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DÜNYADAN

IPCC 1,5°C Küresel Isınma Özel Raporunu Yayınladı

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli
(IPCC) 8 Ekim tarihinde küresel ısınma üzerine
hazırlanan 1,5°C özel raporunu yayınladı.
Çalışma, 2015 yılında Paris’te gerçekleştirilen
21. Taraflar Konferansında (COP21) küresel
sıcaklık artışına ilişkin bilimsel bir rapor
istenmesi üzerine hazırlandı. Bu yıl yapılacak
COP24 müzakereleri boyunca referans olarak
gösterilecek olan rapor, çıktılarıyla iklim
değişikliği tehdidi, sürdürülebilir kalkınma ve
yoksulluğun ortadan kaldırılması çabalarına
yönelik küresel tepkinin güçlendirilmesi
konularına odaklanıyor. IPCC raporu, küresel
ısınmanın 1,50C ile sınırlandırılması için
toplumun her alanında hızlı, geniş kapsamlı
ve benzeri görülmemiş değişikliklere ihtiyaç
duyulduğunu ortaya koyuyor. Raporda öne çıkan
bulgular şu şekilde:
• Paris Anlaşması kapsamında şu ana kadar
verilen taahhütler, küresel ısınmayı 1,5°C ile
sınırlandırmaya yetmiyor.
• İklim değişikliğine karşı herhangi bir önlem
alınmadığı takdirde, küresel ısınmanın 2030
ile 2052 yılları arasında 1,50C sınırını geçmesi
öngörülüyor.
www.ipcc.ch
www.iklimhaber.org

• 1,5°C hedefi için, 2030 yılında küresel
antropojenik CO2 emisyonu seviyesinin 2010
yılına göre %45 oranında azaltılması, 2050
yılında ise net sıfır emisyona ulaşılması gerekiyor.
• Sanayi kaynaklı emisyonlar için orta güven
aralığında yapılan projeksiyona göre emisyonların
2010 yılına kıyasla 2050 yılında %50-80 oranında
azaltılabileceği tahmin ediliyor. Azaltım, yeni
ve mevcut teknolojilerin kombinasyonları ile
sağlanabilir. Bu teknolojilerin en önemlileri
karbon yakalama depolama, ürün ikamesi, biobased ürünler vb. olarak sıralanıyor.
• Teknolojilerin uygulanabilirliğindeki kısıtlar;
tesislerin
spesifik
özellikleri,
kurumsal
kısıtlar, insan kapasitesi ve finansal koşullar
ile ilişkilendiriliyor. Sanayide enerji ve
proses verimliliğinden kaynaklanan emisyon
azaltımının 1,5°C hedefi için yetersiz kalacağı
vurgulanıyor.
• Küresel ısınma 1,5°C ile sınırlandıralamaz ise
deniz seviyesinde en az 10 cm’lik bir yükselme
bekleniyor. Okyanus hayatı için en önemli
kaynaklardan olan mercan resiflerinin küresel
sıcaklık artışının 2°C olması durumunda
neredeyse tamamının tükeneceği öngörülüyor.
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Enerji Verimliliği 2018 Raporu
Analizler ve 2040 İçin Öngörüler
Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy
Agency- IEA) tarafından 19 Ekim’de yayınlanan
rapor, verimlilik konusundaki büyük potansiyelin
niçin kullanılmadığını ve yeni Verimli Dünya
Senaryosu (Efficient World Scenario-EWS)
aracılığı ile bu potansiyelden yararlanmak üzere
politik aktörlerin neler yapabileceğini ortaya
koydu. Raporda öne çıkan bazı bulgular ise şöyle:
Enerji verimliliği artmasına rağmen toplam
enerji talebi ivmeleniyor
Küresel enerji talebi, 2017 yılında %2 oranında arttı. Enerji
tüketen faaliyetlerde, enerji verimliliğindeki ilerlemeden
daha fazla artış yaşanması ile küresel enerji yoğunluğu
2017 yılında ancak %1,7 oranında azaldı. Bu oran son on
yılın en düşük iyileşmesi olarak raporlandı. 2000 yılından
bu yana, dünyanın önde gelen ekonomilerindeki enerji
verimliliği gelişmeleri, enerji kullanan faaliyetlerdeki
artışın ancak üçte birini telafi edebildi. Tasarrufların
çoğu sanayi ve bina sektörlerinden sağlandı.
Enerji verimliliğine yönelik politika çabaları
yavaşlıyor
Enerji verimliliği politikalarının uygulanmasındaki
mevcut ilerleme oranları, EWS tarafından sunulan
potansiyel faydaları gerçekleştirmek için yeterli
olmayacaktır. Zorunlu enerji verimliliği politikaları
ve yönetmeliklerinin kapsadığı küresel enerji
kullanım oranı, 2016’da %32 iken, 2017’de yalnızca
%34’e yükseldi.

