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Her yıl fosil yakıtları sübvanse etmek için harcanan 750 milyar US$ teşviğin 
ortadan kaldırılması için yeni bir küresel fikir birliği ortaya çıkıyor. RIO+20 Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, bu konuda hamle yapmak için uygun 
ortamı sağlamalı.

Daha fazla gecikmeye tahammülümüz kalmadı. 2009 yılında gerçekleştirilen G20  
toplantısında liderler yetersiz sübvansiyonların kaldırılması çağrısını yaptığından 
beri bu konuda sayısız bildiriler ortaya çıktı. 53 ülke fosil yakıt sübvansiyonlarını 
orta vadede tamamen kaldırmaya söz verdi. Bu çağrılara benzer biçimde, BM 
Genel Sekreterliği Üst Düzey Küresel Sürdürülebilirlik Paneli (GSP) tartışmasız 
şekilde bu kurumların kapatılması için “Dayanıklı İnsanlar Dayanıklı Dünya: 
Seçmeye değer bir gelecek” raporunda açık bir çağrı yaptı. Eş başkanlığını 
Finlandiya ve Güney Afrika Başkanlarının yaptığı panele AB, ABD, Brezilya, 
Hindistan, Çin, Rusya Federasyonu gibi 20 ülkenin önemli politikacıları da katılım 
sağlıyordu.  Raporda “fosil yakıt kuruluşlarının zamanla devre dışı bırakılmasını ve 
2020 yılına kadar ticareti engelleyen kurumların faaliyetlerinin azaltılması” 
öngörülüyordu.

Görüşmelerin ilerleyen turlarında,  hükümetlerden aşağıdaki maddeleri 
güçlendirmelerini ve devam ettirmelerini talep ediyoruz:

1. Fosil yakıt üretimine teşviklerin ve fosil yakıt kullanımının aşamalı olarak 
devreden çıkarılacağına dair siyasi kararlılığın yeniden doğrulanması: 
“Sürdürülebilir kalkınmaya geçişi engelleyen, çevreye zararlı ve  piyasayı 
dalgalandıran teşviklerin aşamalı olarak devre dışı bırakılmasını taahüt ediyor ve 
bu bağlamda düşük gelirli, kırılgan toplumların güvenliğinin 2020 yılına kadar 
sağlanacağını taahhüt ediyoruz.”
(4 Mayıs 2012 tarihli görüşme metninden Paragraf 126.)

2. Mevcut fosil yakıt teşviklerinin düzenli olarak raporlanmasının yanı sıra 
teşviklerin aşamalı olarak devreden çıkartılması için yapılan harcama ve 
eylemlerin denetiminin tam bir şeffaflık içerisinde gerçekleştirilmesi.
 
3. Gelişmekte olan ülkeler ve bunun yanı sıra yoksul ve hassas gruplara 
destek ve güvenlik sağlanması: Fosil yakıtlara teşviklerin kaldırılması sırasında 
“yoksul ve hassas durumdaki grupların güvenliği”nin sağlanması (derlenen listenin 
126. paragrafında belirtilmiştir), bunlara gelişmekte olan ülkeler için finansal, teknik 
ve kapasite oluşturma desteği de dahil olacaktır. (Tredec teklifinin 104 üncü 
Paragrafında belirtilen “Sürdürülebilir kalkınmayla uyum içinde olmayan fosil yakıt 
teşvikleri olan diğer ülkelerde de bu teşvikleri aşamalı olarak devreden çıkarma 
sözü”.)

4. Fosil yakıt teşviklerinin devreden çıkarılmasına 2020 yılı sınırlaması 
getirmek. Müzakere edilen derleme liste metninde 126. paragrafı yeniden 
hatırlatmak. Hükümetler fosil yakıtlara teşviklerin devreden çıkartılması detaylarını 
en geç 2015 yılına kadar netleştirmiş ve uygulamaya başlamış olmalı. 

5. Fosil yakıt teşvik reformunu eşitlikçi ve şeffaf şekilde yönlendirmek için 
gerekli platformu oluşturmak ve geliştirmek. “Çevresel ve ekonomik olarak 
zararlı fosil yakıt teşvikleri ile fosil yakıt kullanımı ve atıkları olan teşebbüslerin de 



olduğu kurumların, zaman içinde çalışmalarının durdurulması için uygun duruma getirilmesi 
ve durumun sürdürülebilir kalkınmayla uygun hale getirilip, sürdürülebilir yatırımların 
yapılabileceği duruma getirilip, yoksul ve hassas grupların korunmasını sağlayacak 
önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaları başlatmak. Bu açıdan biz uluslararası amaçlar 
belirleyecek ve uygulamalarda yardımcı olacak bir platform kurulmasından yanayız. Bu 
desteğin yanında ülkelerin kendi fosil yakıt kullanımlarını azaltmada ve sonlandırmada 
yardımcı olacak ulusal platformlar kurmalarını destekleyerek sürdürülebilir gelişimi devam 
ettirmelerine yardımcı olacak desteği veriyoruz.”
(Tam açıklamayı AB’nın tredec c. Raporunun 104üncü Paragrafında bulabilirsiniz.)

Fosil Yakıt işletmelerini devre dışı bırakmanın faydaları

Fosil yakıt teşviklerinin kaldırılması, tehlikeli boyutta iklimsel değişime neden olan sera gazı 
etkisini azaltacaktır. 2020’ye kadar sadece gelişmekte olan ülkelerin fosil yakıt tüketim 
teşvikleri aşamalı olarak devreden çıkartılsa bile, küresel enerji talebi yaklaşık olarak %5 
orranında azalacaktır ve karbondiyoksit emisyonları da %5,8, veya 2,6 gigaton azalacaktır. 
Uluslararası Enerji Ajansı, bu analizi her ülke için titizlikle yapmalıdır. Bu teşvikler 
sonlandırıldığında iklimin nasıl rahatlayacağını hayal edin, bu aşamada başı çekmesi 
gereken ise  gelişmiş ülkeler. Bunun ötesinde, fosil yakıt teşviklerini azaltmak aynı zamanda 
yerel çevresel faydalar da sağlayacak. Her ne kadar yerel faydaları belirlemek için yeterli 
araştırma yapılamasa da bu gelişme ile hava kalitesi ve su temizliği artacak ve sera gazı 
emisyonlarında azalma olacaktır. Fosil yakıt teşviklerinin kaldırılması halinde olası emisyon 
azalmasını fark eden ülkelerin sayısı da artmaktadır. 2012 yılında BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yapılan ilk görüşmelerde Durban Platformu Geliştirilmiş 
Çalışmalar kapsamında taraflardan “Azaltma çalışmalarının geliştirilmesi için hazırlanan 
çalışma planı” kapsamında “isteği arttırmak için kullanılabilecek yönetmler hakkında fikirlerini 
bildirmeleri istenmişti.” Bildirimler arasından en azından 110 ülkenin yaptığı bilgilendirmede 
fosil yakıt teşviklerinin azaltılmasında en etkin yöntem olarak uygulamanın kullanılması 
gösterilmiştir. Bunu hazırlayan ülkeler arasında En az Gelişmiş Ülkeler Grubu, Küçük Adalar 
ittifakı, AB, Yeni Zellanda, Norveç, İsviçre ve ABD bulunmaktadır.
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