
İklim Değişiyor, Türkiye Değişmiyor.

Türkiye Çözüme 
“GERÇEKTEN” 
 Ortak Olsun!

Bu rapor İklim Ağı tarafından hazırlanmıştır.



Türkiye’nin iklim müzakerelerindeki mevcut 
konumu, orta-uzun vadede hem yüksek 
maliyetli, hem de tehlikeli bir geleceğin 
kapısını aralıyor. Küresel bir sera gazı azaltım 
anlaşmasında Türkiye’nin yokluğunun ciddi bir 
kayıp olacağı ortada. 

İklim değişikliğini durdurmak için tasarlanan 
uluslararası anlaşmalara taraf olmak için 12 
yıl bekleyen Türkiye’nin, artık gerçek çözümde 
yer alması gerekiyor.

Türkiye, ekonomik gelişmeyi mevcut fosil 
yakıt kaynaklarını kullanmaya ve fosil yakıt 
yatırımlarını gerçekleştirmeye endekslemesi 
nedeniyle iklim değişikliğiyle mücadele 
sürecini bugüne kadar en geriden takip etti. 
Türkiye’de 8404 MW’lık 23 yeni kömür santrali 
yapılırken, lisans almış ve lisans başvurusu 
yapmış 28 santral de sırada bekliyor. Bu 
resme diğer fosil yakıt santrallerini de 
eklediğimizde karşımıza çıkan 21.764 MW’lik 
inşa halindeki santral ile iklim değişikliğine 
olan katkımızın daha da kötü bir yolda 
ilerleyeceği ortada.

Türkiye’nin iklim konusunda gerekli adımları 
atmaması ve mutlak salım azaltım hedefine 
sahip olmaması, elektrik üretiminin yanı sıra 
ulaşımdan konutlara kadar pek çok alanla 
ilişkili. Sadece konutlarda kullanılan doğalgaz 
kaynaklı sera gazı salımlarımız 1990 yılına 
göre 2010’da 142 kat artmış iken, havacılık 
nedenli salımlar 2,3 katına çıkmış durumda.
Türkiye, her ne kadar resmi belgelerde 
iklim değişikliği konusunda risk altında 
olduğumuza dair atıflarda bulunsa da, iklim 
değişikliği konusunda doğru adımları atarak 
riski azaltmaktan ziyade bu riski arttırıyor.  
2023 yılına kadar mevcut hidroelektrik 
potansiyelinin ve kömür rezervlerinin 
%100’ünün kullanılması, gerçekleştirdiği 15 
bin km bölünmüş yol hedefi gibi hedeflerin 
yanı sıra iklim değişikliğine karşı uyumda 
hayati öneme sahip su havzaları ve ormanlar 
ile şehirleşmeye ilişkin dizi aykırı uygulamaya 
devam ediyor. 

İklim Ağı Olarak, Küresel Iklim Değişikliği 
Olgusunun Bugün Geldiği Aşamada Acil Harekete 
Geçilmesini Talep Ediyoruz. 

Türkiye, tüm bu uygulamalar ile gelecek 
kuşaklarını da yüksek karbon ekonomisinin 
bedellerini ödemeye mahkum ediyor.

Türkiye’nin 2,5 katı büyüklüğündeki 
Grönland buzulunun yüzey tabakasının 
%50’sinden fazlası 2012 Temmuz’unda 4 
günde eridi. 1979-2000 ortalamasına göre 
Türkiye’nin 10 katı büyüklükte bir yüzeye 
sahip Kuzey Kutup buzulları da 2012 
yazında, kayıtlı tarihte görülmediği kadar 
küçüldü. Kuzey Kutbu’ndaki buzul alanının 
Türkiye’nin 5 katı kadar büyüklüğündeki bir 
bölümü yaz sonunda erirken, bizler bunun 
etkilerini fazlasıyla hissettik…

Sıcaklık rekorları, aşırı yağışlar, sel 
felaketleri ve bu felaketlere davetiye çıkaran 
yatırımların bile iklim felaketlerinin mağduru 
olması bu yıl tanıklık ettiğimiz olaylar. Ancak 
asıl sorun, iklimin dengelerinin devrilmesi 
(iklim için kritik eşiklerin aşılması- tipping 
point), bir daha geri dönüşü olmayan sürece 
hızla yaklaşmamız!

