eden kömür 
yatırımlarının 2 Derece hedefini zayıflattığı 
yönündeki analizi paylaştı. Devam eden ve 
planlanan kömür santrali yatırımları 
gerçekleştirilirse 2 Derece eşik değeri için 
makul sayılacak rakamın %400 üzerinde kömür 
kaynaklı salım gerçekleşecek. Bu da hedefin 
tutturulmasının imkansız hale gelmesine 
yetiyor. Analizin detayları için: 
http://climateactiontracker.org/news/248/The
-Coal-Gap.html  

Kömür Yatırımları Mücadeleyi Baltalıyor 
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Hindistan yaklaşık 120 ülkenin ortak 
olduğu güneş ittifakı girişimi ile dikkat 
çekmiş ve takdir toplamıştı. Ama Enerji 
Bakanı Piyush Goyal, diğer ülkeler 
Hindistan’ın fosil yakıt ve özellikle 
kömür yakacağı gerçeğini kabul etmeli 
diyor. Aslında bu durum tam da 
gelişmekte olan ekonomilerin ikilemini 
özetliyor. Çünkü  kömür, yenilenebilir 
enerji yatırımlarından geri dönüş 
alınmadan, yani güneş enerjisi kömür 
fiyatlarıyla rekabet edemediği sürece, 
milyonlara elektrik erişimi sağlamanın 
ve endüstriyel kalkınmanın garantisi. 

Hindistan kömürsüz olmaz 
diyor 

Kalkınmakta olan görece küçük Latin 
Amerika ülkesi Nikaragua, Paris’ten çıkacak 
olası anlaşmayı yetersiz bulduğu için 
BMİDÇS Sekretaryasına ulusal niyet 
beyanını (INDC) sunmayı reddediyor. 
Şimdiye kadar 195 ülkeden 183’ü niyet 
beyanında bulundu. Ama Nikaragualı baş 
müzakereci Paul Oquist, gönüllülük esasına 
dayanan sistemin iklim hedefi olan 2 
derecelik artış sınırını sağlamada hiç de 
yeterli olmayacağını, niyet beyanı 
yapmanınsa yenilgiyi baştan kabul etmek 
olduğunu ve bu başarısız mekanizmayı 
meşrulaştırmak anlamına geldiğini 
savunuyor. Nikaragua’nın bu tutumu 
eleştirildiği gibi yapıcı değil yıkıcı mı yoksa 
sembolik ama anlamlı mı, siz karar verin. 

Nikaragua Birleşmiş 
Milletlere meydan okuyor  

Bir yanda Başkan Obama’nın iklim 
hedefleri doğrultusunda yaptığı arzulu ve 
iddialı konuşmalar, diğer yanda Amerikan 
özel sektörünün teknoloji atılımları var. 
Amerikan delegasyonunun kırmızı çizgisi, 
Baş Müzakereci Todd Stern’ün de 
defalarca belirttiği gibi, Avrupa Birliği’nin 
tam aksine, metnin hukuki bağlayıcılığının 
olmaması ve gönüllülük esasına dayanması 
gerekliliği. Bu belki de bir çelişkiden ziyade 
zorunluluk. Çünkü aksi taktirde, tıpkı Kyoto 
Protokolü’nde olduğu gibi, anlaşmanın 
Senato ve Temsilciler Meclisi’nden onay 
alarak yürürlüğe girmeme ihtimal var.  

ABD’nin müzakere pozisyonu 
ne tarafa düşüyor? 

İklim, enerji, kalkınma üçgeninde çelişkiler… 



Çanlar Herkes İçin Çalıyor! 

Müzakereleri ve Yan 
Etkinlikleri Kaçırdım diye 
üzülmeyin! 

İklim Zirvesini Canlı Takip Edin 

Yeni Kitap: Türkiye’de 
İklim Değişikliği Siyaseti 
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COP21 kapsamında düzenlenen oturumlara 
BMİDÇS  web sayfasından ulaşabilirsiniz: 
http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21 

COP21’i Yerinde Takip 
Eden Gazeteciler 

COP21’den bildiren gazeteciler 

Müzakereleri yerinde takip eden Türk 
gözlemcilerden gelen haberlerin derlendiği İklim 
Postası hesabı: https://twitter.com/iklim_postasi  
 
Twitter’da aktif ve COP21’i izleyen gazeteciler: 
John Vidal, Guardian (UK). Twitter: @john_vidal 
 Edward King, Climate Home (Europe). Twitter: 
@edking_CH 
Megan Darby, Climate Home (Europe). Twitter: 
@climatemegan 
Lisa Friedman, Climate Wire (Washington). Twitter: 
@LFFriedman 
Sophie Yeo, Carbon Brief. Twitter: @some_yeo 
Alex Morales, Bloomberg. Twitter: @alexJFmorales 
Coral Davenport, The New York Times. Twitter: 
@coralMDavenport 
Stian Reklev, Carbon Pulse. Twitter: @StianReklev 
Linh Do, The Verb. Twitter: @lmdo 
David Fogarty. Twitter: @FogartyClimate 
Fiona Harvey, Guardian. Twitter: @fionaharvey 
 John Upton, Climate Central. Twitter: @johnupton 
  

Nuran Talu tarafından kaleme alınan çalışma 
iklim siyasetine ilişkin başvurulabilecek 
kapsamlı bir kaynak. Kitapçılarda. 

Bizi Takip Edin Sorularınız & yorumlarınız için: info@rec.org.tr  
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Müzakerelerde Neler oluyor? 

Paris’te Pazartesinden bu yana devam eden iklim değişikliği zirvesinde 

müzakereler ilk günkü liderler oturumunun ardından ancak Salı günü 

resmen başlamış oldu. Salı ve Çarşamba günlerinde kaydedilen gelişmelerin 

çok sınırlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunun yanı sıra şeffaflık ve çok 

parçalı devam eden müzakere süreci eleştirilerin dozunun günden güne 

artmasına sebep oluyor. Müzakerelerde öncekilerden farklı olarak 

müzakere metni küçük parçalar halinde ayrı ayrı ve birbirine paralel 

ilerleyen oturumlarda tartışılıyor. Bu durum ev sahibi Fransa’nın stratejik 

bir seçimi, zira müzakere metninin Cumartesi öğlen vaktinde son haline 

geleceğini vaat etmişlerdi ve zamandan kazanmak istiyorlar. Sayıca görece 

küçük delegasyonlar bütün toplantılara yetişemediklerini belirtip bu 

durumun eşitsizlik yarattığı görüşünde. Bu parçalı yapı müzakere metninin 

anlamlı bir bütünlük taşımasına da engel oluyor. Müzakere metninin 

birleştirildiği durumda birbirleri ile çelişen ifadelerin olacağı eleştirisi sıkça 

dillendiriliyor. Bunun yanı sıra müzakerelerin gözlemci gruplara kapalı 
yapılıyor oluşu sivil toplumdan büyük tepki almaya devam ediyor. Yapılan 

protestolarda sivil topluma yalnızca ekranlardan takip imkanı sunulmuş 

olmasının katılımcılık anlamına gelmeyeceği; ülkelerin sorumluluklarından 

kaçmak için böyle bir yol seçtiği ifade edilmekte. Taslak anlaşma metni 

halen 50 sayfalık boyutundan daha kısa bir hale getirilmiş değil ve nihai 

olmaktan çok uzak. Ayrıca içeriğe dair de büyük tartışma alanları mevcut. 

Uzun dönemli hedef için 1.5 derece hedefini savunan küçük ada devletleri 

grubunun önerisini ABD, Suudi Arabistan, Hindistan, Oman ve Çin gibi 

devletler desteklenmedi. Suudi Arabistan 1.5 derece hedefinin “bilimsel 
olmadığı ve fazla alarmist kaçtığını” belirtti. Müzakere metninin son taslağı 
ise şu şekilde: http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/in-

session/application/pdf/_adp_compilation_3dec15.pdf  

COP21’de 3. gün sona ererken 
müzakerelerde neler oluyor?  

Öte yandan Ulusal Katkı Niyet Beyanlarının (INDC) 

değerlendirilmesi konusunda sıcaklık artışı hedefi yerine kümülatif 
sera gazı salım miktarına göre bir sentez tercihi iklim 

değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerin temsilcilerini kızdırdı. 
INDC sentez raporunda halihazırdaki INDC’lerin yetersizliği ve 3 ila 

4 derecelik bir artışa sebebiyet verebilecek olmalarından 

bahsedilmemesi tepki çekmeye devam ediyor.  

 
Türkiye ve Müzakereler 
Türkiye müzakerelerde kendi pozisyonuna dair diplomatik 

girişimlerde bulunuyor. Bu doğrultuda Kyoto Protokolünde tarafları 
gelişmişlik statüsüne göre ayıran Ekler yapısının kaldırılması ve 

kendini gelişmiş ülkelerden farklı olarak konumlandırılması 
yaklaşımı ve “özel şartlar” ifadesinin metne eklenmesi yönünde 

çabaları devam ediyor.  
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Yeşil İklim Fonu Ne Tür 
Projelere Verilecek? 
Yeşil İklim Fonu (GCF) inisiyatifi ile düzenlenen 

toplantıda GCF’den faydalanabilecek bir 

projenin nasıl olmalı sorusunun yanıtlarına 

odaklanıldı ve örnekler sunuldu. GCF adına 

sunum yapan Henrik Harboe geçmiş yıllardaki 
aktivitelerden bahsederek fonun şimdiye dek 

gerçekleşen başarılarını katılımcılarla paylaştı. 
GCF’nin iyi bir başlangıç yaptığını ancak fonun 

yapısal bir dönüşüm sağlamaya katkı 
sunabilmesi için hacminin katlanarak artması 
gerektiğini ifade etti. Proje seçimleri için 

bilimsel kriterler geliştirilmesinin şart olduğu 

vurgulanan toplantıda şu kriterler öne çıktı: 
somut azaltım ve uyum etkileri, iklime 

dayanıklı kalkınma, SDGler ile uyum, neden 

başka kaynaklar yerine GCF’den yararlanmak 

istendiğinin iyi açıklanmış olması ve finansal 

sürdürülebilirlik. 

http://www.greenclimate.fund/home 

 

BMİDÇS Teknoloji 
Mekanizması 
Sekreteryaya bağlı yapılardan Teknoloji 

Yürütme Komitesi (TEC)’nin Genel Sekreteri 

Kunihiko Shimada’nın ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen toplantıda iklim teknolojilerin 

gelişimi üzerine ayrıntılı bir değerlendirme 

yapıldı. TEC’in teknoloji geliştirilmesi 
konusundaki kolaylaştırıcı rolü, yenilenebilir 

enerji sistemlerinin geliştirilmesi bağlamında 

yarattığı ivme ve ulusal yenilikçilik 

mekanizmalarının geliştirilmesi için verilen 

destekler tanıtıldı. Konuşmacılar iklim değişikliği 
ile mücadelede kilit rolü olan teknolojilerin 

gelişmekte olan ülkelere transferinin 

kolaylaştırılması ve hızlandırılması noktasında 

daha fazla ivmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi. 
Teknoloji Mekanizması ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms

_page?TEM_home 

  

Yeşil İklim Fonu Teknoloji 

Lima-Paris Eylem 
Gündemi (LPAA) 
Dayanıklılığa Odaklandı 
Lima-Paris Eylem Ajandası (LPAA) odağı 
dirençlilik (resilience) kavramı oldu. Fransa 

önderliğinde çeşitli ülke, uluslararası 
organizasyon, finansör, şirket ve sivil toplum 

kuruluşlarından oluşan yaklaşık 290 üyeli bir 

koalisyon “Su ve İklim Değişikliğine Uyum 
Paris Paktı”nı hayata geçirdi. Paktın amacı 
nehir havzaları, denizler ve okyanuslar gibi 

su kaynaklarının kullanımı ve yönetiminin 

iklim değişikliği etkilerine dayanıklılığını ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ile 

uyumunu sağlamak olarak açıklandı. Teknik 

destek bütçesi 20 milyon dolar olan 

ortaklıkların 1 milyar dolarlık finansmana 

erişmesi planlanıyor. Türkiye platformda yer 

almıyor.  

www.newsroom.unfccc.int/lpaa 

Lima-Paris Eylem Ajandası 
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Çin’den Kömür 
Santrallerinde Temizlik 
Açılımı 
Sera gazı salımlarında olduğu gibi 

yenilenebilir enerji yatırım ve üretiminde 

de dünya birincisi Çin, işlettiği kömür 

santrallerinden çıkan kirleticilerin miktarını 
2020 yılına kadar %60 oranında 

azaltacağını duyurdu. Bu büyük duyurunun 

ardından aynı zamanda 2020’ye kadar 

enerji tasarrufu standartlarına uymayan 

termik santrallerin kapatılacağı haberi 

paylaşıldı. Çin, böylece 100 milyon ton 

daha az kömür kullanacak ve karbondioksit 

salımlarını 180 milyon ton değerinde 

azaltacak. Bu duyuruların ardından 

müzakere koridorlarında ve dışında 

herkesin gözü bir diğer dev olan ancak 

müzakerelerde görece daha az aktif 

Hindistan’a dönmüş durumda. 

Çin & Kömür 

Ülkeler ekonomik 
önceliklerle hareket ediyor 

BM İklim Şefi Cristina Figueres’e göre; 

«Dünya liderlerinin temel amacı “dünyayı 
kurtarmak” değil, kendi ekonomik 

çıkarlarını gözetmek. Çünkü siyasette 

bundan daha güçlü bir itici güç yok.» 

Figueres’in senelerden beri ilk defa bu 

kadar ivme kazanan müzakereleri 
realpolitik ve pragmatik bir açılıma 

bağlaması bazılarını hayal kırıklığına 

uğratabilir. 

 

Ancak görünen o ki iklim değişikliği 
etkilerinin toplumlara ve ekonomilere 

verdiği zararlar projeksiyonlarda kalmayıp 

somut bir şekilde hükümetler üzerinde 

baskı oluşturdukça liderlerin aciliyet ve 

eylem vurguları da artıyor. 
http://goo.gl/6adWsG 

Figueres’in Stratejisi 

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden 

korunabileceğimiz kapasite sınırlı… Bu 

durumda kabul edilebilir bir sıcaklık 

limitinde anlaşılması gerekiyor. Bu limit 

daha önce 2 derece olarak belirlenmişti. 
Bu, bilimsel olarak yapılan araştırmalardan 

çıkan sonuçlar arasından politika olarak 

tercih edilmiş bir seçenek. Yapılandırılmış 

Uzman Diyaloğu (SED) bu hedefin bilimsel 

temellerini sürekli olarak incelemek ve 

görüş bildirmek amacı ile kurgulanmış bir 

araç. Nihai görüşü 2 derece hedefinin 

sanıldığı kadar güvenli olamayacağı 
yönünde. İklime Kırılgan Ülkeler Forumu 

(CVF) bu görüşe sahip çıkıyor ve 

“bariyerin” (guardrail) 1.5 dereceye 

çekilmesini savunuyor. 

http://www.thecvf.org/forum-statement-

in-the-2013-2015-review/ 

2 Derece Hedefi 

2 Derece Hedefi Mercek 
Altında 
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Müzakerelerdedeki Kilit: 
Finansman 

Endişeli Biliminsanları Birliği temsilcisi Alden 

Meyer, finansman konusundaki ilerlemelerin 

Paris müzakereleri için kilit olduğunu belirtti. 

