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COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı 

Herkes elini taşının altına koymalı! 
REC Türkiye ve TÜSİAD tarafından işbirliği ile düzenlenen, ABD ve İngiltere Büyükelçilikleri 

tarafından desteklenen “COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı”, Paris Anlaşması‘nın özel 

sektöre olan etkisi ve iş dünyasının atması gereken adımların tartışıldığı toplantıya farklı kurum 

ve kuruluşlardan 100’ün üzerinde kişi katıldı. 

 

 

Geçtiğimiz yıl içerisinde yeni iklim anlaşması ile hız kazanan uluslararası iklim değişikliği politikaları 

ile küresel ve ulusal ölçekte çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri giderek artan iklim değişikliği 

sorunu doğrudan iş dünyasını da ilgilendiriyor. REC Türkiye de bu süreçte ulusal paydaşlara 

ulaşarak, müzakerelerde gelinen noktayı konferanslar, yayınlar ve raporlar aracılığıyla 

paylaşmaya devam ediyor.  

Yeni bilimsel bulgular, 2015 yılında imzalanan Yeni İkim Anlaşması, hızla gelişen Avrupa Birliği 

politikaları ve Türkiye’nin taahhüt ettiği ulusal katkısı ve tüm bunların iş dünyasına etkisini 

tartışmak üzere REC Türkiye ve TÜSİAD işbirliği, ABD ve İngiltere Büyükelçilikleri tarafından 

desteklenen “COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı” 22 Şubat 2016 tarihinde İstanbul Tekfen 

Tower konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya özel sektör temsilcileri ve sivil toplum 

kuruluşlarından yoğun 100’ün üstünde katılım gerçekleşti.  

 

Toplantı, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rıfat Unal Sayman ve TÜSİAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Cansen Başaran SYMES'in açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantıya destek veren 

İngiltere Büyükelçiliği adına Başkonsolos Yardımcısı Rafe Courage konuşma gerçekleştirdi. 

Ayrıca, Fransa Büyükelçisi Charles Fries de toplantıda konuşma yaptı.  
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R.Ünsal Sayman: “2014 yılının ardından 

2015 yılı en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. 

Bu tesadüf değil, İklimler değişiyor.” 

Cansen Başaran Symes: “Salımların 

azaltılması için üretim ve tüketim 

süreçlerinde, yaşam biçimimizde değişim 

ve çevresel maliyetlerin göz önüne alarak 

yeniden tasarlaması demek.” 

  

Rafe Courage: ”Düşük karbon ekonomisi, iş 

ve yatırım fırsatları demek” 

Charles Fries: ”2016 yılı harekete geçme yılı 

olacak.” 

 

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman: “Herkes elini taşın altına koymalı” 

 

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman açılış konuşmasında aşağıdaki konulara değindi: “Bu 

etkinliğin bir benzerini 2015 yılı ocak ayında COP20 Lima toplantısını değerlendirmek için 

gerçekleştirmiştik. 2014 yılı en sıcak yıl olarak belirlenmişti ve bizler de bunu paylaşmıştık. Bugün 

2016 yılındayız,  geçen süre içerisinde 2015 yılı kaydedilen en sıcak olarak kayıtlara geçti bu 

bizlere bir uyarı. Bunu tesadüf olarak görenler de olsa, bilimsel çalışmalar insan kaynaklı iklim 

değişikliğini yaşandığını açıkça ortaya koyuyor. Yaşadığımız iklim değişikliği sonucu oluşan aşırı 

iklim olayları ekonomik ve sosyal olarak toplumları tehdit ediyor. 2015 yılı sonuna gelinirken 

dünya devletleri bu tehdit ile mücadele için Paris Anlaşması üzerinde anlaştı ve bu anlaşma 

gelişimmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelere ve özel sektör de dahil tüm paydaşlara 

sorumluluklar getiriyor.” 
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Sayman toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Demet Sarı’nın da mesajını iletti. Bakan 

Sarı, programındaki yoğunluk nedeniyle etkinliğe katılamadığını ve katılımcılara selam ve 

sevgilerini iletti. 

 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran SYMES: “Bir planınız yoksa hedefler sadece 

dileklerdir” 

 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes açılış konuşmasında, “Dünya baş 

döndürücü bir değişimin, dönüşümün içinde. Tükenen doğal kaynaklar, sayısı giderek artan 

doğal afetler, farkındalık artmış olsa da ürkütücü boyutlara ulaşan yoksulluk, ekonomik 

faaliyetlerin çevresel ve sosyal açıdan artık mevcut biçimiyle sürdürülemez olduğunu” ifade etti. 

 

Ayrıca, “çevresel, ekonomik ve sektörel hedeflerin bütüncül bir anlayışla ve birbirini tamamlar 

şekilde ele alınmasını; etkili uygulamayı mümkün kılacak regülasyonların ve altyapının uyumlu bir 

takvimleme yapılarak hayata geçirilmesini; uygun finansman mekanizmalarının eşzamanlı 

tasarlanmasını önemli görüyoruz.” dedi.  

 

İngiltere Başkonsolos Yardımcısı Rafe Courage : “Düşük karbon ekonomisi, iş ve yatırım fırsatları 

demek” 

 

İngiltere Başkonsolos Yardımcısı Rafe Courage, iklim değişikliğinin hayatının tüm alanlarını 

olumsuz etkilediğini söylerken, “bu süreci tersine çevirmek için fırsatları görmek ve değerlendirme 

gerekir” şeklinde konuştu. İngiltere Başkonsolos Yardımcısı Rafe Courage “Fosil yakıtlara bağımlı 

olmayan yaşam tarzı ve ekonomik sisteme geçiş, bir fırsattır” dedi. 

