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G20 Toplantısı Aralık 
başında Arjantin’in 
başkenti Buenos 
Aires’te gerçekleşti. 
Herkes toplantıdan 
yeni bir soğuk savaşın 
başlangıç işaretlerinin 
çıkacağı endişesindeydi. 
Ancak sonuç en azından 
bir süreliğine olsun bir 
rahatlama oldu. Axios 
zirveyi şöyle özetledi:

G20 Buenos Aires zirvesi bütün beklentileri aştı. Kimse Donald Trump’ın Çin 
başkanı Xi Jingping ile akşam yemeğine hazırlıklı olacağını tahmin etmiyor-
du, ama nasıl olduysa yemekten iki ülke arasındaki ticaret savaşına 90 gün 
süreyle ara verilmesi kararı çıktı.

• ABD’nin Çin mallarına getirdiği gümrük vergisinin 1 Ocak’tan itibaren 
yüzde 10’dan 25’e çıkarılması durduruldu. Bunun yerine bir dizi müzake-
renin başlaması kararlaştırıldı.

• Küreselcilerin golü. Bu karar ABD Ulusal Ekonomik Konsey direktörü 
Larry Kudlow  ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin için bir kazanım iken, 
Beyaz Saray’daki ticaret şahini Peter Navarro için bir kayıp oldu.

• Ama: 90 gün kısa bir süredir. Trump şimdi bir korunma önemi aldı, ama 
bundan kolaylıkla geri dönebilir.

G20, 1999’da kuruldu. Demokratik G7 ülkelerine Rusya, Çin, Endonezya ve 
Suudi Arabistan gibi ülkeler eklendi. Zengin ülkeler ama bütün insanların 

Arjantin’deki 
G20 Bir 
Kazanım Oldu
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eşit yaratılmış olduğunun aşikâr olmaktan uzak olduğu ülkeler 

de var aralarında. 

O yüzden son G20 zirvesinde kapanışta ortak açıklama üzerine 

anlaşmak pek kolay olmadı. Ne de olsa Vladimir Putin’in Suudi 

Arabistan veliaht prensiyle kucaklaştığı bir zirveydi bu. Gene de 

toplantı “insan merkezli, kapsayıcı ve ileri bakışlı” bir gündeme 

sahipti. Resmi açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

• “Toplumsal cinsiyet eşitliği ekonomik büyüme, adil ve sürdü-

rülebilir kalkınma için kritik önemdedir.” 

• “Yolsuzluğu önlemeye ve mücadele etmeye ve davranışları-

mızla örnek olmaya bağlı kalacağız.”

Sonuç: G20’nin kurulmasında amaç dünyanın en büyük güçle-

rini bir araya getirmekti ve bu yılın sonucu bunun ne kadar et-

kili olabileceğini gösterdi. Liberal değerler tehdit altında olabi-

lir ama Arjantin’de herkes, en azından laf olarak, bu değerlere 

bağlı olduğunu ve mümkün olan her yerde işbirliği yapacağını 

belirtmeye özen gösterdi.

“ABD ile Çin Arasında Gümrük Vergilerinde 
Ateşkes Geliyor”
Öte yandan iktisatçı Anatole Kaletsky’nin Buenos Aires’teki G20 

Zirvesinden dört gün önce, 26 Kasım günü Project Syndicate 

sitesinde yayınlanan yazısının başlığı aynen böyleydi. “Donald 

Trump’ın yüksek sesle bağırırken beyaz bayrağı da elinden eksik 

etmemek şeklindeki müzakere stili,” diyordu Kaletsky; “tutarlı 

ve dürüst görülmeyebilir ama kendisi için olağanüstü başarılı 
olmuştur. Şimdi bu taktiği Çin’e karşı da kullanacaktır.”

ABD başkanı Donald Trump ile Çin başkanı Xi Jiping arasında 
Buenos Aires’te toplanacak olan G20 zirvesinde yapılacak gö-
rüşmenin dünya ekonomisi ve finansal piyasalar açısından bü-
yük önem taşıdığına dikkat çeken Kaletsky, ancak zirvede so-
mut bir anlaşmaya varılmasa bile, ABD-Çin gümrük savaşında 
bir yumuşama beklemek için en az dört neden olduğunu belirtip 
bu nedenleri şöyle sıralıyordu:  

Birincisi, çelişkili gibi görünse de, ABD’nin söylemi son zaman-
larda ABD’deki işyerlerine odaklanmak yerine sadece Çin’in 
ABD’nin küresel hegemonyasına meydan okuyabilecek bir tek-
nolojik güç haline gelmesini önlemeye yönelmişti. Şimdi, Çin’in 
önünün kesilmesine yönelik kuşaksal bir mücadelenin söz ko-
nusu olduğunu fark eden Xi’nin Soğuk Savaş 2.0’ın bu açılış 
hamlesini kaybetmeyi göze alması imkânsızdır.  

Kaldı ki Xi’nin elinde Çin ekonomisinin ABD gümrük vergileri 
yüzünden ciddi bir yara almasını önlemede kullanabileceği ye-
terince politika aracı vardır. İç talebi artırarak bunu sağlayabilir. 
Yetkili ağızlardan yapılan birçok açıklama Çin’in gelecek yıl eko-
nomisinin daha da zayıflamasına kesinlikle izin vermeyeceğini 
gösteriyor.

İkinci olarak, Çin’in ekonomisini daha da yavaşlamaktan ko-
rumaya yetenekli ve istekli olduğu belirginleştikçe, Trump’ın 
politik hesapları değişecektir. Eğer Trump Çin ticareti konusun-
da 2020 seçimlerinden önce böbürlenebileceği “büyük bir ka-
zanım” istiyorsa, Xi ile hemen bir anlaşmaya varmalıdır. Çünkü 
ticaret savaşının bir sonraki aşaması -vergi oranlarının yüzde 
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10’dan 25’e çıkacağı ve muhtemelen bütün Çin mallarına uygu-
lanacağı aşama- ABD’li seçmenler açısından daha da sevimsiz 
olacak ve ABD’nin ekonomik durumuna, şu andaki eylemden 
çok söylemden oluşan göstermelik savaşa kıyasla çok daha faz-
la zarar verecektir.

