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Özet

Son 200 yıldan bu yana sanayi ve teknoloji devrimi ile birlikte giderek artan bir hızla insan 
türünün faaliyetleri (üretim, ulaşım, haberleşme, kentleşme gibi) nedeniyle gezegenimizin 
ekolojik dengesi bozulmuştur. Fosil yakıt kullanımına dayalı yaşama ve tüketme kültürü 
atmosferin karbon seviyesinde güvenli sınırların geçilmesine neden olmuştur. Bir tarafta 
gezegenin varoluş problemleri diğer tarafta ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerde artış ile 
birlikte 2020 yılında pandemi koşullarının yarattığı olumsuz ortam, gelişmiş ülkelerin çı-
kış yolu arayışlarına yön vermiştir. Bu bağlamda ABD, İngiltere ve AB’de uzun bir süredir 
konuşulan ve siyaset alanında önemli bir yer tutan  “Yeşil Yeni Anlaşma-YYA” politikaları 
21.yy’ın ilk çeyreğinde somut bir uygulamaya dönüşmüş durumdadır. Bu nedenle bu çalış-
ma; ABD ve AB’de, 2030 ve 2050 itibariyle uygulanması planlanan Yeşil Yeni Anlaşma’nın 
incelenmesini amaçlamıştır. 
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New Deal: Does It Make the Transformation Green?
Abstract

With the last 200 years of industrial and technological revolution, the human species’ in-
novations (such as production, transportation, communication, urbanization) has deteri-
orated the ecological balance of our planet. The fossil fuel contamination culture of living 
and consuming has caused the atmosphere to cross the carbon contamination borders. 
The unfavorable environment created by the pandemic conditions in 2020, together with 
the existing problems of the planet on the one hand, and the increase in economic and 
social inequalities on the other, gave direction to the search for a developed way out. In 
this context, the “Green New Deal-GND” policies, which have been discussed extensively 
in the USA, Britain and the EU and have an important place in the field of politics, have 
been transformed in the first quarter of the 21st century. This is why this work; It aims to 
examine the Green New Deal planned between 2030 and 2050 in the USA and the EU.
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Giriş

2020 yılı başlarından bu yana küresel gündemi oluşturan, Covid-19 olarak adlandırılan 
ve çok kısa sürede pandemi (küresel salgın)  ilanına neden olan sağlık krizi, dünya gene-
linde sistemin işleyişi ile ilgili bir tartışma başlatmıştır. Salgın sonucunda hemen hemen 
tüm dünya ülkelerini alarma geçiren sağlık krizinin aslında sadece sağlık krizi olmadığı 
aynı zamanda ekonomik kriz (küresel durgunluk), ekolojik kriz (iklim değişikliği) ve top-
lumsal kriz (gelir eşitsizliği ve sosyal devletin yetersizliği) olduğu da ortaya çıkmıştır.  Bu 
çoklu kriz sürecinin en önemli sonuçlarından biri, gezegensel sorunların anlaşılması ve 
çözümün ancak bütünsel bir bakış açısıyla yaratılabileceği konusunda bir ortak kabulün 
oluşmasıdır, denilebilir. 

Ancak bilim insanları ve uluslararası politikaya yön veren bazı kurumlar ve yöneticiler 
arasındaki bu ortak kabul, küresel bir ortaklık ve dayanışmaya henüz/hala dönüşmemiştir. 
Bu noktada aşılması gereken en önemli engel, bu çoklu kriz ortamının en temel faktö-
rünün ne olduğu konusundaki çelişkili görüşler ve genelde bilim temelli iddiaların esas 
alınmaması ile ilgilidir. Bilimin işaret ettiği yön ve acil politika önlemlerinin dikkate alın-
ması için ise, küresel toplumu ve kurumları harekete geçirecek bir liderin/hareketin varlığı 
büyük önem taşımaktadır. Fakat ne yazık ki henüz böyle bir liderlik ortaya çıkmamıştır.

Gezegenimiz; özellikle sanayi devrimi sonrasında başlayarak, giderek artan bir hızla in-
san türünün faaliyetleri (üretim, ulaşım, haberleşme, kentleşme gibi) nedeniyle mevcut 
ekolojik  dengesini kaybetmiştir. Fosil yakıt kullanımına dayalı yeni bir yaşama ve tüketme 
kültürünün yaygınlaşması sonucunda atmosferin karbon seviyesinde tehlikeli düzeyde bir 
artış gerçekleşmiştir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği olarak kendini gösteren bu ekolo-
jik kriz/yıkım süreci, insan türünün gezegenimizde yarattığı etkiye işaret etmek amacıyla 
yeni bir jeolojik çağ (Antroposen yani insan çağı)  olarak adlandırılmaktadır. 

“2012 yılından bu yana şiddeti giderek artan ekolojik krizin vardığı düzey artık “iklim aci-
liyeti” olarak anılmaktadır. Bunun anlamı, ister sağlık ister iktisadi ister sosyal/siyasal olsun 
herhangi bir krizin aşılabilmesi için öncelikle iklim değişikliği ve küresel ısınma problemle-
rinin çözülmesi gerektiğidir. İçinde bulunduğumuz ekolojik krizin pek çok boyutu vardır. En 
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önemlileri; karbon emisyonundaki artış, biyoçeşitlilikteki azalma, küresel ısı artışının tehli-
keli seviyelere gelmesi, ani hava değişimleri, iklim değişikliğine bağlı göçler olarak sayabiliriz. 
İklim aciliyeti, dünya genelinde koronavirüsün yayılmasını artırdığı gibi eşitsiz dağılmasına 
da neden olmaktadır. Salgın sadece ekonomik sistemi zorlamamakta aynı zamanda sosyal 
güvenlik ve sağlık hizmetlerine erişimi olmayan düşük gelir gruplarını, dezavantajlı toplu-
lukları, evsizleri, kayıt dışı göçmenleri, mahkûmları ve engellileri de eşitsiz bir şekilde etkile-
mektedir.” (Barbaros, 2020)

Bir tarafta gezegenin varoluş problemleri diğer tarafta ekonomik ve toplumsal eşitsiz-
liklerde artış ile birlikte pandemi koşullarının yarattığı olumsuz ortam, gelişmiş ülkelerin 
çıkış yolu arayışlarına yön vermektedir. Bu bağlamda ABD, İngiltere ve AB’de uzun bir 
süredir konuşulan, siyaset alanında önemli bir yer tutan  “Yeşil Yeni Anlaşma-YYA” poli-
tikaları 21.yy’ın ilk çeyreğinde somut bir uygulamaya dönüşmüş durumdadır. Bir dönem 
sürdürülebilirlik kavramının başına gelenler şimdilerde ‘yeşil’ tanımlamasında da görül-
mekte. Her şeyin başına yeşil ekleme modası var. Hatta buna “yeşil badana”1 deniyor. Yanıl-
tıcı kullanımı bir yana bırakırsak, Yeşil Anlaşma (Yeşil Yeni Anlaşma), gezegenimizin iklim 
krizinden çıkışının bir yolu gibi gözüküyor. Elbette her derde çare değil ancak üzerinde 
çalıştıkça, uluslararası işbirliği ve dayanışma ağları sayesinde içeriği, araçları değişmeye 
açık olacaktır. Doğrusu henüz daha somut bir politika bütünü de geliştirilmiş değil yani 
elimizde olanları daha iyileştirmeye çalışmak akılcı bir yol gibi görünüyor. 

