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Günümüz dünyasında, lider yatırımcılar 
düşük karbon ekonomisi ile uyumlu teknoloji 
ve işletmelere yatırım yapmak için proaktif 
adımlar atıyor. Ancak trilyonlarca dolarlık düşük 
karbonlu yatırımın gerçekleşmesi için sermayeyi 
bu yöne kaydıracak güçlü bir kolektif eyleme 
ihtiyaç duyuluyor.
Climetrics, yatırımcılara tasarruflarının çevresel 
etkilerini ve iklim değişikliğinin uzun vadeli 
getirilerini daha iyi anlamaları için bir araç 
sunuyor. Climetrics metodolojisi, bilimsel 
temelli hedeflere1 yönelik halka açık taahhütleri 
olan şirketlere yatırım yapılmasını sağlıyor. 
Climetrics Avrupa’da satışı uygun olan 3700 fonu 
kapsıyor ve 2.7 trilyon Euro kadar bir hacimle 
Avrupa’daki yatırım fonlarına yatırılan tüm 
varlıkların %30’una denk geliyor.
Her bir fonu derinlemesine inceleyen yöntem,  
fonun portföyündeki şirketlerin mevcut karbon 
ayak izlerini, gelecekteki iklim kaynaklı risk ve 
fırsatlarla karşılaşma olasılıklarını gösteren geçiş 
stratejilerini değerlendiriyor. Derecelendirme 
aynı zamanda varlık yöneticisinin iklim 
değişikliği konusundaki yönetişimini, fonun 
çevresel, sosyal ve yönetsel yatırım politikasını 
göz önünde bulunduruyor.

Yüksek puan alan fonlar; karbon verimliliğinde 
ve iklim ile ilgili riskleri yönetmekte daha 
başarılı, temiz enerji geçişini destekleyen anahtar 
teknolojileri kullanma olasılığı daha yüksek 
olan şirketlere yatırım yapmakta. Tamamen 
şeffaf bir metodolojiye sahip olan Climetrics, 
Carbon Disclousure Project (CDP) dahil olmak 
üzere mevcut en gelişmiş verileri kullanıyor ve 
derecelendirme, fonun portföy varlıkları, yatırım 
politikası ve varlık yönetimi olmak üzere üç 
faktör üzerine odaklanıyor. Bir fon portföyünün 
iklim performansı, genel derecelendirmenin en 
önemli bileşenini oluşturuyor. Şirketler, mevcut 
karbon salımları, temiz teknoloji kullanımı, 
uzun vadeli iklim ve ormansızlaşma risk yönetim 
stratejileri kapsamında derecelendiriliyor.
Avrupa Komisyonu tarafından sürdürülebilir 
finansman için açıklanan yeni eylem planının 
ardından sürdürülebilirlik kapsamında yaşanan 
önemli gelişmeler ve AB’nin emisyon azaltım 
hedeflerine ulaşmak için 180 milyar Euro ek 
yatırıma ihtiyaç duyulduğunu açıklamasıyla, 
derecelendirme sistemine olan talep artış 
gösteriyor.

İklim Derecelendirme Sistemi Climetrics’ten Yeni Metodoloji 

www.climetrics-rating.org
www.iklimhaber.org

1- bknz. Her Bülten Bir Kavram
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Son dönemde çok taraflı kalkınma 
bankaları, iklim değişikliği azaltım 
ve uyum projelerine destek amaçlı 
açıkladıkları çeşitli kredi ve hibeler 
ile iklim finansmanı hedeflerini 
ileriye taşıyor. Yatırımcılar ise 
temiz enerji geçişini sürdürebilmek 
için önemli potansiyele sahip 
ve iklim değişikliği konusunda 
Paris Anlaşmasının hedeflerine 
ulaşmakta yardımcı olabilecek 
şirketlere odaklanıyor.
Asya Kalkınma Bankasından 
(Asian Development Bank-ADB) 
Euro Cinsinden Çıkarılan İlk Yeşil 
Tahvil
ADB iklim değişikliğine yönelik azaltım ve uyum 
projelerine destek amacı ile 600 milyon Euro 
değerinde yeşil tahvil çıkardı. 7 yıllık çıkarılan 
yeşil tahvil %0,35 yıllık kupon oranına sahip. 
Yeşil tahvilin gelirleri, ADB’nin cari sermaye 
kaynakları ile finanse edilen ve imtiyazlı olmayan 
işlemlerinde kullanılan düşük karbonlu ve iklime 
dirençli projelerini desteklemekte kullanılacak.
Banka, 2020 yılına kadar yıllık 6 milyar ABD 
Doları iklim finansmanı hedefliyor. Bunun 2 
milyar ABD dolarlık kısmı,  daha dayanıklı 
altyapı ve iklim dostu tarım için adaptasyona 
ve iklim kaynaklı felaketlere hazırlığa ayrılacak. 
Kalan 4 milyar ABD Doları ise yenilenebilir 
enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım 
ve akıllı şehirlerin inşasını desteklemekte 
kullanılacak.
Yeni Kalkınma Bankasından (New Development 
Bank-NDB) Güney Afrika’ya Destek
NDB, Güney Afrika Kalkınma Bankası’na 
(Development Bank of South Africa-DBSA) 300 
milyon ABD Doları tutarında bir kredi önerdi. 
Önerilen kredi ile Güney Afrika’da sera gazı 
emisyonlarını azaltmak üzere yenilenebilir enerji 
projelerini desteklemek için yürütülecek 600 
milyon ABD Doları tutarındaki bir projenin 
% 50’si finanse edilebilecek. Proje, 2018-2033 
yılları arasında uygulanacaktır. Önerilen NDB 
kredisi, rüzgar, güneş ve biyokütle enerjisi dahil 
olmak üzere belirlenen alt projeler için kaynak 
sağlayacak.