Şu anda ABD ekonomisi tam istihdamla çalışırken Çin’den ge-
lecek ithal malları ikame edecek iç üretim için önemli bir imkân 
yoktur, o nedenle gümrüklerin maliyeti tamamen ABD’li tüketi-
ci ve ithalatçıların sırtına yüklenecektir. Bu da Çin ekonomisine 
zarar vermekten çok ABD’de enflasyon ve faiz artışı getirecektir.

Üçüncü olarak, Trump’ın daha önceki jeopolitik müzakerele-
rine bakıldığında bu kez de erken bir ateşkes olacağının işaret-
leri görülebilir. Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından, Meksika 
sınırına duvar çekmeye ve NAFTA’ya kadar yürüttüğü bütün 
büyük diplomatik karşılaşmalarda hep aynı şeyi yaptı: Önce 

saldırgan bir söylemi neredeyse sıcak savaşın eşiğine gelecek 
kadar tırmandırmak ve sonra aniden taktik bir geri adımla mü-
zakereye başlamak. Son bir örnek petrol fiyatlarının 80 dola-
rın üstüne çıkmasını önlemek için İran’a getirdiği yaptırımları 
gevşetmesi oldu.

Trump’ın “yüksek sesle bağırırken beyaz bayrağı da elinden ek-
sik etmemek” şeklinde özetlenebilecek müzakere stili tutarlı ve 
dürüst görülmeyebilir, ama ABD’nin ulusal çıkarları için olmasa 
bile kendisi için olağanüstü başarılı olmuştur. ABD çıkarlarını 
önceki başkanların hepsinden daha saldırgan bir şekilde ko-
ruyor görünerek aşırı milliyetçileri çevresinde toparlamış ama 
seçmenlere ciddi zarar verecek gerçek askeri ve ekonomik risk-
lerden kaçınmayı da bilmiştir.

Benzer bir sonuç Buenos Aires’te de beklenmelidir. “Muzaffer 
bir geri çekilme” sergilenebilir. İngilizlerin Haziran 1940’da 
Dunkirk’ten çekilmelerini nasıl büyük bir zafer olarak gördük-
lerini hatırlayın.

Dördüncü olarak, Çin aslında ABD’nin öne sürdüğü 142 tica-
ri talebin yaklaşık yüzde 40’ını kabul edebileceğini ve diğer bir 
yüzde 40’ı da müzakere edebileceğini daha önce açıklamıştı. 
Çin’in tartışmayacağı, teknolojik ve endüstriyel şirketlerle ilgili 
olan konuları içeren geri kalan yüzde 20’dir. Bunlar, en militan 
Çin karşıtlarının ağızlarından eksik etmediği konulardır. Çünkü 
bu yüzyılın ikinci yarısında Çin’e teknolojik ve askeri hegemonya 
kazandırabilecek olan koşullarla ilgilidirler.

Ama 2050 yılından sonra olacaklar Trump’ı gerçekten ilgilendi-
riyor olabilir mi? Onu asıl ABD’li seçmenlerin karşısına bir daha 
çıkacağı 2020 yılında olacaklar ilgilendirdiğine göre, Çin ile ça-
tışmasının çok geçmeden sona ereceğini varsayabiliriz. 

“Trump’ın ‘yüksek sesle 
bağırırken beyaz bayrağı 

da elinden eksik etmemek’ 
şeklinde özetlenebilecek 

müzakere stili tutarlı ve dürüst 
görülmeyebilir ama ABD’nin 

ulusal çıkarları için olmasa bile 
kendisi için olağanüstü başarılı 

olmuştur.”

3



4
İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

Birleşmiş Milletler’in kararlaştırdığı 
Göçmenlik Paktı ilk başta ABD dışındaki 
193 ülke tarafından kabul edilmişken şimdi 
Macaristan, İtalya gibi ülkeler tarafından da 
benimsenmiyor. Almanya’da da parlamentoda 
tartışmalara yol açan paktı Neue Zürcher 
Zeitung Genel Yayın Yönetmeni Eric Gujer 
değerlendiriyor.

Değerler Çağı 
Geride Kaldı
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Kısaca Göçmenlik Paktı olarak adlandırılan Birleşmiş 

Milletler’in Güvenli ve Düzenli Göç İçin İlkeler Sözleşmesi geç-

tiğimiz haftalarda birçok Avrupa ülkesinde sert tartışmalara 

yol açtı. Bu durum kaçınılmaz olarak şu soruyu gündeme geti-

riyor: Birleşmiş Milletler aslında nedir? Göçleri kontrol altına 

alabilecek ve ulus devletlere kendi kararlarını dayatabilecek 

güçlü bir örgüt mü, yoksa çaresiz bir şekilde dünyada kaosun 

yayılışını seyreden bir kâğıttan kaplan mı?

Bu sorunun yanıtı Batı’nın 1990’lardan beri izlediği yanlışlarla 

dolu dış politikayla ilgilidir. Batı en iyi niyetlerle “uluslararası 

topluluğun” hiçbir zaman karşılayamayacağı beklentiler ya-

rattı. Sonuçta ortaya çıkan boşluğu da “uğursuz güçler ulus-

lararası anlaşmalarla halkları esir alıyor” yaygarasıyla popü-

listler doldurdu.

Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından Batı “uluslararası top-

luluğun” gücüyle insan haklarının tüm dünyada yaşama geçi-

rilebileceği yolunda güçlü bir 

beklenti yarattı. BM kararla-

rına dayanılarak 90’lı yıllarda 

başarılı “insani müdahaleler” 

yürütülmeye başlandı. Öyle 

ki bir an için “Doğru, Güzel 

ve İyi” dünyaya kendi kabul 

ettiriyor gibi göründü. Birden 

dış politikada somut ulusal 

çıkarlardan çok evrensel de-

ğerlerden, demokratikleş-

meden, ulus inşasından söz 

edilmeye başlandı. Bundan 

daha önemli bir görev olamazdı, 

pragmatizm ahlaki amaçlara ihanet 

sayılmaya başlandı. Devletler hukukunun ve “uluslararası top-

luluğun” abartılmasının temeli yaratılmış oldu.

O kadar ki Kosova Krizi patlak verdiğinde NATO BM kararı ol-

madan da müdahale etti. Oysa Kosova yüzünden BM Güvenlik 

Konseyinde yaşanan kuşatma ve daha sonra ABD’nin Irak’taki 

fiyaskosu değer güdümlü dış politikanın sınırları üzerinde cid-

di olarak düşünmek için yeterli bir neden olmalıydı. Tam tersi 

oldu. BM Genel Toplantısı 2005’te önemli bir adım daha içeren 

bir belge kabul ederek Koruma Sorumluluğu (Responsibility 

to Protect -R2P) ilkesini getirdi. Bir iktidar kendi halkını tehdit 

eder ve onu koruma işlevini yerine getirmezse o devlet ege-

menliğini yitirmeliydi. Bu durumda müdahale etmek “dünya 

topluluğunun” ahlaki göreviydi.