Ülkelere göre içerik farklılıkları olsa bile, Yeşil Yeni Anlaşma genel olarak; kamu yatı-
rımlarını-istihdamını, finansal reform ve düzenlemelerini referans alarak kamu eliyle fosil 
yakıta dayalı ekonomiden, tamamen yenilenebilir enerjiye dayanan bir ekonomiye geçişi 
ve bunun için küresel düzeyde işbirliği içinde yapılacak uygulama ve tedbirleri tanımla-
maktadır. 2008 küresel finans krizi, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin yanı sıra küresel ısın-
ma ve iklim değişikliğinin yarattığı sorunlara olan ilgiyi arttırmış ve bunların hep birlikte 
ele alınması gerektiği konusunda ortak bir kabul ortaya çıkmıştır.  ABD’de ve İngiltere’de 
Yeşil Yeni Düzen adı altında gündeme gelen bu kavrayışla çeşitli politika önerileri geliştiril-
miştir.  Başlangıçta daha çok çevre koruma politikalarına yönelen YYA, daha sonra giderek 
daha bütünsel bir yaklaşım kazanmaya başlamıştır. Günümüzde, YYA politikalarının en 
önemli savunucuları arasında, ABD’de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, İngil-
tere’de ise Jeremy Corbyn önderliğindeki İşçi Partisi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen sayılabilir. Avustralya, Kanada, G.Kore’de Yeşil Yeni Anlaşma benzeri yeşil 
planlar uygulanmaya çalışılsa da, günümüzde devletin resmi politikası olarak işlev gören 
haliyle ABD ve AB bu alanda öncülük yapmaktadır. 

YYA’nın merkezinde, iklim krizi ile mücadele yatmaktadır. Bu nedenle de, fosil yakıt 
kullanımının sonlandırılması bu politika demetinin ilk elde ulaşmayı hedeflediği alandır. 
Nitekim hem ABD’nin hem de AB’nin YYA yaklaşımları, sıfır-karbon ekonomisine geçişi 

1 Yeşil badana-Greenwashing, halkla ilişkiler ve pazarlamanın aldatıcı bir şekilde halkı bir kuruluşun 
ürünlerinin, amaçlarının ve politikalarının çevre dostu olduğuna ikna etmek için kullanıldığı bir pa-
zarlama türü, olarak tanımlanmaktadır. 
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içermektedir.  ABD’nin Biden yönetimi ile birlikte uygulamaya koyduğu politika önlemleri 
daha çok Amerika’nın sorunlarının çözümüne odaklanmaktadır. Ancak, günümüz iklim 
krizine yol açan en önemli aktörün karbon salınımı ve bunun sorumlusunun da fosil yakıt 
kullanımı olduğu ve ABD’nin bu alanda en fazla paya sahip olan ülkelerden biri olduğu göz 
önüne alındığında, ABD’nin ulusal problemlerini bu yolla çözerken gezegene de yardım 
etmiş olduğu anlaşılabilir. Elbette bu sorumluluk tarihsel olarak İngiltere’de ve en fazla kar-
bona dayalı üretim yapan ülke olarak Çin’de ve ayrıca düzeyleri düşük te olsa esasen tüm 
ülkelerde de bulunmaktadır. YYA’nın ekonomik, ekolojik, sosyal ve politik çözümleri; gü-
nümüze kadar uygulanmış olan neo-liberal politikalara karşı bir alternatif arayışını da işa-
ret etmektedir. Ayrıca, hem ABD’de hem AB’de YYA’nın toplumsal eşitliğe verdiği önem de, 
ırkçı-cinsiyetçi ekonomi politikaların sonunun geldiğine ilişkin bir göstergedir. Bu olumlu 
yanlarına rağmen, uygulamada ortaya çıkacak sorunlar, uluslararası eşitsizlikleri önleme-
de yetersizlikler, adil bir geçiş olarak adlandırılan sürece dair belirsizlikler de mevcuttur. 

Günümüz Batı kaynaklı fosil kayıt uygarlığı gezegendeki yaşamın son 200 yılına damga-
sını vurmuştur. Evler, yollar, ilaçlar, ambalaj, haberleşme, ulaşım, gıda gibi günlük yaşan-
tımızda hayatımızı kolaylaştıran binlerce ürün ve hizmetin üretilmesine ve aynı zamanda 
bunu yaparken gezegensel kaynakların tükenmesine yol açan bu uygarlık mevcut haliyle 
sürdürülebilir olmaktan çıkmış durumdadır. Bu sistemsel bir dönüşüm anlamına gelmek-
tedir ve YYA 2100’e kadar dünyanın yeniden şekillenmesinde rol oynayacak kilometre taş-
larından biridir. 

Bu nedenle bu çalışmanın amacı; ABD ve AB’de, 2030 ve 2050 itibariyle uygulanması 
planlanan Yeşil Yeni Anlaşma’nın incelenmesidir. Bu doğrultuda, ilk önce YYA’nın ortaya 
çıkış koşullarına kısaca değinilmiş ve sonra ABD ve AB örnekleri incelenmiştir. YYA uygu-
lamasında zaman geçtikçe politikalardaki çelişkiler ve yol ayrımları da belirginleşecektir. 
Ancak bu değerlendirmeyi yapmak için henüz erkendir dolayısıyla bu çalışma, ortaya ko-
nulan politikaları özetlemeye yönelmiştir.

1. Tarihçe

ABD’de, 1970’lerden bu yana giderek yaygınlaşan çevre hareketlerinin odağında fosil 
yakıtların gezegene verdiği geri dönüşümsüz zararın önlenmesi için politika değişikliği yer 
almıştır. “Yeşil Yeni Düzen” ifadesini ilk kullananlardan biri gazeteci Thomas Friedman’dır. 

“Yeşil adını değiştirmek istiyorum. Bunu yapmak istiyorum çünkü yeşil bir şekilde yaşa-
manın, çalışmanın, tasarlamanın, üretmenin ve projelendirmenin; 21. yüzyıl için yeni bir 
birleştirici siyasi hareketin temeli olabileceğini düşünüyorum. Yeniden tanımlanmış ve daha 
geniş kapsamlı bir yeşil ideoloji, geleneksel Cumhuriyetçi ve Demokratik gündemleri gölge-
de bırakmayı değil, bugün her Amerikalının karşı karşıya olduğu üç ana sorunu ele almayı 
amaçlamaktadır. Çocuklarımız daha düz bir dünyada nasıl rekabet eder? Daha sıcak bir 
dünyada nasıl gelişirler? Daha tehlikeli bir dünyada nasıl hayatta kalırlar? Bunlar kısaca, 
21. yüzyılın şafağında Amerika’nın karşı karşıya olduğu büyük sorunlar. Ancak bu sorunlar 
o kadar büyüktür ki, yalnızca 50 yeşil eyalete sahip bir Amerika tarafından etkili bir şekilde 
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çözülebilir - kırmızı ve mavi eyaletler arasında bölünmüş bir Amerika ile değil.”(Friedman, 
T., 2007)