Amerika Kıtası Kalkınma Bankasından (The 
Inter-American Development Bank-IDB) Latin 
Amerika Ülkelerine Destek
IDB, Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund-
GCF) kaynakları ile Arjantin, El Salvador ve 
Paraguay’daki KOBİ’lerin enerji verimliliği 
yatırımlarını desteklemek üzere birçok krediyi 
onayladı. Krediler, 20 yıllık bir süreyle, beş buçuk 
yıl geri ödemesiz ve 0.75 sabit faiz oranı ile verildi. 
Buna ek olarak banka projelere teknik destek de 
sağlayacak.
IDB, Arjantin’in yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliğine yönelik KOBİ yatırımlarını 
artırmaya yönelik projesini finanse edecek. Proje, 
100 milyon dolarlık bir krediyle yürütülecek. 
Fonlar, küçük çaplı yenilenebilir enerji üretim 
projelerine (özellikle biyogaz ve biyokütle) ve 
ekipman değişimi ve kojenerasyon da dahil 
olmak üzere endüstriyel süreçlerde verimlilik 
iyileştirmelerine ayrılacak. Benzer şekilde El 
Salvador, enerji verimliliği yatırımları konusunda 
KOBİ’leri güçlendirmek için 20 milyon ABD 
Doları tutarında bir İDB kredisi alacak. Paraguay 
ise 20 milyon ABD Doları tutarında bir IDB 
kredisiyle, KOBİ’lerin uzun vadeli verimlilik ve 
enerji verimliliği yatırımlarını destekleyecek. 
Ek olarak IDB Paraguay’ı, KOBİ’lerin enerji 
verimliliği yatırımlarının teşvik edilmesine 
yönelik 3 milyon ABD Doları tutarında teknik 
işbirliği hibesi ile de destekleyecek.

Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından 
İklim Değişikliğiyle Mücadele Atağı
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www.sdg.iisd.org
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pet şişelerin ge-
lişigüzel doğaya bırakılmasını, geri kazanılama-
yan atıklarla karışık toplanmasını engellemek 
üzere yeni bir uygulama başlatıyor. Proje ile, pet 
şişeleri belediyenin farklı bölgelere yerleştirdiği 
otomatlara atanlar artık toplu taşımada kullanı-
lan İstanbulkart’a dolum yapabilecek. Ekonomik 
değere sahip geri kazanılabilir atıkların otomat-
lar aracılığıyla toplanmasının İstanbul genelinde 
geri dönüşüm kültürü oluşması ve yaygınlaşma-
sına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı tarafından 
yapılan ölçümler, İstanbul’un hava sıcaklıklarının son yüz-
yılda ortalama 1 derece arttığını gösteriyor. Meteoroloji ve 
afet yönetimi profesörü Mikdat Kadıoğlu, yaptığı açıkla-
mada, 1995 – 2004 yılları arasında dünya genelindeki doğal 
afetlerin 3 kat ve bunlar sonucunda oluşan ekonomik kayıp-
ların 9 kat arttığına dikkat çekti. Kadıoğlu, arazi planlama-
sına yönelik eksikler ve su tüketimindeki yanlış politikaların 
2030 yılı itibarıyla artan nüfus, iklim değişikliği ve kay-
nakların azalması ile birlikte Türkiye’yi su sıkıntısı çeken 
bir ülke konumuna getireceğini, 2050 yılında ise su fakiri 
olunacağının altını çizdi. İklim değişikliği riskinin yönetil-
mesinde farklı sektörlerin katkı sağlayacağı bütünleşik bir 
anlayışın önemini tekrarladı. 

İstanbulkart’a Pet Şişe ile Yükleme Devri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi: “Küresel iklim 
değişikliği yeryüzünde her 4 kişiden 1’ini olumsuz etkiliyor”

ÜLKEMİZDEN

www.carbon-pulse.com

www.ekolojist.net

www.ekolojist.net

PİYASALARDAN
• Avrupa Birliğinde karbon fiyatları, 

Temmuz ayında zayıf piyasa arzı 
ve zayıf enerji kompleksine rağ-
men, son 7 yılın en yüksek seviyesi 
olan 17 Euro sınırını aştı. Ağustos 
ayı içerisinde yükselmeye devam 
eden karbon fiyatları 30 Ağustos 
2018 de 21,5 Euro seviyesine ulaştı.