Meyer müzakerelerin ilk 3 gününde maalesef çok 

ilerleme kaydedilmediğini de hatırlatarak, 
gelişmiş ülkelerin daha önce koyulan 100 milyar 

dolar/yıl hedefinde üzerlerine düşen sorumluluğu 

almaktan kaçındığını belirtti. ABD Baş 

Müzakerecisi Todd Stern’in 2020 sonrası iklim 

finansmanı konusu açık uçlu bir soru olarak 

kalacak açıklamasının ardından gelişmekte olan 

ülkelerde finansman konusunda endişeler hakim 

olmaya başlamıştı. Uzmanlar sadece finansman 

değil, sorumlulukların farklılaştırılması, kayıp ve 

zararların karşılanması gibi konularda da 

somutlaşma yönünde bir gidişat olmamasını 
endişe ile karşılıyor. 

İklim Finansmanı 

Dr. James Hansen kaya 
gazı ve karbon ticaretini 
çözüm değil 

Eski NASA Goddard Enstitüsü Başkanı ve 

iklim bilimi bağlamında tüm dünyanın 

tanıdığı bilim insanı Dr. James Hansen 

Paris’te yaptığı konuşmada İngiltere başta 

olmak üzere kaya gazı ve hidrolik fraksiyon 

yöntemleri kullanan ülkeleri eleştirerek 

onların iklim değişikliği ile mücadeleye balta 

vurduklarını belirtti. Saygın bilim adamı, 
karbon ticaretinin çözüm olmadığını söyledi. 
Karbon vergisi ile ilgili olumlu düşüncelere 

sahip olduğunun da altını çizen Hansen bu 

seçeneğin etkili olabileceğini belirtti. 

http://www.carbonbrief.org/dr-james-

hansen-uk-is-screwing-its-children-with-

fracking-policy 

 

Kaya Gazı Eleştirisi 

İklim müzakerelerinde üzerinde anlaşması 
zor olacağı düşünülen bir diğer konu 

INDC’lerin nasıl bir değerlendirme 

sürecine tabi olacağı konusuydu. Bu 

konudaki ilerlemeler 5 yılda bir 

değerlendirme yapılacağına işaret ediyor. 

185 ülkenin farklı vizyonlarının olduğu bu 

konuya dair Çin, ABD, AB gibi büyük 

kirleticiler 5 yıllık değerlendirme önerisine 

destek vermekte. Hindistan bu konuda 

hala çekimserliğini korurken Fransa 

Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ilerlemede 

çok sınırlı kalındığını ve müzakerelerin 

hızlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıntılı 
bilgi için: 

http://www.theenergycollective.com/davi

dhone/2295080/cop21-5-years-better-10  

INDC Değerlendirmesi 

5 Yıllık Değerlendirme 
Sinyali 
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İklim Adaleti gerekli 

İklim değişikliği ile mücadelenin aciliyetine 

dikkat çekmek için Roma’dan Paris’e 60 

günde yürüyerek ulaşan eski Filipinler 

başmüzakerecisi ve şimdiki iklim aktivisti Yeb 

Sano iklim değişikliği müzakerelerinin 

gidişatından oldukça kaygılı. İklim değişikliği 
ile mücadelenin sadece müzakere 

salonlarında değil, aktif bir şekilde sivil 

toplum mücadelesi ile salonların dışında 

başarıya ulaşacağını vurguluyor. 

Tüm dünyanın tanıdığı ve iklim 

değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin sesi 

olarak da tanınan Sano, İklim değişikliği ile 

mücadelenin aynı zamanda sosyal adalet 

savaşı olduğunun altını çiziyor, her ülkedeki 
en zengin %10’luk kesimin sera gazı 
salımlarının yarısından sorumlu olduğuna 

dikkat çekiyor ve ekliyor: iklim adaleti; 
hemen, şimdi! 

Finansman tartışması  

Hindistan Ekonomi Bakanlığının COP21 devam 

ederken yayımladığı bir araştırma raporuna 

göre iklim finansmanı konusunda gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler arasında halihazırda 

oluşmuş çatlaklar iyiden iyiye arttırmış 

durumda. OECD’nin iklim finansmanı ile ilgili 

olarak kaleme aldığı raporu eleştiren Hintli 

yetkililer OECD’yi rakamları “abartmakla” 

suçladı. Gelişmekte olan ve iklim değişikliğinin 

etkilerine en açık ülkelere yapılacak maddi 

yardımlar ile ilgili olarak gelişmiş ülkelerin 

sorumluluktan uzak davrandığına dikkat çeken 

raporda gerçeklere yer verilmediği 
savunulmakta. OECD’nin raporunda 

hatırlanacağı üzere 2013-2014 sürecinde 57 

milyar dolarlık bir finansman kaynağının 

mobilize edildiği ifade edilmekteydi.  

Yeb Sano Uyardı Finansman 

Türkiye Günün Fosili 
Ödülünde 2.’lik Aldı 
İklim Eylem Ağının (CAN) müzakereler 

boyunca her gün iklim değişikliği ile 

mücadelede kötü performans verdiği 
düşündüğü ülkelere verdiği Günün Fosili 

ödüllerinde dün itibari ile birincilik Belçika, 
Y.Zelanda ve IMO (Uluslararası Denizcilik 

Örgütü) & ICAO’ya (Uluslararası Sivil 

Havacılık Organizasyonu) giderken; 

Türkiye ikincilik “ödülünü” aldı. 
Türkiye’nin iklim değişikliği ile 

mücadelede üstüne düşeni yeterince 

yapmadığını düşünen sivil toplum 

temsilcileri, iklim finansmanı ve özel 
şartlarının tanınması beklentileri olan 

Türkiye heyetinin bu noktalar dışında 

daha fazla söz almıyor olmasını 
eleştirdiler.  

Günün Fosili Ödülü 
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Naomi Klein “Adil Enerji Dönüşümü” Manifestosunu Açıkladı 
Dünyaca ünlü gazeteci ve aktivist Naomi Klein ve “Bu Her Şeyi Değiştirir” ekibi Paris’e çıkarma 

yaptı. Sivil toplum temsilcileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan ve resmi programda yer almayan 

yan etkinlik 400 kişilik bir katılımcı kitlesi tarafından dikkatle izlendi. Kanada’da iklim ve enerji 

adaleti açısından uygun bir enerji dönüşümü devrimi nasıl olur sorusuna yanıt olarak şimdiye dek 

görülmemiş ölçüde katılımcı ve dezavantajlı grupları kapsayıcı şekilde geliştirilen LEAP 

Manifestosunu ve proje fikrini paylaşan Klein, liderleri beklemek için vakit olmadığını, dünyanın her 

yerinde değişime toplumların önderlik etmek durumunda olduğunu söyledi. Sivil toplum ve 

aktivistlerdeki artan hareketlilik önümüzdeki günlerde Paris’in ısınacağını gösteriyor.  

Naomi Klein: Adil Enerji Dönüşümü Manifestosu 

Müzakerelerden kısa kısa  

Aralarında Arjantin, Hindistan ve Çin’in de yer 

aldığı “Benzer Düşünen Gelişmekte Olan 

Ülkeler” Grubu adına konuşan Malezya, 

konferanstaki bazı istişarelerin henüz ilk 

müzakere gününden kapalı kapılar ardında 

yapılmasına tepki gösterdi. 
 

Hindistan, Tuvalu ve Küba eş zamanlı ve aynı 
başlıklar üzerine yapılan görüşmelerin yeterli 

kaynağı olmayan delegeleri zorladığı 
görüşünde.  

 

77’ler Grubu ABD diplomatlarının Başkan 

Obama’nın söylevlerini görüşmelere 

 yansıtmasını talep ediyor.  

Müzakerlerden Notlar 
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Fosil Yakıtlara Yatırımların Sonuna Geliniyor 

2 Aralık Çarşamba gününün en çok beklenen 

yan etkinliklerden birisi iklim değişikliği 
aktivizminin en büyük gruplarından 350.org’un 

düzenlediği Fosil Yakıtlara Yatırımların Son 

Ermesi için Momentum etkinliğiydi. Geçtiğimiz 

yılda 2.6 trilyon dolarlık hacme sahip yatırımın 

farklı biçimlerde fosil yakıtlara 

aktarılmasınından vazgeçildiği vurgulanan 

toplantıda Rockefeller Vakfı, London School of 

Economics gibi son zamanlarda fosil yakıt 
yatırımlarını sona erdiren kurumlardan gelen 

konuşmacılar neden fosil yakıt yatırımlarının 

sona ermesi gerektiğini anlattılar. 

“Fosil Yakıtlara 
Yatırımların Sona 
Ermesi için Momentum” 

Bizi Takip Edin Sorularınız & yorumlarınız için: info@rec.org.tr  
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İnişler, Çıkışlar, Alternatifler COP21’de 4. Gün: 
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Türkiye “özel koşullarını” savunuyor 

Paris’teki müzakerelerde ulusal katkıların yeterli olmayacağının kabul 
edilmesine karşın iyimserlik artmaya başladı. Müzakerecilerin ne 
şekilde olursa olsun bir anlaşma imzalanacağına dair inancı ve isteği 
iyimserliğinin nedeni.  
Müzakerelerde, ulusal katkıların belirli bir zaman döngüsü ile 
yenilenmesi ve hedeflerin daha da arttırılması gündemde. Küresel 
sıcaklık ortalamasındaki kaç derecelik artışa tekabül edeceği konusu 
gündeme geldikçe iyimserlik iniş ve çıkışlar yaşıyor.  4.gün içerisinde 
müzakere metnine son şekli verme çabaları sürerken kayıp ve  
zararların karşılanması, finansman, karbonsuzlaşma hedefi gibi kilit 
alanlarda bir uzlaşı yok. Hatta zaman zaman tansiyonun yükseldiğini 
belirtmek gerek; G77 uyumla ilgili tartışmaları terk etti ve uyum 
finansmanı konusunda gelişmiş ülkeleri samimiyetsizlikle suçladı. 
Tansiyonun ara ara yükselip alçaldığını, ancak müzakereleri raydan 
çıkaracak büyüklüğe henüz ulaşmadığını belirtmekte fayda var. 
Gruplarda neler olduğuna gelecek olursak:  
 
ADP Temas Grubu: Climate Vulnerable Forum’un (CVF) 1.5C derece limiti 
için yaptığı çağrı üzerine tartışmalar devam ediyor. IPCC’den bu konuda 
özel bir rapor hazırlanması istenecek. Görev süresini tamamlayacak 
ADP’nin yerini APO (Ad hoc Working Group on the Paris Outcome – Paris 
Nihai Çıktısı için Geçici Çalışma Grubu) alacak ve çalışmalarına 2016’da 
başlayacak.  
 
Tüm taraflar yeni anlaşmanın sorumluluklardaki farklılaşmayı 
(differentiation) yansıtması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak bununla 
ne kast edildiği somutlaştırılamıyor.  

COP21’de 5. gün sonunda müzakerelerde 
hangi gelişmeler kaydedildi? 

Küçük Ada Devletleri (SIDS) ve En Az Gelişmiş Ülkelerinin (LDC) “özel 
koşullar” dahilinde değerlendirilmesi gerekliliği de destek görüyor, 
ama henüz anlaşma metnine dahil olması kesin değil. 
Hatırlanabileceği üzere Türkiye’nin stratejisinde de “özel koşullarını 
kabul ettirmek var.  
 
Müzakerelerin en çok fikir ayrılığına neden olan ve iklim 
değişikliğinden en çok zarar görecek gelişmekte olan ülkeleri 
etkileyecek kayıp ve zarar ve iklim finansmanı başlıkları ile alakalı 
henüz elle tutulur gelişme yok.   
 
Spin-off gruplarında özellikle finansman konusunda bir çok tarafın 
gelişme kaydedilmemesinden endişe duyduğunu dile getirmesiyle 
başlığın siyasi düzeyde yapılacak istişarelere bırakılabileceği sinyali 
verildi. Anlaşmanın «İlkeler» bölümünde insan hakları ve cinsiyet 
eşitliğinin referans gösterilmesi için bir çok taraf talepte bulundu.  
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5 Aralık Cumartesi 
Programında Neler Var? 

Program 

Zirvenin 4 Aralık Cumartesi günü programının 
genel hatları şu şekilde: 
 
10:00-13:00 
� Sözleşme ve Protokol Organları Grup 

Toplantıları 
 
15:00-18:00 
� SBSTA: Oturum Kapanışı 
� SBI: Oturum Kapanışı 
 
Akşam Oturumu 
� Eylem Çağrısı: Bugünün Genç Kuşaklarının 

Bilgi ve Yeteneklerini Geliştirmeye Destek 
 
Lima-Paris Eylem Gündemi (LPAA) Etkinlikleri 
10:15-13:30 LPAA Özel Finansman 
15:00-18:30 LPAA Kısa Ömürlü İklim 
Kirleticileri (SLCPs) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dikkat! Zirve programı sürekli güncellenmekte olduğundan en güncel bilgiler için şu 
bağlantıya gitmenizi öneriyoruz: 
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php  
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Anlaşmanın Temelindeki 
Ratchet Mekanizması 
Nedir? 

İmzalanması muhtemel Paris anlaşmasının 
temelinde yatan “ratchet mekanizması” 
(cırcırlı makara olarak da bilinen, kademeli 
olarak yapabileceği iş miktarını 
arttırabileceğiniz sistem) tam olarak nedir 
sorusuna Carbon Brief kapsamlı bir yanıt aradı 
ve bulgularını paylaştı.  
 
Temel olarak ulusal katkı niyet beyanlarının 
(INDCs) belirli zaman takvimine göre yeniden 
değerlendirilip her seferinde daha iddialı 
hedeflerle güncellenmesi olarak ifade 
edilebilecek bu mekanizma ile ilgili ayrıntılı 
bilgi için:  http://goo.gl/oV2Rzc 
 

Almanya ve Fransa 1.5 
Derece Hedefini 
Destekliyor 

Almanya ve Fransa ortalama sıcaklık artışını 1.5 
santigrat derecenin altında tutma hedefini 
desteklediklerini açıkladı. Müzakerelerde şu ana 
dek masada 2 derece hedefi bulunuyordu ancak 
aradaki yarım derecelik farkın bazı ülkeleri 
yaşamsal olarak tehdit ettiği bilim dünyası 
tarafından kabul gören bir gerçek ve bu ülkeler 
bu bariyerin 1.5 dereceye çekilmesi için 
ellerinden geleni yapıyorlar. Filipinler 
delegasyonu başkanının Almanya ve Fransa’nın 
bu desteğini tarihi olarak nitelendirirken diğer 
ülkeleri de imdat çağrılarına destek vermeye 
çağırıyor. Müzakerelerde özellikle Hindistan ve 
Suudi Arabistan’ın şimdiye dek tavırları Filipin 
gibi tehdit altındaki ülkelerde kızgınlık 
yaratmıştı. 