R2P sadece bir kere, Libya lideri Kaddafi’nin devrilmesinde uy-

gulanabildi. Devletlerin yabancı ülkelerin yurttaşlarını koruma 

görevini kendi çıkarlarından ve askerlerinin hayatından üstün tu-
tacağını varsaymak hayalcilikti. Ancak cin şişeden çıkmıştı. Ahlak 
dış politikanın en önemli itici kuvveti sayılmaya başlamıştı.

Ama bu idealizmi herkes paylaşıyor değildi. En az kabul eden 
de Putin’di. Kırım’ı ilhak ederek uluslararası anlaşmaları tak-
madığını gösterdi. BM Güvenlik Konseyinde de veto hakkını 
kullanarak Suriye diktatörüne karşı karar alınmasını önledi. 
Çin hükümeti de devletler hukukuna sarsılmaz inancın Batılı 
bir saplantıdan öte bir şey olmadığını düşündüğünü Güney 
Çin Denizi’ndeki tutumuyla gösterdi. Pekin Moskova’ya kıyas-
la daha az saldırgan olmakla birlikte onun kadar inatçıdır.

Şimdi ABD başkanı Trump, Rusya ile Çin’in dış politikadaki gi-
rişimlerine tepki gösteriyor. Trump dış politikada ahlak ve de-
ğerleri ciddiye almıyor, hatta ABD’nin uluslararası düzenin ga-
rantörü olma rolünü bile sorguluyor. Ulusal çıkarlar Trump’a 
göre liberal dünya düzeninden daha önemli. Dünya polisi ol-

maktansa baş düşman sayılmayı 
tercih ediyor. Trump yönetimi-

ne göre büyük güçlerin re-
kabeti, Rusya ile ve özellikle 
Çin’le rekabet ana konu ve 
bu rekabette elinin kolunun 
hiçbir şekilde bağlanmasını 
kabul etmeye yanaşmıyor.

ABD’li yorumcu Robert 
Kagan bu gelişme için en iyi 
metaforu buldu: “Orman 
kanunları geri geldi” diyor. 
Kuralsızlık ve kaba güç yeni-
den kendini ortaya koyuyor, 

çok taraflı örgütler ve normlar 
artık o kadar dikkate alınmıyor.

Dünya reel politikanın geri dönüşünü yaşıyor. “Değerler Çağı” 
bitti. Soğuk Savaş’ın sonundan Arap Baharı’nın yarattığı 
umutların solduğu, Mısır’da askerlerin iktidarı ele aldığı ve 
Suriye’nin cehenneme döndüğü güne kadar böyle bir çağ yaşa-
dık. Sonra ABD’nin müttefiki Mübarek’le arasına mesafe koya-
rak “temiz” bir dış politika izleme denemesi iflas etti ve Trump 
bundan basit bir sonuç çıkardı: Ortadoğu’nun çöllerinde eko-
nomik çıkarlar ve güvenilir dostlar kendisi için Suudilerin kat-
lettiği Cemal Kaşıkçı’nın kaderinden çok daha önemlidir.

Bu koşullarda BM Göçmenlik Paktı sorunlara çözüm olmaktan 
çok korkuları kışkırtıyor ve gerçekleşmesi mümkün olmayan 
umutlar yeşertiyor. BM gene yanlış bir şekilde tarihin gelişme-
sine müdahale edebileceği izlenimi yaratıyor. Dünya deklaras-
yonlarla daha iyi bir yer olacak değil. 

“Birleşmiş Milletler aslında 
nedir? Ulus devletlere kendi 

kararlarını dayatabilecek güçlü 
bir örgüt mü, yoksa çaresiz 
bir şekilde dünyada kaosun 

yayılışını seyreden bir kâğıttan 
kaplan mı?”

K
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Kelly Levin, Taryn Fransen 
ve Mengpin Ge, Birleşmiş 
Milletler’in yayınladığı 
Emisyon Açığı Raporu’nda 
öne çıkan çarpıcı bulguları 
World Resources Ensitüsü 
sitesinde değerlendirdiler.

HHer yıl yayınlanan BM Emisyon Açığı Raporu küresel sera gazı emisyonları-
nın hangi yöne gittiğini, olumsuz iklim koşullarıyla karşılaşmak istemiyor-
sak hangi noktada olması gerektiğini bildirir. Aradaki farkı anlatan “emis-
yon açığı”, dünyanın dört bir yanında görülen, sıcak dalgaları, kuraklıkları 
ve ekstrem fırtınaları artırıyor. Bilim insanları emisyon açığının boyutlarını 
ölçmek ve bu konuda neler yapılabileceğini ele almak amacıyla bir kez daha 
bir araya geldi. 

Bilmeniz  
Gereken 5 Şey

BM Emisyon Açığı Raporu’na Dair
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Bu yılki rapordan çıkarılacak beş ders şunlar: 

1 Emisyon açığı daha önce hesaplanandan  
çok daha fazla

Bilim insanları emisyon açığını hesaplayabilmek amacıyla önce 
ülkelerin iklim vaatlerine (ulusal katkı beyanları/UKB olarak bi-
linir) ve gelecekteki tahmini emisyon düzeylerine dair en güncel 
verileri toplar. Ardından bu tahminleri, Paris Anlaşması’nda be-
lirlenen hedefler olan ve bilim insanlarının olumsuz sonuçlarla 
karşılaşmamak için aşılmaması gereken limitler olarak belir-
lediği, ısınmanın 1,5-2 dereceyle sınırlı tutulmasına yönelik en 
yeni modellerle karşılaştırırlar.  

Emisyon açığı oldukça büyük. UKB’ye göre 2030 itibarıyla 
toplam emisyon 53-56 gigaton (GtCO2e) düzeyinde olacak. 
Ancak sıcaklık artışının 2 derecenin alında tutulması için, bu 
miktarın ortalama olarak 40 gigatona düşürülmesi gereki-
yor. Sıcaklık artışının 1,5 derecede tutulması için ise 24 giga-
tona indirmek şart.