EVS’nin gerçekleştirilmesinde gelişmekte olan
ekonomilerdeki verimlilik artışları merkezi bir
konumda
Verimlilik kazanımlarının etkinliği, enerji
yoğunluğunun yarı yarıya azaltılabildiği
gelişmekte olan ekonomilerde daha yüksektir.
Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika ve
Güney Afrika olmak üzere gelişmekte olan altı
büyük ekonominin enerji talebi küresel toplamın
üçte birini oluşturmakta ve 2000’den bu yana
hızla büyümektedir. EWS, bu ülkelerin birincil
enerji talebindeki %24’lük bir artışın bu ülkelerin
tüm ekonomisinin iki katından fazlasına denk
gelebileceğini öngörüyor.

Sanayide enerji yoğunluğu daha az olan
Enerji verimliliğine yönelik küresel yatırımlar, sektörlere odaklanılmalı
2017 yılında sadece %3 oranında artarak 236 Sanayide potansiyel enerji tasarruflarının büyük
milyar ABD doları olmuştur. Küresel olarak, tüm bir kısmı, enerji yoğunluğunu 2040 yılına kadar
sektörlerde yatırımlardaki büyüme yavaşlamıştır. %40’tan fazla azaltabilecek olan daha az enerji
Bina sektörü toplam verimlilik yatırımlarının yoğunluğuna sahip üretim sektörleridir. Bu
yaklaşık %60’ını oluşturmuştur. Enerji verimliliği düşüşü sağlamak için; enerji yönetim sistemleri,
yatırımlarını bireysel çabalardan kurtarmak, diğer teşvikler ve bilgi temelli önlemlerin
geniş yatırımları teşvik etmek için EVD’ler ve yeşil benimsenmesini teşvik eden politikalar ve
tahviller gibi iş modellerini destekleyen alternatif yenilikçi finansman mekanizmaları gibi iş
modelleri gerekli olacaktır.
finans mekanizmaları oluşturulmalıdır.
Enerji verimliliği yatırımları kritik önem taşıyor

www.iea.org
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Verimli Dünya Stratejisi: IEA tarafından kurgulanan EWS’de yer alan fırsatlar
kapsamında hükümetler için oluşturulan sektörel tavsiyeleri içeren stratejik plandır.
Stratejiye yukarıdaki haberde özetlenen IEA Enerji Verimliliği 2018 raporundan
ulaşılabilir.
www.iea.org
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Havada Neler Oluyor?

Sivil havacılık sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının %2,5’inden
sorumludur. Hem yolcu hem de kargo uçuşları talebindeki artışlar
yüzünden bu payın düzenli olarak 2050’ye kadar yükselmesi
beklenmektedir. Carbon Offsetting and Reduction Scheme
for International Aviation (CORSIA), havacılık faaliyetindeki
büyümenin ilave emisyonlara sebep olmadan gerçekleşmesini
sağlayacak dünyadaki ilk küresel sektörel karbon fiyatlandırma
sistemidir. Havayolları, belli bir seviyenin üzerindeki emisyon
artışlarını denkleştirmek için diğer sektörlerde gerçekleştirilen
emisyon azaltımlarından satın almak durumunda kalacaktır.
ICAO (The International Civil Aviation Organization), verimliliğin
arttırılması ve sürdürülebilir yakıtların kullanımı dahil olmak üzere ilave tedbirler ve CORSIA’nın
desteğiyle 2020 ve sonrasında karbon-nötr büyüme hedefini tutturmayı planlıyor.
CORSIA ile 2021 yılında başlatılacak ve 2023 yılında devreye alınacak pilot aşamaya katılım gönüllü
olacak. 2027 yılında En Az Gelişmiş Ülkeler(LDCs) haricinde tüm ülkeler sisteme katılacak.
Türkiye’deki çalışmalara baktığımızda, havayolu şirketleri CORSIA raporlama araçlarını sektörün
gelişimi ve sürdürülebilir büyümesi için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Sivil havacılık sektörünün
karbon salımlarını hesaplayarak raporlaması, kontrollü bir şekilde azaltması ve sürdürülebilir
kalkınmaya değer katacak önemli bir girişim olarak görülüyor. Türkiye’den destek böyleyken,
dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, havacılık sektöründe uluslararası uçuşlarda emisyonun
sınırlanmasına ilişkin anlaşmanın ilk bölümünde yer almayacağını bildirdi. Bu durum COP24’te
değişir mi bilinmez ama önümüzdeki dönemde CORSIA’nın iklim değişikliği gündeminde daha
fazla yer alacağı aşikar.
www.icao.int