Ratchet Mekanizması Uzun Dönem Hedefi 

Küresel İklim Risk 
Endeksi  

Germanwatch tarafından derlenen 
Küresel İklim Risk Endeksi 2016 
Raporu 
 

#
 

COP21
 

 Paris'te sunuldu. 
Rapora göre, 2014 yılı içerisinde, iklim 
kaynaklı afetlerden en çok etkilenen 
ülkeler : Sırbistan, Bosna-Hersek ve 
Afganistan oldu.  
 
MunichRe NatCatSERVICE ve IMF sosyo-
ekonomik verilerine göre hazırlanan 
endeks ülkelerin aşırı iklim olaylarından 
etkilenme düzeylerini ortaya koyuyor. 
Endeks 1995-2014 arası tüm etkileri de 
değerlendirerek, ülkeleri iklim 
afetlerinden etkilenme seviyesine göre 
sıralıyor. 2014 yılında yaşanan iklim 
afetlerinde Türkiye, genel sıralamada 
49.sırada yer alıyor. 
http://goo.gl/hZakov 
 

Küresel İklim Risk Endeksi  
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İklime Dirençli Yapılar 
için İttifak 

Küresel salımların %30’u yapı ve inşaat sektörü 
kaynaklı. Ama sektör aynı zamanda 2050’ye 
kadar 3.2Gt karbondioksit salımını halihazırdaki 
rekabetçi teknolojiler ve basit uygulamalarla 
önleme potansiyeline sahip. Yine Lima-Paris 
Eylem Gündemi organizasyonuyla bu 
potansiyelin geliştirilmesi için küresel çapta ve 
“emsalsiz” olarak lanse edilen bir ittifak 
oluşturuldu. Aralarında 18 ülke ve 60’tan fazla 
uluslararası ve ulusal organizasyon ve meslek 
federasyonunun bulunduğu ittifak iklim 
değişikliğine dirençli altyapıya sahip şehirler inşa 
etmek için çalışacak. Henüz finansman hakkında 
bir bilgi yok. Basın duyurusuna erişmek için: 
http://newsroom.unfccc.int/lpaa/building/press-release-lpaa-
focus-building-18-countries-and-over-60-organizations-launch-an-
unprecedented-global-alliance-for-buildings-and-construction-to-
combat-climate-change/ 
 
 

Binalar 

Ulaşımda  
Elektro-Hareketlilik 

Lima-Paris Eylem Gündeminin ulaşım 
temalı oturumları Çarşamba günü 
gerçekleştirildi. Ulaşım, endüstriyel 
sektörler içinde karbondioksit eşdeğer 
emisyonlarının en hızlı artış gösterdiği 
sektör. Sürdürülebilir ulaşım sistemlerine 
geçişte 10 yeni girişim duyurusunun yanı 
sıra Elektro-Hareketlilik ve İklim Değişikliği 
için Paris Deklarasyonu ve Eylem Çağrısı 
düzenlendi. Hedef, Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın (IEA) hesaplanmaları 
doğrultusunda tüm karayolu araçlarının 
%20’sini 2030’a kadar elektrikli hale 
getirmek, yani elektrikli araçlarının küresel 
pazar payını %35’e çıkarmak. Detaylar için: 
http://newsroom.unfccc.int/lpaa/transport/press-release-
lpaa-transport-transport-industry-drive-for-improved-
energy-efficiency-and-electro-mobility-to-stem-high-
growth-of-emissions/ 
  
 

LPAA Ulaştırma Oturumu 

Havayolu taşımacılığı sektörünün uzun 
dönemli hedefi sektör kaynaklı salımları 
2050’ye kadar 2005 referans değerine 
göre yarı yarıya azaltmak. INDC’lere ve 
dolayısıyla olası Paris anlaşması kapsamına 
alınmayan havacılık azaltım hedeflerinden 
Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu 
(ICAO) sorumlu olsa da kurum bu görevini 
yerine getiremediği için oldukça 
eleştiriliyor. Hatırlanacağı üzere kurum 
dün Günün Fosili seçilmişti. Bu soruna 
yönelik Lima-Paris Eylem Gündeminden 
çıkan bir diğer girişim Hava Ulaşımı Eylem 
Grubunun kurulması oldu. Endüstri 
ortaklarından oluşan ve ICAO ile çalışacak 
grup sektör hedeflerinde çıtayı yükseltti. 
http://newsroom.unfccc.int/lpaa/transport/collaborative-
climate-action-across-the-air-transport-world-stabilizing-
the-sectors-net-co2-emission/  
 

Havayolu Salımları 

Havayolu Ulaşımı 
Salımlarını Azaltmak 
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Ankete Göre Avrupalılar 
İklim Anlaşmasını 
Destekliyor 
Yeni açıklanan bir kamuoyu yoklaması Avrupa 
vatandaşlarının sera gazı salımlarının 
azaltılmasına yönelik Paris’te devam eden 
COP21’de imzalanacak bir anlaşmaya sıcak 
baktığını ortaya koyuyor. Ankete katılanların 
%87’sinin yeni bir iklim anlaşması imzalanması 
için destek verdiği açıklandı. İspanyolların 
%91’i, İtalyanların %89’u, iklim alanında tutucu 
olarak tanınan Polonyalıların %63’ünün destek 
verdiği gözlemleniyor.  
 
Araştırmayla ilgili ayrıntılı bilgi için: 
http://www.politico.eu/article/who-is-afraid-
of-climate-change/ 
 

Avrupalı Hazır 

Gençlerden Mesaj Var: Biz 
Dünyayı Değiştirmeye 
Hazırız, Ya siz? 
COP21 başlamadan toplanan ve gençleri 
doğru yaklaşım, eğitim ve bilgiyle donatarak 
iklim eylemleri için somut etki 
yaratmalarında yardımcı olmayı amaçlayan 
11. Gençlik Konferansı (COY11) sona erdi. 
İklim iletişimi, kitle fonlama, INDC’lerin işlevi 
gibi konularda pratik becerilerini geliştiren 
gençlerin yaratıcılık, enerji ve becerisi 
COP21 katılımcılarının gözünden kaçmadı. 
Müzakerelerde tansiyonun artmaya 
başladığı günlerde gençlerin COP21 
delegelerine verdikleri anlamlı mesajı 
şöyleydi: “Bizler genciz, bizler ilgiliyiz , bizler 
buradayız ve bu dünyayı değiştirmeye 
hazırız. Ya siz?” COY11 ile ilgili  daha fazla 
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: 
http://coy11.org/en/ 

COY Sona Erdi 

İklim değişikliğine uyum konusunda daha 
etkin tedbirlerin alınmasını kolaylaştırma 
üzerine çalışan Uyum Komitesi iki yeni 
yayın çıkardı. Bunların biri az gelişmiş 
ülkelerin uyum için acil ihtiyaçlarının 
tanımlandığı dokümanlar olan Ulusal 
Uyum Eylem Programlarının (NAPs) 
formüle etme ve uygulama süreçlerinde 
destek arayan ülkelere yönelik: 
http://unfccc.int/files/adaptation/applicat
ion/pdf/nap_highres.pdf 
 
Diğer yayında ise bu alanda 2012-2015 
yılları arasında yapılan başarılı 
uygulamaların detayları ve gelecek uyum 
çalışmalarında geliştirilmiş eylem için 
neler yapılabileceğine dair bilgiler var: 
http://unfccc.int/files/adaptation/applicat
ion/pdf/or_highres.pdf 
  

Uyum Komitesi 

Uyum Komitesinden  
2 Yeni Yayın 
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UNESCO’dan İklim ve 
Eğitim Günü 

4 Aralık’ta UNESCO tarafından gerçekleştirilecek 
bir dizi etkinlik ilgi çekiyor. İklim değişikliği ve 
Eğitim üzerine olan tematik gün aktiviteleri 
kapsamında delegelere ayrılmış alan olan  
“mavi bölgede” gerçekleştirilecek. Bu tematik 
günün amacı özellikle iklim değişikliği ile ilgili 
eğitim projeleri hakkında iyi örneklerin 
sergilenmesi ve deneyim paylaşımında bulunmak 
olarak tanımlanmış. Gün içinde iklim Değişikliği 
Eğitimi ve Sürdürülebilir Kalkınma başlıklı 
bakanlar etkinliği de gerçekleştiriliyor olacak. REC 
Türkiye’nin bu konuda Türkiye’de önemli roller 
üstlendiğini belirterek ilgili etkinliklerimize 
sitemizden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. 
Tematik günle ilgili daha fazla bilgi için: 
http://en.unesco.org/system/files/agenda_educa
tion_day_4_december_2015_cop_21_cmp_11.p
df  
 

İklim & Eğitim 

Günün Fosili Ödülü 
Danimarka’ya Verildi 

3 Aralık günü Günün Fosilleri ödülü 
sahiplerini buldu. Danimarka bugüne dek 
proaktif yaklaşımı ve yenilenebilir enerjideki 
öncü konumu ile tanınıyordu. Ancak 
Danimarka hükümetinin müzakerelerdeki 
yaklaşımı, iklim değişikliği ile ilgili hedeflerde 
geri adımlar atması, iklim finansmanına 
yeterli katkıyı yapmaması gibi sebepler 
Günün Fosili Ödülü almasına yetti. Liberal 
hükümetin Temmuz ayında göreve geldikten 
sonra yaptığı açıklamalar Danimarka’nın 
iklim değişikliğinde fazlasıyla liderlik yaptığı 
ve artık diğerlerini beklemesi gerektiği 
yönündeydi. Çevre Bakanı Lars Christian 
Lilleholt da hatırlanacağı üzere ülkesinin 
2020 azaltım hedefini %40’tan aşağıya 
çekmek yönünde revize edeceklerini 
açıklamıştı. 

Günün Fosili 

Geçtiğimiz günlerde bilgilendirdiğimiz gibi 
COP21’den hatırı sayılır yenilenebilir enerji 
yatırım haberleri geliyor. Fransa’nın 
Afrika’ya yapacağı 2 milyar Euro değerindeki 
yatırım, Afrika’nın kendi atılımları ve 
Hindistan’ın organizasyonu ve 120 ülkenin 
katılımıyla oluşturulan Güneş İttifakı 
bunlardan birkaçı. Bir taraftan da fosil yakıt 
teşvikleri en çok eleştirilen ve reformu 
gündemde olan konulardan. Bu tabloya karşı 
IMF OPEC’e fosil yakıt fiyatlarının düşük 
seviyelerde seyretme trendi değişmediği 
taktirde yenilenebilir enerji yatırımlarının 
önünün kesileceği ve iklim değişikliği 
hedeflerine ulaşmanın engelleneceği dair bir 
uyarı yaptı. Brent petrolün varil fiyatı 
2008’de 145 dolara ulaşmıştı. Şimdi ise 
43,50 civarında seyrediyor. 

Fiyat Sinyali 

IMF’ten OECD’ye Fiyat 
Sinyali Uyarısı 
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Yeşil Kutu  

Arjantin de Doha 
Değişiklğini Onayladı 
Yeni Zelanda’dan sonra Arjantin de Kyoto 
Protokolü değişikliğini onayladı. BMİDÇS’ye taraf 
ülkelerin 2012 yılında Katar’da aldıkları kararla 
Kyoto Protokolü’nün 2013-2020 arasını kapsayan 
ikinci taahhüt faslı başlamıştı. Doha Değişikliği 
olarak da bilinen bu kararla beraber 2020’de 
devreye girecek yeni anlaşma öncesi salım azaltım 
hedeflerinde bir sapma yaşanmaması 
hedeflenmişti. 3 Aralık itibariyle Doha Tebdili’ni 
onaylayan ülkelerin sayısı 57’ye ulaştı. 

Arjantin de Kyoto 2.Dönemde 
Yeşil Kutu  
Çevre Eğitimi Seti 

COP21’de Cuma günü İklim Değişikliği ve Eğitim günü olacak. 
Sürdürüleblir  Kalkınma için Eğitim konularında  da çalışan 
REC 
tarafından hazırlanan Yeşil Kutu, ilköğretim okulu 
öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik çok amaçlı bir çevre 
eğitimi seti olmakla beraber eğitimin diğer kademelerinde de 
rahatlıkla kullanılabilecek bir ders destek materyali. 
 
Bu eğitim seti çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınmayla 
ilgili belirli konulara odaklanmıştır. Yeşil Kutu 5 ayrı bölüm 
altında 22 konu başlığı işlenmektedir: 
� Çevrenin ögeleri: Hava, su, toprak ve biyolojik çeşitlilik 
� Tehditler ve Baskılar: Kentleşme, görünmeyen tehditler, 

atıklar, kimyasal maddeler 
� İnsan etkinlikleri ve etkileri: Enerji, ulaşım, sanayi, tarım, 

ormancılık ve turizm 
� Küresel sorunlar: İklim değişikliği, ozon tabakasındaki 

incelme, asit yağmurları, okyanuslar ve denizler 
� Değerler: Tüketim, sağlık ve çevre, vatandaşlık hakları, 

gelecekteki dünyamız 
Eğitim materyalleri  ve üyelik için : http://yesilkutu.net/ 
 
 

Bizi Takip Edin Sorularınız & yorumlarınız için: info@rec.org.tr  
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COP21’de 2. Raund Başlarken… 
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2. Haftaya Girilirken… 

İklim müzakerelerinde 2. haftaya girerken geçtiğimiz günlerde neler 

olduğunu hatırlayalım. Ev sahibi ve COP21 başkanlığını yürüten 

Fransa’nın belirlediği son teslim tarihini yakalamak için pek çok kilit 

konuda anlaşmaya varılamadan teslim edilen 48 sayfalık anlaşma metni 

taslağı 1000’e varan sayıda paranteze sahip. Bu şu demek oluyor: 

önümüzdeki 5 gün boyunca müzakereler çok çetin geçecek. Metin 

üzerinden görüşmeler Pazar günü saat 4’ten itibaren yeniden başladı ve 

taraf ülke bakanlarının Paris’e gelmesiyle üst düzeyde devam edecek. 

Bakanların işi pek de kolay olmayacak. Nitekim müzakerelerde gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkeler arasında ana hatlarıyla beş konu hakkında 

görüş ayrılıkları devam ediyor. İşte o konular:   

• Finansman: Hangi ülke, ne kadar ve ne zaman ödeme yapacak? 

• Kayıp ve zarar: En etkilenebilir ülkelere nasıl en iyi şekilde yardım 

edilebilir? 

• Isınma limiti: Paris anlaşması ısınma limitini 2’den 1,5 santigrat 

dereceye çekebilecek mi? 

• Şeffaflık: Raporlama ile ilgili yükümlülükler ne kadar sıkı olacak? 