Emisyon açığı, geçmiş raporlara oranla dikkat çekici düzeyde 
artmış durumda. Bunun nedenlerinden biri de, yeni raporun 
geleceğe dair tahminleri üç farklı sıcaklık senaryosuna göre (2 
derecenin altı; 1,8 derecenin altı ve 1,5 derecenin altı) sınıflan-
dırmasının, 2017 raporuna göre farklı emisyon aralıkları doğur-
ması. Emisyon açığının bir önceki rapora göre yüksek hesaplan-
masının bir diğer nedeni de 1, 5 derece ve 2 derece hedefleriyle 
uyumlu emisyon önlemlerine dair araştırmaların artmış olması. 
En yeni araştırmaların bazıları, atmosferden geniş çaplı karbon 
azaltımına temkinli yaklaşıyor. Bu da aradaki farkın telafi edile-
bilmesi için emisyon miktarının daha fazla azaltılması gerektiği 
anlamına geliyor. 

2 Ülkeler vaatlerini yerine getirse bile 
emisyon miktarı 2030’dan sonra da 

artmaya devam edecek
Fosil yakıtlar ve sanayiden kaynaklı küresel emisyon miktarın-
daki artış 2014-2016 arasında durmuş olsa da, 2017’de tekrar 
yükselmeye başlayarak 54 gigatonluk rekor düzeye ulaştı. 

Yapılan son araştırmalar, sıcaklık artışını 1,5-2 derece arasında 
tutma şansımızı artırabilmek için, 2020 itibarıyla emisyonda-
ki artışın durmasının kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor. 
Ancak rapor, ülkelerin UKB’lerine uyması durumunda bile, 
emisyon artışının değil 2020, 2030’da bile süreceğini ortaya 
koyuyor. Rapor ilk kez WRI araştırması doğrultusunda ülke-
ler bazında emisyon artışının durmasına yönelik trendlere de 
yer veriyor. Emisyon artışını durduran ülkelere dair umut veri-
ci trendler söz konusu olsa da -1990’da 19 olan, 2010’da 49’a 
çıkan ülke sayısı 2030’da 57’ye ulaşacak- bu miktar, küresel 
emisyon artışının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde durmasına 
yetmiyor. 

3 Ülkeler 2030’a dair vaatlerini artırmadığı 
sürece sıcaklık artışını 1,5 dereceyle 

sınırlı tutmamız olanaksız, 2 derecenin 
altında tutmamız da pek olası değil
Rapor, ülkelerin hedeflerini yükseltmemesi ve 2030 yılındaki 
emisyon düzeylerini mevcut UKB’lerindeki düzeyin altına in-
dirmemesi durumunda, sıcaklık artışının 1,5 derecenin üzerine 
çıkmasının “kaçınılmaz olduğunu”, emisyon açığının 2030 yılına 
dek kapanmaması durumunda, sıcaklık artışını 2 dereceyle sınır-
lı tutmanın da pek olası olmadığını belirtiyor. 1,5 derece hede-
fine ulaşabilmek için, emisyonların bugünkü düzeye oranla yarı 
yarıya azaltılması (2017’deki 54 gigaton düzeyinden 2030’da 24 
gigatona inmesi) ya da 2 derece hedefine ulaşabilmek için yüzde 
25 azaltılması (2030’da 40 gigatona inmesi) gerekiyor. 

4 G20 ülkeleri bir bütün halinde Paris    
Anlaşması yükümlülüklerini yerine ge-

tirme yolunda ilerlemiyor
Raporda hem 2020 yılı için hem de sonrası için emisyonlarını 
azaltmayı vadeden G20 ülkelerine ayrı bir paragraf açılmış. 
Bu ülkeler küresel emisyonların dörtte üçünden sorumlu. 
Dolayısıyla da bu ülkelerin emisyon düzeyleri küresel trend-
leri belirliyor. G20 üyelerinin bazılarının aynı zamanda ken-
di bünyesinde emisyonları azaltma kararlılığını ifade eden 
AB’nin de üyesi olması dolayısıyla ve bazı G20 üyelerinin 

2030’daki Emisyon Açığı

Kaynak: BM Çevre Emisyon Açığı Raporu
Not: Açık mavi bar koşullara bağlı olmayan 
UKB’leri gösterir
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2020 konusunda bir yükümlülük altına girmemesi dolayı-

sıyla, raporda 2020’ye yönelik 13 ve 2020 sorasına yönelik 16 

ülke değerlendiriliyor.

Rapor, yedi ülkenin 2020 yükümlülüklerini yerine getirme yo-

lunda olduğunu (Avustralya, Brezilya, Çin, AB, Hindistan, 

Japonya ve Rusya), ikisinin yükümlülüklerini yerine getirme 

yolunda olmadığını (Kanada ve Güney Kore), geri kalanlarının 

belirsiz olduğunu (Endonezya, Meksika, Güney Afrika, ABD) 

ortaya koyuyor. Ancak, kimi ülkelerin vadettikleri emisyon azal-

tım miktarlarının da üzerine çıkması sayesinde, G20 ülkelerinin 

bir bütün olarak 2020 yükümlülüklerini yerine getirme yolunda 

olduğu söylenebilir.

Raporda, 2020 sonrası için ise altı ülkenin yükümlülüklerini ye-

rine getirme yolunda olduğu (Brezilya, Çin, Hindistan, Japonya, 

Rusya, Türkiye), sekizinin yükümlülüklerini yerine getirme yo-

lunda olmadığı (Arjantin, Avustralya, Kanada, AB, Güney Kore, 

Suudi Arabistan, Güney Afrika, ABD) ikisinin ise belirsiz olduğu-

nu (Endonezya ve Meksika) görünüyor. G20 üyelerinin kolektif 

hedeflerine ulaşabilmek için 2030 yılına dek emisyonlarını 2,5 

gigaton daha azaltması gerekiyor (Bu rakam, mali destek koşu-

luna ve diğer uluslararası sözleşmelere bağlı olmayan, koşulsuz 

vaatleri kapsıyor).

