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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. 
Taraflar Konferansı COP27 seyahatini tamamlayarak, kon-
feransta kaldığımız süre boyunca gözlemlerimizi sizlerle 
paylaşmak istedik. Ana oturumların ve temaların işlendiği 

konferans programının yanı sıra; resmî kurumlar, ülkeler ve STK’ların 
stand ve pavilyonlarında, dolu dolu geçen etkinlik ve panellere katıl-
dık. Çevre, döngüsel ekonomi, AB Yeşil Mutabakatı, sürdürülebilirlik 
ve iklim değişikliği konularının uzmanlarıyla tanışarak bir paylaşım ağı 
oluşturmak açısından bu konferansa katılmak oldukça önemli. Bununla 
birlikte Türkiye delegasyonunda yer alarak ülkemizi en iyi şekilde tem-
sil edebilmeyi amaçlayan Türkiye’den sektör ve STK temsilcileri ile de 
çalışmalarımızı sunmak üzere COP27’de bir araya geldik. 

Türkiye pavilyonu konferanstaki en güzel standlar arasında yer alı-
yordu. Daha önce sanatçı Deniz Sağdıç tarafından İstanbul Havalimanı 
(İGA) Dış Hatlar Giden Yolcu alanında ziyarete açılan “0” Sıfır Noktası 
sergisinde yer alan eserlerden bazıları ülkemiz pavilyonunda oluşturu-
lan alanda sergilendi. Sergi, İGA ve paydaşlarının markalarını taşıyan 
eski üniformalar, İGA Atık Yönetim Merkezi’nde tespit ve keşfi yapılan 
poşetler, kablolar, kartonlar, vb. atık hale gelmiş malzemelerden ortaya 
çıkarılan ve farklı milletlerin özelliklerini taşıyan tablolardan oluşuyor. 

COP27 NEDEN ÖNEMLİ?

2015 yılında Paris Anlaşması’nın kabul edildiği COP21’den sonra 
en önemli buluşma olan COP26’daki sinerji COP27’de hissedilmiyor-
du. Dünyamız 21. yüzyılın sonunda 2,5 derece olarak tahmin edilen 
feci bir ısınmaya doğru giderken, Paris Anlaşması’na göre ülkelerin 
BM’ye sundukları Ulusal Katkı Beyanları (NDC Nationally Determined 
Contribution) hava sıcaklığını hedeflenen 1,5 - 2,0 derece düşürmek 
için maalesef yeterli değil. COP27’de bir önceki konferansta müzakere 
edilen hedefler ve azaltım taahhütlerine yönelik daha somut açıklama-
ların yapılması bekleniyordu. 2021 yılında Glasgow, İskoçya-Birleşik 
Krallık’taki COP26’da Paris Anlaşması hedefine ulaşabilmek için farklı 
alanlarda çeşitli mutabakatlar, ortaklıklar ve bildiriler imzalanmıştı. 

COP27’de NELER OLDU?

Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde Sharm 
El Sheikh kentinde 6-18 Kasım 
tarihlerinde 27’incisi düzenlenen 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar 
Konferansı COP27 toplantısına 
katılan ülkeler, iklim değişikliğine 
yönelik mücadele verdiklerini ve 
bu noktada aldıkları kararları resmi 
toplantılarda BM sekreteryası ve diğer 
katılımcılarla paylaşmayı hedefledi. 
Bu yılki konferansı 197 ülkeden 35 bin 
civarında katılımcı ziyaret etti. 

ASLIHAN ARIKAN
Ambalaj Sanayicileri Derneği 
Genel Sekreteri
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Liderler Zirvesi 
açılışında yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğinin sebebi 
insanlar, çözümü de insanlar olmalı. Küresel ısınmayı 1,5 
dereceyle sınırlandırma hedefine ilişkin her umut kırıntısı 
2050'de sıfır emisyona ulaşma yolunda ilerlememizi sağlıyor. 
Fakat şu anda 1,5 derece hedefi yaşam desteğine bağlı ve ma-
kineler de sağlıklı çalışmıyor. Dönüşü olmayan bir noktaya 
doğru tehlikeli bir şekilde yaklaşıyoruz" diye konuştu.