• INDC (hedef) incelemeleri (reviews): İçeriği ne olmalı ve ne zaman 

başlamalı? Kaydedilen veya edilemeyen ilerlemeye göre eldeki 

INDC’lerin değiştirilmesi söz konusu olabilecek mi? İnceleme 

mekanizması 2030’dan önce devreye girecek mi ve 5 yılda bir mi 

olacak? 

Metnin teslim edilen son haline ulaşmak için : 

http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/_adp_compilation_4

dec15@1000.pdf  

5 & 6 Aralık’ta müzakerelerde hangi 
gelişmeler kaydedildi & 2. hafta bizi neler 
bekliyor? 

Bu temel konularda zaman kısıtı dikkate alınarak uzlaşıya varılabilmesi 
için bazı ülke bakanlarına danışma görüşmeleri yürütmesi yetkisi verildi: 

• Finans, teknoloji ve kapasite (Gabon & Almanya) 
• Farklılaşma (Brezilya & Singapur) 
• Azim (Norveç, St. Lucia) 
• 2020 öncesi eylemler (Gambia & Birleşik Krallık) 
• Uyum (Bolivya & İsveç) 
• Giriş kısmı (Peru) 
 
Türkiye ve Müzakereler 
Türkiye heyeti müzakerelere (ve anlaşma metnine) önceki yıllara göre 

daha çok katkı yaptı. Türkiye farklılaştırma, iklim finansmanı, anlaşmanın 

kararlılığı konularındaki tutumuyla öne çıkıyor. Türkiye herhangi bir 

müzakere grubuna dahil olmadığı için görüşlerine grup statüsündeymiş 

gibi başvurulması için haklı  çıkışı dikkat çekti.  



BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ 
REC Türkiye 

COP21 Paris Güncesi 
21. Taraflar Konferansı (COP21) Güncesi – Sayı 5 – 5 & 6 Aralık 2015 

7 Aralık Pazartesi 
Programında Neler Var? 

Program 

Zirvenin 2. haftasının ilk gün olan 7 Aralık’ta 
programda neler var? 

 

10:00-13:00 

� Üst Düzey Oturum (Ulusal Beyanlar) 
� Eşzamanlı Gayrı Resmi Danışma Süreci 

 

� UNFCCC & UNEP ortak etkinliği: “Emissions 

Gap” Rapor sunumu 

 

15:00-18:00 
� Üst Düzey Oturum (Ulusal Beyanlar) 
� Eşzamanlı Gayrı Resmi Danışma Süreci 
 
Lima-Paris Eylem Gündemi (LPAA) Etkinlikleri 
10:15-13:15 LPAA Yenilenebilir Enerji 

14:00-18:40 Enerjiye Erişim ve Enerji Verimliliği 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat! Zirve programı sürekli güncellenmekte olduğundan en güncel bilgiler için şu bağlantıya 
gitmenizi öneriyoruz: http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php  
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İklim Finansmanı 
Duyurularını Takip Edin 

İklim zirvesi ile beraber iklim finansmanı 
konusundaki duyurular artmaya devam 

ediyor. Önceki katkı duyuruları ile beraber 

takibinde zorlananlar için yeni bir takip aracı 
yaratıldı. İklim finansmanı duyurularını 
zamana yayılmış şekilde takip edebileceğiniz 

bu araç Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası tarafından 

dolaşıma sokuldu. Söz konusu araca şu 

adresten erişebilirsiniz: 

http://climatefundingsnapshot.com  

Gıda Üretimi Kaynaklı 
Salımlar Küresel Salımların 
%29’unu Temsil Ediyor 
Global Justice tarafından yapılan ve COP21 esnasında 

paylaşılan araştırma sonuçlarına göre gıda üretimi ile 

ilişkilendirilebilecek sera gazı salımlarının toplam 

miktarı Hollanda’nın ulusal salımlarından daha büyük. 

Gıda üretimi ile bağlantılı salımlara görece olarak daha 

az odaklanıldığını belirten Global Justice ekibi küresel 
sera gazı salımlarının %29’unun gıda üretimi ile 

ilişkilendirilebileceğini belirtiyor. Pek çok gıda 

üreticisinin sadece direkt salımlarını raporladığını 
belirten yetkililer dolaylı salımların buzdağının 

görünmeyen kısmı gibi inanılmaz boyutlarda 

olabileceğini ifade ediyor. Cargill’in doğrudan salımları 
15 milyon ton iken, dolaylı salımlarla beraber bu rakam 

145 milyon tona ulaşıyor. Rapora ulaşmak için: 

http://www.globaljustice.org.uk/resources/silent-

deadly-estimating-real-climate-impact-agribusiness-

corporations  

İklim Finansmanı Gıda Kaynaklı Salımlar 

Müzakere Metninin En 
Güncel Hali Paylaşıldı 
COP21 Paris’in en önemli çıktısı, tüm 

dünyanın merakla beklediği iklim 

değişikliği anlaşması şekillenmeye devam 

ediyor. Müzakere metninin en güncel 
versiyonu BMİDÇS tarafından paylaşıldı. 
Taslak metin üzerinde Pazar gününden 

itibaren danışma süreçleri ile çalışılmaya 

devam edilecek ve bakanlar düzeyinde 

müzakereler sonucunda nihai versiyona 

ulaşılacak. Anlaşma metni üzerinde 

uzlaşıldıktan sonra Birleşmiş Milletlerin 

tüm resmi dillerine çevrilerek ülkelerin 

dikkatine sunulacak. Metnin son haline şu 

adresten ulaşılması mümkün: 

http://unfccc.int/files/bodies/awg/applica

tion/pdf/draft_paris_agreement_5dec15.

pdf 

 

 

Taslak Metnin Son Hali 
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Belediye Başkanları 
Güçlerini Birleştirdi 

21. Taraflar Konferansı (COP21) 

kapsamında düzenlen "Yerel Liderler 
İklim Zirvesi” iklim değişikliği ile 

mücadelede yerel yönetimlerin güçlerini 
birleştirme kararlarına sahne oldu.  

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
(UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye 

(İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın da katılım 

sağladığı toplantı yerel yönetimlerin iklim 

değişikilği ile mücadelede öncü rol 

üstlenmek istediklerinin en sembolik ve 

somut hale geldiği etkinlik olarak 

görülüyor. Kadir Topbaş’ın toplantıdaki 
sözleri önümüzdeki günlerde Türkiye’deki 
belediyelerin iklim değişikliği ile mücade 

tedbirlerinin artacağı yönünde 

yorumlandı. 

LPAA Özel Finansman 
Etkinliği 

LPAA Özel Finansman Farkındalıktan 

Eyleme başlıklı oturumda BM zirvesinden 

çıkacak hedeflerle uyumlu olarak ve 

onların üzerine inşa ederek finansman 

hedefleri belirlenmesi konusu ele alındı. 
Yenilikçi finansman araçlarının tartışıldığı 
oturumda düşük karbonlu ekonomiye geçiş 

için yatırımların artması gerektiği üzerinde 

uzlaşıldı. Masadaki konular arasında 

halihazırdaki mücadele tedbirleri de 

mevcuttu. 30 milyar dolarlık bir yatırım 

hacmini temsil eden bini aşkın yatırımcının  

hedefleri ve detaylı bilgi için: 

http://newsroom.unfccc.int/lpaa/private-

finance/press-release-lpaa-focus-private-

finance-cop21/  

İklim & Belediyeler LPAA Özel Finansman 

Lima REDD+ Bilgi 
Portalı  
UNFCCC Sekretaryası ormancılık 

sektöründe iklim değişikliği le mücadele 

için atılan adımları derli toplu şekilde 

öğrenmeyi mümkün kılan bir bilgi portalı 
geliştirdi.  Lima REDD+ Bilgi Portalı adı 
verilen bu web sitesi “doğrulanmış” sera 

gazı azaltım eylemlerinin sicilini 

oluşturmakta. Web sitesine ulaşmak için: 

http://redd.unfccc.int/info-hub.html 

 

 

REDD+ 
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Bölgesel Yönetimlerden 
Sera Gazı Salım Raporu 

Eyaletler ve Bölgeler için iklim değişikliği ile 

mücadele tedbirlerini ve etkilerini raporlama 

aracı sayılan “Compact of States and 
Regions”  raporu yayınlandı. Rapora göre 

eyalet ve bölgelerin gönüllü olarak yaptıkları 
azaltım bildirimlerine göre 2030 yılı itibari ile 

toplamda 12.4 GtC02 azaltım yapılması 
öngörülüyor. Bu rakamın Çin’in yıllık toplam 

sera gazı salımından büyük olduğu 

düşünülecek olursa oldukça iddalı ve olumlu 

karşılanabilecek bir haber olduğu ortaya 

çıkıyor. 2014 yılında New York’ta Birleşmiş 

Milletler desteği de alınarak deklare edilen bu 

araç halihazırda 325 milyon insanın yaşadığı 
44 bölge ve eyaleti tarafından kabul görmüş 

ve kullanılır hale gelmiş durumda. 

http://www.theclimategroup.org/what-we-

do/programs/compact-of-states-and-regions/ 

 

Medya İklim Değişikliğini 
Aktarmakta Başarısız mı? 

İklim değişikliğinin dünya üzerindeki diğer 
önemli krizler ile bağlantısını aktarmak bu 

sorunlara yönelik doğru çözümler geliştirmek 

bağlamında çok kritik. Ancak Tarımsal Kalkınma 

için Uluslararsı Fon (IFAD) adlı kurumun 

COP21’de tanıttığı raporda medyanın iklim 

değişikliği, göç, gıda güvencesizliği bağlantılarını 
işlemekte oldukça zayıf kaldığına işaret ediliyor. 

IFAD başkanının ifadesine göre medya iklim 

değişikliği algısının doğru oluşturulması 
açısından herkes üzerinde en çok etkisi olan şey 

ve diğer krizlerle bağlantılı yönleri doğru 

vurgulanabilirse mücadele için daha hızlı 
adımlar atılabilir. Rapora şuradan ulaşabilirsiniz: 

http://www.ifad.org/media/press/2015/adviso

ry/untold_story_e.pdf  

Bölgesel Yönetimler 

İklim Değişikliği & Medya 

Şehirler için İklim 
Finansmanı 
Müzakerelerde çok kritik konulardan birisi 

olan iklim finansmanında son durumu 

yansıtma iddiasını taşıyan çalışmalardan 

bir diğeri sadece şehirler için iklim 

finansmanı konusuna odaklanıyor. 4 

Aralık’taki bir yan etkinlik kapsamında 

kamuoyu ile paylaşılan rapor Şehirler 
İklim Finansmanı Liderliği İttifakı 
tarafından kaleme alındı. Aynı zamanda 

ittifakın ilk yıllık raporu da olan çalışmaya 

göre iklim değişikliğine dayanıklı şehirlerin 

yaratılması için finansman açığı 
bulunuyor. Raporu şu adresten 

indirebilirsiniz: 

http://www.citiesclimatefinance.org/wp-

content/uploads/2015/12/CCFLA-State-

of-City-Climate-Finance-2015.pdf  

Şehirler & Finansman 
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Düşük Karbonlu 
Ekonomiye Geçiş 
Hızlanıyor 
Hükümet dışı aktörlerin iklim değişikliği ile 

mücadeleye katkılarını analiz eden Yale 

Üniversitesi çalışmasının sonuçlarını yayınladı.  
 

Çalışmada 10.000’den fazla katkı analiz 

edilerek dünya genelinde düşük karbonlu 

ekonomiye geçiş sürecinin gittikçe hızlandığı 
ortaya koyuldu. Raporda ulaşılan çarpıcı 
sonuçlara şuradan ulaşmanız mümkün: 

http://newsroom.unfccc.int/unfccc-

newsroom/yale-university-report-reveals-

rapidly-growing-reality-of-climate-action/  

Metan, HFC’ler ve diğer 
kısa ömürlü kirleticiler 
için hedefler  

Düşük Karbonlu Ekonomi LPAA Kısa Ömürlü Kirleticiler 

Hükümet Dışı Aktörlerin 
Hedeflerini Öğrenin 
Şirketler, şehirler, bölgeler ve yatırımcılar 
gibi hükümet dışı aktörlerin iklim hedefleri 

doğrultusunda giriştikleri ortaklık ve 

insiyatifleri NAZCA aracılığıyla takip 

edebilmek mümkün. 2014’te COP20 ile 

Lima’da başlatılan NAZCA ve Lima-Paris 

Eylem Gündemi sayesinde işbirliği odaklı 
iklim eylemlerini 2015 ve ötesinde hayata 

geçirmek ve etkili olmalarını sağlamak 

amaçlanıyor. Farklı temalar altında çeşitli 
aktörlerin girişimlerini, katkı ve 

taahhütlerini bu adresten takip etmek 

mümkün:  

http://climateaction.unfccc 

NAZCA  

Iklim değişikliği ile mücadele için küresel 
çapta anlamlı bir girişim daha: kısa ömürlü 

iklim kirleticileri (SLCPs) hakkında Lima-Paris 

Eylem Gündemi (LPAA) eylem günü 

kapsamında bir odak etkinliği düzenlendi. 
İklim ve Temiz Hava Koalisyonu (CCAC) 

tarafından organize edilen etkinlikte özellikle 

hidroflorokarbonlar (HFCs) ile ilgili iddalı bir 

öneri sunuldu. Detaylara şuradan 

ulaşabilirsiniz:  

http://newsroom.unfccc.int/lpaa/short-term-

pollutants/lpaa-press-release-short-lived-

climate-pollutants/  
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Halkların İklim Zirvesi, 5-6 Aralık 2015 

Paris’te devam eden iklim müzakerelerine alternatif olarak bağımsız bir zirve 

daha vardı: “Halkların İklim Zirvesi” 5-6 Aralık’ta on binlerin katılımı ile Paris 

sınırlarındaki Montreuil’de düzenlendi. Kopenhag’da yaşanan hayal kırıklığının 

ardından tabandan yukarıya bir ümit ve eylemlilik yaratabilmek için kurulmuş 

olan Coalition Climat 21 tarafından koordine edilen etkinlikler kapsamında 

130’u aşkın sivil toplum girişimi ve sosyal hareketin aktif katılımı gözlemlendi. 
20 yılı aşkın süredir devam eden iklim müzakerelerine alternatif söylemleri 
geliştirmek; iklim adaleti temelinde birleşmek için tüm dünyaya 5-6 Aralık’ta 

bize katılın çağrısı yapan organizatörler COP21’de duyulmayan sesleri de temsil 

eden bu zirveye bir başka önem atfetmiş durumda. Zirve kapsamında Exxon’un 

iklim değişikliğine katkısı, insanlığa ve yaşama dair işlediği suçlar kapsamında 

halk mahkemesi tarafından temsili şekilde yargılanması en çok ilgi çeken 

oturumlardan oldu. Dünyaca ünlü aktivistler Bill McKibben ve Naomi Klein 

etkinliğe destek verenler arasındaydı. Ayrıntılı bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: 

http://coalitionclimat21.org/en/je-me-mobilise  

COP21’ alternatif zirve:  
Halkların İklim Zirvesi  5-6 Aralık’ta 
Montreuil’de gerçekleştirildi. 
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Medya için Sürdürülebilirlik 

Müzakereleri ve Yan 
Etkinlikleri Kaçırdım diye 
üzülmeyin! 