Fosil yakıt sübvansiyonlarını sona erdirmek, karbondioksit emisyonlarını vergilendir-
mek, rüzgâr ve güneş enerjisi için kalıcı teşvikler yaratmak için 2007’de “Yeşil Yeni Anlaş-
ma” çağrısında bulunan Thomas Friedman, Franklin D. Roosevelt’in 76 yıl önce ABD’de 
Büyük Buhran’dan sonra uygulanan işçi reformlarını ve altyapı ve silahlanmaya yapılan 
harcamaları tanımlamak için kullanılan  “Yeni Düzen” kavramına atıf yaparak “Yeşil Yeni 
Düzen” tanımını kullanmıştır. ABD Başkanı Obama’nın, Yeşil Yeni Düzen’i programına 
eklemesi ile ana akım politikaya dönüştü. Ancak, ABD’de başlayıp tüm dünyayı etkisine 
alan 2008 küresel finans krizi nedeniyle uygulanan kemer sıkma politikaları ‘yeşil’ politi-
kaların uygulanmasına olanak vermedi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ( UNEP) 2008 yılından itibaren bu kavramı kullan-
maya başlamıştır. 22 Ekim 2008’de UNEP’in İcra Direktörü Achim Steiner , “yeşil” endüst-
rilerde istihdam yaratmayı ve böylece dünya ekonomisini güçlendirmeyi ve aynı zamanda 
iklim değişikliğini frenlemeyi amaçlayan bir “Küresel Yeşil Yeni Anlaşma Girişimini” ta-
nıtmıştır. “Küresel Yeşil Yeni Anlaşma’nın odak noktası, daha yeşil bir dünya ekonomisi 
yaratmakla ilgilidir ve karbon salınımını azaltmayı amaçlayan küresel ekonomi politikaları 
ile uzun vadede ekonomik büyümeyi canlandırmak, daha fazla iş yaratmak, yoksulların 
kırılganlığını azaltmayı hedefler”. (Barbier, 2009:9) Mali ve ekonomik krize yanıt olarak 
UNE 2009 yılında, küresel ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı artırmak ve aynı zaman-
da iklim değişikliğine karşı mücadeleyi hızlandırmak, çevresel bozulmaya ve yoksulluğa 
karşı “Küresel Yeşil Yeni Anlaşma” çağrısında bulunmuştur. UNEP’in önerdiği “ekonomik 
canlandırma paketinin tahmini değeri 3,1 trilyon dolardır. Bu fonun kullanılacağı kritik 
alanlar ise şunlardır: Eski ve yeni binalarda enerji verimliliği; Rüzgar, güneş, jeotermal 
ve biyokütle teknolojileri gibi yenilenebilir enerji teknolojileri; Hibrit araçlar, yüksek hızlı 
tren ve otobüs hızlı geçişi gibi sürdürülebilir ulaşım teknolojileri; Tatlı sular, ormanlar, 
topraklar ve mercan resifleri dahil gezegenin ekolojik altyapısı; Organik üretim dahil sür-
dürülebilir tarım.” (UNEP, 2009)

Yeşil Yeni Düzen ifadesini Friedman ile aynı zamanlarda icat ettiğini iddia eden İngiliz 
vergi uzmanı Richard Murphy, “Tom Friedman’ın kim olduğunu bile bilmiyorum. Terimi 
kullandıysa, bu tamamen tesadüf ”demiştir. Politik ekonomi profesörü ve Londra merkezli 
Tax Justice Network’ün kurucusu Murphy, 2007 yılında, yaklaşan mali krizi ve buna yanıt 
olarak verilen herhangi bir mali teşvikin nasıl kullanılabileceğini tartışmak için; bir gazete 
editörü, ekonomist ve çevreci kadrosuyla görüşmeye başladı. Kamu fonlarının yenilenebi-
lir enerjiye yatırılması, sıfır emisyonlu bir ulaşım altyapısı inşa edilmesi, enerji tasarrufu 
için evlerin yalıtılması ve ulusal düzeyde eğitim programları oluşturulması çağrısında bu-
lunan bir harcama planı önerdi.  Kendisini Yeşil Yeni Anlaşma Grubu olarak adlandıran 
Murphy’nin kadrosu, tüm bu yeşil kalkınmanın nasıl finanse edileceği konusunda; özel 
finans kurumlarını desteklemek için banka bonoları satın almak yerine, hükümetin daha 
sonra geri satın alabileceği bonoları çıkaracak yeşil bir altyapı bankası kurmayı önerdi. 
2010’da iktidardaki İşçi Partisi bir yeşil altyapı bankası kurdu, ancak aynı yıl iktidara gelen 
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Muhafazakârlar bankayı sattı ve yenilenebilir ve enerji verimliliği sübvansiyonlarını kü-
çülttü. (Kaufman, 2018)

New Economic Foundation, iklim değişikliğini durdurmak ve doğayı eski haline ge-
tirmek için, ‘Yeşil Yeni Düzen’ hareketinin parçası olduklarını açıkladı. Aktivistler, sosyal 
adalet kampanyacıları, işçiler, politikacılar ve düşünce kuruluşlarından oluşan hareket fa-
aliyetlerine devam etmektedir, yeşil düzene adil bir geçişi hedef almakta ve iklim değişikli-
ğiyle mücadelenin eşitsizlikle mücadele ile el ele gitmesi gerektiğini savunmaktadır.

“Yeşil Yeni Anlaşma elbette tüm sorunlarımıza cevap değil ancak iklim değişikliğiyle 
mücadele etmek için hükümet liderliğinde büyük bir yatırım dalgası gerekli. Sadece ‘ye-
şil’ değil, enerji sektörlerinde değil, aynı zamanda inşaat, imalat,atık yönetimi, teknolojik 
inovasyon, arazi kullanım yönetimi ve diğer tüm sektörlerde insana yakışır işler oluşturul-
malı; herkesin kavrayabileceği şekilde enerji üretimi, tasarrufu ve depolama teknolojileri 
geliştirilmeli; insanların uygun fiyatla barınmalarını sağlamak ve sıfır karbonlu evler inşa 
etmek için teşvik paketleri oluşturulmalı, nakliye kaynaklı emisyonları azaltmak için yerel 
ve bölgesel düzeyde entegre toplu taşıma ağları kurulmalı; yeşil yeninin uygulanması için 
‘dönüştür ve yeniden inşa et’ politikaları yerel topluluklar aracılığıyla yaygınlaştırılmalıdır. 
Bu süreç merkezi hükümet, yerel makamlar, sendikalar, işçiler, topluluk temsilcileri ve iş-
letmeler ile birlikte yerel yeşil yeni anlaşmalar yoluyla kalıcı ilişkiler kurarak yürütülmeli-
dir.” (Powell etc., 2019, s.5)

ABD’de Kasım 2018 seçimlerinden sonra Demokrat Parti’de “Yeşil Yeni Düzen” ka-
nadı ortaya çıktı ve iklim adaleti grubu (Sunrise Movement), Nancy Pelosi’yi Yeşil Yeni 
Anlaşmayı desteklemeye çağıran bir protesto düzenledi, kongre yeni katılan Alexandria 
Ocasio-Cortez, Yeşil Yeni Anlaşma üzerine bir komite oluşturulması için harekete geçti, 
Deb Haaland, Rashida Tlaib, İlhan Omar ve Antonio Delgado da dahil olmak üzere “Yeşil 
Yeni Düzen” i destekleyen birkaç temsilci daha katıldı2. Kasım ayının sonunda, Kongre’nin 
on sekiz Demokrat üyesi önerilen bir Yeşil Yeni Anlaşma için Temsilciler Meclisi Seçme 
Komitesi’ne bir taslak metin sundular. Bu metinde; “ekonomik ve çevresel adalet ve eşit-
liği” teşvik ederken ABD ekonomisini “karbon nötr” hale getirebilecek “ayrıntılı bir ulu-
sal, endüstriyel, ekonomik seferberlik planı” ile öneriliyordu. Yeşil Yeni Düzen girişimini 
destekleyen kuruluşlar arasında 350.org, Greenpeace, Sierra Club, Extinction Rebellion ve 
Friends of the Earth yer aldı. 14 Aralık 2018’de, 40 eyaletten 300’ün üzerinde yerel seçilmiş 
yetkiliden oluşan bir grup, Yeşil Yeni Düzen yaklaşımını onaylayan bir mektup yayınladı. 
Aynı gün, Yale İklim Değişikliği İletişim Programı tarafından yayınlanan bir anket, kayıtlı 
seçmenlerin% 82’sinin “Yeşil Yeni Anlaşma”yı duymamış olmasına rağmen, seçmenler ara-
sında güçlü desteği olduğunu gösterdi. 10 Ocak 2019’da Kongre’ye; sera gazı emisyonlarını 
azaltma politikalarının desteklenmesi için bir öneri sunuldu. Öneride; fosil yakıt kullanı-
mının aşamalı olarak kaldırılması ve sübvansiyonların sona erdirilmesi, 2035 yılına kadar 
% 100 temiz yenilenebilir enerjiye geçiş, toplu taşımanın genişletilmesi ve katı emisyon 
azaltımları konuları yer almıştır. 