5 Ülkelerin UKB’lerini gerçekleştirmek ve 
geliştirmek konusunda harekete geçmesi 

gerekiyor
Emisyon açığının kapanması için ülkelerin daha yüksek hedef-

ler belirlemesi gerekiyor. Rapor, bunu gerçekleştirmeye yönelik 

bazı yöntemleri de özetliyor. Öncelikle,  emisyon azaltım he-

deflerini yükselebilir, yenilenebilir enerji benzeri sektörler için 

farklı hedefler belirlenebilir. UKB’ler, 2050 yılında sıfır emisyon 

hedefine uyumlu şekilde hayata geçirilebilir. Rapor mevcut po-

litikaların sıkılaştırılması potansiyeline (örneğin yenilenebilir 

enerji ve sanayide enerji verimliliği) ve henüz yaygın şekilde be-

nimsenmeyen, umut verici politikaları araştırma ihtiyacına da 

vurgu yapıyor (örneğin karbon fiyatlandırması ve fosil yakıt süb-

vansiyonlarının azaltılması).

Emisyon açığının kapatılması
Yayınlanan her Emisyon Açığı Raporu’yla birlikte iklim ko-

nusunda daha ciddi önlemler alınması çağrıları giderek artı-

yor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin “1,5 derece 

Küresel Isınma” raporunun ve ABD Ulusal İklim Değerlendirme 

Raporu’nun hemen ardından gelen bu raporun ciddiye alınması 

gerekiyor.

Gelecek hafta Polonya’da düzenlenecek BM İklim Konferansı 

(COP 24), hedeflerini yükseltmek ve UKB’lerini artırmak isteyen 

ülkeler açısından bir fırsat sunuyor. Emisyon düzeyindeki artışı 

durdurmaya yönelik sürenin daraldığı ve emisyon açığının gide-

rek büyüdüğü bir ortamda bilimsel bulguları hayata geçirmenin 

zamanı geldi. 

“Emisyon düzeyindeki artışı 
durdurmaya yönelik sürenin 
daraldığı ve emisyon açığının 

giderek büyüdüğü bir 
ortamda bilimsel bulguları 

hayata geçirmenin  
zamanı geldi.”

2030 YILINDAKİ 
KİŞİ BAŞINA GHG 
EMİSYONUNUN 

2015’E ORANI

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 
YERİNE GETİRME 

YOLUNDA MI?

Arjantin -%6 Hayır

Avustralya -%29 Hayır

Brezilya -%22 Evet

Kanada -%33 Hayır

Çin +%17 Evet

AB -%23 Hayır

Hindistan +%67 Evet*

Endonezya +%15 Belli değil

Japonya -%13 Evet

Meksika -%2 Belli değil

Güney Kore -%21 Hayır

Rusya +%33 Evet*

S. Arabistan +%19 Hayır

Güney Afrika %0 Hayır

Türkiye +%102 Evet*

ABD (2025) -%25 Hayır

Kaynak: BM Çevre Emisyon Açığı Raporu
Not: Kişi başı emisyonlar ve yükümlülükler koşulsuz UKB’ler doğrultusunda belirlenmiştir
*Mevcut gidişat hedeflerin en az %10 altında. Bu durum UKB’nin düşük tutulduğunu gösteriyor
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Kömür savaşları giderek sertleşiyor. 6685 kömür santralini, kapsayan kü-
resel bir analize göre, şu anda yenilenebilir enerji santrali kurmak, dünya 
genelindeki kömür santrallerinin yüzde 35’ine oranla daha ucuz hale gelmiş 
durumda. 2030 yılı itibarıyla, bu oran dramatik düzeyde artacak ve yenile-
nebilir enerji santralleri mevcut ya da planlanmış kömür santrallerinin yüz-
de 96’sından daha ucuza mal olacak. 

Kalan yüzde 4 ise, enerji maliyetlerinin düşük olduğu, kömürün ucuz ve bol 
bulunduğu, yenilenebilir enerji politikaları konusunda belirsizlikler yaşanan 
Rusya gibi istisnalarda bulunuyor. 

Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapan bir düşünce kuruluşu olan 
Carbon Tracker tarafından gerçekleştirilen araştırma, faaliyetteki kapasite-
nin yaklaşık yüzde 95’ini ve inşa halindeki kapasitenin yüzde 90’ını kapsıyor.

Raporun yazarları, kömür kullanılan enerji üretiminden uzaklaşmaya yol açan 
üç dönüm noktasına vurgu yapıyor. Bu dönüm noktalarının ilkinin, yenilenebilir 
enerji santrallerinin, yeni kömür santrallerinden daha ucuza gelmeye başlayacağı 
2025 yılında gerçekleşeceğini öngörüyorlar. Rapora göre, aralarında Avustralya, 
Çin ve Hindistan’ın bulunduğu bazı ülkeler bu noktaya ulaşmış halde.

2030’da Yenilenebilir 
Enerji Kömürden  
Ucuz Olabilir

Greentechmedia.com’daki 
analizinde Emma 
Foehringer Merchant, 
zaman içerisinde kömür 
santrallerinin giderek 
daha sürdürülemez 
hale geleceği 
değerlendirmesinde 
bulundu. Merchant’a 
göre, 2030 itibarıyla 
yenilenebilir enerji, 
dünyadaki kömür 
santrallerinin yüzde 
96’sından daha ucuz hale 
gelebilir.

K
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Yazarlara göre, yenilenebilir enerji ve doğalgazın mevcut kömür 

santrallerinden daha ucuza geldiği ikinci dönüm noktası, kömür 

sektörü açısından bir “varoluş krizi” yaratacak. Dünyanın birçok 

bölgesinde bu noktaya ulaşılmış durumda.

Bu yıl Hollanda kömür yasağı uygulayacağını açıkladı. Aralarında 

Çin, Macaristan ve Almanya’nın bulunduğu ülkeler de tüketi-

mi azaltarak ya da tam kapsamlı yasaklar planlayarak kömürü 

terk etmeyi düşünmeye başlamış durumda. Enerji Ekonomisi ve 

Finansal Analiz Enstitüsü (Institute for Energy Economics and 

Financial Analysis) tarafından Kasım ayında yayınlanan bir ra-

por, 2018 yılında ABD’de toplam üretim kapasitesi 15,4 gigawatt 

olan, rekor sayıda kömür santralinin emekliye ayrılacağı tahmi-

ninde bulunuluyor (Aynı ayın ilerleyen günlerinde yayınlanan bir 

S&P analizine göre, 14,3 gigawatt üretim kapasitesinin emekliye 

ayrılacağı 2018 yılında, 2015 yılında kırılan 14,7 gigawatt’lık rekor 

kıl payı kaçacak.)