Bilim, küresel düzeyde sera gazı salımlarının 
2020 yılında 1990 yılına göre %25-40 
mertebesinde azaltılması gerektiğini ortaya 
koyuyor. Türkiye ise 2010 yılında salımlarını 
1990 seviyesine göre %115 arttırdı. Böylesi 
bir yüksek karbon ekonomisinin maliyetini 
hem vergiler, hem yüksek fosil yakıt fiyatları 
ile hem de iklim felaketleri ile hep beraber 
ödedik.

İklim değişikliğini durdurmak için Türkiye’nin 
acilen mutlak sera gazı salım azaltım hedefi 
koyması, bu hedefi enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji hedefleri ile destekleyerek 
bu alanlardaki yatırımları desteklemesi 
gerekiyor. Böylesi bir süreçte fosil yakıtlara 
uygulanan vergilerden elde edilen gelirler 
yine fosil yakıt yatırımlarını teşvik etmek 
için kullanılıyor. Oysa, bu gelirler iklim 
değişikliği ile savaşımda azaltım ve uyum 
için harcanmalı.
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Bilim dünyası uzun yıllardır fosil yakıt kaynaklı küresel iklim değişimine dikkat çekiyor. 
Sanayileşme öncesi atmosferde 280 ppm (milyonda parçacık sayısı) olan karbondioksit 
yoğunluğu, petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların gittikçe artan kullanımı ile 
ormanların ve doğal yutakların hızla yok olması sonucunda bugün 394 ppm’e çıktı. 
Atmosferde hızla arttırdığımız karbondioksit seviyesi, bilim insanlarının iklim sistemi için 
güvenli seviye olarak belirlediği 350 ppm’i 1988 yılında geçti. 

Küresel ortalama sıcaklıklarda artışın yanı sıra iklim dengelerinin devrilmesi(iklim için kritik 
eşiklerin aşılması- tipping point) de çok önemli bir sorun. Şu an itibariyle gezegenimizi 
yaklaşık 1 °C derece ısıtmış durumdayız. Bilim, söz konusu sıcaklık artışının önlem 
almamaya devam ettiğimiz sürece 1 °C’yle sınırlı kalmayacağını;  bu durumun da güneş 
ışınlarını yansıtan buzul yüzeyleri ile karbondioksiti dönüştüren okyanuslardaki mercan 
resiflerinin kaybedilmesi anlamına geleceğini söylüyor. 

8 Temmuz 2012’de Türkiye’nin 2,5 katı bir alana sahip Grönland karasında yer alan 
buzulların yüzey tabakasındaki erime oranı % 40 idi. Sadece 4 gün sonra, 12 Temmuz’da 
söz konusu oran %97’e yükseldi. İklim değişikliğinin etkilerini ne hızla yaşayacağımız üzerine 
bilim insanlarının tahminlerini altüst eden bu olayın ardından, 17 Eylül tarihinde, Kuzey 
Kutbu’ndaki buzulların kapladığı alanın kayıtlı tarihin en düşük seviyesine indiği bilgisi yayın 
organlarınca duyuruldu. 

Bu olayın hemen ardından, 1979-2000 ortalamasına göre Kuzey Kutbu’ndaki buzullardaki 
erime Türkiye’nin 5 katı büyüklüğünde bir alana ulaştı. Bu erime haberinin ertesi günü 
dünyadaki buzul araştırmalarının öncü ismi, Cambridge Üniversitesi profesörü Prof. Peter 
Wadhams, Kuzey Buz Denizinin tamamen erimesinin 4 yıl içerisinde gerçekleşebileceğine 
dair son bulgularını yayınladı.