2 2020 Kasım seçimlerinde ABD Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris de bu grupta yer almaktaydı.  
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2019 Şubat ayında, Yeşil Yeni Anlaşma –YYA (Green New Deal), ABD Temsilciler Mec-
lisi’nde Demokrat Parti temsilcisi olan Puerto Rico kökenli Alexandria Ocasio-Cortez ve 
Massachussets eyaleti senatörü Ed Markey tarafından hazırlanmış ve Cortez tarafından 
Kongre’ye sunulmuştur. Bu tarihten itibaren yoğun tartışmalara yol açan yasa tasarısı, ül-
kenin içinde bulunduğu ekonomik ve ekolojik krize karşı toplumsal dayanıklılığı arttırmak 
ve bu yönde bir dönüşümü başlatmak amacını taşımakta idi. Yasa’nın Yeni Anlaşma (New 
Deal) kısmı aslında “yeni” değil, 1933-1941 yılları arasında F.Roosevelt’in uyguladığı poli-
tikalara verilen isim.

“Büyük Buhran sonrası sermayenin doğası gereği atıl kalması sonucu işsizlik %25 seviye-
sine çıkmış, yoksulluk had safhaya varmışken Roosevelt devletin olanaklarını seferber ederek 
peş peşe devasa projeler hayata geçirdi. Örneğin, köprü, yol, kamu binası, park, vb. yapı-
mında çalışmak üzere o zaman toplam nüfusu 125 milyon olan ABD’de 8.5 milyon insan 
istihdam edildi. Çiftçi iflas etmesin, dar gelirlilerin evlerine ipotek gelmesin diye yardım prog-
ramları faaliyete sokuldu. Banka mevduatları devlet güvencesi altına alınırken 1929 borsa 
krizinin tekrarını önlemek için Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu kuruldu. 1935 Wag-
ner Yasası endüstriyel ilişkileri işçi sendikaları lehine düzenlerken Yeni Mutabakat’ın belki 
de en geniş çaplı ve kalıcı icraatı olan Sosyal Güvenlik reformuyla yaşlılar, dullar, işsizler ve 
engelliler sigortaya bağlandı. Özetle, Keynes’in tam istihdamın sağlanmasının serbest piyasa 
dinamiklerine emanet edilemeyeceği tezini öne sürdüğü başyapıtı henüz yayınlanmamışken 
mecburiyetten Keynesgil politikaları keşfedip uygulayan Roosevelt ironik bir şekilde kapitaliz-
mi kurtarabilmek için federal devletin yetkilerini alabildiğine genişletti.” (Erçel, 2019) 

1929 Büyük Ekonomik Buhran sonrasında, krizden çıkış arayışları çerçevesinde uygula-
nan ve büyük ölçüde toplumsal uzlaşı arayan Yeni Anlaşma’ya bir atıf olarak, 2008 Küresel 
Finans Krizi’nden çıkış arayışlarına bu sefer, sadece ekonomik ve toplumsal değil ekolojik 
de olması gerektiğinden “Yeşil Yeni Anlaşma” adı verildi. Bu tanımlamadaki “Yeşil” küresel 
iklim değişikliği ile mücadeleye işaret ederken “Anlaşma” ekolojik iyileşmenin ekonomik 
ve toplumsal adalet ile birlikte ele alınmasına ve tüm kesimlerin buna ortak olmasına dik-
kat çekmektedir.

2. Yeşil Yeni Anlaşma: ABD

ABD’de çevre korumaya yönelik faaliyetlerin ve örgütlenmelerin tarihi yaklaşık 250 yıl-
lık bir dönemi kapsamaktadır. Yaban alanların korunması odaklı yaklaşımlar zaman için-
de politik bir karşı duruşa evrilmiş ve dünya Yeşil hareketinin önemli bir parçası olmuştur. 
YYA bağlamında öncülük ise kuşkusuz ABD eski Başkan yardımcısı Al Gore’dur. 1993-
2001 döneminde yönetimde olan Al Gore, 2000 yılı başkanlık seçimlerini kaybettikten 
sonra küresel ısınma konusunda küresel faaliyetlerde bulunmuştur. Uygunsuz Gerçek (An 
Inconvenient Truth) adlı belgesel film ile 2007 yılında Akademi Ödülüne ve Hükümetler 
arası İklim Değişikliği Paneliyle birlikte Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştür. İklim 
değişikliği konusunda önde gelen siyasetçilerden biri olan Al Gore, küresel ısınmanın 
hızlı temposunu ve kapsamını göstermek üzere, bilim insanlarının araştırmalarına dayalı 
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kitaplar yayınlamakta, konferanslar düzenlemektedir. 2017 yılında yayınladığı son kitabı, 
Uygunsuz Bir Devam: Güç Gerçeği (An Inconvenient Sequel: Truth to Power), ABD’nin 
iklim değişikliği konusunda öncü rolü üstlenmesi için çağrıda bulunmuştur. 3

Siyasetçilerin yanı sıra pek çok gazeteci, düşünür ve akademisyen de bu alanda çalışma-
kata ve ABD’nin harekete geçmesini sağlamaya çalışmaktadır. “Amerika’nın geleceği için 
yeni bir vizyon hızla ivme kazanıyor. Küresel bir acil durumla karşı karşıya olan genç nesil, 
Yeşil Yeni Düzen kavramıyla öncülük ediyor ve toplumda devrim yaratma potansiyeline 
sahip cesur bir siyasi hareketin gündemini belirliyor. Ülkedeki en büyük oylama bloğu olan 
Y kuşağı, şimdi iklim değişikliği meselesine liderlik ediyor. İklim değişikliğiyle yüzleşmek, 
Amerikan ekonomisini dönüştürmek ve yeşil bir ‘fosil sonrası yakıt’ kültürü oluşturmak 
için acil bir plana ihtiyaç var çünkü fosil yakıt uygarlığının çökmek üzere.” (Rifkin, 2019:7)

ABD’de bu politika dönüşümü son 10 yıldan fazla bir süredir konuşulmaktadır. Araya 
giren küresel kriz ve Trump yönetiminin bu politikalara karşı mesafeli duruşu, uzun yıllar-
dır ekonomik kriz ve eşitsizliklerle boğuşan Amerikan ekonomisinin hem bunlarla hem de 
iklim krizi ile mücadele sürecini 2020 yılı sonuna taşımıştır. Büyük benzerlikler taşımakla 
beraber Başkan Biden’ın Yeşil Düzen kavrayışı ayrı bir başlık altında incelenmiştir.