PİYASALARDAN
Son zamanların en
hareketli dönemlerinden
birini geçiren AB karbon
pazarı
Eylül
ayına
22 Euro seviyelerinde
başlarken Ekim ayını
17 Euro seviyelerinde
tamamladı.
Eylül ayında 26 Euro
seviyelerini gören karbon fiyatlarının yükselişindeki
en önemli etken politik koşullar. Fransa ve
Almanya önümüzdeki altı ay boyunca
tüm sektörler için karbon fiyatlandırma
politikaları geliştireceklerine dair açıklamayı
yaparken, AB ülkeleri çevre bakanları da bu
girişime destek verdiler. AB ETS’de hızla
yükselen karbon fiyatı, Paris Anlaşması kural
kitabının bu yıl netleştirileceğine dair güvenin
www.carbon-pulse.com

artmasına da yardımcı oluyor. OECD’nin
Eylül ayında yayınladığı rapor, hükümetlerin
iklim değişikliğini azaltma konusundaki
taahhütleri yerine getirme çabalarının karbon
fiyatlarını daha hızlı bir şekilde yükselteceğini
ortaya koyuyor. BusinessEurope’un 2030
emisyon azaltım hedeflerinde yukarı yönlü
bir güncellemeyi desteklemede ihtiyatlı
olacaklarını belirttikleri açıklama fiyatlara
etki etmedi ve Eylül ayı sonlarına kadar karbon
fiyatları 22-25 Euro seviyelerinde seyrini
sürdürdü. Fiyatlardaki beklenen kırılma
İngiltere’nin Mart 2019 itibariyle AB karbon
pazarından çıkacağını açıklamasıyla oldu.
Polonya’nın yükselen karbon fiyatlarına karşı
gösterdiği direnç piyasada karşılık buldu ve
karbon fiyatları Ekim ayı sonunda 16 Euro
seviyelerini test etti.
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Erdemir Bir Kez Daha Sürdürülebilirlik Endeksinde

Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan
şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Kasım 2018 - Ekim 2019 döneminde yer
alacak şirketleri belirlemeye yönelik değerleme çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmalar sonucunda
Erdemir, sürdürülebilirlik performansı ile endekste bir kez daha kendisine yer buldu.
Payların endeks kapsamında yer alabilmesi için şirketlerden “Endeks Seçim Kriterleri”ndeki eşik
değerleri geçmeleri bekleniyor. Her yıl yukarı yönlü güncellenen endeks seçim kriterlerindeki eşik
değeri şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını bir adım ileriye götürmelerini teşvik ediyor.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi için Kasım-Ekim olmak üzere yılda 1 endeks dönemi bulunuyor.
2014 yılında başlatılan girişimde, BIST 30 endeksinde yer alan şirketleri doğrudan değerlendirmeye
alırken, 2018 yılı itibariyle, BIST 50’de yer alan şirketler kapsama dahil edilmiş ve BIST 100’deki
şirketler gönüllü olarak değerlemeye alındı. Değerlemeye tabi şirketler listesi her yıl Aralık ayı
içerisinde revize edilerek Borsa İstanbul tarafından ilan ediliyor.
www.borsaistanbul.com

Sürdürülebilir İş Ödülleri

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 2014 yılından bu yana verilen
Sürdürülebilir İş Ödülleri, yılın başarılı sürdürülebilir iş modellerini
ödüllendirerek iş dünyasının sürdürülebilirlik dönüşümünde örnek olabilecek
yenilikçi uygulamaları ortaya çıkarmakta ve dönüşümüne devam edenlere
ise ilham vermektedir. Bu kapsamda 14 ana kategoride yenilikçi ve etkili
yaklaşımlarıyla rol model olmak hedefi taşıyan projeler 17 Ekim tarihinde
ödüllendirilmiştir.

OYAK Grup Şirketlerinden İsdemir Karbon ve Enerji Yönetimi kategorisinde “3. ve 4. Yüksek
Fırınlarda Kurulan Tepe Basıncı Genleşme Türbinleri Projesi”, Erdemir Sosyal Etki kategorisinde
“Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün Projesi”, Adana Çimento Sürdürülebilirlik Raporu kategorisinde
“Adana Çimento Entegre Raporu” ile finalist olmaya hak kazanmıştır.
www.surdurulebilirisodulleri.com
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