 

Fransa Büyükelçisi H.E. Charles: “2016, ekonomik dönüşüm için eylem yılı olmalı” 

 

Fransa Büyükelçisi H.E. Charles Fries COP21’in terör saldırıları gölgesinde gerçekleşse de bize 

umut bizlere verdi” dedi. Fries, 2016’nın, ekonomik dönüşümde Paris Anlaşması momentumun 

devamı için eylem ve uygulama yılı olması gerektiğini söyledi.  

 

İklim Değişikliği Eski Avrupa Komisyoeri, Danimarka Eski Çevre Bakanı Connie Hedegaard: 

“COP21 sadece hükümetlere değil, iş dünyası ve belediyelere de yükümlülükler getiriyor” 
 

Toplantıdaki konuşmasında Hedegaard Paris Anlaşmasının kilit noktasının “anlaşmanın 

uygulamaya geçilmesi” dedi. “İklim değişikliği karşısında sürdürülebilir bir ekonomik büyüme 

modeli, kolay olmasa da “gerekli ve hayata geçirilebilir bir hedef” olarak ifade etti. Hedegaard, 

“önce büyüyelim sonra temizleyelim” daha maliyetli olduğunun fark edildiğini belirtti. 
 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı 

Dr. Nilüfer Oral:  

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı 

Dr. Nilüfer ORAL Paris Anlaşma metni ve Türkiye’nin müzakere pozisyonunun ipuçlarını ortaya 

koydu.  
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Heedegard: “Önce büyüyelim sonra 

temizleyelim daha maliyetli” 

Oral: “Türkiye pozisyonunu daha net 

belirlemeli” 

 

Panel: “Yeni İklim Rejiminin İş Dünyasına Etkileri ve İklim Değişikliğiyle Mücadelede Yenilikçi 

Çözümler”   

Etkinliğin ikinci bölümünde, Metin Akman, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Trouw Nutrition Türkiye 

Genel Müdürü moderatörlüğünde panelistler konuşmalarını gerçekleştirdiler ve soru cevap 

bölümüyle panel oturumu sonlandı. 

Panelistler: 
 Michael A. Mehling, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Enerji ve Çevre Politikaları 

Araştırma Merkezi İcra Direktörü 

 Zeynep Okuyan, E&Y İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Sorumlu Ortağı    

 Mehmet Göçmen, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı  

 Ebru Dildar Edin, Garanti Bankası Proje ve Satın alım Finansmanı, Sürdürülebilirlik Genel Müdür 

Yardımcısı, 

Panelden başlıklar: 

 
 

 Elektrik Üretim Sistemin Verimliliği 

 Karbon fiyatlandırma ve Karbon Vergisi 

 İklim Değişikliği konusunun Türkiye’de patronlar düzeyinde sahiplenilmesi 

 Salım hedeflerinin izlenmesi için şeffaflık ve ölçüm standartlarını tanımlanması 

 Zararlı teşvikler  

 Yatırımlarda sosyal maliyet unsularının gözetilmesi 

 Katılımcı süreçlerin izlenmesi 
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Kapanış Oturumu 

 

ABD Büyükelçisi John R. Bass: İklim değişikliği aciliyeti ve önemi yüksek bir konu! 

 

ABD hükümeti olarak iş dünyası ile ve ilgili paydaşlarla çok yakın çalışmalar yürütmekten 

memnuniyet duyduğunu belirten Bass, özellikle Obama Başkanlığında yenilenebilir enerjide 

büyük bir momentum kazanıldığının altını çizdi. Rüzgâr enerjisi üretim miktarının üçe katına çıktığı 

ve güneş enerjisi üretiminin ise 30 kat arttığını belirtti. 

 

Paris anlaşmasının sunduğu esnek mekanizma hedefin yerine getirilmesine yardımcı olacağını 

söyleyen Bass, ABD’deki eyaletlerin (Kaliforniya ve New York Eyaletler) ve yerel yönetimlerin 

federal olarak belirlenen hedefler dışında kendilerinin de hedefler belirlediğini söyledi. 

 

ABD’de birçok sayıda büyük firmanın (toplam 11 milyon çalışan ve 4 trilyon dolar gelire sahip) 

iklim değişikliği taahhütleri verdiğini ve iş dünyasının sadece politikaları takip eden değil 

yönlendiren bir rolü olması gerektiğini vurguladı. 

 

 
ABD Büyükelçisi John R. Bass: “İklim değişikliği aciliyeti çok yüksek ve önemli bir konu” 
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REC Türkiye Hakkında 

 

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 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren REC Türkiye, Türkiye’nin çevre konusundaki 

hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım kapasitesini güçlendirmeyi; böylelikle AB Çevre 

Müktesebatı’nın etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı hedefliyor. Bu amaç 

doğrultusunda, farklı finansal kaynaklar kullanarak yürütmekte olduğu çalışmalarla, hükümetler, 

kamu yönetimi, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer tüm paydaşlar arasında işbirliği, bilgi 

paylaşımı ve ortak karar alma süreçlerini güçlendirmek için çalışıyor. 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: 

 

REC Türkiye  

Telefon: 0312 491 95 30 Faks: 0312 491 95 40 

E-posta: info@rec.org.tr Web sitesi: www.rec.org.tr 

Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak No.18 D.11 06510 

Söğütözü / Çankaya / Ankara – Türkiye 
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