Küresel düzeyde yaşananlarla paralel, ülkemizde de benzer iklim değişikliği bağlantılı 
felaketler karşımıza çıkıyor. Aşırı soğuk bir kışın ardından sıcaklık rekorları, ani yağışlar ile 
gelen seller ve sıra dışı hortumları yaşadığımız bir yaz geçirdik. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 
ani ve şiddetli yağışların ciddi can ve mal kayıplarına sebep olması, kuraklık yüzünden 
çiftçi borçlarını ertelemenin sıradan bir uygulama haline gelmesi bile bizlere iklim değişikliği 
konusunda ulusal düzeyde harekete geçmenin aciliyetini gösteriyor. 

İklim Değişikliği:
Hayatımızda!
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İklim değişikliği nedeniyle etkilerini daha sık 
ve daha şiddetli yaşadığımız iklim değişikliği 
bağlantılı felaketler, gerek yerel gerekse 
küresel düzeyde ciddi bir tehdit oluşturuyor. 
Böylesi bir tehdidin şu an geldiği nokta bile, 
harekete geçmenin yaşamsallığını ortaya 
koyuyor. İklim değişikliğinin daha kötü 
sonuçlarıyla karşılaşmadan küresel ölçekte 
bağlayıcılığı olan bir azaltım ve uyum 
anlaşmasının hazırlanması ne kadar önemli 
ise, Türkiye’nin bu süreçlerde yer alması 
da bir o kadar önem taşıyor. Türkiye’nin 
sera gazı salımlarındaki artış ve iklim 
müzakerelerindeki durumu göz önünde 
bulundurulduğunda, Türkiye’nin bağlayıcılığı 
olan bir küresel bir anlaşma için sorumluluk 
almasının önemi ortaya çıkıyor. 

Türkiye’nin Sera Gazı Envanteri: 

Bilim dünyası, 2020’de küresel düzeyde 
sera gazı salımlarımızı 1990 yılına göre 
%25-%40 azaltmamız gerektiğini ortaya 
koyarken, Türkiye sera gazı salımlarını 
1990’a göre 2010 yılında %115 arttırdı! 
Türkiye’nin 2010 yılı toplam sera gazı 
salımlarında en önemli pay, %71 ile enerji 
sektörüne ait. Türkiye’nin birincil enerji 
arzının %90,7’si halen kömür, doğalgaz ve 
petrole dayandığı ve bu alandaki yatırımlar 
arttırıldığı için; bu durum şaşırtıcı değil, 
endişe verici. 

Türkiye: 
Daha Fazla Karbon, Daha Az 
Sorumluluk!

Türkiye mevcut uygulama ve politikaları ile 
Durban’da altına imza attığı küresel sıcaklık 
artışını 2 °C’nin altında durdurma hedefinden 
hızla uzaklaşıyor. Durban’da uluslararası 
düzeyde belirlediğimiz küresel sıcaklık 
artışımızı 2 °C’nin altında tutma hedefini 
gerçekleştirmek için küresel olarak sera gazı 
salımlarımızı kişi başı 2 ton seviyesinde 
sınırlamamız gerekiyor. İklim Değişikliği 
Ulusal Eylem Planına göre Türkiye’nin, 1990 
yılında kişi başına 3,3 ton olan salımları, 2010 
yılında 5,5 tona çıktı. Bu seviye Türkiye’nin 
uluslararası müzakerelerde azaltım hedefi 
almamasını ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya 
koyuyor.

Kişi Başına düşen Sera Gazı Salımları
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Türkiye, bir taraftan 1990 yılına göre toplam ve kişi başı sera gazı salımlarını hızla artırırken,  
diğer taraftan da uluslararası düzeyde müzakerelerde pek çok ülkenin gerisinde yer aldı:

