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5 yıl sonra, şehirler iklim konusu ile her zamankinden daha 

fazla ilgileniyor 

 
4 Aralık 2015'te, dünyanın dört bir yanından belediye başkanları, 

iklim eylemi çağrısı yapmak ve devletleri sera gazı emisyonlarını 

azaltmaları amacıyla iddialı bir anlaşmaya varmalarına teşvik etmek 

için Paris'te bir araya geldi. Paris İklim Anlaşması 12 Aralık 2015 

tarihinde COP21 sırasında kabul edilerek bu günü iklim değişikliğine 

karşı uluslararası mücadelede tarihi bir kilometre taşı haline getirdi. 

 

 

Beş yıl sonra neredeyiz?  

 
Dünya çapında önemli ilerleme kaydedildi. Ekim 2020'nin başlarında, 

Avrupa Parlamentosu üyeleri sera gazı emisyonlarının 2030'da %60 

azaltılması çağrısında bulundu. Bu arada Çin, 2060 yılına kadar 

karbon nötrlüğünü sağlamayı planladığını açıkladı. 

 

Bu önemli ilerlemeler, esas olarak şehirlerin ön saflardaki 

eylemleri sayesinde elde edildi. Şehirler, sera gazı emisyonlarını 

azaltmak ve sıcak hava dalgaları, seller, kasırgalar ve kuraklıklar 

gibi gittikçe daha sık ve zararlı hale gelen iklimsel risklere uyum 

sağlamak için harekete geçti. 500'den fazla şehir ve bölge 

2050'ye kadar iklim-nötr duruma ulaşmayı taahhüt etti. 

 

Şehirler, bilgi ve uzmanlık havuzunda bir araya gelerek 

vatandaşlar, işletmeler, dernekler ve birlikler gibi yerel aktörleri 

ekolojik geçişin hızlanması için gerekli olan katılımcı bir 

demokrasi sürecinde bir araya getirdi. 

 

Şehirler, adaptasyon konusunda dikkat çekici derecede yenilikçi ve  

reaktif oldular ve aynı zamanda sağlık, çevre ve iklim için iyi olan 

somut çözümleri (bisiklet yolları, şehirler arası işbirliği, yeşil 

iyileşme, yeşillendirme vb.) hızlı bir şekilde uyguladı. 

 

Şehirler, enerji geçişini teşvik eden yerel projeleri desteklemek ve 

karbon etkilerini izlemek için tasarlanmış yerel yeşil finansman 

mekanizmaları geliştirdi. Genel olarak, bu benzeri görülmemiş 

çabalarla, şehirler sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azalttı. 



Bu arada, bazı büyük aksilikler gecikmelere neden oldu. ABD 

Paris Anlaşması'ndan geri çekildi. ABD, son Başkanlık 

seçimlerinde Joe Biden'in Beyaz Saray'da göreve gelmesiyle 

birlikte, Paris Anlaşması'na yeniden girmelidir. Buna ek 

olarak, Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıların büyük çoğunluğu 

hedeflere karşılamıyor ve çok sayıda hükümet, planlanmış ve 

gerekli görülen önlemleri almada başarısız oldu. 

 

Mevcut sağlık krizi, çevremizin maruz kaldığı insan kaynaklı 

zararların artık göz ardı edilemeyecek ağır sonuçlar taşıdığının 

bir hatırlatıcısıdır. İklimin küresel acil durumunu ele almak, 

COVID-19'dan sürdürülebilir bir iyileşme sağlamak ve 

vatandaşlarımızın sağlığını korumak için daha hızlı hareket 

etmeliyiz. COP26'nın yeniden planlanması bir yılın daha boşa 

gitmesine yol açmamalıdır, çünkü zaman azalıyor. 

 

Bu nedenle, bugün şehirler olarak, küresel ısınmadaki artışı Paris 

Anlaşması'nın 1,5°C hedefi dahilinde kontrol altına alma 

isteğimizi yeniden ortaya koyuyor ve aşağıdaki kararlara uyma 

taahhüdümüzü ciddiyetle ifade ediyoruz: 

 

› İklim nötr duruma ulaşmak ve müreffeh ve eşitlikçi 

topluluklar oluşturmak için iklim eylemini tüm kentsel karar 

alma mekanizmalarının merkezine yerleştirmek, 

 

› Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırma çabaları 

doğrultusunda, 2040'larda veya daha önce ya da en geç 

yüzyılın ortalarında (net) sıfıra ulaşma sözü vermek, 

 