 

COP21 kapsamında düzenlenen oturumlara 
BMİDÇS’nin  www.unfccc6.meta-fusion.com/cop21 

 adresinden ulaşabilirsiniz. 

İklim Zirvesini Canlı Takip Edin REC Türkiye - Medya için 
Sürdürülebilirlik 
 Sürdürülebilirlik kavramı özellikle son 10 yıldır basında daha 

fazla  yer kaplıyor. Ancak  takipçi verileri, bu yayınların sınırlı 
bir kesime hitap ettiğini gösteriyor. Başlıca medya  

kuruluşlarının bu konulara yer vermesinin önünde hala 

büyük engeller mevcut. Bu  engellerin üstesinden gelebilmek 

için de yenilikçi fikirlere ve yaratıcı çözümlere ihtiyaç  

duyuluyor. İşte bu amaçla Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya 

(KRV) Eyaleti, Çevre ve  Doğa Koruma, Tarım ve Tüketici 
Hakları Bakanlığı (MUNLV) tarafından finanse edilen  

“Sürdürülebilirlik ve Medya – sürdürülebilirlik kavramının 

KRV medya ortakları çalışmalarına  entegrasyonu” projesi 

gerçekleştirilmiş, projenin sonuçları, 3 Aralık 2009 tarihinde 

UNEP/ Wuppertal Enstitüsü Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim 

Ortak Çalışma Merkezi’nde yapılan  

bir günlük bir çalıştayda ele alınmıştı.  
 

Medya uzmanları, gazeteciler ve araştırmacılar bir araya 
gelerek proje bulgularını değerlendirdi ve alınan 
geribildirimlerle projede  

elde edilen bulgular raporlaştırıldı. Raporda 

sürdürülebilirliğin medyaya tanıtımına dair yapılması 
gerekenler, kavramın medyayla  
entegrasyonuna yönelik başarılı uygulamalardan örnekler 
sıralanırken bu entegrasyona yönelik bir yol haritası da 
öneriliyor.  
Yayının tamamına ulaşmak için 
:http://rec.org.tr/dyn_files/20/4867-medya-surdurulebilirlik-

kitap.pdf 

Bizi Takip Edin Sorularınız & yorumlarınız için: info@rec.org.tr  
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Yeni Hafta Yeni Süprizler:  

Türkiye COP26’yı Düzenlemeye Talip Oldu 
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Paris’te devam eden iklim değişikliği müzakereleri 2. haftasının ilk gününde Bakanların katılımı ile 
tekrar hareketlenmiş oldu. Ev sahibi Fransa’nın zamandan kazanmak adına kilit konularda müzakere 
görevini bazı ülke bakanlarına devrettiğini hatırlayacaksınız. İklim finansmanı, kapasite desteği, uzun 
dönem hedefi gibi konularda istişareler devam ederken Pazartesi gün boyu bakanların konuşmaları ile 
geçti demek yanlış olmayacaktır. Çarşamba günü ise bu istişare sürecinin çıktılarının toparlanması ve 
konferansa iletilmesi için son gün. Farklılaşma konusundaki muğlaklık devam ediyor. Brezilya 
gelişmiş/gelişmekte olan ülkeler arasındaki diyaloğu geliştirmekle görevlendirildi.  Anlaşmanın hukuki 
zemini ve başlığı hala belirgin değil. Şu an için Paris Anlaşması değil Paris Çıktıları başlığı kullanımda.  
 
Üst Düzey Oturumlarda Türkiye’nin yeni Çevre Bakanı Fatma Güldemet Sarı da konuşma yaptı ve çok 
önemli mesajlar iletti. Bunlardan şüphesiz en önemli olanı Türkiye’nin 2020 yılında düzenlenecek 26. 
Taraflar Konferansının (COP26) organizasyonuna talip olmasıydı.  
 
Günün Türkiye için güzel gelişmelerinden bir diğeri Arçelik’in ses getiren “United 4 Efficiency” adlı 
enerji verimliliği ortaklığında yer alarak enerji verimliliği alanındaki iddalı projelerini daha da ileri 
götüreceği; uluslararası işbirliklerini arttıracağı mesajını vermesi oldu. 

Çevre Bakanımız Konuştu 
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Enerji temalı Lima-Paris Eylem Gündeminden dün çıkan net mesaj 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin iklim çözümlerinin kilidini açacak 
olması. Gün boyunca yapılan oturumlarda salım azaltımı, tüm insanların 
enerjiye erişimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG-7) destekleyen 
ve fosil yakıt kaynaklarını değil yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini odak 
alan sistem dönüşümünün kaçınılmaz ve zaruri olduğu yapılan oturumlarla 
vurgulandı.  
 
Oturumlarda Türkiye özel sektöründen de temsilciler vardı. Garanti Bankası 
İdari Başkan Vekili Ebru Dildar Edin finans sektörünün temiz enerji 
yatırımları, Arçelik Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Fatih 
Özkadı ise United for Efficiency (U4E) projesi kapsamında ev aletlerinin 
enerji verimliliği konulu panellerde yer aldı. U4E’nin sekiz dünya devi 
kurumsal ortağından biri olan Arçelik adına konuşan Özkadı, 2030’da 
gelişmekte olan ülkelerden gelecek taleple ikiye katlanacak küresel 
buzdolabı stokunda enerji verimliliğinin hem salım azaltım hedefleri hem de 
tüketici tasarrufu için çok etkili olacağını vurguladı. Ürettiği enerji verimli ev 
aletleri ve ARGE yatırımları ile küresel pazar liderlerinden biri olan firmanın 
bu alandaki 20 seneyi aşkın deneyim ve uzmanlığını proje ortaklarıyla 
paylaşarak iyi uygulamaları geliştirmekten mutluluk duyacağı belirtildi.  
Bilindiği gibi BM ve Dünya Bankası’nın kapsamlı bir programı olan Herkes 
için Sürdürülebilir Enerji’nin (SE4ALL) üç hedefinden biri küresel enerji 
verimliliği oranını ikiye katlamak. Bu amaca ulaşmak için BM Çevre Programı 
ve Global Environment Facility (GEF)‘in kilit girişimlerden biri ise gelişmekte 
olan ve yeni yükselen ekonomilerin enerji verimli ürün pazarına geçişine ve 
entegrasyonuna destek olan U4E projesi ve onun aydınlatma ayağı 
en.lighten.  
 
Proje hakkında daha detaylı bilgi için:  
http://www.unep.org/energy/Projects/Project/tabid/131381/language/en-
US/Default.aspx?p=a0229470-513f-41e8-9619-f0566f6565eb 

Arçelik Gururlandırdı 
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Portfolyoları 11 trilyon dolara tekabül eden 
dünyanın önde gelen 26 finans ve yatırım 
kuruluşu Dünya Bankası başta olmak üzere 
çokuluslu kalkınma bankalarıyla prensip 
anlaşmasına vararak iklim değişikliğini 
operasyonlarına entegre etme kararı aldı.  
Gönüllülük esasına dayanan ve iklim 
eyleminin finans kuruluşlarında hakim 
yatırım ve danışmanlık anlayışı olmasını 
öngören ilkeler iklim riski, temiz enerji ve 
dirençli altyapı ihtiyacı gibi faktörlerin göz 
önünde bulundurulmasını için yol gösteri 
olacak. Bu kapsamda oluşmaya başlayan 
uygulamaları açıklayan bir çalışma Avrupa 
Yatırım Bankası tarafından yayımlandı. 
http://www.eib.org/projects/priorities/cli
mate-action/road-to-paris/fi-climate-
mainstreaming.htm 

İklimden Etkilenebilir Ülkeler (Climate 
Vulnerable Countries) tarafından başlatılan 
atmosferdeki ısınma limitini Paris anlaşmasıyla 
2 santigrattan 1.5 santigrada indirme 
girişimine taraf ülkelerin verdiği destek her 
geçen gün artıyor. İklim değişikliği etkilerinden 
en fazla zarar gören ve gelişmekte olan 
yaklaşık 100 ülkenin yanı sıra gelişmiş 
ülkelerden Fransa, Almanya, Kanada ve 
Avustralya da önerinin arkasında. Ancak 
mevcut INDC’ler revize edilip azaltım 
hedeflerinde artırıma gidilmediği sürece 2 
santigrat hedefinin dahi yakalanamayacağı 
biliniyor. Bu bağlamda bir hatırlatma da bilim 
insanlarından geldi: 1.5 santigratlık ısınma 
limitini yakalamak için fosil yakıt kullanımının 
2030’a kadar, yani 15 sene içerisinde, aşamalı 
olarak sona erdirilmesi gerekli.  

Dünkü Lima-Paris Eylem Gündemi Enerji teması 
kapsamında duyurulan Küresel Jeotermal İttifakı 
(GGA) 36 ülke ve 23 kurumun ortaklığıyla hayata 
geçirildi. GGA dünya genelinde çok büyük bir 
jeotermal enerji potansiyeli olmasına rağmen 
bunun neredeyse %90’ının kullanılmadığına 
dikkat çekiyor. Eylem planına göre GGA’nın iki 
hedefi var: küresel jeotermal enerji üretim 
kapasitesini %500 arttırmak ve jeotermalden ısı 
üretimini 2030’a kadar %200 arttırmak.  

Uzun Dönemli Hedef Jeotermal İttifakı Finans Dünyasından Destek 

Finans Kuruluşlarından 
İklime Destek 

1.5 Derece Hedefi 
Destek Görüyor 

LPAA Enerji Oturumunda 
Jeotermal İttifakı Duyuruldu 
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İş dünyası liderlerini biraraya 
getiren ve Uluslararası Ticaret 
Odası koordinasyonuyla 
gerçekleştirilen İş ve Endüstri 
Gününde (BINGO) ekonominin 
karbonsuzlaşması “kaçınılmaz, 
geri döndürülemez ve 
dayanılamaz” olarak 
nitelendirildi.  
 
İklim hedeflerinin ne yalnızca 
hükümet ne de özel sektör 
girişimleriyle ulaşılabileceğinin 
altı çizildi ve ortak girişimlerin 
önemi bir kez daha vurgulandı. 
Bunun gerçekleştirilebilmesi 
için ise iş dünyası siyasilerden 
Paris Anlaşmasıyla küresel 
pazarlara açık ve net sinyaller 
vermelerini istedi. Bu 
bağlamda Paris Anlaşmasının 
uzun vadeli yatırımları 
desteklemesi, özel sektöre 
yatırımlarında güven vermesi 
ve rekabeti koruması olmazsa 
olmazlar.  

İş dünyası siyasilerden net sinayaller talep etti 

Iş Dünyası İşaret Bekliyor 
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8 Aralık Salı Programında 
Neler Var? 

Program 

Zirvenin 2. haftasının ilk gün olan 8 Aralık’ta 
programda neler var? 
 
10:00-13:00 
� Üst Düzey Oturum (Ulusal Beyanlar) 
� Eşzamanlı Gayrı Resmi Danışma Süreci 
� UNFCCC araç, rehber, finansman ve 

işbirlikleri toplumsal cinsiyet politikalarını 
sahada nasıl destekliyor? 

15:00-18:00 

� Üst Düzey Oturum (Gözlemcilerin Beyanları) 
� Eşzamanlı Gayrı Resmi Danışma Süreci 
 

Lima-Paris Eylem Gündemi (LPAA) Etkinlikleri 
10:15-13:30 LPAA Şehir & Uluslaraltı Birimler 
13:00-15:00 LPAA İş Dünyası 
15:00-18:15 LPAA Yenilikçilik 
(Gün boyu Toplumsal Cinsiyet odaklı etkinlikler) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dikkat! Zirve programı sürekli güncellenmekte olduğundan en güncel bilgiler için şu bağlantıya 
gitmenizi öneriyoruz: http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php  
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Sürdürülebilir Şehirler Konferansı  

Müzakereleri ve Yan 
Etkinlikleri Kaçırdım diye 
üzülmeyin! 

 
COP21 kapsamında düzenlenen oturumlara 
BMİDÇS’nin  www.unfccc6.meta-fusion.com/cop21 
 adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
 

İklim Zirvesini Canlı Takip Edin REC Türkiye - Sürdürülebilir 
Şehirler Konferansı 

Sürdürülebilir  Şehirler  Konferansı,  Mart  2016’da, 
İstanbul’da  tam  günlük  bir  konferans  olarak   
düzenenecek.   
 
Sürdürülebilir  Şehirler  Konferansı  ÇEKAP  projesi  kaps
amında  düzenleniyor.  Türkiye’de  Çevre  Yönetimi  için  
Kurumsal  Kapasitenin  Gelişrilmesi  Projesi  --
‐  kısaca  ÇEKAP  –  Ağustos  2014’te   
başladı.   
 
Avrupa  Birliği  Ka}lım  Öncesi  Mali  Yardım  Aracı  (IPA) 
Programı  Hibe  Anlaşması  çerçevesinde  Bölgesel   
Çevre  Merkezi  (REC)  Türkiye  tarafından  yürütülen  ve 
temel  yararlanıcısı  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  olan  
proje;  24  aylık   bir  süreci  kapsıyor.     
“Sürdürülebilir  Şehirler  Konferansı”,  belediyeler,  kamu 
kurumları,  uluslararası  kuruluşlar,  özel  sektör  ve  med
ya  uzmanları  ile  karar  vericileri  bir  araya  geriyor.   
Etkinlikle  ilgili  ayrıntılı bilgi  için:   
www.surdurulebilirsehirler.rec.org.tr 
 

Bizi Takip Edin Sorularınız & yorumlarınız için: info@rec.org.tr  
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Kara göründü: Paris Anlaşması’na çok yakınız! 
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Paris Komitesi dün gece Türkiye saati ile 22:00’da en güncel taslak 
anlaşma metnini yayımladı. Metin 27 sayfaya düşmüş ve parantezli 
ifadelerden büyük oranda arındırılmış. Müzakerelerin uzamayacağı sözünü 
veren COP21 Başkanı Lauren Fabius’un bu sözü gerçekleşeceğe benziyor.  
Nihai Anlaşma Cumartesi sabah 10:00’da açıklanacak.  
 
Son dönemece girerken taslak Anlaşma Metninde neler var göz atalım: 
  
İddia/azim: Taraflar küresek sıcaklık artışını “2°C’nin çok daha altında” 
dizginlemeye çalışmaya aynı zamanda 1.5°C hedefini zorlamaya 
çalışacaklar. Bu hedefin bilimin gösterdiği doğrultuya çok yaklaştığını 
söyleyemeyiz zira iklim değişikliğinin en olumsuz etkilerinden kaçınmamız 
için bütün ekonomilerin bu yüzyılın yarısının sonunda tamamen 
karbonsuzlaştırılması öneriliyordu.  
  