- 1992’de müzakere edilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 180’den fazla ülkenin 
taraf olmasından 12 yıl sonra 2004 yılında taraf oldu.
- 1997’de kabul edilen Kyoto Protokü’ne 180’den fazla ülkenin taraf olmasından 12 yıl sonra 2009 
yılında taraf oldu.
- 2009 Yılında görüşülen Kopenhag Uzlaşması çerçevesinde 140 ülke sera gazı emisyonlarına 
dair taahhütlerde bulundu. Türkiye, Ek-1 ülkesi olmasına rağmen ne diğer Ek-1 ülkeleri gibi 
azaltım hedefine, ne de gelişmekte olan ülkeler gibi artıştan azaltım hedefine dair taahhütte 
bulundu.
- 2011’de gerçekleşen Durban 17. Taraflar Konferansı’nda Kyoto Protokolü 2. Yükümlülük 
döneminde de sayısallaştırılmış sera gazı emisyonu sınırlama veya azaltım hedefi almayacağını 
deklare etti.

Bugüne kadar uluslararası müzakereler sonucu hazırlanan anlaşmalardan uzak duran 
Türkiye’nin müzakere süreçlerinde şimdiye kadar öne çıkan 3 tutumu oldu: 

1- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi‘nin oluşturulması sürecinde yer 
alan Türkiye, kendi isteği ile hem Ek- 1 hem de Ek- 2’de yer aldı. Ancak, daha sonra politika 
değişikliğine giderek, Ek – 1’de yer alan ülkeler kadar gelişmiş olmadığı, enerjide fosil 
yakıtlara bağımlılığının yüksek olduğu,  sera gazı salımlarını 2000 yılına kadar 1990 düzeyine 
indiremeyeceği ve gelişme yolundaki ülkelere mali ve teknolojik yardım vb. konulardaki 
yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini öne sürdü. Bu sebeple Türkiye, uzun süre sözleşmeye 
taraf olmadı. (Türkeş, 2001b; TTGV, 2002).

2- Türkiye, 2001 yılında Fas’ın Marakeş kentinde yapılan 7. Taraflar Konferansı’nda  “İsminin 
EK-II’den silinmesi ve özel şartlarının tanınarak diğer EK-I ülkelerinden farklı bir konumda EK-I’de 
yer alması” yönünde karar aldırmayı başardı. Buna rağmen 2004’e kadar Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne, 2009’a kadar ise Kyoto Protokolü’ne taraf olmadı.

3- Son yıllardaki müzakere süreçlerinde “özel şartlarına” atıfta bulunan Türkiye, herhangi 
bir sayısallaştırılmış sera gazı salım sınırlama veya azaltım hedefi belirtmemektedir. Hedef 
belirtmeyen Türkiye, diğer yandan ise Kyoto Protokolü’nün mekanizmalarından faydalanmaya, 
teknolojik ve finansal destek almaya çalışmaktadır. Bunun sonucunda Türkiye, 2011 yılında 
Durban’da düzenlenen Taraflar Konferansı’nda “hiçbir şey vermeden, her şeyi almak istemesi” 
sebebiyle, ilk defa günün fosili seçildi. 

Türkiye, anlaşmalara geç taraf olarak ve iklim değişikliği ile ilgili azaltım 
hedefi almayarak küresel iklim sistemini korumak konusunda üzerine düşeni 
yapmamaktadır. Şu an müzakerelerde izlediği “bekle-gör” yaklaşımı sebebiyle 
ise çözüme ortak olma fırsatını kaçırmakta, gelecek nesilleri yüksek karbon 
ekonomisinin ve hızla arttırdığı sera gazı salımlarının bedellerini ödemeye 
mahkûm etmektedir. Türkiye’nin müzakerelerdeki tutumuna bakıldığında, sera gazı 
salımlarında acilen mutlak azaltım hedefi alarak üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmesi gerektiği görülmektedir.  

Uluslararası Müzakerelerde
Türkiye
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Türkiye Enerji Konusunda Neler Yapıyor?

Türkiye’nin 1990 yılında enerji kaynaklı sera gazı salımları 132 Milyon COe Ton iken, 2010 
yılında 285 milyon tona çıkarak %116 artış gösterdi. Türkiye’nin bugün neler yaptığını bu artışın 
nedenlerinden olan elektrik enerjisi ve ısı üretimi sektörlerine ve bu sektörlerdeki %152 artışa 
bakarak görebiliriz.