Temmuz ayında açıklanan karbon 
salımı verilerine göre  yıllık bazda 
% 7 düşüşle, 2018 ylının ilk 6 ayında 
AB ETS’ye dahil olan tesislerden 1,4 
milyon ton CO₂ salımı gerçekleşti.
 

•Çin hükümetinin ulusal karbon 
pazarına geçişinden sonra bölgesel 
karbon dengeleme programını as-
kıya alması nedeniyle, yerel yöne-
tim daha fazla kredi vermeden önce 
mekanizmayı iyileştirmek istiyor.

•Paris Anlaşması’nın 6. maddesi 
kapsamındaki gelecekteki karbon 
piyasası mekanizmalarına ilişkin 
müzakereler, Eylül’ün ilk haftası 
gerçekleşecek Bangkok’taki iklim 
konferansının paydaşlara göre ni-
hai metnin şekillenmeye başladığı-
nı göreceği beklentisiyle iyi bir iler-
leme kaydetmesi öngörülüyor.
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Tarih boyunca, yaşam hep suya erişimin yakın 
olduğu yerlerden yayılmıştır. Günümüzde dün-
yanın dengesini oluşturan birçok şehir okyanus-
lara ya da doğal limanlara yakın olmasından do-
layı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden 
çok daha fazla etkilenecek.  Miami, New York, 
Tokyo, Londra, Şangay ve Hong Kong gibi şehir-
ler ile birlikte Vietnam’daki Ho Chi Minh City 
ve Hindistan’ın başkenti Mumbai gibi dünyanın 
daha az gelişmiş ama daha hızlı kentleşen şehir-
lerinin, iklim değişikliğine bağlı gentrifikasyon 
sonucu daha da büyük kayıplar yaşayabileceği 
düşünülüyor.
Yapılan araştırmalar, 2050 yılına gelindiğinde 
iklim değişikliği ve su seviyesi yükselişine bağlı 
olarak meydana gelen doğal afet kayıpları ma-
liyetinin yıllık 60 milyar Doları aşabileceğini 
ortaya koyuyor. Ancak iklim değişikliği şehirler 
için başka bir risk daha oluşturuyor. İklim deği-
şikliğine bağlı gentrifikasyon...Günümüzde hala 
net bir tanımı olmayan iklimsel gentrifikasyon 
teorisi, iklim değişikliğinin, barındırabileceği 
insan kapasitesi ve beraberinde oluşan altyapı 
nedeniyle gayrimenkuller arasında değer farklı-
lıkları yaratması olarak açıklanıyor. Bu tür fiyat 
dalgalanmaları, mevcut popülasyonların daha 
iyi koşullarda yaşamak için, gentrifikasyon ne-
deniyle yer değiştirmesine yol açarak kentsel 
gelişimi dolaylı veya dolaysız yoldan etkileyebi-
liyor. Environmental Research Letters’da yayın-
lanan çalışma; iklim değişikliği ve su seviyesinde 
yükselme riskleri taşıyan şehirlerde, daha yük-
sek rakımlardaki gayrimenkullerin diğer yerler-
den daha yüksek oranda değerlendiğini savunan 
rakım hipotezini geliştirdi ve Miami’nin iklim 
değişikliği konusunda Amerika’nın ve dünyanın 
en fazla risk altında bulunan şehri olarak belir-
ledi.

Bahse konu çalışmaya göre iklim gentrifikasyo-
nu üç temel nedene dayanıyor. İlki ve en yaygın 
olanı; yatırımcıların sermayelerini daha yüksek 
rakımlara taşıması, ikincisi iklim değişikliğinin 
yaşam maliyetini arttırmasıyla, yalnızca varlıklı 
hanelerin yerlerinde kalabilmeleri, düşük gelirli 
hanelerin ise artan sigorta maliyetleri ve emlak 
vergileri gibi nedenlerle yaşam alanlarını terk 
etmek zorunda kalmaları olarak belirtiliyor. 
Üçüncü neden de, arazinin daha dayanıklı ol-
ması için yeniden yapılandırılması olarak gös-
teriliyor. Örneğin, Kopenhag’da bazı mahalleler 
dayanıklılıklarının arttırılması amacıyla yük-
seltilmiş ve bu yükseltilen yerlere varlıklı kişi-
ler taşınmış, daha düşük gelirli         haneler ise 
buradan taşınmaya mecbur kalmıştı. Yukarıda 
saydığımız nedenlerle birlikte gentrifikasyonu 
ve insanların yaşam alanı tercihlerini etkileyen 
diğer etkenler; büyük projeler, kamu yatırımları, 
alt yapı projeleri olarak da sıralanabilir.  

ÖZEL HABER
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Her Bülten

Bir Kavram
Şirketlerin seragazı salımlarını azaltmak için, küresel sıcaklık artışını sanayileş-
me öncesi dönemin 2OC altında tutmayı başaracak şekilde, koydukları hedefler.

Bilimsel Temelli Hedefler (Science Based Targets - SBTs):

www.sciencebasedtargets.org

İklim değişikliği kaynaklı kentsel gentrifikasyon ve eşitsizlik 