Farklılaştırma: Çerçeve sözleşmesinde bulunan kapasiteler ve ekonomik 
durumlar göz önüne alınarak “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” 
maddesinin farklı yorumları yeni anlaşma metninde seçeneklerde yer 
alıyor. Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluklar ilkesinin somutlaştırılacağı 
hala net değil. 
  
İklim finansmanı: 100 milyar dolar finansman hedefi için gereken 
altyapının oluştuğu düşünülüyor. Bu rakam gereken “trilyonların” hala 
uzağına düşen bir gelişme. Anlaşmanın yatırımcılara uzun vadeli sinyaller 
göndereceği düşünülmekte. Karbon fiyatlandırmaya yapılan referanslar 
dikkat çekici. Karbon ticaretine itki vermesi muhtemel sürdürülebilir 
kalkınma mekanizması hala parantezler içinde. Uyum Fonu’nun Paris 
Anlaşması altında olup olmayacağına ise sonra karar verileceği belirtiliyor. 
  

Yarından da yakın:  
Paris Anlaşması’na doğru! 

Ulusal katkı beyanları (INDC’ler): INDC’lerdeki mevcut katkıların, 
sıcaklık artışını 2°C’de sınırlandıramayacağını bilimsel raporlar 
belirtiyor. Müzakereler sonucu, IPCC’den 2018’e dek 1.5°C hedefini 
hala yakalayıp yakalanamayacağına dair bir bilimsel çalışma istendi. 
INDC’lerin revizyonu ise ancak bu rapordan sonra en erken 2019 yılı 
itibari ile düşünülecek. 2020 sonrasında ise 5 yıllık değerlendirme ve 
revizyon öngörülmekte (daha önce bahsettiğimiz cırcırlı makara –
ratchet- mekanizması) 
  
Kayıp & Zarar: Bu konuda dikkat çekici bir gelişme yok. Yükümlülükler 
(liability) ve telafi (compensation) şimdilik ufukta gözükmüyor. 
  
Şeffaflık & MRV & uyumluluk: Paris Anlaşmasının uygulanabilmesi 
için herhangi bir hukuki bağlayıcılık öngörülmüyor. Ülkelerin 
çabalarının gerçekten ilerleyip ilerlemeyeceği ve takibine ilişkin 
belirsizlikler mevcut. Şeffaflık, MRV ve uyumluluk (compliance) nasıl 
somutlaştırılacağı henüz kesinleşmeyen bileşenlerden. 
  
İnsan hakları: İnsan haklarına yapılan referanslar sivil toplumun ve 
bazı ülkelerin tüm çabalarına rağmen taslak metinden çıkarıldı. 
  
Türkiye’ye neler getirecek? Türkiye’nin daha önceden tanınmış olan 
“özel durumu” anlaşmanın dipnotlarından çıkarılıp karar metninin 
içinde yerini aldı. Bu Türkiye’nin kendi önerisiydi. Türkiye’nin teknoloji 
ve kapasite geliştirme anlamında finansmana erişiminin olacağını 
ancak kapsamlı bir finansmana bu anlaşma dahilinde ulaşmasının zor 
olduğu yorumu yapılmakta. 
  
Yeni metine şuradan ulaşılması mümkün: 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/da02.pdf  
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11 Aralık Cuma 
Programında Neler Var? 

Program 

Zirvenin 11 Aralık günü programının genel 
hatları şu şekilde: 
 
10:00-13:00 
� Kararların kabul edilmesi 
 
15:00-18:00 
� Paris Anlaşması ve ilgili kararların kabul 

edilmesi ve sonuçlandırılması. 
 
 
 
 
 

Dikkat! Zirve programı sürekli güncellenmekte olduğundan en güncel bilgiler için şu 
bağlantıya gitmenizi öneriyoruz: 
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php  
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1 Gigaton Koalisyonu ilk 
raporunu yayımladı 
BM Çevre Programı tarafından koordine edilen ve 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yöntemleriyle 
salım azaltımına bulunulan katkıları ölçme ve 
raporlamada destek sunan 1 Gigaton Koalisyonu ilk 
çıktısını yayımladı. Analize göre gelişmekte olan 
ülkelerde 2005-2012 yılları arasında yürütülen yaklaşık 6 
bin program sayesinde 2020’ye kadar 1.7Gt 
karbondioksit eşdeğeri salımın önüne geçilebilir. 
Programlar başarılı bir şekilde desteklendikleri ve 
tekrarlandıkları taktirde bu katkının daha da artma 
potansiyeli var. Bu figür 2014 yılında 8-10 GtCO2  olarak 
hesaplanan salım açığını kapatabilmek için önemli ve 
Paris sonrası enerji dönüşümüne yapılan yatırımlarla 
daha da büyüyebilir. Rapor için:  
http://www.unep.org/NewsCentre/default.aspx?Docu
mentID=26856&ArticleID=35621 
 
 

1 Gt Koalisyonu 

İklim finansmanına ek katkılar geliyor! 
 Özellikle azaltım ve uyum projelerinde gelişmekte olan ülkelere kaynak aktaran Yeşil İklim 
Fonu (GCF) Ekim 2014’ten bu yana taraf ülke, şehir ve özel yatırımcılardan fon toplamaya 
başlamıştı. Fona şimdiye kadar 258 milyon dolarlık destek sağlayan Norveç bu miktarı, 
onaylanan ormansızlaştırılma kaynaklı salım azaltım projelerinde kullanılması şartıyla, 2020’ye 
kadar ikiye katlayacağını duyurdu. GCF’nin sağladığı finansman koşulları hakkında detaylı bilgi 
için: http://www.greenclimate.fund/ventures/funding 
 
Diğer yandan finansmanını Temiz Kalkınma Mekanizması kapsamında geliştirilen uluslararası 
karbon pazarı gelirlerinden elde eden Uyum Fonu karbon piyasalarının düşük seyrinden hayli 
etkilenmişti. Uyum Fonuna halihazırda 90 milyon Euro aktaran Almanya 50 milyon daha 
katkıda bulunacağını duyurdu.  

İklim Finansmanına Ek Katkılar 



Sağlık ve refah için çevreci yazılımlar yapan Plume Laboratuvarları, COP21’in ”İklim 
Değişikliği Karşıtı Veri” hakkında organize ettiği bir yan etkinliğinde World Air Map 
(Dünya Hava Haritası)‘i tanıttı. Uygulama üst düzey yapay zeka ve makine öğrenimi gibi 
veri bilimleri ve teknolojilerinden yararlanarak, şu an istasyonlarda görüntülenmeyen 
bölgeler dahil dünyanın her yerindeki saatlik hava kirliliği seviyesini tahmin edebiliyor. 
Herkesin erişimine açık olan uygulama politikacılara hava kirliliğini durdurma imkanı 
sağlarken, saatlik hava niteliği tahminleri sayesinde kirlilikten mağdur olanlara 
kendilerini koruma ve bundan kaçınma şansı veriyor.  
 
Kaynak: https://yesilgazete.org/blog/2015/12/09/cop21-icin-canli-hava-kirliligi-haritasi-
uygulamasi/ 

Canlı hava kirliliği uygulaması 

Hava kirliliği 

WWF iklim değişikliğinin türler üzerinde etkisini 
anlatan bir rapor yayımladı. Rapora şuradan ulaşmak 
mümkün: 
http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/iklim_d
egisikliginin_turler_uzerindeki_etkisi_raporu.pdf  

İklim Değişikliğinin Türler 
Üzerindeki Etkisi 

Biyoçeşitlilik 
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Düşük karbon teknolojileri 
için AR-GE 

30 Kasım’da lansmanı yapılan Mission 
Innovation ve Breakthrough Energy Coalition 
girişimlerinin de etkisiyle Paris’te oldukça 
etkili esen innovasyon rüzgarı 9 Aralık 
gününde de birçok enerji ve çevre bakanı, 
özel sektör CEO’ları ve uluslararası kuruluş 
temsilcilerini buluşturdu. Lima-Paris Eylem 
Gündeminin innovasyon temalı 
oturumlarında hükümetler ve özel sektör 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde düşük 
karbon teknolojilerinde yapılacak araştırma-
geliştirme (AR-GE) yatırımlarına ivme 
kazandırmanın önemini vurguladı. Günün öne 
çıkan ve uluslararası işbirliğinin innovasyon 
kapasite artırımında oynadığı rolün tartışıldığı 
paneli Uluslararası Enerji Kuruluşu (IEA) 
Direktörü Fatih Birol yönetti. 
http://goo.gl/1hzEYi 
 

İş dünyasından salım 
azaltım sözü 

Küresel salımları iklim hedeflerine uyumlu 
ölçekte azaltmada özel sektörün oynayacağı rol 
oldukça kritik. 8 Aralık’ta yapılan bir duyuruyla 
“Science-Based Targets” girişimine katılan 
toplamda 476 milyon ton karbondioksit eşdeğer 
salımdan sorumlu olan, ciroları 932 milyar doları 
bulan ve aralarında Coca Cola, Sony, Ikea ve 
Walmart’ın da olduğu 114 şirket salımlarını 
azaltacağını resmen açıkladı. İş dünyasının 
salımlarını bilime dayalı iklim hedefleri 
doğrultusunda azaltmalarında yol gösterici olan 
girişim, kurumsal firmalara çeşitli metodoloji, 
vaka analizi, eğitim ve teknik danışmanlık 
hizmeti sunuyor. Bilgi almak için: 
http://sciencebasedtargets.org 

ARGE & İklim  Uzun Dönem Hedefi 

Şehir ve bölgelerden  
5 yıllık vizyon 
Dünya nüfusunun yaklaşık beşte birine denk 
gelen şehir ve bölge temsilcileri iklim 
eylemlerine katkıda bulunmak için 
oluşturdukları beş yıllık vizyonu paylaştı. Dört 
maddeden oluşan vizyon eylem planına 
katılımı olabildiğince artırmayı, şehir ve 
bölgeleri iklim değişikliğine dirençli hale 
getirmeyi, gerekli finansmanın bölgelere 
aktarılabilmesi için iklim planlama ve proje 
hazırlığını geliştirmeyi, ve farklı yönetişim 
seviyelerinden katılımla çok ortaklı girişimler 
üretebilmeyi hedefliyor. Dünya nüfusunun 
%70’inin 2050’de şehirlerde yaşayacağı 
öngörülüyor. Bu nedenle uluslararası ve 
ulusal girişimlerin şehirlerden ve bölgesel 
oluşumlardan destek görmesi çok önemli 
olacak. http://goo.gl/7CW9X7 
 

Şehirlerin vizyonu 



COP21’e katılım sağlayan katılım sağlayan ekibin başında yer alan 
başmüzakereci Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar ve müzakere ekibi gece 
boyunca devam eden tartışmalara  katılım sağlıyor. 
 
Türkiye’nin daha önceden tanınmış olan “özel durumu” anlaşmanın 
dipnotlarından çıkarılıp karar metninin içinde yer almasını istendi. Bu 
istek sonrası özel şartlar durumu karar metninin içinde yerini aldı.  

 
COP21 Üst Düzey Oturumu'nda konuşan Bakan Sarı, Türkiye'nin 2020 
yılında düzenlenmesi planlanan 26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nı 
düzenlemeye talip olduğunu ifade etti.  
 
Bakan Sarı, "Çabalarımız, imkanlarımız ve alacağımız uluslararası destekler 
ölçüsünde zaman içerisinde artarak devam edecektir. Ayrıca, 2020 yılında 
26. Taraflar Konferansı’na Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediğimizi 
ifade etmek isterim" dedi. 
 
http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=21041 

 
 

Bakan Sarı COP21 Üst Düzey Oturumu’nda 
Konuştu 

Türkiye’nin “özel durumu” karar 
metninde 

Bakan Sarı’nın Konuşması 
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Heyetler yoğun mesaide 



7 Aralık’ta Nature Climate Change ‘de 
yayımlanan bir araştırma 1990’lardan bu 
yana görülen endüstri ve fosil yakıt 
kaynaklı küresel karbondioksit 
salımlarındaki hızlı artışın yavaşladığına 
işaret ediyor. 2014’te diğer yıllara oranla 
az sayılabilecek bir seviye ile %0,6 artan 
salımların 2015’te %0,6 azalması 
bekleniyor. Ancak bu azalma salımların 
tepe noktasına ulaştığını göstermek için 
henüz yeterli değil. Nitekim Çin toplam 
salımlarında net azalma trendine 
girmişken Hindistan ve Türkiye dahil diğer 
bazı kalkınmakta olan ülkelerin 
salımlarındaki artış devam ediyor. 
Araştırma küresel salım azalışındaki en 
büyük etkinin Çin’in daha az kömür 
yakması olduğuna dikkat çekiyor. Bunun 
yanında küresel petrol tüketimi artış 
hızındaki düşüş ve büyüyen yenilenebilir 
enerji sektörünün de rolü var. 
Araştırmaya ulaşmak için:  
http://www.nature.com/nclimate/journa
l/vaop/ncurrent/full/nclimate2892.html 

Küresel salımların 
artış hızı 2015’te 
%0,6 azaldı 
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Küresel Salımlar 

COP21 esnasında çok büyük ilgiyle 
karşılanan yan etkinlikte dünyanın 
en saygın iklim araştırma 
merkezlerinden Tyndall Centre’de 
çalışmalarına devam eden Kevin 
Anderson konuştu: “2 derece 
hedefine bilimsel ve adil bir çözüm 
için yanlış yoldayız. 2025’te küresel 
salımların zirve (peak) yapması 
gerekiyor. Sonrasında yılda %10 net 
azaltım şart”. INDC’lerin bizi bu yola 
götürmediği maalesef Salım Açığı 
2015 Raporunda belirtiliyor. 
http://goo.gl/KVcBSj 
 

2025’te Zirve Lazım! 