Carbon Tracker’ın Enerji Tesisleri Başkanı ve raporun yazarla-

rından biri olan Matthew Gray, bu küresel inisiyatiflerin bir kıs-

mının çevre kirliliğini önleme ve iklim değişikliğiyle mücadele 

amacı taşıdığını, bununla birlikte, kömüre yönelik baskıların bu 

politikalardan kaynaklanmadığını söylüyor. Bu noktada kömür 

kullanımında yaşanan azalma ekonomik kaynaklı olacak. Ucuz 

doğalgaz ve yenilenebilir enerjinin düşen maliyeti, kömürün üs-

tünlüğünü sonlandıracak.

“Tanık olduğumuz trendler, kömürün, iklim politikalarından 

bağımsız bir şekilde, Paris Anlaşması’yla uyumlu bir şekilde 

aşamalı olarak devre dışı bırakılacağını, çünkü zaman içerisinde 

bu kömür santrallerinin giderek daha sürdürülemez hale gele-

ceğini gösteriyor” diyor Gray. “Kömür santrallerinin kapatılma-

sına, daha düşük maliyetli santraller açılmasına yönelik teşvik-

ler giderek artacak.”

Carbon Tracker’a göre, Çin’de 2021 itibarıyla kömür santralleri-

ni işletmek, yeni yenilenebilir enerji santralleri açmaya oranla 

daha pahalı hale gelecek. Avrupa Birliği bu noktaya daha önce, 

2019 yılında ulaşacak. ABD ise çoktan ulaşmış halde.

Öte yandan, kömür üretimini sürdürmeye yönelik yoğun bir si-

yasi baskı da söz konusu. FirstEnergy yönetim kurulu başkanı ve 

CEO’su Charles Jones, ülkenin “mükemmel durumdaki” kömür 

ve nükleer enerji santrallerini erken emekliye ayırarak kendisine 

kötülük yaptığını açıkladı. Trump yönetiminin kömür ve nükleer 

enerji santrallerine verdiği destek de belgelerle ortaya konul-

muş durumda. 

Bir de emekliye ayrılacak kömür miktarının büyüklüğü söz konu-

su. Çin’de faaliyette ya da inşaat halindeki kömür santrallerinin 

toplam kapasitesi 1 milyon megawatt’tan fazla. AB’de 155.301 

megawatt kapasite söz konusu. ABD’nin elinde de 261.972 me-

gawatt kapasite bulunuyor. 

Raporun yazarları, sonuç bölümünde, “Kömür santrallerinden 

uzaklaşmanın düzenli bir şekilde gerçekleşmesi, politika yapı-

cıların ve yatırımcıların hazırlık konusundaki istekliliğine bağlı 

olacak” diyor.
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Yazarlar, değişime ayak uyduramayanların ciddi ekonomik 
sorunlarla karşılaşacağını belirtiyor. Rapora göre, kömürden 
uzaklaşmak, politikaların küresel ısınmayı 2 derecenin altın-
da tuttuğu senaryoya göre atıl varlıklara 267 milyar dolar ya-
tırılmasını engelleyecek. Bir önceki Carbon Tracker raporunda, 
kömür santrallerinin yerini yeni doğalgaz ve yenilenebilir enerji 
santrallerinin alması durumunda, 2021 itibarıyla tüketicilerin 
yılda 10 milyar dolar tasarruf edebileceği tespit edilmişti.

Rapor, kömüre bağımlılığın devam etmesi durumunda, han-
gi kesimlerin ya da segmentlerin ekonomik sıkıntılarla karşı-
laşacağının, piyasa yapısına bağlı olduğunu belirtiyor. Liberal 
piyasalarda kamu şirketleri hissedarları en büyük riskle karşı 
karşıya kalacak. Yazarlara göre düzenlenmiş piyasalarda risk 
devletten vergi mükelleflerine ve enerji tüketicilerine doğru 
uzanacak. Rapora göre, kömür kullanımını desteklemeye de-
vam eden politika yapıcılar ve politikacılar bu pahalı enerjiye 
sübvansiyon uygulamak ya da bedelini vergi mükelleflerine 
ödetmek arasında bir seçim yapmak durumunda kalacak. 
Ancak rapor, dönüşümün, ABD gibi kömür dostu politikalar 
uygulanan ülkelerde bile “giderek kaçınılmaz hale geleceğini” 
net bir şekilde belirtiyor. 

Gray, “Trump yönetimi döneminde kömür santrallerinde bir 
artış yaşanmadı” diyor. “İktidara gelmesinden bu yana enerji 
alanındaki düzenlemeler konusunda pek fazla etkisi olmadığını 
görüyoruz.”

Aslına bakarsanız, Trump döneminde emekliye ayrılan kömür 
santralleri artış gösterdi. S&P’nin bir süre önce yayınlanan araş-
tırması, kömür santrallerinin emekliye ayrılma hızının bu yıl iki 
katına çıktığını gösteriyor. Raporda, portföylerine yeni kömür 
santralleri eklemeyi planlamadıklarını söyleyen sayısız santral 
yöneticisin görüşlerine de yer veriliyor.

Gray, ABD’deki politika yapıcılarının kömür kullanımının diğer 
teknolojilere tercih edilmesi konusunda açıkça baskı yapmasına 
rağmen, piyasalarda tam tersi bir durumun söz konusu olduğu-
nu söylüyor. 

Gray, “Kömüre verilen desteği gereksiz buluyoruz” diyor. “Güneş 
enerjisi teknolojisinin geliştiği büyük piyasalarda yeni kömür 
santrali açılmasını desteklemenin hiçbir anlamı yok.”

“Kömüre verilen desteği 
gereksiz buluyoruz. Güneş 

enerjisi teknolojisinin 
geliştiği büyük piyasalarda 

yeni kömür santrali 
açılmasını desteklemenin 

hiçbir anlamı yok.”

11
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Neden önemli: Küresel açıdan bakıldığında, insanların daha uzun ve daha 
sağlıklı bir yaşam sürme beklentileri artıyor. Gelişmiş ülkelerin çoğunun 
aksine ABD’de aşırı dozda uyuşturucu kullanımı ve artan intihar oranları, 
son üç yıldır bu beklentinin düşmesine yol açıyor.

Ölüm oranlarında en yüksek artışa neden olan, 25-34 yaş arası kuşak. 
Ölüm oranlarında ciddi bir düşüşün kaydedildiği kuşak ise 45-54 yaş arası.