› COP26 öncesinde, özellikle kısa ve orta vadede net sıfıra 

ulaşmak için hangi adımların atılacağını açıklamak. IPCC 1,5°C 

Küresel Isınma Özel Raporu'nda tanımlandığı üzere, 2030 

yılına kadar CO2'deki %50 küresel azalmanın adil bir 

paylaşımını yansıtacak şekilde önümüzdeki on yılda ulaşmak 

için bir ara hedef belirlemek, 

 

› Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefi doğrultusunda şehirlerimizi 

dirençli bir konuma getirmeye katkıda bulunacak "Cities Race 

to Zero" (Sıfıra Ulaşan Şehirler) kampanyası tarafından 

önerilen en az bir kapsayıcı ve eşitlikçi iklim eylemi 

planlamasına 2022'den hemen önce başlamak, 



› En geç 2022'de başlamak üzere, ilerlememizi yıllık olarak 

raporlamak, 

 
› Gençlerin endişelerini göz önüne alıp onlara karşı tutarlı ve 

şeffaf bir şekilde hesap verebilir bir durumda bulunarak 

gençleri iklim politikalarının yönetişimine dahil etmek, 

 

› Gıda tedarikimizin ekolojik geçişini hızlandırmak için tüm 

paydaşlarla yeni ortaklıklar kurmak ve kentsel ve kırsal nüfus 

arasında koordineli eylem planları oluşturmak , 

 

› Siyasi liderler, CEO'lar, sendikalar, yatırımcılar ve sivil 

toplumun oluşturduğu ortaklarımızı küresel iklim acil 

durumunun farkına varmada bize katılmaya ve bunun 

üstesinden gelmek için bilime dayalı eylemi 

gerçekleştirmemize yardımcı olmaya davet etmek,  

 

› Biyoçeşitliliği iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme 

önlemlerinin merkezine yerleştirerek iklim planlarımızda 

doğa temelli çözümleri benimsemek, 

 

› Şehirlerimizin ekonomik faaliyetlerindeki karbon ayak 

izlerini daha hızlı azaltmalarına olanak tanıyan değişimleri 

desteklemek,  

 

› En savunmasız grupları iklim değişikliğinden ve 

yoksulluktan korumak için gerçek iklim adaletini sağlamak, 

 

› Tüm kamu ve özel ortaklarımızla birlikte 2050 yılına kadar 

tüm vatandaşlarımız için yenilenebilir ve karbon nötr 

enerjiye erişim sağlamayı taahhüt etmek, 

 

› Karbona dayalı ekonomik faaliyetlerin ekolojik borcunu 

ölçen yeni ekonomik göstergeler oluşturmak için devletler 

ve uluslararası bilim topluluğu ile birlikte çalışmak, 

 

› Devletleri, Paris Anlaşması'na uygun olarak, şehirler 

tarafından yapılacak eylemler de dahil olmak üzere, yeni 

iddialı iklim katkılarını derhal duyurmaya teşvik etmek, 

 

› Devletleri, büyük kamu yatırımcılarını ve özel yatırımcıları; 

şehirleri destekleyen yeşil teşvik planları da dahil olmak 

üzere, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve iklim 

değişikliğine uyum için yılda 100 milyar doları harekete 

geçirme taahhütlerini yerine getirmelerine teşvik etmek. 



Şehirlerimizin, iklim-nötr politikalarımızın uygulanmasına katkıda 

bulunan uluslararası fonların yararlanıcıları olması gerektiği 

konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. 

 

"Cities Race to Zero (Sıfıra Doğru Şehirler Yarışı)" programına 

katılmayı taahhüt ediyoruz ve tüm şehirleri COP26'dan önce 

aynısını yapmaya davet ediyoruz. 

 

Paris Anlaşması'nın başarısı ancak işbirliği ve giderek artan 

uluslararası dayanışma ile elde edilebileceğinden, devletleri 

taahhütlerini yerine getirmeye ve sorumluluklarına uygun hareket 

etmeye çağırıyoruz. 

 

Harekete geçmek için hâlâ zaman var, bu nedenle bugün tüm 

hükümetlere, eylemlerimizi güçlendirebilmemiz, iklim değişikliğini 

büyük ölçüde sınırlayabilmemiz ve gezegenimizi koruyabilmemiz 

için sıkı bir şekilde hareket etmeleri için yeni bir çağrı yapıyoruz. 
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