2.1. Yeşil Yeni Anlaşma (2019)
ABD, uzun yıllardır başta Yeşiller Partisi olmak üzere, pek çok düşünce kuruluşu, köşe 

yazarları iklim değişikliğiyle mücadele yeşil yeni düzen veya dönüşüm konusunda tartışma 
yürütmekteydiler. 2018 yılında, iklim aktivisti bir grup olan, Gün Doğumu Hareketi (Sun-
rise Movement) Temsilciler Meclisi’nin sözcüsü olan Nancy Pelosi’nin ofisinin dışında bir 
oturma eylemi düzenlediler ve iklim değişikliğine karşı önlem alınmasını talep ettiler, bu 
eylemler sırasında YYA popüler hale geldi. Aday A. Ocasio-Cortez, protestoculara katıldı, 
önerilerini destekledi ve seçimleri kazandıktan sonra hemen hemen ortak bir metin olarak 
hazırlanan YYA’yı Kongre’ye sundu. (Friedman, 2019)

YYA, esasen iklim değişikliğinin gezegensel yaşamda yaratacağı ölümcül etkileri önle-
mek için, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve aynı zamanda yoksulluk, gelir eşitsizliği ve 
ırk ayrımcılığını da ortadan kaldırmak gibi sosyo-ekonomik ve toplumsal sorunları da bir 
bütünlük içinde ele almaya çalışan bir arayıştır.  

2.7.2019 tarihinde Kongre’ye sunulan YYA yasa tasarısı metni, Birleşmiş Milletler Hü-
kümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin 2018 yılında yayınladığı “1.5 Derece Küresel 
Isınma Özel Raporu” ile sıcaklık artışları, orman yangınları ve kuraklık konusunda uyarıda 
bulunan ABD’li bilim insanları tarafından hazırlanan  “Dördüncü Ulusal İklim Değer-
lendirmesi Raporu”na gönderme yapmaktadır. Tasarıda, sanayi devrimi sonrası dönemde 
artan sera gazı emisyonlarından büyük ölçüde sorumlu olan ABD’nin (2014 yılı itibariy-
le toplam emisyonun %20’si), küresel ölçekte yürütülmesi gereken küresel ısınmaya karşı 
mücadelede öncü rol oynaması gerektiği, mevcut bilimsel bilgi birikimi ve yüksek teknolo-
jik kapasiteye sahip olmasının bir avantaj olduğu ifade edilmektedir.  

3 https://www.algore.com
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Yasa tasarısının iklim değişikliği ile mücadele ile ilgili maddeleri özetle şöyledir:4

“1. insan faaliyeti, geçtiğimiz yüzyılda gözlemlenen iklim değişikliğinin başlıca nede-
nidir.

2. Değişen iklim koşulları; deniz seviyelerinin yükselmesine ve insan yaşamını, sağlıklı 
toplulukları ve kritik altyapıyı tehdit eden orman yangınları, şiddetli fırtınalar, kuraklıklar 
ve diğer aşırı hava olaylarında artışa neden olmaktadır.

3.Sanayileşme öncesi seviyeye göre 2 santigrat derece veya üzerinde küresel ısınma; ik-
lim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden toplu göçe; 2100 yılına kadar Amerika 
Birleşik Devletleri’nde 500 milyar $ ‘dan fazla yıllık ekonomik kayba; 2050 yılına kadar ül-
kenin batısında, 2019’dan önceki yıllarda oranla yılda en az iki kat daha fazla sayıda orman 
yangınlarına; dünyadaki tüm mercan resiflerinin %99’undan fazlasının kaybına; 2050’ye 
kadar dünya çapında 350 milyondan fazla insanın ölümcül ısı stresine maruz kalmasına, 
ABD’de kamu altyapısı ve kıyı arazisinde yaklaşık 1 triyon $  değerinde zarara neden ola-
caktır.  

4. Değişen iklimin en şiddetli etkilerinden kaçınmak için küresel sıcaklıklar sanayi-
leşme öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derecesinin altında tutulmalıdır. Bunun için; insan 
faaliyetlerinden kaynaklarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarında 2030 yılına kadar 
2010 seviyelerine göre%40 ila 60 oranında küresel azalmanın sağlanması ve 2050’ye kadar 
net sıfır küresel emisyona ulaşılması gereklidir. 

Yasa tasarısında, uzun yıllarda ABD ekonomisinde yaşanan sanayisizleşme ve emek-kar-
şıtı politikalar nedeniyle, gelişmiş dünyadaki üçüncü en kötü sosyoekonomik hareketlilik 
düzeyine ulaşıldığı, işçilerin kazanç ve pazarlık gücünün aşındığı, artan işçi üretkenliğine 
rağmen 1970’lerden bu yana genel olarak durgunlaşan saatlik ücretler nedeniyle artan yok-
sulluk sorunlarının yaşandığı ifade edilmiştir. ABD’de 1920’lerden beri görülen en büyük 
gelir eşitsizliği (en zengin %1’in kazançların yüzde 91’ini elde etmesi, ortalama beyaz bir 
aile ile ortalama bir siyah aile arasında 20 kattan daha fazla zenginlik farkı, kadınların er-
keklerden daha az kazanması) yaşanmaktadır. Ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin yanında 
ülke genelinde iklim değişikliğinin zorluklarıyla yüzleşmesi için kamu kaynakları yetersiz 
kalmaktadır. Taslakta; iklim değişikliği, kirlilik ve çevresel yıkım, yerli halkları, beyaz ol-
mayan toplulukları, göçmen toplulukları, sanayileşmemiş toplulukları orantısız bir şekilde 
etkileyerek sistemik ırksal, bölgesel, sosyal, çevresel ve ekonomik adaletsizlikleri (bu giriş 
bölümünde “sistemik adaletsizlikler” olarak anılacaktır) şiddetlendirdiği yer almaktadır. 
Nüfusun az olduğu kırsal topluluklar, yoksullar, düşük gelirli işçiler, kadınlar, yaşlılar, ev-
sizler, engelliler ve gençler, “cephe hattı ve savunmasız topluluklar” olarak adlandırılmıştır. 

Demokrat Partili Cortez’in sunduğu yasa tasarısında, Federal Hükümetin, Yeşil Yeni bir 
düzen yaratma görevi hatırlatılmakta ve 10 yıllık bir ulusal seferberlik yoluyla “tüm top-
luluklar ve çalışanlar için adil bir geçiş yoluyla, net sıfır sera gazı emisyonlarına ulaşmak; 
milyonlarca kişiye yüksek ücretli iş yaratmak ve ABD’indeki tüm insanlar için refah ve 

4 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/109/text
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ekonomik güvenlik sağlamak; 21. yüzyılın zorluklarının sürdürülebilir bir şekilde üstesin-
den gelmek için altyapı ve sanayi sektörlerine yatırım yapmak, gelecek nesillerin yaşam-
larını güvence altına almak -temiz hava ve su; iklim ve topluluk direnci; sağlıklı yiyecek; 
doğaya erişim; ve sürdürülebilir bir çevre- hedeflerine” ulaşılması talep edilmektedir. 

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, üretim ve sanayiden kaynaklanan kirliliği 
ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için teknoloji kullanımının öne çıkarılması gerektiğini 
savunan tasarıda özellikle, temiz, yenilenebilir ve sıfır emisyonlu enerji kaynakları kullanı-
mının toplam elektrik talebinin %100’ünü karşılamasına vurgu yapılmaktadır. Bunun için;  
mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarının genişletilmesi, yeni kapasite yaratılması, enerji 
verimli ve “akıllı” güç şebekelerinin oluşturulması, elektriğe uygun fiyatlı erişimin sağlan-
ması önerilmektedir. Enerji verimliliğinin arttırılması için, ülkedeki tüm mevcut binaların 
iyileştirilmesi ve yeni binaların bu ilkelere uygun inşa edilmesi de öneriler arasındadır.