CDC Başkanı Robert R. Redfield şöyle diyor: “Ortalama yaşam süresi bek-
lentisi bize ulusun genel sağlığı hakkında bilgi verir ve elimizdeki istatistik-
ler pek çok ABD’li için bir uyanış çağrısı olmalı.”

Cinsiyet farkı: ABD’deki kadınların ortalama yaşam süresi beklentisi de-
ğişmedi: 2015’ten bu yana 81.1. Erkekler arasında, son birkaç yılda artan 
aşırı dozda uyuşturucu kullanımı ve intihar oranları 2014’te 76.5 olan süre-
yi 2017’de 76.1’e indirdi.

• Kalp hastalıkları ve kanser hâlâ ABD’deki ölümlerin birinci sebebi.

• İntihar oranları artmaya devam ediyor. CDC’ye göre, 1999’dan 2017’ye 
yüzde 33 arttı.

• Aşırı dozda uyuşturucu kullanımı sonucu ölümler de geçen yıl 63.632 
iken bu yıl 70.237’ye yükseldi.

ABD’lilerin  
Hayatları Kısalıyor

ABD’de ortalama 
yaşam süresi son 
üç yıldır sürekli 
düşüyor. Hastalık 
Kontrol Merkezinin 
(CDC) verilerine 
göre, 2016’da  
78.7 olan ortalama 
yaşam süresi 
78.6’ya düştü.
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Pek çok fizyolojik ve psikolojik sistem, etkileşime geçerek yaşlandıkça da-
yanıklılığımızı, yani bir yaranın veya hastalığın iyileşme oranını artırıyor. Bu 
sistemleri nasıl anlayacağız? Yaşlanma süreciyle ilgili devasa boyuttaki yeni 
veriyi nasıl anlamlandıracağız? Santa Fe Enstitüsünün yeni çalışmasında bu 
sorulara yanıt aranıyor.

Geleneksel olarak, yaşlanma süreci daha çok “zayıflık” üzerinden tanım-
lanır. Ancak son yıllarda artan veri, karmaşık bilim merceğinden bakarak, 
yaşlandıkça dayanıklılığımızın artmasına katkıda bulunan çok boyutlu, di-
namik faktörleri anlamamızı sağlayabilir.

Yaşlandıkça 
Dayanıklılığımız 
Artıyor mu?

Santa Fe Enstitüsünde 
yapılan yeni bir çalışmayla 
yaşlandıkça insan 
dayanıklılığının artmasına 
katkıda bulunan çok 
boyutlu, dinamik 
faktörlerin anlaşılması 
hedefleniyor.

P
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Santa Fe Enstitüsünün araştırmasının lideri Marcel Olde Rikkert 
şöyle diyor: “Artık yaşlanmanın daha dinamik ve değişken oldu-
ğunu biliyoruz. Yaşlılardaki değişimleri hesaba katan daha dina-
mik ölçülere ihtiyacımız var.”

Giyilebilir teknolojideki gelişmelerle, artık hiç olmadığı kadar 
fazla sağlık verisine ulaşabiliyoruz. Akıllı saatler ve diğer cihaz-
lar nabzınızı, tansiyonunuzu, ateşinizi ve faaliyetlerinizi ölçe-
biliyor. Gönüllü katılımcılara dayalı geleneksel yöntemler ise 
kapsamlı değil. Sağlık ocaklarına veya hastanelere gidemeyecek 
durumdakiler bu yöntemlere dahil edilemiyor. Dahası, hasta-
nın beyanına (mesela ne kadar egzersiz yaptığına) uymak duru-
munda kalıyorlar ve bu da ölçmeyi zorlaştırıyor. 

Giyilebilir teknolojilerle, insanlar bu çalışmalara geleneksel tıb-
bi çalışmaymış gibi katılabilir, verilerinin sahibi olabilir ve bu 
verileri (tıpkı kan vermek veya organ bağışında bulunmak gibi) 
araştırmacılarla paylaşmaya gönüllü olabilirler. Böylece, daha 
yüksek kalitede, daha zengin veri üretilebilir. Aynı zamanda, 
çoklu sistemler ve bilgisayar modelleme teknikleri gibi karma-
şık bilimsel araçlar, yaşlanmak ve dayanıklılık arasındaki ilişkiyi 
anlamada yeni kapılar açabilir.

Santa Fe Ensitütüsünün araştırmasına katılan gerontologlar, 
fizikçiler, ekologlar, biyologlar ve dayanıklılıkla ilgili çalışan 
araştırmacılar, yaşlılıkla ilgili araştırmalar için yeni bir pencere 
açacak, bu işbirliğinin sonucunda hiç farkında olmadığımız fır-
satlarla karşılaşacağız.

“Santa Fe Ensitütüsünün 
araştırmasına katılan 

gerontologlar, fizikçiler, 
ekologlar, biyologlar ve 

dayanıklılıkla ilgili çalışan 
araştırmacılar, yaşlılıkla 

ilgili araştırmalar için yeni 
bir pencere açacak.”
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Bağımsız etik komiteleri sık sık, insan embriyosunun düzenlenmesi ve 
değiştirilmesi konusunda alevlenen ateşli ahlaki tartışmaları bastırmak-
la suçlanıyor. Diğer yandan,  sonucunda yaşamı yaratma, değiştirme ve 
sona erdirme konusunda karar verilmesini sağlayan tetkik süreçleri, te-
mel adalet kriterlerini karşılayamıyor.

Çinli bir bilim insanının, dünyanın ilk genetiği düzenlenmiş bebeğini ya-
ratma girişimi, insan embriyosunu oluşturma ve genetiğini değiştirme 
konusunda toplumsal ve bireysel sorumluluk ile ilgili etik tartışmaları 
hızlandırdı.  “Genom temel düzenleme yöntemi” gibi yeni teknolojiler, 
“embriyo çiftlikleri” ile ilgili yaygın kaygıları yükseltti. Embriyo araştır-
malarıyla ilgili süreçlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dair çağ-
rılar arttı. 

Bu konular ateşli münakaşalara neden olur; doğru ve yanlışları tespit et-
mek, en zor kararları vermek genellikle araştırma etik kurullarına bırakı-
lır. Bu tetkik kurulları yaşamın yaratılması, değiştirilmesi ve sona ermesi 

Embriyo, Adalet
ve Bireysel 
Sorumluluk

Jasper A. Bovenberg 
ve Bartha M. 
Knoppers, Project 
Syndicate sitesindeki 
analizlerinde Çinli 
bir bilim insanının 
dünyanın ilk genetiği 
düzenlenmiş 
bebeğini yaratma 
girişimi üzerine artan 
etik tartışmaları 
farklı boyutlarıyla 
ele aldılar.
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konusunda kurar verme gücüne sahiptir. Bu kararları alırken 

kurullar, sürecin kamu yararı ve bireysel sorumluluk da dahil, 

temel adalet kriterlerine uygun olmasını gözetir. Ancak şu 

anda bu standartlar karşılanmıyor.