Türkiye’nin elektrik enerjisi stratejisi, bir yandan artan elektrik enerjisi talebini karşılamak, diğer 
yandan enerjide dışa bağımlılığın önüne geçmek üstüne kurulu. Bu iki amaca hizmet etmek üzere 
kurgulanan politikalar ve ortaya koyulan araçlar ile iklim değişikliği ile mücadele etmek neredeyse 
imkansız görünüyor.

 1- Aşırı enerji ve elektrik kullanımı artışı projeksiyonu: Türkiye, 2011-2020 yıllarını 
kapsayan 10 yıllık dönemde elektrik talebinin  %75 ile %90 artması üstüne kurulu bir projeksiyona 
sahip. Türkiye’nin enerji tüketim projeksiyonları o kadar abartılı ki, 2000 yılında yapılan 2009 enerji 
talep tahmini, gerçekleşen tüketimden %40 daha fazlaydı1.

 2- Fosil yakıt odaklı yatırım önceliği: Türkiye, 2011 sonu itibariyle 34 GW seviyesinde 
fosil yakıt kurulu gücüne, 2012 yılı itibariyle lisans almış ve inşa halinde olan santrallerle 21.7 
GW’lık fosil yakıta dayalı kurulu gücü eklemek istiyor.

 3- Yenilenebilir=HES anlayışı: Karar vericilerin söyleminde ve stratejik belgelerde 
yenilenebilir enerji konusunda rüzgar ve güneşten ziyade HES yatırımlarına atıfta bulunuluyor. 
Hidroelektrik santraller ile elektrik üretiminde mevcut 17,1 GW kurulu güce karşılık, lisans almış 15,7 
GW santral şu an inşa halinde.

 4- Üvey evlat; Rüzgar- Güneş: Türkiye şu aşamada üretimde, inşa halinde veya lisans 
almış hiçbir güneş santraline sahip değilken, rüzgar ve jeotermal için 1.8 GW’lık kurulu güce karşılık 
sadece 5 GW’lık lisans almış ve inşa halinde rüzgar ve jeotermal projelerine sahip. Ülkemizde 
rüzgar, güneş ve jeotermal için devlet tarafından verilen alım garantileri Filipinler, İspanya, Almanya 
gibi pek çok ülkenin sunduğu garantilerin altında. Rüzgar enerjisi için verilen alım garantisi, 
kamuoyunda en ucuz enerji olarak tanıtılan nükleer enerji için Akkuyu’da Rusya’yla üzerinde 
anlaşılan alım fiyatının (12.35 $ sent/kwh) altında. Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yapılan son 
değişiklik ile fosil yakıtlara değil de güneş enerjisi santrallerine toplam kapasite sınırı konulması da 
iklim dostu çözümlerin öncelik olmaktan ne kadar uzak olduğunu ortaya koyuyor.

  1. Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu (2011 – 2020)

Türkiye Şimdi Ne Yapıyor?

5



 6- Enerjiyi verimsiz kullanmak: Enerji yoğunluğunun yüksek olması, enerjinin 
ne kadar verimsiz kullanıldığının göstergesi. Türkiye’de enerji yoğunluğu OECD 
ülkelerinin ve AB ortalamasının 1,5 katı seviyesinde. 1990-2007 yılları arasında enerji 
yoğunluğu dünya çapında %17, AB ülkelerinde % 27 azalmışken Türkiye’de sadece 
%3’lük bir azalma meydana geldi. ( Grafik 2 ). 

Grafik 2- 1990-2007 yılları arasında enerji 
yoğunluğu değişimi (EU Energy Figures 
2010’dan yola çıkarak hesaplanmıştır)

 5- Dışa bağımlılığa karşı daha fazla fosil yakıta bağımlılık: Türkiye temelde dışa 
bağımlılığını azaltma hedefine sahip görünse de, nükleer gibi hem yakıt hem teknolojisi dışa 
bağımlı ve iklim dostu olmayan yatırımların önünü açarken, ithal kömür için 5 GW’lık, ithal 
doğalgaz için 13.2 GW’lık yeni termik santral lisansı vermiş durumda. Mevcut politikaların bu 
yönde olması sonucunda 1990’da %54 olan dışa bağımlılık, 2007’de %74’ü aşmış durumda 
(Tablo 2 ) 
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Enerjide İklimin Adı Yok!