Tydall Uyardı 



İklim Eylem Ağı’nın (CAN) iklim değişikliği ile 
mücadeleyi yavaşlattığını ve/ya engellediğini 
düşünerek ülkelere verdiği “Günün Fosili” ödülü 
Çarşamba günü Arjantin ve Avustralya’nın oldu. 
CAN bundaki gerekçeyi ülkelerin iklim riyakarlığı 
yapması olarak gösterdi. Arjantin ve Avustralya bir 
yandan  1,5 C ısınma limiti hedefinin yeni metinde 
yer bulmasına destek olurken diğer yandan ulusal 
cephelerinde bu pozisyonla ters düşen ve kömür 
kullanımını teşvik eden politikalar üretmeye 
devam ediyor.  
http://www.climatenetwork.org/fossil-of-the-day 
 
 

COP21’e katılım sağlayan sivil toplum kuruluşlarından Ekoloji Kolektifi Derneği, 
Heinrich Boell Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, “İklim İçin” Kampanyası, 
Kadıköy Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği, TEMA Vakfı, Yeryüzü Derneği, Yeşil 
Düşünce Derneği ve WWF-Türkiye dün yayımlanan bir bildiriyle Türkiye müzakere 
heyetine ve kamuoyuna açık çağrıda bulundu. Ana hatlarıyla “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 gerektiği” belirtildi. COP26 ev sahipliğini üstlenmek 
isteyen Türkiye “iklim değişikliği, çevre, enerji ve kalkınma başta olmak üzere 
politikalarını katılımcı ve şeffaf şekilde gözden geçirmeye” davet edilirken Paris’teki 
pozisyonunu da bu yönde geliştirmesi için hala zaman olduğu vurgulandı. Tam 
metin için:  
http://www.iklimpostasi.org/wp-content/uploads/2015/11/%C4%B0klim-
Postas%C4%B1-Say%C4%B1-4.5.pdf 

Günün Fosilleri: 
Arjantin & Avustralya 

Sivil toplum çağrısı 
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9 Günün Fosilleri Ödülü 

Sivil toplumdan Türkiye müzakere heyitine 
açık çağrı 

Sivil toplum çağrısı 



Sunulan anlaşma metninin son taslağı COP21’deki sivil 
toplum kuruluşlarında büyük hayal kırıklığına neden 
oldu. Aralarında çevre eylemcilerinin yanı sıra işçi 
sendikaları, gençlik ve kadın örgütleri ile yerli halk 
temsilcilerinin de olduğu kalabalık grup anlaşmanın 
bu haliyle iklim adaletini kesinlikle yansıtmadığını ve 
özellikle azaltım hedefleri, iklim finansmanı, kayıp ve 
zarar gibi konularda beklenen iddialı hedeflerden çok 
uzak olduğunu dile getirdi. COP21’in organize edildiği 
Le Bourget yerleşkesinde düzenlenen oturma eylemi 
ardından protesto yürüyüşüne dönüştü. Amaç 
müzakerecilerin üstündeki baskıyı artırarak her 
anlamda daha iddialı bir anlaşmaya varmalarını 
sağlamak. 

350.org Paris’teki müzakereler bitecek 
olsa da barış ve iklim adaleti için talebin ve 
desteğin bitmeyeceğini göstermek için 12 
Aralık Cumartesi günü Paris’te büyük bir 
yürüyüş planlıyor. Ancak Paris’teki eylem 
yasağı devam ederken organizasyonun 
nasıl gerçekleştirileceği merak konusu. 
İlgilenenler etkinlikle ilgili detayları 
buradan takip edebilir: http://d12.paris/ 

Amacı BMİDÇS’nde yerli halkların ve yerel 
toplulukların rolünü öne çıkarmak olan ve 
bu doğrultuda halklar, doğa ve dirençli 
toplumların iklim değişikliğiyle 
mücadelesinde yenilikçi çözümler 
geliştirmede üstün başarı sağlayan yerli ve 
yerel girişimlerin görünürlüğünü artırmaya 
çalışan Ekvator Ödülleri (Equator Awards) 
bu seneki sahiplerini Paris’te 
gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Alec 
Baldwin’in yaptığı bir törenle buldu. Ödüller 
ve kazananlar hakkında detaylı bilgiye 
buradan erişebilirsiniz: 
http://equatorinitiative.org/ 

Ekvator Ödülleri 
sahiplerini buldu 

Paris’te yürüyüş 
hazırlıkları 

COP21’de sivil toplumdan 
protesto 

Sivil toplum protestosu 350 hazırlık yapıyor 

Ekvator ödülleri 
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Sera Gazı Salımlarının Analizi 
Protokolü 

Müzakereleri ve Yan 
Etkinlikleri Kaçırdım diye 
üzülmeyin! 

 
COP21 kapsamında düzenlenen oturumlara 
BMİDÇS’nin  www.unfccc6.meta-fusion.com/cop21 
 adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
 

İklim Zirvesini Canlı Takip Edin REC Türkiye - Yerel Yönetimler 
Sera Gazı Salımlarının Analizi 
Protokolü 
 İklim değişikliğine karşı mücadelenin en önemli alan hiç 
kuşkusuz kentler. Hem sorunu büyük ölçüde yaratan, hem de 
geliştirilecek çözümlerle sorunun çözümünde aktif rol 
oynayabilecek olan kentlerin yönetimleri kritik bir öneme 
sahip. Bu noktada geliştirilecek faaliyetler açısından en 
önemli uluslararası organizasyonlardan biri ise ICLEI 
(Sürdürülebilir Kentler Birliği).  
 
ICLEI uzmanlarının hazırladığı ve REC Türkiye tarafından 2009 
yılında Türkçeye kazandırılarak yayınlanan Uluslararası Yerel 
Yönetimler Sera Gazı Salımlarının Analizi Protokolü (IEAP), 
yerel yönetimlerin bu konuda nasıl bir yol haritası 
geliştirebileceklerine dair son derece önemli bir kaynak.  
 
Yerel yönetimlerin hem kendi bünyelerindeki faaliyetlerin 
hem de jeopolitik sınırları dâhilindeki bölge halkının 
oluşturduğu sera gazı salımlarının sayısallaştırılması açısından 
son derece kolay uygulanabilir bir kılavuz niteliğindeki bu 
yayın, harekete geçmek isteyen yerel yönetimlerin ve 
uzmanlarının başucu kitabı olarak kabul edilebilir.  
http://rec.org.tr/dyn_files/20/4865-seragazi-kitap.pdf 
 

21. Taraflar Konferansı (COP21) Güncesi – Sayı: 7 – 11 Aralık 2015 

Bizi Takip Edin Sorularınız & yorumlarınız için: info@rec.org.tr  
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Zorlu müzakere sürecinin ardından 
onaylanan Paris Anlaşması neler 
getirecek? 

Küresel İklim Rejiminde Yeni Sayfa: PARİS ANLAŞMASI 



BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ 
REC Türkiye 

COP21 Paris Güncesi 
21. Taraflar Konferansı (COP21) Güncesi – Sayı: 8 – 14 Aralık 2015 

Paris Anlaşması yeni bir sayfa açıyor 

30 Kasım’da Paris’te başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı (COP21)  12 Aralık’ta tarihe «Paris 
Anlaşması» olarak geçecek ve yeni iklim rejimini tesis eden çıktının onaylanması 
ile resmen sona ermiş oldu.  
 
195 ülkenin üzerinde uzlaştığı ve 2020 yılından itibaren geçerli olacak 
anlaşmanın önemi oldukça büyük ve verdiği sinyal net: düşük karbon ekonomisi 
şimdinin, karbonsuz ekonomi ise yakın geleceğin ortak vizyonu!  
 
REC Türkiye olarak Paris Anlaşması’nı memnuniyetle karşılıyor, bu yolda 
Türkiye’nin atacağı adımlarda elimizden geleni yapacağımızı yinelemek 
istiyoruz.   
 
Anlaşma metnine şuradan ulaşabilirsiniz:  
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf  

Paris Anlaşması Kabul Edildi! 

Anlaşma ne zaman ve nasıl yürürlüğe girecek? 
 
Paris Anlaşması 22 Nisan 2016’da New York’ta imzaya açılacak, 
küresel sera gazı salımlarının en az %55’ini temsil eden en az 55 
taraf ülke tarafından imzalandığı anda 2020 yılı itibari ile 
yürürlüğe girmesi kesinlik kazanacak. Türkiye’nin anlaşmaya imza 
atması yönünde kritik bir engel gözükmüyor. Peki anlaşma neler 
getirecek? Sonraki sayfalarda sizler için özetledik. 
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Uzun Dönemli Sıcaklık Artış Hedefi 

Paris Anlaşmasının ana amacı küresel sıcaklık ortalamasında 
gözlemlenen artışı insanların ve ekosistemlerin  mücadele etme 
ve uyum sağlama kapasitesini aşmayacağı bir limitin altında 
tutmaya çalışmak.  
 
Müzakereler sonucunda ortaya çıkan karar bu artışı yüzyılın 
sonunda (2100)  2 derecenin olabildiğince altında tutmaya 
çalışmak ve mümkünse 1.5 dereceyi sağlayabilmek için çabaları 
sürdürmek yönünde oldu. 

Sıcaklık Artışı Finansman 

Paris Anlaşması uyarınca iklim değişikliğinden  en çok etkilenen 
ve bununla mücadele edebilme kapasitesi en düşük ülkelerin 
mücadele kapasitelerini arttırmak, uyum tedbirlerini 
sağlamlaştırmak ve ihtiyaç duyabilecekleri diğer tedbirleri 
geliştirmek amacı ile tesis edilecek bir iklim finansmanı kaynağı 
olacak.  
 
Bu kaynakta gelişmiş ülkelerin 2020 yılından itibaren yıllık 100 
milyar dolar toplanması öngörülmekte. Bu, taban rakam olacak 
ve 2025 yılından itibaren somut ihtiyaç analizlerine göre 
güncellenerek devam ettirilecek.  

İklim Finansmanı Nasıl Olacak? 
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Gelişmiş ülkeler vs. Gelişmekte olanlar 

Anlaşma kapsamında gelişmiş ülkelerin iklim değişikliği ile 
mücadelede tarihsel sorumlulukları dikkate alınarak sera gazı 
salımlarının azaltılması çabalarına liderlik etmesi 
beklenmekte.  
 
Gelişmekte olan ülkelerin ise azaltım çabalarını zamanla 
kuvvetlendirmesi teşvik edilecek. 

Farklılaşma 

Paris Anlaşması çerçevesinde iklim değişikliği krizinde en kritik parametre 
olan küresel sera gazı salım miktarının olabildiğince çabuk zirve yapıp 
azalma eğilimine girmesi; 2050’den itibaren ise insan kaynaklı salımlar ve 
yutak alanların kapasitesi arasında bir denge oluşturacak şekilde hızlı 
azaltımların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.  

Salım Hedefleri 

Salımlar ne zaman zirve yapacak? 
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Çaba paylaşımı nasıl yorumlandı? 

İklim değişikliği ile mücadele ederken sarf edilecek çabanın getirdiği maddi 
yükler için gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere finansal kaynak 
sağlaması bir zorunluluk haline geldi.  
 
Diğer ülkeler gönüllülük esasına dayalı olarak dilerlerse finansal yardım 
sağlayabilecek.    

Çaba Paylaşımı 

Paris Anlaşmasının temelinde yatan felsefe ülkelerin ortak fakat 
farklılaştırılmış sorumluluklarla kendi kapasitelerine göre kendi 
belirledikleri planlara göre hareket edebilmesini sağlayacak ulusal katkı 
beyanları (INDC) üzerine kurulu.  
 
Mevcut durumda, INDC’lerin 1.5 veya 2 derece hedefine doğru değil 
ortalama 3 derece sıcaklık artışına götürdüğünü bilim dünyası açıklamıştı. 
Bunun bilincinde olarak bu hedeflerin (tüm tarafları kümülatif olarak 
dikkate alarak) 2023 yılında değerlendirilmesine ve sonraki her 5 yılda  
aynı değerlendirme sürecine tabi olmasına karar verildi. Bu 
değerlendirme sonuçları ülkelere kendi hedeflerini daha iddialı hale 
getirmeleri için kılavuzluk yapacak. 

Değerlendirme Mekanizması 

INDC’lerin değerlendirilmesine dair… 
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Zarar ve kayıplar tazmin edilecek mi? 

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en savunmasız ülkelerin 
zararlarının ve kayıplarının karşılanması ihtiyacı Paris Anlaşması 
kapsamında tanınıyor ancak bu zararların tazmini doğrultusunda hukuki 
bir süreç yolu açık değil ve mekanizmanın nasıl işleyeceği muğlak 
durumda.  

Zarar ve Kayıplar 

Paris Anlaşması Türkiye’ye hangi kapıları açıyor? Türkiye’nin 2020’de 100 
milyar dolar olarak hedeflenen Yeşil İklim Fonu’ndan yararlanamayacak 
olması muhtemel. Ancak teknoloji ve kapasite geliştirme desteklerinden 
faydalanmasının yolu açık. Türkiye’nin COP21 sürecinde dile getirdiği kendi 
özel durumunun çözülebilmesi için COP Başkanı Laurent Fabius’un girişimi ile  
önümüzdeki bir yıl boyunca istişareler sürdürülecek. Türkiye halen gelişmiş 
ülkeler kategorisinde yer almakta ancak gelişmekte olan ülke statüsüne 
geçmek istemekte. 

Türkiye açısından Paris Anlaşması 

Türkiye’yi ne bekliyor? 

Bizi Takip Edin Sorularınız & yorumlarınız için: info@rec.org.tr  
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Rifat Ünal Sayman 
Direktör, REC Türkiye 
  
Dünya devletleri Aralık ayının ilk günlerinde Paris’te düzenlenen COP21’de (21. Taraflar Konferansı) yeni bir iklim anlaşması üzerinde anlaştılar. Bu yazı, 
gezegenin geleceğinde belirgin bir rol oynayacağından emin olduğum Paris Anlaşması’nın bir değerlendirmesi. Konferans ve anlaşmanın çok geniş bir 
yelpazede ve çok farklı karşılıklar bulduğunu söyleyebilirim. Yelpaze o kadar geniş ki, anlaşmayı çok büyük bir başarı olarak niteleyenler de, anlaşmayı son 
derece yetersiz bulanlar da var. Ben bardağın dolu tarafından bakarak, Paris Anlaşması’nı çok önemli bir başarı ve insanlık tarihi açısından bir dönemeç 
olarak nitelemeyi tercih ediyorum. Yazı kapsamında, Paris Anlaşması’nı daha iyi anlamak ve aktarabilmek için Paris Konferansı öncesini, Paris Anlaşması’nı 
ve anlaşma sonrası süreci ayrı ayrı değerlendireceğim. 

İklim Değişikliği ile Mücadelede Çarpan 
Etkisi: Paris Anlaşması 

Paris’e Giden Yol: INDC Yaklaşımının Başarısı 
Bildiğiniz gibi, sera gazı salımlarını azaltmayı öngören ilk uluslararası anlaşma Kyoto Protokolü olmuştur. Uluslararası kamuoyunda çok fazla tartışılmadan 
kabul edilen protokol büyük bir dirençle karşılandı ve ABD’nin yer almaması ile etkisi oldukça sınırlı kaldı. Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması’ndan farklı 
olarak sadece gelişmiş ülkelere hedef tanımlıyordu. 2009 yılında düzenlenen Kopenhag Konferansında gelişmekte olan ülkelere de sorumluluk 
tanımlaması öngörülen ve daha geniş çaplı planlanan iklim anlaşması üzerinde ülkelerin uzlaşamaması, iklim değişikliği ile mücadelede yolun sonuna mı 
gelindi sorusunu gündeme taşıdı. Genel olarak başarısızlık olarak anılmakla birlikte Kopenhag süreci, aslında dünyayı Paris Anlaşması’na taşıyan önemli bir 
adım olarak kabul edilmeli. Kopenhag’da, Kyoto protokolünün aksine, ülkeler gerçek anlamda bir müzakere süreci yaşadılar. 
  
Paris Anlaşması öncesi en önemli adım ise, 2013 yılında yapılan Varşova Konferansı’nda taraf devletlerin INDC’lerini (Intended Nationally Determined 
Contribution - Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı) sunmaya davet edilmesi oldu. O dönem çok eleştirilen bu INDC’ler, aslında Paris Anlaşması’nın kabul 
edilmesinin mihenk taşıydı. Obama yönetimi altında değişen Amerikan politikaları sonucu 2014 yılında sağlanan ABD - Çin anlaşması da sürece çok önemli 
bir katkı sağladı. 
  