COP’TAN DİĞER İZLENİMLER

“Together for implementation” çağrısıyla gerçekleşen 
COP27’de, kömürden çıkış tartışmalarının yerini nükleer 
enerji almış gibi görünüyor. Bu yıl konferansta iklim krizi-
nin yanı sıra, enerji arzı krizinin de ele alındığını gözlemle-
dik. Özellikle hidrojen ve nükleer enerji konusu ve lobileri 
ön plana çıkıyordu. 

Ambalaj sektörünü doğrudan ilgilendiren konulardan 
birisi; gıda ve tarım sistemlerinin sürdürülebilir olması ve 
herkesin her yerde güvenli gıdaya erişebilmesi. Bu yıl kon-
feransta “gıda ve tarım” konusu ile COP27’nin ana gündem 
maddelerinden olan “uyum ve dayanıklılık” aynı günde 
(12 Kasım) ele alındı. Dünyanın 8 milyar insanı nasıl besle-
yeceği sorusuna yanıt aranan tarihte, birçok yeni girişimle 
ilgili duyuru da yapıldı. Tarımsal gıda sistemlerinin tüm 
insanların yaşam standartlarını iyileştirecek biçimde dö-
nüştürülmesinin önemi vurgulandı. Ancak, Pakistan’da ya-
şanan sel felaketlerinin ülkenin tarımsal üretim bölgesinde 
yaşanıyor olmasının gıda arzını olumsuz etkileyeceğinin de 
altı çizildi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın da buğday, 
ay çekirdeği ve gübre fiyatlarını yükselteceği belirtildi. Fosil 
yakıtlarla üretimini devam ettiren gıda sanayinin dönüşü-
münün önemine değinildi.

AFRİKA ODAKLI BİR YAKLAŞIM 

COP27’nin bu yıl Kuzey Afrika’nın ve elbette Afrika 
kıtasının en önemli ekonomilerinden birisi olan Mısır’da 
düzenleniyor olması, konferansın Afrika odaklı bir yakla-
şım içermesine de katkıda bulunmuş. Örneklerle destekle-
mek istersek, bu yılki konferansta “Afrika’da Geliştirilmiş 
Uyum” temasıyla COP27 Başkanı Sameh Shoukry tarafın-
dan yönetilen etkinliğe katılan ABD İklim Elçisi ve eski 
Senatör John Kerry, Afrika’nın uyum sağlaması için 150 
milyon Dolar destek vereceklerini açıkladı.

TÜRKİYE’NİN ULUSAL KATKI BEYANI GÜNCELLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) Üstü Düzey 
Bakanlar Toplantısı'nda Ulusal Katkı Beyanını (NDC) 
uluslararası kamuoyu ile paylaşmasının ardından Türkiye 
Pavilyonun’da da konuştu. 

2015 yılında BM Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 
Sekretaryaya emisyonlar ve emisyonlarda gerçekleştirilen 
oranlar bildirilmiş; 2030 yılı itibarıyla 1 milyar 175 milyon 
gerçekleşmesi gereken emisyonlardan yüzde 21 azaltım 
yapılacağı taahhüt edilmişti. Türkiye, Ulusal Katkı Beya-
nını güncelleyerek; 2030 yılı için yüzde 21 olarak açıkla-
nan artıştan azaltım hedefini yüzde 41'e yükseltti. Böylece 
nerdeyse iki katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunulu-
yor ve buna göre 2030 yılında yaklaşık 500 milyon ton 
emisyon azaltımı yapılmış olacak. Ülkemizin halihazırda 
ulusal emisyonlarının 520 milyon ton civarında olduğunu 
biliyoruz. Bakan Murat Kurum tarafından yapılan açıkla-
mada en geç 2038 yılında ülkemizin emisyonlarının tepe 
noktasına ulaşacağı bu tarihten sonra 2053 net sıfır hedefi 
yolunda azaltıma geçileceği de belirtildi. Türkiye’nin 
2026 yılında yapılacak 31’inci İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansına (COP31) ev sahipliği adaylığını ilan ettiği 
ve BM Sekretaryasına resmi başvuruda bulunulacağı da 
açıklamaya eklendi.

COP27 Bildirilerinin yayımlanmasının ardından, diğer 
değerlendirmelerin de takibi faydalı olacaktır. 