Türkiye’nin enerji politikalarında iklim 
dostu önceliklerin, ülkenin azaltım hedefi 
koymaması ve aşırı fosil yakıt bağımlığı 
nedeniyle yer bulamadığı ortada. Nitekim, 
bir dizi hedef ve uygulamaya ek olarak 2012 
yılının kömür yılı ilan edilmesi de Türkiye’nin 
enerji yoğunluğunu dünya ölçeğinde 
düşürmeyeceğini, karbon yoğunluğunu 
arttıracağını, daha az dışa bağımlılık politikası 
altında fosil yakıtlara daha da bağlanacağını 
gösteriyor ( Bakınız: Tablo 2- Türkiye’nin temel 
parametrelerde 1990-2007 karşılaştırması, 
Kaynak: EU Energy Figures 2010).

Ulaşım Politikaları Yerinde Sayıyor!

Türkiye’nin ulaşım kaynaklı sera gazı 
salımlarını azaltmak gibi bir hedefi 
bulunmuyor. İklim Değişikliği Ulusal Eylem 
Planı’nda yer bulan politika araçları, 
“2023 yılında kadar ‘Ulaşım Ana Planı’nın 
hazırlanması ve uygulanması” gibi daha 
önce yapılması gereken ancak gecikmiş 
eylemlerden oluşuyor.  Nitekim, Türkiye 
2010’da 1990 yılına göre ulaşım kaynaklı 
sera gazı salımlarını %71 artırdı. Ulaşımda 
en büyük paya sahip olan karayolları kaynaklı 
emisyonlar 1990 yılına göre %60 oranında 
artarken havayolu taşımacılığı kaynaklı 
emisyonlar %239 artış göstererek ulaşım 
kaynaklı sera gazı salımlarının lokomotifi oldu.  
İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nda her 
ne kadar deniz ve demiryolu taşımacılığının 
payının arttırılması gibi bir takım sınırlı 
hedefler yer alsa da, pratikte Türkiye’nin ulusal 
havacılık ve karayolu hedefleri gerçekleşiyor.  
Örneğin, 15.000 km bölünmüş yol hedefine 8 
yılda ulaşmak için 43 Milyar TL harcandı ve bu 
hedefin büyütülmesine devam ediliyor.  Oysa 
bu bütçe hızlı trenler, kent içi raylı sistemler ve 
yüzlerce kilometre bisiklet yolu gibi iklim dostu 
projeler için harcanabilirdi. 

(Bakınız Kutu 2: İklim dostu çözümlerde 
kalkınma ve maliyet miti!)  
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İklim Değişikliği Ulusal Eylem 
Planı’nda Türkiye’de yıllık ortalama 
sıcaklığın gelecek yıllarda 2,5°-4°C 
artacağı, söz konusu artışın Ege 
ve Doğu Anadolu bölgelerinde 4°C, 
iç bölgelerde ise 5˚C’yi bulacağı, 
Türkiye’nin daha sıcak, daha kurak 
ve yağışlar açısından daha belirsiz 
bir iklim yapısına sahip olacağı 
belirtilmektedir. Böylesi bir süreç, 
aşırı iklim olaylarını daha sık ve 
daha şiddetli hale getirirken, su 
havzalarından kentlere kadar bir dizi 
alanda uyum çalışmalarını zorunlu 
hale getiriyor.

Türkiye iklim değişikliğine uyumu zayıflatıyor!

Türkiye, küresel sera gazı salımlarındaki payını sınırlı görüyor, bu nedenle iklim değişikliğine 
karşı mücadeleden ziyade iklim değişikliğine uyum konusunda aktif çalışmalar yapmak istiyor. 
Ancak pratikteki politika ve uygulamalarda iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlık ve 
uyumdan çok,  iklim değişikliğinin etkilerini derinleştirecek unsurlar öne çıkıyor. 

