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AB-Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından desteklenen Türkiye 2050 İklim Diyaloğu 
Projesi kapsamında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), SEE Change Net 
Foundation (SEECN) ve Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) tarafından 17-20 Şubat 
tarihlerinde gerçekleştirilen Brüksel çalışma seyahatine katılma imkanı buldum.  
 
Bu program dahilinde EUCALC-The European Climate Calculators-Avrupa İklim 
Hesaplamaları toplantısı kapsamında iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin uzun vadede 
azaltılması ile ilgili yapılan çalışmalar ve alınması önerilen tedbirler konusunda bilgilendirilmiş 
olmak oldukça etkiliydi. Toplantıda 2050 yılına kadar arazi, gıda ve enerji sistemleri ile 
bağlantılı sera gazı emisyonlarının azaltılma yolları ile ilgili hipotezler ve çözümlerin 
konuşulması oldukça aydınlatıcıydı.  
 
Söz konusu çalışmaların bölgesel yaklaşımdan küresel düzeydeki etkilere genişletilmesi, iklim 
değişikliğinin zararlı etkilerinin küresel düzeyde, gelişmiş, erişilebilir, kullanıcı dostu ve dinamik 
bir modelleme çözümü geliştirmeyi amaçlayan bir proje olarak yaşam tarzı ve enerji teknolojisi 
seçimleri üzerindeki etkilerini öğrenmek oldukça bilgilendirici idi. Toplantıda, gerek kaldığımız 
otelin seçimi, gerek görüşmelerin gerçekleştirildiği mekan ile çevreci yaşam tarzı ve sera gazı 
emisyonunu azaltma yönündeki eğilim sürekli hissedildi. Green Deal (Avrupa Yeşil Düzeni) 
kapsamı ve yaklaşımları konusunda konuşmak oldukça verimliydi. Green Deal’in avantaj ve 
dezavantajları, bu bağlamda enerji dönüşümünün gerekliliği ve bu dönüşümün olumlu 
çevresel boyutlarının yanında toplumsal boyutları da ele alındı. Özellikle yaratılan istihdam 
imkanları ve sanayi gelişimi konusunda görüşlerin bildirilmesi ve sorunlara yönelik çözümler 
üzerinde yapılan tartışma ve enerji kooperatifleri metodolojisi ve yapısı son derece 
bilgilendiriciydi. Toplantı ağırlıklı olarak enerji kullanımı ve iklim dostu enerji konularına 
odaklıydı. CAN Europe’un iklim ve enerji sorunlarına odaklı bir ağ olduğunu düşünürsek bu 
oldukça doğal olduğunu kabul edebiliriz. Ancak aktivitelerde ekosistem odaklı ve biyolojik 
çeşitlilik bağlantılı bir proje ve sunum da aramadı değil gözlerim. Bu konuda The International 
Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) ile yapılan görüşmede iklim 
değişikliği-biyolojik çeşitlilik çalışmalarının yer aldığı ve bunun da büyük ölçüde devlet 
bağlantılı çalışmalarla yürütüldüğü anlaşıldı. Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye Raportörü 
Nacho Sanchez Amor ile yapılan görüşme oldukça güzel bir tecrübeydi. Türkiye’den giden 
iklim değişikliğine uyum konusunda oldukça faydalı ve doğru yol almış Sivil Toplum 
Örgütlerinin bu ortamda kendilerini ifade etmeleri güzel bir deneyimdi.    
 
Sonuç olarak EUCALC’ın vurguladığı ve hedeflediği gibi,  2050 yılına kadar üretimimizi ve 
tüketimimizi “climate neutrality” gerçekleştirme yolunda güvenli hale getirmemiz ve iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltma konusunda daha hızlı ilerlemeye odaklanmamız gerekliliği 
görülmektedir.  
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