Eşitsizliklerle ve iklim krizi ile mücadelenin başarılması için de; sürdürülebilir çiftçi-
lik ve toprak sağlığını artıran arazi kullanımını sağlamak,  sağlıklı gıdaya evrensel erişi-
mi sağlayan daha sürdürülebilir bir gıda sistemi kurmak, sıfır emisyonlu araç altyapısı ve 
üretimini teşvik etmek, temiz, uygun fiyatlı ve erişilebilir toplu taşıma ve yüksek hızlı tren 
alanlarına yatırım yapmak, doğal ekosistemleri eski haline getirerek sera gazlarını atmos-
ferden uzaklaştırmak ve kirliliği azaltmak; biyolojik çeşitliliği artıran ve iklim direncini 
destekleyen projeler aracılığıyla tehdit altındaki, nesli tükenmekte olan ve kırılgan ekosis-
temleri eski haline getirmek ve korumak, mevcut tehlikeli atıkları ve terk edilmiş sahaları 
temizlenmek gibi faaliyetlerin 10 yıl içinde gerçekleştirilmesi belirtilmiştir. YYA’nın, şeffaf 
ve kapsayıcı bir danışma, işbirliği içinde yürütüleceği ve YYA seferberliğinin ön saflarında 
savunmasız topluluklar, işçi sendikaları, işçi kooperatifleri, sivil toplum grupları, akademi 
ve işletmelerin yer alması gerektiği de vurgulanmıştır.

YYA destekleyenler, anlaşmayı gezegensel yıkımı önlemenin bir yolu olarak ele alırken 
Trump yönetimi ve muhalifler bunun sosyalist bir komplo olduğu iddia etmişlerdir. 

2.2. 2020-Biden - İklim Eylem Planı
“ABD başkanının kim olacağı her zaman tüm dünyanın ilgisini çekmiştir. Çünkü 1945 

sonrasında ekonomik, siyasi, askeri olarak dünya lideri kabul edilen bu ülkeyi yöneten 
başkanın (partinin) izleyeceği temel politikalar genel olarak dünyadaki gelişmelere de yön 
vermektedir. Nitekim 2020 yılı da bu heyecanlı bekleyiş içinde geçti. Üstelik bu sefer baş-
kanın kim olacağı konusu, gezegenin ekolojik geleceğini de yakından ilgilendiriyordu. Bu 
sefer, ABD başkanının izleyeceği iklim politikalarının yalnızca dünyadaki tüm yaşayanları 
değil gelecek nesilleri de etkileyeceği gerçeği, gözleri seçim sürecine ve seçim vaatlerine 
çevirdi. 2017 yılında ABD başkanı olan Trump’ın izlediği siyaset çoğunlukla post truth 
(hakikat ötesi)5 kavramı ile ilişkilendirildi: Yalancılık ve saçmalama. Trump’ın küresel 

5 2016 yılında ABD başkanlık seçimi ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılış kararı ile yoğun kul-
lanılan post truth kavramı yeni bir durumu tanımlamamaktadır. Esasen geçmiş dönemlerde de pek 
çok örneğini bulmak mümkündür. Ancak günümüzde iletişim teknolojilerinin yaygınlığı ile kavram 
da sadece siyasi değil, bilim, sanat ve ahlak alanında da görünür hale gelmiştir. Bu noktada Baudril-
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ısınmaya vermiş olduğu cevaplar konuya yaklaşımını özetlemektedir aslında (saçmalamı-
yor, yalan söylüyor!). Nihayetinde seçimi eski başkan yardımcısı Joe Biden kazandı. Başkan 
J.Biden ve yardımcısı K.Harris’in başarısı, iklim krizi ile mücadele açısından gezegenimi-
zin geleceği ile ilgili umutları yeniden yeşertti.” (Barbaros, 2021)

Seçim sürecinde adaylar arasında yoğun olarak süren Yeşil Yeni Anlaşma tartışmaları-
nın merkezinde, uygulanacak politikaların ve alınacak tedbirlerin ekonomiye maliyeti yer 
almıştır. Trump yönetimi yaklaşık 2 trilyon dolarlık maliyetin bunun ekonomiyi çökerte-
ceğini iddia etmiştir. Yeşil Yeni Anlaşma’yı tamamen onaylamayı reddetmiş olan Biden, 
“Modern, Sürdürülebilir Bir Altyapı Ve Adil Bir Temiz Enerji Geleceği İnşa Etmek İçin 
Plan” açıklamıştır. Bu plan aslında temel alt yapısı itibariyle büyük ölçüde, Yeşil Yeni An-
laşma’ya benzemektedir. Biden’ın planında en önemli farklılık; maliyetin daha düşük olma-
sı ve politika uygulama sürelerinin yayılmış olmasından gelmektedir. Örneğin, Yeşil Yeni 
Anlaşma, 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonlarını ve % 100 temiz, yenilenebilir 
enerji kaynaklarını hedeflerken Biden’in planı bu hedef için 2050 yılını belirlemiştir. Yapı-
lan hesaplamalarda, Yeşil Yeni Anlaşma’nın uygulanmasının yaklaşık 93 trilyon dolara mal 
olacağı tahmin edilirken, Biden planı 1,7 trilyon dolarlık bir Federal hükümet yatırımını 
ve yaklaşık 5 trilyon dolarlık özel sektör, eyalet ve yerel katılımı içermektedir. Kongre’den 
2 trilyon dolarlık yatırım desteği alan Biden’in Planı, resmi sitelerinde ilan edildiği haliyle 
şöyle özetlenebilir:6

-Altyapı: sürdürülebilir büyüme için yeni bir temel oluşturmak ve küresel ekonomide 
rekabet etmek için; Amerika’nın çökmekte olan altyapısını yeniden inşa etmek (yollar ve 
köprülerden yeşil alanlara ve su sistemlerine, elektrik şebekelerine kadar)  

-Otomobil Endüstrisi: Amerikan otomobil endüstrisini 21.yy’a uyumlanmalarını sağla-
mak için;  elektrikli otomobil altyapısını kurmak (yerel otomobil tedarik zincirleri, yedek 
parçalar, malzemeler, araç şarj istasyonları vb.)

-Ulaşım: Yüksek kaliteli, sıfır emisyonlu toplu taşıma seçenekleri (hafif raylı ağlar, ya-
yalar ve bisikletliler için altyapı vb) geliştirmek ve mevcut toplu taşıma ve otobüs hatlarını 
iyileştirmek

-Enerji Sektörü: iklim değişikliğinin varoluş tehdidini karşılamak için 2035 yılına kadar 
karbon kirliliğinden arındırılmış bir enerji sektörüne ulaşmak 

-Binalar: tüm binaların daha enerji verimli ve “iklime hazır” olmasını sağlamak için 
yeni standartlar belirlemek, 4 yıl içinde 4 milyon binanın enerji faturalarını azaltmak 
(daha verimli pencereler, bina güçlendirme ve verimli cihaz üretimi vb.)

lard’ın simülasyon kuramı (kitle iletişim araçları tarafından kontrol edilen görüntüler ve söylemlerin 
gerçekliği bükmesi) durumu kavramımıza yardımcı olabilir. “Bilginin baş döndürücü bir hızla birey-
lere ulaşması ve her kişinin istediği gibi herhangi bir engel olmadan bir blog veya sosyal bir platform 
oluşturarak yazabilmesi karmaşayı iyice artırabilmektedir. Geçmişte yalan sadece karşıt olunan tarafı 
aldatmak ve ondan çıkar elde etmek amacıyla yapılırken, günümüzde tüm kitleleri kandırma adına da 
yapılabilmektedir.”

6 https://joebiden.com/clean-energy
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-Konut:  1,5 milyon adet sürdürülebilir konut inşasını teşvik etmek
-Yenilik:  temiz enerji teknolojilerinde önemli maliyet düşüşleri sağlamak ve bunları 

hızla ticarileştirerek bu yeni teknolojilerin Amerika’da üretilmesini sağlamak (Batarya de-
polama, negatif emisyon teknolojileri, yeni nesil yapı malzemeleri, yenilenebilir hidrojen 
ve ileri nükleer vb.) 