 Türkiye’nin Mayıs 2009 tarihli Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği  
 Strateji Belgesinde yer alan hedeflerde iklimi bulunuz:

 • Nükleer güç santrallerinin yapımına başlanması,
 • 2023 yılına kadar bütün linyit ve taşkömürü kaynaklarının elektrik 
  enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmesi,
 • 2023 yılına kadar teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek   
  hidroelektrik potansiyelinin tamamının elektrik enerjisi üretiminde   
  kullanılması,
 • Rüzgar, güneş ve jeotermal enerji kaynaklarının kullanımının    
  yaygınlaştırılması.
 • Enerji verimliliğinin ve tasarrufun sağlanması.
 • Türkiye’nin petrol, doğal gaz ve elektrik kaynaklarının uluslararası   
  pazarlara ulaştırılmasında transit güzergâh ve terminal ülke olması,
 • Özelleştirmenin tamamlanması.

Fotograf: Elif Sezginer Verün
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Türkiye uluslararası raporlarda her ne kadar iklim değişikliğine karşı kırılgan bir bölgede 
olduğunu kabul etse de, uyuma yönelik planlardan çok iklim değişikliği karşısında kendisini 
savunmasız kılacak uygulamalar içinde bulunuyor:

• Türkiye’nin kentlerde iklim değişikliğine uyum için temel bir uygulaması yok. Kentlerimizin 
ne kadar kırılgan olduğu ve sorunun ciddiyeti ise ortada. Samsun’da 6-7 Temmuz 2012 
tarihlerinde 3 saat içinde Ağustos ayı ortalamasının 4 katı yağış meydana geldi. Bu ve benzer 
olaylar sonucunda TOKİ tarafından yapılan konutların su altında kalması, can ve mal kaybı 
meydana gelmesi uyum politikalarının eksikliğini ortaya koyuyor.

• Somut adımların atılmasının aciliyeti yaşanan iklim felaketleri ile ortada iken, Türkiye’nin 
2008’de başlattığı Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planı çalışmasının çıktıları, 2015’e kadar 
“mevcut yapının gözden geçirilmesi, stratejilerin incelenmesi” hedefinin ötesine geçmemektedir. 
Bu durum, iklim değişikliğine uyum politikalarının yetersizliğini ortaya koymaktadır. 

• Uyum konusunda kilit rol oynayan ormanlar konusunda da Türkiye’nin izlediği politikalar 
iklim değişikliğinin etkilerini arttırıcı rol oynamaktadır.  2A düzenlemesiyle orman olarak 
muhafazasında yarar görülmeyen orman alanlarının orman sınırlarının dışarısına çıkarılmasının 
yolunu açmış; 2B düzenlemesi ile orman vasfı kaybettirilmiş arazilerin satışını gerçekleştirmeye 
başlamıştır. 

• Tarımda uyumun sağlanması konusunda İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nın ilk hedefi 
olarak “tarımda su yönetiminin etkinleştirilmesi” konulmuşken, mevcut politikalar bunun 
tam tersi yöndedir. Konya Kapalı havzasında, sulu tarımın teşvik edilerek bölgenin iklim 
değişikliğine uyumu gittikçe zorlaştırılmaktadır. Çünkü Konya Kapalı Havzasında  toplam 
emniyetli yeraltı suyu rezervi yıllık yaklaşık 1.99 milyar m3 iken çekilen yıllık su miktarı 3.29 
milyar m3’tür . 

• Türkiye sulak alanlarını korumak, su bütçesi halihazırda açık veren ve hızla kuraklaşan 
alanlarda kuraklığa dayanıklı ürün desenleri ve basınçlı sulama yöntemlerine dayalı iklim 
dostu tarım uygulamalarına yönelmek yerine “1000 günde 1000 gölet”  gibi projeler ile doğal 
sulak alanları işlevsiz kılıp yapay sulak alanlar oluşturmak, daha fazla tarım arazisini sulu 
tarıma açmak gibi palyatif çözümler peşinde koşmaktadır. Antakya örneğindeki gibi Amik 
gölünün kurutularak havaalanı yapılması da, uyum politikalarının ne kadar eksik olduğunu 
göstermektedir. 

