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COP21 Paris’ten Sonra Hayat Var mı?
Paris’te sonuç ne olursa olsun Türkiye değişmek
durumunda
Sadece 38 Ülke Kyoto’ya Bağlı İken Paris’te Tüm
Ezberler Bozulacak Mı?
Biz kimiz ve burada ne yapıyoruz?

COP21 Paris’ten Sonra Hayat Var mı?
Arif Cem Gündoğan, Ekoloji Kolektifi Derneği
Tarihin en kritik iklim değişikliği zirvesi henüz
başlamadan ilk taşı atalım: Paris’ten sonra hayat var
mı? Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi kapsamındaki 21. Taraflar Toplantısı
(COP21) planlanandan 1 gün önce, erken mesaiyle 29
Kasım Pazar günü başladı. İklim müzakerelerinden
çıkması beklenen sonuç iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerini en aza indirgemeye yetecek, bağlayıcılığı olan
ve tüm tarafların ulusal hedeflerini kapsayan bir
anlaşma… Ancak etkili bir anlaşmanın imzalanması her
şeyi çözecek mi?
Paris’ten sonra bizi neler bekliyor sorusunun cevabı
için tüm dünyanın “gezegensel limitler” kavramı ile
yakından tanıdığı Prof. Johan Rockström’e kulak
verelim: “İklim müzakerelerinin başarısı dünyadaki
bütün ülkelerin ufak tefek değişimlerle bu işi
başaramayacağımızı anlamış olmasına bağlı. Başarının
düşük seviyeden bir politik sahiplenmeye indirgenmesi
çok tehlikeli olur. Sosyo-ekonomik sistemlerimizi
karbonsuzlaştırma
(dekarbonizasyon)
iklim
değişikliğinin en olumsuz etkilerinden kaçınmamız için
seçmemiz gereken yegâne yol”. Rockström, Paris
öncesi taraf ülkelerden gelen ulusal katkı niyet
beyanlarındaki (INDCs) tedbirlerin tamamının
gerçekleştirilmesi halinde bile küresel sıcaklık artışını 2
santigrat derecenin altında tutma şansımızın
olmadığını ekliyor. Bunun için sunulan hedeflerin 3-5
yıl gibi çok kısa bir sürede gözden geçirilip daha radikal
politikaların uygulanmasına ihtiyaç var. Kömürden
tamamen vazgeçmek, karbon vergisi uygulamak bu
politikalardan bazıları.
COP21 Paris, her anlamda dünyaya vereceği sinyal
bakımından çok kritik. Kopenhag’da daha önce

yaşanılan krizin ve başarısızlığın tekrarlanma lüksü bu
sefer yok. Ancak her ne sonuç çıkarsa çıksın, asıl
mücadele bundan sonra başlıyor. Sivil toplum, bilim
adamları, iş dünyası ve hükümetler bu gerçeği farklı
seviyelerde idrak ediyor. Şimdi Paris’ten olabilecek en
iddialı sonucu almak için baskı yapma zamanı. Safları
sıklaştırırken Science dergisinin son sayısında
yayınlanan bir grafik Paris sonrası hepimizi bekleyen
alternatif dünyaları görmek açısından zihin açıcı
olabilir.
(Grafiği
daha
büyük
görüntülemek
için:
http://www.iklimpostasi.org/2015/11/30/cop21-paristensonra-hayat-var-mi/ )

Paris’te sonuç ne olursa olsun Türkiye
değişmek durumunda
Mustafa Özgür Berke, WWF-Türkiye,
İklim ve Enerji Programı Yönetmeni
İklim Zirvesi Paris'te başladı. Bir sürpriz olmazsa,
Paris'ten dört başı mamur bir anlaşma beklenmiyor.
Zirvenin sonucu ne olursa olsun, Türkiye'nin ulusal
katkısıyla açıkladığı karbon yoğunluğunu artırma
hedefini gerçekleştirmesi zor olabilir. Bunun iki temel
nedeni var:
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1- Türkiye ulusal katkı beyanında 2030 yılında
emisyonlarını referans senaryoya göre %21 oranında
azaltabileceğini söyledi. Bu ifadenin tercümesi şu:
Herhangi bir emisyon azaltım politikası uygulanmadığı
durumda emisyon artış hızı ikiye katlanacak. Emisyon
azaltım senaryosu altında bile önümüzdeki 15 yıl
içerisindeki emisyon artışı %100 oranında olacak. Çin
ve Meksika gibi kilit ülkeler, emisyon artış hızını
yavaşlatacaklarını, 2030'dan önce emisyonlarda zirve
değere ulaşıp düşüş eğilimini başlatacaklarını
belirttiler. İklim finansmanından yararlanılması ve
mutlak emisyon azaltım hedefi koyulmaması,
Türkiye'nin Paris'teki “kırmızı çizgilerini” teşkil ediyor.
Finansmandan yararlanabilmek için Türkiye'nin neden
emisyonların artış hızını artırmayı hedeflediğini iyi
açıklaması gerekebilir.
2- Paris BMİDÇS'ye sunulan ulusal katkılar, 2°C hedefi
için yetersiz. Bununla beraber, bir dönüşümün
başladığını da görmek gerekiyor. Uluslararası Enerji
Ajansı Direktörü Fatih Birol önümüzdeki 5 yıllık
dönemde yenilenebilir kaynakların küresel enerji
pazarındaki büyümenin ana sürükleyicisi olacağını
söylüyor. Çin kömür kullanımını sınırlandırmaya
hazırlanıyor. Dünya Bankası, EBRD, ihracat-ithalat
bankaları ve başka pek çok finans kurumu kömür
yatırımlarından elini çeliyor. Kömürün hem finansmanı
hem de toplumsal kabulü zorlaşıyor. Dünya Ticaret
Örgütü, düşük emisyonlu mal ve hizmetlerin gümrük
muafiyetine tabi tutulmasını müzakere ediyor.
Gelişen ülke ekonomileri, kendilerine enerji ve karbon
yoğunluğu düşük kulvarlar yaratmaya çalışıyor.
Türkiye'nin INDC'si ise, ülkemizin en azından 2030
yılına kadar sanayi, üretim, enerji, ulaşım
altyapılarında hiç bir yapısal değişiklik yapmayı
hedeflemediğini, eski tas eski hamam bir düzende
sadece hacim olarak büyümeyi hedeflediğini
gösteriyor. Akıntıya karşı kürek çekmek hem zor, hem
de maliyetli. Umalım Paris, Türkiye için bir alarm işlevi
görsün. Dönüşte, geleceğin düşük karbon ekonomisini
inşa etmeye başlayalım.