-Tarım ve Koruma: iklim açısından akıllı tarım, dayanıklılık ve koruma alanlarında yeni 
işler yaratmak (terk edilmiş petrol ve doğal gaz kuyularının kapatılması, terk edilmiş kö-
mür, taş kayası ve uranyum madenlerinin geri kazanılması v.), kırsal topluluklar da dahil 
olmak üzere en çok etkilenen topluluklarda toksik madde sızıntısını azaltmak ve yerel çev-
resel zararı önlemek

-Çevresel Adalet: geride bırakılan ve kirliliğin yükünü taşıyan topluluklarda yanlışları 
düzeltmek

Ayrıca, Plan’da, iklim değişikliğinin, ekonomik sıkıntıların, ırksal eşitsizliğin ve çok 
kaynaklı çevre kirliliğinin kümülatif stresleri tarafından tehdit edilenler de dahil olmak 
üzere kentten kırlara ve kabile topluluklarına kadar dezavantajlı toplulukları belirlemek 
için; veriye dayalı bir İklim ve Ekonomik Adalet Tarama Aracı oluşturulması da hedeflen-
mektedir. Böylece,  iklim emisyonlarının, kirletici kriterlerin ve toksiklerin izlenmesi ve 
elde edilecek veriler doğrultusunda kurumların ve özel sektörün en çok ihtiyacı olan kırsal, 
banliyö ve kentsel topluluklarda yatırım yapmasının sağlanacağı belirtilmektedir.

3. Avrupa Yeşil Anlaşması

Avrupa Parlamentosu tarafından ilk olarak, 2018 yılının Kasım ayında ifade edilen “ik-
lim açısından nötr bir AB” hedefi;  küresel sıcaklık artışını 2°C’nin altında ve 1.5°C’de 
tutmak için çaba sarf etmek ve Paris Anlaşması hükümlerine uymak amacıyla belirlen-
miştir. Avrupa Parlamentosu, 14 Mart 2019’da AB’nin net sıfır sera gazı elde etme hedefini 
onayladı ve 12 Aralık 2019’da Avrupa Konseyi, AB’nin 2050 yılına kadar iklim nötr olması 
hedefine onay verdi. 2021 Ocak ayı itibariyle yürürlüğe giren Avrupa Yeşil Anlaşması ile 
AB, 2050’ye kadar dünyanın ilk iklime zararsız (climate neutral) ülkeler grubu olmayı he-
deflemektedir. 

Avrupa Yeşil Anlaşması, “yeni bir büyüme stratejisidir. AB’yi modern, adil ve müref-
feh bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan Anlaşma; enerji, sanayi, ulaşım ve tarım gibi 
alanlarda hayata geçirilecek programlarla, 2050 yılında Avrupa’yı iklim dostu, karbon nötr 
(sıfır emisyon) bir kıta haline getirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, AB’nin doğal sermayesini 
korumayı ve geliştirmeyi ve vatandaşlarının sağlığı ve refahını çevre ile ilgili risk ve etki-
lerden korumayı amaçlamaktadır. Ancak bu geçiş adil ve kapsayıcı olmalıdır. En büyük 
zorluklarla karşılaşacak bölgelere, endüstrilere ve işçilere öncelik verilecektir. Politikaların 
işe yaraması ve kabul edilmesi için; ulusal, bölgesel düzeyde yerel yönetimler, sivil toplum 
kuruluşları ile tüm vatandaşları bir araya getirecek yeni bir anlaşmaya ihtiyaç var.” (Euro-
pean Commission,2019)
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“İklim açısından nötr bir topluma geçiş hem acil bir zorluk hem de herkes için daha 
iyi bir gelecek inşa etme fırsatıdır. Elektrik sektöründen sanayiye, hareketliliğe, binalara, 
tarıma ve ormancılığa kadar toplumun tüm kesimleri ve ekonomik sektörler bir rol oy-
nayacak. AB, gerçekçi teknolojik çözümlere yatırım yaparak, vatandaşları güçlendirerek 
ve sanayi politikası, finans ve araştırma gibi kilit alanlarda eylemleri hizalayarak ve aynı 
zamanda adil bir geçiş için sosyal adaleti sağlayarak öncülük edebilir.”7 Bu siyasi taahhüdü 
gerçekleştirmek için; tüm sektörlerin birlikte harekete geçmesi gereklidir. Öncelikle çevre 
dostu teknolojilere yatırım yapmak, inovasyon için endüstriyi desteklemek, daha temiz, 
daha ucuz ve daha sağlıklı özel ve toplu taşıma araçları geliştirmek, enerji sektörünü kar-
bondan arındırmak, binaların daha enerji verimli hale getirmek gibi bir dizi politika ve 
önlemlerin hızla hayata geçirilmesi ve istenen başarının sağlanabilmesi için küresel çevre 
standartlarını iyileştirmek için uluslararası ortaklıklar kurmak büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda yürütülecek politikalar ve alınacak önlemler şöyle özetlenebilir;
-Karbon Nötr Bir Avrupa: 2050 yılında Avrupa çapında sıfır sera gazı emisyonuna ulaş-

mak. Bu öncelikli hedef, 2030 yılı için daha önce, Avrupa’nın 1990 yılı sera gazı emisyon 
değeri baz alınarak öngörülmüş olan %40 emisyon azaltma hedefi, %50-55 düzeyine yük-
seltilmiştir.  AB Komisyonu, Birliğin tüm yasa ve düzenlemelerinin, Yeşil Anlaşma hedef-
leri ile uyumlu hale getirilmesini planlamaktadır. Bu yönde yapılacak çalışmalarda öncelik 
enerji alanında gerçekleştirilecektir. 

-Döngüsel Ekonomi: Hazırlanacak olan yeni döngüsel ekonomi aksiyon planı ile üretim 
ve tüketim süreçlerinde kullanılan ham madde ile ürünlerin yeniden kullanılabilir, farklı 
alanda kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda ön-
celik verilecek sektörler, çelik, çimento ve tekstil gibi karbon yoğun endüstrilerdir. 2050 
yılında karbondan arındırılmış, temiz sanayi hedefine ulaşılabilmesi için yatırımların 2030 
yılında tamamlanmış olması gereklidir.

-Bina Yenileme: Avrupa’daki küresel ısınma emisyonlarına katkıda bulunan en önemli 
alan binaların ısıtıcı sistemleridir (AB toplam enerji tüketiminin %40’ı).  Bu nedenle, bina-
ların enerji tüketimini azaltmak için uygulanacak bina yenileme programı, Yeşil Anlaşma-
nın en önemli uygulamalarından biri olarak kabul edilmektedir. Amaç, akıllı ve yeşil bina-
lar sayesinde enerji tasarrufu sağlanması ve binaların emisyon değerlerinin düşürülmesidir. 

-Sıfır Kirlilik: 2050 yılına kadar çevreyi zehirli atıklardan arındırmak böylece havada, 
toprakta ve suda sıfır kirliliğe ulaşmak planlanmaktadır.

-Ekosistemin Korunması ve Biyoçeşitlilik: Toprak, su ve ormanlardaki biyoçeşitliliği ve 
ekosistemleri korumak için yeni bir strateji hazırlanması öngörülmektedir.