Hukuk teorisinde, “adalet” iki unsurdan oluşur. Birincisi so-

mut olay adaletidir; hukukun maddi olaylara doğru şekilde 

uygulanması anlamına gelir. İkincisi ise usul adaletidir; kara-

rın hakkaniyetle ve şeffaflık içinde verilmesini ifade eder. 

Somut olay adaleti açısından baktığımızda çoğu araştırma-

nın etik protokolü sağlamdır. İnsan embriyoları üzerine yapı-

lan araştırmalar, çoğu ülkede ağır şekilde kısıtlanmış veya ta-

mamen yasaklanmıştır. Ve “germline” gen düzenlemesi, yani 

insan embriyolarının ve gelecek nesillere aktarılan gametle-

rin genetik tadilatı, uluslararası hukuk tarafından kabul edil-

miyor. Bunu yasallaştırmayı düşünen ülkelerde tartışmalar 

yaşandı ve sonunda ezici çoğunluğunda bu fikir reddedildi.

Fakat usul adaleti söz konusu olduğunda, işler karışıyor. 

Örneğin Dünya Sağlık Örgütünün etik tetkik standartları bu 

komitelerin “bağımsız” olmasını gerektirmektedir. Risk altın-

da olan şeyler düşünüldüğünde biz, standartların yükseltil-

mesi ve araştırma tetkiklerinin daha da güçlendirilmesi ge-

rektiğine inanıyoruz.

Kanuni Prosedürlere Saygı Durulmalı 
Bunun için üç önemli reform gerekiyor. İlk olarak biyoetik in-

celeme komiteleri, kanuni prosedürlere saygı göstermelidir. 

En azından bu, gündemin önceden duyurulması ve müzake-

relerin bağımsız ve tarafsız bir hakem tarafından, yani kamu 

“Bilimde ahlaki ve etik 
sorumluluk; özellikle de 

embriyo araştırmalarında, asla 
dış kaynaklara bırakılamaz. 

Aksine bu çalışmalar kişilere; 
şeffaf, kapsamlı ve mümkün 

olduğunca sağduyulu 
davranmak konusunda ağır bir 

sorumluluk yükler.”
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davaları için İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde tanımlanan 
adil yargılanma hakkına uygun olarak yürütülmesini sağlar. 
Ayrıca, kararlar net şekilde açıklanmalı, tam olarak yayınlan-
malı ve temyize tabi olmalıdır.

İkincisi, araştırma etiği komitelerinin çalışmalarının meşru 
ve sorumlu olabilmesi için farklı görüşlere açık olması ge-
rekir. Embriyo araştırmalarını kapsayan uluslararası çalışma 
alanlarının çoğu, geniş bir toplumsal mutabakat oluşturmak 
için kamuyla mülakat çağrısında bulunur. Bu katılım düzeyi-
ne ulaşmak her zaman kolay değildir ama hukuk sisteminin, 
Roma hukukuna dayanan bir çözümü vardır; “amicus curia”, 
yani “mahkemenin dostu”.

Roma Hukukundan Miras: Amicus Curia
“Amicus curia”nın amacı, yargı sürecinin niteliğini ve meşru-
iyetini artırmaktır. Davanın tarafı olmayan, bağımsız ve ta-
rafsız hareket eden, kararın nasıl verildiğini inceleyen ve ka-
rar sürecine yardımcı olan “mahkemenin dostları” ya uzman 
tavsiyesi verir ya da karardan etkilenebilecek kişilerin sesini 
duyurabilecek bir müdahale aracı görevi görür. ABD Yüksek 
Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi çeşitli 
ulusal ve uluslararası mahkemeler, davalarda kamu yararı 
için “amicus curiae”  raporlarına yer verirler.

İnsan embriyosu üzerine çalışmayı düşünen araştırma eti-
ği komiteleri için benzer bir sürecin oluşturulmasını öneri-
yoruz. Bu, kararların bireyleri ve bir bütün olarak toplumu 
nasıl etkileyebileceğine dair bilgi, bakış açısı ve çıkarların 

paylaşılmasını sağlar. Tetkik kurullarının çoğunda hâkimiye-
tin teknik uzmanlarda olduğu ve onların her zaman kamuo-
yunu temsil edemediği göz önüne alındığında, biyoetik vaka-
larda “amicus curiae” tipi raporlar yerinde olacaktır.

Sorumluluk Bu Kadar Kolay Devredilemez 
Üçüncü ve son olarak, teknokrat komiteler; hayat ve ölüm-
le ilgili hassas konularda hiçbir zaman toplumsal veya bi-
reysel sorumluluğu üstlenmemelidir; etik yükümlülükler bu 
kadar kolay devredilemez. Dünya Tabipler Birliğinin Helsinki 
Bildirgesinde belirtildiği gibi; üzerlerinde araştırma yapılan 
kişilerin korunması yükümlülüğü her zaman hekime ve diğer 
sağlık çalışanlarına ait olmalı, kendileri buna onay vermiş ol-
salar bile bu yükümlülük asla üzerlerinde araştırma yapılan 
kişilere bırakılmamalıdır.

Örneğin, akademik yayınlarda, yazarlardan görüş farklılıkla-
rını da belirtmeleri beklenir. Aynı şekilde, Avrupa Birliğinin 
klinik araştırmalara ilişkin düzenlemeleri, araştırmalarda 
etikle ilgili tartışmaları da içermesini arar. Neden insan emb-
riyoları hakkında araştırma yapmayı öneren bilim insanları ya 
da bu araştırmaları fonlayan ve yayınlayanlar daha düşük bir 
standarda tabi tutulsunlar?

Genel olarak bilimde ahlaki ve etik sorumluluk; özellikle de 
embriyo araştırmalarında, asla dış kaynaklara bırakılamaz. 
Aksine bu çalışmalar kişilere; şeffaf, kapsamlı ve mümkün 
olduğunca sağduyulu davranmak konusunda ağır bir sorum-
luluk yükler.
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