Sadece 38 Ülke Kyoto’ya Bağlı İken Paris’te
Tüm Ezberler Bozulacak Mı?
İlge Kıvılcım, Uzman, İktisadi Kalkınma Vakfı
Kyoto Protokolü’nün ne kadar etkili olduğu uzun
yıllardır tartışma konusu. Nitekim bugün sadece 38
ülke Kyoto’ya yönelik hedef belirlemiş durumda ve bu
rakam dünyadaki toplam emisyonun sadece yüzde
12’si. Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan resmi
belgelerde de Kyoto’nun uluslararası boyutta iklim
değişikliği ile mücadelede yetersiz olduğunun
vurgulandığını belirtmek gerekir. Gelinen noktada tam
196 ülkenin 30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihinde

BMİDÇS’nin 21’inci Taraflar Toplantısı’nda, 2020
yılından sonraki iklim değişikliği ile mücadelede
sergilenecek uluslararası rejimi şekillendirmesi
bekleniyor. Paris’te atılacak imzalar, sadece devlet
liderlerini değil, iş dünyasını, sivil toplumun bundan
sonraki çalışmalarını ve en önemlisi vatandaş
düzeyinde hepimizi, dünya insanını ve tüm ekosistem
ile canlıları ilgilendiren bir anlaşmayı gündeme
getirecek.
Yazının tamamı için:
http://www.iklimpostasi.org/2015/11/30/sadece-38-ulkekyotoya-bagli-iken-pariste-tum-ezberler-bozulacak-mi/

Biz kimiz ve burada ne yapıyoruz?
Cem İskender Aydın, TEMA Vakfı İklim Projeleri
Koordinatörü
Her ne kadar devletler hala başka türlü düşünseler de,
iklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük sorunu! Ve bu
sorunu da biz insanlar olarak kendimiz yarattık. Gerçi
bu noktada insanlığın tamamını suçlamak yanlış olur.
Çünkü zengin ve/veya gelişmiş ülkelerin bu konudaki
tarihsel sorumluluğu daha fazla. Bu ülkeler enerjilerini
kömür ve petrol gibi fosil yakıtları kullanarak ürettiler.
Böylece büyüdüler ve zenginleştiler. Bu sırada da
atmosfere bol miktarda sera gazı saldılar. Atmosferde
miktarları sürekli artan sera gazları nedeniyle dünya
ısınıyor ve iklim dengeleri git gide daha çok bozuluyor.
Her geçen gün daha fazla kuraklık, sel ve fırtına ile
karşı karşıya kalıyoruz.
Bu sorunu çözmek için devletler Paris’te bir araya
gelecekler ve iki hafta boyunca tartışacaklar. Bu seneki
toplantı önemli, çünkü geri dönüşü olmayan noktaya
gelmeden önce bir çözüme ulaşmak için bu toplantı
son şansımız olabilir.
İşte bütün bu süreci yakından izlemek için, Türkiyeli
çok sayıda sivil toplum ve düşünce kuruluşlarından
temsilciler olarak bizler de Paris’te olacağız. Amacımız
müzakerecilere “Gözümüz Üzerinizde” diyebilmek.
Oradaki gelişmeleri sizlere aktarmak için ortak bir
kanal oluşturduk. Bizi takip edin ki, devletlere hep
beraber “Sizi takip ediyoruz, gözümüz üzerinizde”
diyebilelim.
Yazının tamamı için:
http://www.iklimpostasi.org/2015/11/30/biz-kimiz-veburada-ne-yapiyoruz/
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