-Çiftlikten Çatala: Üye ülkelerde kimyasal böcek ilacı, gübre ve antibiyotik kullanımını 
azaltarak daha yeşil ve sağlıklı tarım sistemine ulaşılması hedeflenmektedir. Bunun için 
Ortak Tarım Politikası kapsamında üye devletlerin ulusal stratejik planlarının, Yeşil Anlaş-
manın hedefleri ile uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır. 

7 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050



39

Barbaros, R. Funda (2021); “Yeni Anlaşmalar: Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirebilir mi?”,
Efil Journal, Cilt 4, Sayı 13, s. 26-41

-Ulaşım: 2021 yılı sonuna kadar 95gr CO2/km olan emisyon hedefi 2030 yılı itibariyle 
“sıfır emisyon” olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda, elektrikli araç kullanımının yaygın-
laşması teşvik edilecektir.  Ayrıca, havacılık, gemi ve ağır karayolu taşıtları için biyodizel ve 
hidrojen gibi sürdürülebilir alternatif yakıtların kullanımını sağlayacak araştırma ve çalış-
malara hız verilmesi de planlanmaktadır.

Avrupa Komisyonu, Yeşil Anlaşmayı kapsamında, en savunmasız bölgeler ve fosil yakıt 
bağımlı sektörlere destek verilmesini kabul etmiş ve başlangıç olarak 100 milyar Euro’luk 
bir paket hazırlamıştır. AB araştırma fonlarının %35’inin iklim dostu teknolojilere tahsis 
edilmesi kabul edilmiştir. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı, iki temel kabule dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, sıfır sera 
gazı emisyonuna ulaşmak, ikincisi ise,  AB ile ticaret yapacak ülkeleri, üretim standartları-
nı AB standartları ile uyumlu hale getirmeye mecbur kılmak.  Avrupa Birliği, tüm ekono-
mik ve sosyal faaliyetlerin yarattığı çevresel ayak izinin AB standartlarında olmasını, buna 
uymayan ürün ve hizmetlerin vergilendirilmesini kabul etti. Bu vergilendirmenin nasıl 
yapılacağı henüz belli değil.  Ancak, çevresel ayak izinin büyük bir kısmı, karbon ve su 
ayak izinden oluşmaktadır. Bu kapsamda, hem üye devletler hem de üye olmayan devletler 
açısından en dikkat çekici önlem, karbon sınır vergisi uygulamasıdır. Yani, üretim süreçle-
rinin tamamında atmosfere ne kadar karbondioksit salındığını ölçmek ve belgelendirmek 
zorunluluğu uygulamaya konulacak gibi duruyor. Yaşam döngü analizi olarak adlandırılan 
bu süreci belgelendiremeyen kurum ve işletmeler AB’ne mal veya hizmet sunmak istedi-
ğinde, sınırda belirlenecek karbon vergisini ödemek zorunda kalacaklar. Sınırda karbon 
vergisi, öncelikli olarak ağır sanayi ürünlerine uygulanacak daha sonra da diğer tüm ürün-
leri kapsayacak. Vergiden kurtulmanın tek yolu sadece ürünün veya hizmetin değil üretim 
sürecinin de AB standartlarına uygun hale getirilmesidir.

AB’nin, dünyanın önde gelen çevre-dostu ürün ve teknoloji üreticisi olma hedefi, Birlik 
ticaret politikasında da değişiklikler getirecektir. Ticaret anlaşmalarına Paris İklim Anlaş-
ması’nı imzalayıp uygulama şartı getirilmesi, ithalatta sınır karbon vergisi uygulanması 
gibi önlemler AB’nin tüm ticari partnerlerini etkileyecektir. Bu noktada Örneğin, Türkiye 
açısından yeni birtakım güçlükler ortaya çıkacaktır. Türkiye’nin ihracatı içinde en fazla 
payı alan AB pazarıdır. Sınırda vergilendirme sistemi, Türk firmalara ilave bir yük ve reka-
bet avantajı kaybı getirecektir. Ayrıca, Türkiye henüz Paris Anlaşması’nı onaylamamıştır. 
Bu durumda belki sınırda vergi kabullenilse bile, AB Türkiye’den yaptığı ithalata kısıtlama 
ve yaptırım uygulama kararı alabilir.

Avrupa Yeşil Anlaşması; döngüsel ekonomiyi merkezine alarak kaynakların etkin kulla-
nımını artıran, çevresel kirliği ve iklim değişikliğini durduran, biyolojik çeşitliliği koruyan 
bir rehberdir. Bu anlaşmanın, 2050 yılı hedeflerine ulaşması için, 2030 yılına kadar yapıla-
cak düzenlemeler ve önlemler belirleyici olacaktır. 
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Sonuç

Küresel iklim aciliyeti ve ilgili önleyici politikaların hayata geçirilmesinin en büyük eşi-
ği, net sıfır (sıfır karbon salınımı) hedefine ulaşmak için gerçekleştirilecek ekonomik ve 
toplumsal dönüşümdür. Bu hedef, gezegenin ve hem günümüzdeki hem de gelecek nesil-
ler için yaşamsal önemdedir. “2050 yılına kadar net sıfır bir küresel ekonomi elde etmek, 
mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler için teknik ve ekonomik olarak mümkün, ancak bu 
ulaşılması çok zor olacak bir uluslararası işbirliği derecesi de dahil olmak üzere davranış-
lar da büyük değişiklikler ve büyük politika müdahaleleri gerektiriyor. Daha hızlı tekno-
lojik ilerleme, iklim eyleminin önündeki bazı sosyal ve politik engelleri hafifletebilse de, 
bu tür bir yenilik tek başına dünyayı net sıfıra getirmeyecektir.” (Derviş ve Strauss, 2019) 
Bu hedefe ulaşmanın yolu küresel çapta yapılacak ortak liderlikten geçmektedir ve bu sü-
reçte ABD’nin tutumu önemli bir rol oynamaya devam edecektir. “Eski Başkan Donald 
Trump’ın ABD’yi Paris iklim anlaşmasından çekmesinden dört yıl sonra, Biden yönetimi 
ABD’yi yeniden anlaşmaya geri getirdi. Ancak anlaşmaya yeniden katılmak işin kolay kıs-
mıydı. Yüzyılın ortasına kadar karbon nötrlüğünü sağlamaya yönelik bir plan yapmak çok 
daha büyük bir zorluk teşkil ediyor. Başkan Biden’ın iklim planı,  eski Dışişleri Bakanı John 
Kerry’yi iklim sözcüsü olarak ataması, bilimsel verilere ve bilim insanlarının uyarılarını 
dikkate alması yönetimin iklim konusuna bakış açısının ciddiyetini göstermektedir.” (Kyte 
etc., 2021)

COP 26, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 26. Birleşmiş Millet-
ler İklim Değişikliği konferansının, İngiltere’nin başkanlığında 1-12 Kasım 2021 tarihleri   
arasında İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılması planlanmaktadır. Bu toplantı, ABD ve 
İngiltere’nin iklim liderliğinde ortaklık yapması için bir şans olarak değerlendirilmekte-
dir. Ancak bu şans, her iki ülkenin de Yeşil Yeni Anlaşma ve İklim Eylem Planında ifade 
ettikleri önlemleri hayata geçirmesi ile mümkün olacaktır. Bu iki lider ülkeye, AB’nin de 
katılmasını beklemek yanıltıcı olmayacaktır. 

2021’de dünya liderleri, COVID-19 salgını, küresel ekonomik durgunluk, iklim deği-
şikliği, gıda krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi çok boyutlu krizleri ele almak için en az 
yedi kez toplanacaklar. Bu nedenle bu yıl, gezegenimizi, ekonomilerimizi ve toplumlarımı-
zı korumak ve geliştirmek için ortak bir zemin yaratmak açısından önemli bir yıl olacaktır. 
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