Konferans öncesinde UNFCCC (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözlemesi - BMİDÇS)’nin son ana kadar INDC’leri toplaması ve bu süreçte taraf 
devletlerle çok iyi bir iletişim ve işbirliği geliştirmesi, 180’e yakın ülkenin beyanlarının alınmasını sağladı ve Kopenhag’a göre çok büyük bir farklılık yarattı. 
INDC’ler ile, ülke hedeflerinin ülkelerin kendilerine bırakılması, devletlerin sorumluluk alma süreçlerini hızlandırdı. Sunulan INDC’lerin hızlı bir şekilde 
dünya kamuoyu ile paylaşılması sürecin şeffaflığını güçlendirirken, devletler üzerindeki baskıyı da arttırdı. 



BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ 
REC Türkiye 

COP21 Paris Güncesi 
21. Taraflar Konferansı (COP21) Güncesi – Genel Değerlendirme 

Konferansın başlamasının ardından, konferansın işleyişi sebebiyle ben de dahil olmak üzere birçok kişinin olumlu beklentilerinin yerini bir miktar endişenin 
aldığını söylemekte fayda var. Özellikle Paris’e giden yolda gördüğümüz şeffaf süreç, ne yazık ki Paris’te yoktu. Konferans ana oturumunda açık olarak 
yürütülen müzakereler yerini kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelere bıraktı. Bunun da konferansın meşruiyetine az da olsa gölge düşürdüğü 
söylenebilir. 
  
Bunlara rağmen, Paris Konferansı, Paris Anlaşması’nın kabulü ile son buldu. Paris Konferansı’nın (ve anlaşmasının) başarısının arkasında ise, yukarıda 
bahsettiğim gibi Varşova sonrası başlayan INDC’lerin toplanması süreci yatıyordu aslında. 
  
Paris Anlaşması’nın önemli nokta ve çıktılarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 
  
- Paris Anlaşması, Kyoto protokolünden farklı olarak, belirli bir küresel sıcaklık hedefi öngörüyor. Müzakereler sonucunda ortaya çıkan karar bu artışı 

yüzyılın sonunda (2100)  2 oC derecenin oldukça altında tutma ve 1.5 oC dereceyi sağlayabilmek için çabaları sürdürme yönünde oldu. 
 
- Paris Anlaşması Kyoto Protokolü’nden farklı olarak bütün ülkelere sorumluluk yüklüyor. Anlaşma, ülkelerin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklarla 

kendi kapasitelerine göre belirledikleri planlara göre hareket edebilmesini sağlayacak Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanları (INDC) üzerine kurulu. 
Anlaşma kapsamında gelişmiş ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelede tarihsel sorumlulukları dikkate alınarak sera gazı salımlarının azaltılması 
çabalarına liderlik etmesi bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin ise azaltım çabalarını zaman içinde kuvvetlendirmeleri teşvik edilecek.  

 
- Kyoto Protokolü’nde yer almayan, Paris Anlaşması’nda ise dikkate alınan Karbon Bütçesi kavramı salımlar için zirve (peak) yıl belirleme çabalarını 

güçlendiriyor. Bu hesaplamaya göre, taahhüt edilen sıcaklık artışında kalabilmek için toplam karbon bütçesinin sadece üçte birinin kullanılması 
gerekiyor çünkü üçte ikisi zaten kullanılmış durumda. Bu anlamda toplam küresel karbon bütçesini tüketmemek için ülkelerin salım zirve değerlerine 
olabildiğince hızlı ulaşıp azalma eğilimine girmeleri bekleniyor. Böylece, 2050’den itibaren insan kaynaklı salımlar ve yutak alanların kapasitesi arasında 
bir dengenin kurulması amaçlanıyor. 

Paris Konferansı ve Paris Anlaşması: 
Kapalı Kapılar Arkasında Müzakere 



BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ 
REC Türkiye 

COP21 Paris Güncesi 
21. Taraflar Konferansı (COP21) Güncesi – Genel Değerlendirme 

- Anlaşmayla birlikte, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere, iklim değişikliği ile mücadelede sarf edecekleri çabanın maddi yükleri için finansal 
kaynak sağlaması bir zorunluluk haline geldi. Diğer ülkeler ise, -gönüllülük esasına dayalı olarak- dilerlerse finansal yardım sağlayabilecek. İklim 
değişikliğinden en çok etkilenen ve bununla mücadele edebilme yetenekleri en düşük ülkelerin mücadele kapasitelerini artırmak, uyum tedbirlerini 
sağlamlaştırmak ve ihtiyaç duyabilecekleri diğer tedbirleri geliştirmek amacı ile tesis edilecek bir iklim finansmanı kaynağı olacak. Yeşil İklim Fonu 
ismiyle tanımlanan bu kaynakta gelişmiş ülkelerin 2020 yılından itibaren yıllık 100 milyar dolar toplanması öngörülüyor. Bu, taban rakam olacak ve 
2025 yılından itibaren somut ihtiyaç analizlerine göre güncellenerek devam ettirilecek.  
 

- Mevcut durumda, INDC’ler yerkürenin sıcaklık artışını ne yazık ki ancak 3 dereceye yakın bir noktada tutabiliyor. Zirvede, tüm tarafların hedeflerini 
toplam olarak dikkate alınarak 2023 yılında değerlendirilmesine ve sonraki her 5 yılda bir yeniden değerlendirme sürecine tabi olmasına karar verildi. 
Bu değerlendirme sonuçlarının, ülkelere kendi hedeflerini daha iddialı hale getirmeleri için kılavuzluk yapması hedefleniyor. 
 

- İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en savunmasız ülkelerin zarar ve kayıplarının karşılanması ihtiyacı Paris Anlaşması kapsamında tanınıyor 
ancak bu zararların tazmini doğrultusunda hukuki bir süreç yolu açık değil ve mekanizmanın nasıl işleyeceği muğlak durumda.  
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Paris Sonrası Çarpan Etkisi 

Paris Anlaşması devletlere, yerel yönetimlere, özel sektöre çok büyük bir mesaj niteliği taşıyor. Bundan  sonra bütün önemli ekonomik kararlarda iklim 
etkisi ister istemez dikkate alınmak zorunda kalacak. Bu da bir çarpan etkisi yaratacak. Ar&Ge çalışmaları hızlanacak, çevresel performansı yüksek 
yatırımlara yönelim artacak. Karbon vergisi ve karbon fiyatlandırma gündemimizde olacak. Hepsinden önemlisi yenilenebilir enerjinin önü hiç olmadığı 
kadar açılacak. Araştırmalar şimdiden 15 yıl sonra en ucuz enerji kaynağının güneş olacağını söylüyor. Bu doğrultuda teknolojide sıçramaların yaşanmasını 
beklemek hayal olmayacaktır. Önümüzdeki süreçte salım azaltımı ve uyum konularında kentlerin daha öne çıkacağını da bekleyebiliriz. 
  
Temkinli olmakta elbette fayda var. Anlaşmanın tek başına iklim değişikliği ile mücadele konusunda yeterli olmasını bekleme yanlışlığına düşmemek lazım. 
Paris Anlaşması sonucu dünyamız ısınmaya “yavaşlayarak” devam edecek. İklim Değişikliği ile mücadele konusunda dünyanın istenilen 1,5 oC hedefine 
varması için daha alınması gereken çok yolumuz var. 
  
Paris Anlaşması’nın en önemli sıkıntısı anlaşmanın yaptırımı konusu olarak öne çıkacak. Her ne kadar Paris Anlaşması hukuki olarak bağlayıcı (Legally 
Binding) olarak lanse ediliyor olsa da, anlaşmanın ve INDC’lerin uygulanması için belirli bir yaptırım mekanizması bulunmuyor. Önümüzdeki dönemde MRV 
(izleme, raporlama, doğrulama) mekanizmasının güçlendirilmesi muhtemel. En büyük yaptırım, şeffaf olarak işleyen bir süreç sonucu sözlerini tutmayan 
ülkelerin “afişe edilmesi” olacak. Bu durum devletlerin yanı sıra özel sektör için de önemli. 2015 yılı içinde gerçekleşen egzoz azot oksit salım değerlerine 
ilişkin Volkswagen skandalı, şirketin karşı karşıya kaldığı cezaların yanı sıra marka değerine çok büyük darbe vurmuştu. 
  
Son olarak küçük bir hatırlatma: Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için küresel sera gazı salımlarının en az %55’ini temsil eden devletler veya en az 55 
taraf ülke tarafından imzalanması gerekiyor. Anlaşma 22 Nisan 2016’da New York’ta imzaya açılacak. Ancak ilgili imzaların hızlı bir şekilde toplanacağı 
şimdiden öngörülebilir. 
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Paris Anlaşması ve Türkiye: 
23 yıldır süren sorun 

Türkiye 1992 yılında Ek 1 ülkesi olarak 
kabul edilmesinin sıkıntısını 23 yıl 
sonra hala çekiyor ne yazık ki. Türkiye, 
her konferansta sürekli tekrarlayan 
olumsuz bir sürecin içine çekiliyor ve 
ülke imajı bozuluyor. Paris Konferansı 
da bu açıdan önceki COP’ların bir 
tekrarı oldu. Türkiye, özellikle 2020 
yılında COP26’ya ev sahipliği 
başvurusunda bulunarak önemli bir 
açılım yapmak istese de halen “özel 
statü” konusunu aşmayı başaramadı. 
  
Türkiye’nin sunduğu INDC; 15 yıllık 
kesintisiz ve yüksek büyüme olağan 
durum senaryosuyla yüksek 
hesaplandığını düşündürüyor. Mevcut 
INDC ile 2030 yılına gelindiği zaman 
88,5 milyon tarafından kişi başı 10,5 
ton CO2e salımı ile dünyanın en çok 
salım yapan 11. ülkesi olmamızın 
öngörülmesi de bu konudaki kuşkuları 
arttırıyor. Bu açıdan Türkiye’nin iddialı 
bir INDC sunmadığı söylenilebilir. 
 
http://www4.unfccc.int/submissions/
INDC/Published%20Documents/Turke
y/1/The_INDC_of_TURKEY_v.15.19.3
0.pdf  
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Türkiye’nin mevcut INDC’sinin yeterli iddiaya sahip olmaması, Türkiye’nin iklim finansmanından yararlanma konusundaki haklı talebinin önüne tabii ki 
geçmemeli. 1980 sonrası büyüyen nüfusu ve güçlenen ekonomisi sonucu olarak artan sera gazı salımlarının azaltılması için Türkiye’ye finans 
mekanizmalarının açılması gerekiyordu. Bu anlamda finansal kaynaklara erişim, gelişmiş ülkelerin tarihi sorumluluğu çerçevesinde bir hak olarak 
değerlendirilmeli. Gelişmiş ülkelerin Türkiye ile ilgili bu açıdan üzerlerine düşeni yapmadıkları ve özel statü konusunu bir pazarlık kozu olarak kullanıldıkları 
tespitleri yanlış olmaz. 
  
Paris Anlaşması’nın en önemli sonucu, dünya ülkelerinin artık geri dönüşü olmaz şekilde iklim değişikliği ile mücadeleyi plan ve programlarına almaları 
olacak. Bu kendi başına büyük bir dönüşüm yaratacak. Türkiye’nin de bu dönüşümü kaçırmaması gerekiyor. Türkiye salımlarının neredeyse dörtte üçünün 
enerji kaynaklı olduğu ve Rusya ile güncel ilişkilerimizin dikkate alınması durumunda, Türkiye’nin odak noktasının enerji sektörü olması gerektiğini rahatça 
söyleyebiliriz. Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji payının artırılması üçlü bir misyon olarak kabul edilmeli. Bu konularda kapasite 
geliştirme faaliyetleri yürütülmesi, yasal mevzuat geliştirilmesi ve yeni finansman ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması öne alınması gereken konular. 

REC Türkiye ve Paris Anlaşması: 
CEO Anketi 

Paris Anlaşması herkes için olduğu gibi bizim için de yeni bir sayfa anlamına geliyor. REC Türkiye olarak anlaşmanın daha iyi anlaşılması ve hedeflerinin 
tutturulması konusunda özellikle farkındalık yaratma ve bilgi üretme ve paylaşma çalışmalarımıza aynı gayretle devam edeceğiz. Yakın işbirliği içinde 
bulunduğumuz paydaşlarımızla Paris Anlaşması’nı, çevremize ve ekonomimize etkilerini değerlendireceğimiz etkinliklerimizin hazırlıkları içerisindeyiz. 
Mart ayında Sürdürülebilir Şehirler Konferansımızda İklim Değişikliği ve Kentler ilişkisini ele alacağız. 2016 yılında bu konuda yapacağımız önemli 
çalışmalardan biri, 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz “Türk İş Dünyasının İklim Değişikliğine Yanıtı” CEO anketimizin güncellenmesi olacak. Bu çalışma ile 
şirketlerin; iklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine ilişkin farkındalıkları, etkilenme düzeyleri, strateji ve uygulama planları; CEO’lar tarafından 
değerlendirilmişti. 2016 yılında yapacağımız benzer çalışma, geçen zaman zarfında bu konuda ne kadar yol aldığımızı, Paris Anlaşması’nın etkilerini 
anlamamızda ve geleceğimizi öngörmemizde önemli bir rol oynayacak… 
 
http://www.rec.org.tr/dyn_files/42/6272-Iklim-Degisikligi-CEO-Algi-Arastirmasi-Ozet.pdf  
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COP21 Paris Güncesi 

Paris Güncesi ekibi olarak bizleri takip 
ettiğiniz için teşekkür ederiz!  

 
Sorularınız & yorumlarınız için: 

info@rec.org.tr  
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İşbirliği, Bilgi Paylaşımı ve Ortak Kararlar için… 
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye 

REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir 
kuruluş olan Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) Türkiye’deki temsilcisidir. 
 
10 yılı aşkın süredir ülkemizde faaliyet gösteren REC Türkiye olarak, Türkiye’nin çevre konusundaki hukuki, 
kurumsal, teknik ve yatırım kapasitesini güçlendirmeyi; böylelikle AB Çevre Müktesebatının etkin ve hızlı 
bir şekilde uygulanmasını sağlamayı hedefliyoruz. 
 
Bu amaç doğrultusunda, farklı finansal kaynaklar kullanarak yürütmekte olduğumuz çalışmalarla, 
hükümetler, kamu yönetimi, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer tüm paydaşlar arasında işbirliği, 
bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçlerini güçlendirmek için çalışıyoruz.  

Bize ulaşmak ve paylaşımlarınız için: 
Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak No.18 D.11  
06510 Söğütözü /Ankara – Türkiye 
 
Telefon: 0312 491 95 30 
Faks: 0312 491 95 40 
E-posta: info@rec.org.tr 
Web: www.rec.org.tr 

    