• Türkiye’de yürütülen enerji yatırımları, iklim sisteminin dengesini sağlayan ekolojik dengelere 
geri dönülemez zararlar vermektedir. Bunun sonucunda Türkiye’ye özgü bir çok ekosistem için 
iklim değişikliğine uyum imkânsız hale gelmektedir. 

• Su havzalarının korunması iklim değişikliğine karşı uyumda önemli iken, Türkiye su 
havzalarını düzenli olarak tahrip etmektedir.
 a. Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Belgesi’nin temel hedeflerine ayanarak 
hidroelektrik potansiyelinin tamamı 2023’e kadar HES inşası için terk edilmiştir. Böylesi bir 
hedef ile uyum kapasitesi zayıflamaktan öte, yok olacaktır.
 b. HES projeleri kümülatif bir çevre etki değerlendirmesi sürecine tabi tutulmamakta, 
Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ve değerli ekosistemlerin bütünlüğünün korunması ve 
devamlılığının sağlanması açısından en önemli tehditlerden birisi olarak karşımızda 
durmaktadır.

2. http://www.dsi.gov.tr/haberler/2012/08/13/1000golet
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Türkiye Temmuz 2011’de İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP)’nı yayınladı. İDEP 
kapsamında, Türkiye’nin gelecekte iklim değişikliğini durdurmak için neler yapacağına dair bir 
dizi eylem ve hedef yer alıyor. Ancak, bu hedefler iklim değişikliğine karşı savaşımda gerekli 
adımları karşılamıyor: 

• İDEP ulusal ölçekte veya alt ölçeklerde (bölgesel, sektörel vb.) hiçbir emisyon azaltım 
hedefi içermiyor: 140 ülke Kopenhag Uzlaşması çerçevesinde hedeflerini ve projelerini ortaya 
koymuşken, Türkiye’nin hiçbir sera gazı azaltım hedefi bulunmamaktadır. 

• Var olan hedefler tamamen iklim değişikliğiyle mücadele ya da iklim değişikliğine uyumla 
çelişen hedefler: Planda 2023 için tüm yerli kömür rezervlerimizin kullanılması, su havzalarını 
geri dönülmez bir şekilde tahrip edecek şekilde bütün hidroelektrik potansiyelinin kullanımı gibi 
hedefler yer almaktadır.

• Açıklanan eylem planları acil eylem gerektiren alanları hedef almıyor. Örneğin “Tramvay, hafif 
raylı sistem ve metro alternatiflerinin, bu teknolojilerin gerektirdiği yolculuk talebinin var olması 
durumunda değerlendirilmesi” gibi bir eylem 2020 hedefi ile planda yer almaktadır. “Talebin 
olması durumunda değerlendirilmesi” hedefi fazlasıyla muğlak kalmakta, üstelik böyle bir talep 
bildirme mekanizması pratikte uygulanmadığı için gerçeklikten uzak düşmektedir. Bu şekilde ileri 
tarihlere atılan planlar, iklim krizinin getirdiği acil harekete geçme gerekliliğini karşılamamaktadır. 

• Eylemler, iklim değişikliğinden etkilenecek tüketicilere fatura ödetmeyi hedeflemektedir. 
Örneğin “Çevre Temizlik Vergisi’nin yükseltilmesi eylem olarak konulmuş, ancak bu kaynağın 
neden atık yönetimine gitmediği konu edilmemiştir. Benzer şekilde, “demiryollarında yük 
taşımacılığında özel sektör payının arttırılması” gibi iklim değişikliği ile ilgili değil, ekonomik 
politikalar ile ilgili hedefler eylem planlarında yer almaktadır.
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2010 yılı Türkiye tarihinin en sıcak yılı oldu. Ortalamanın 2.38°C üzerinde bir yıl geçiren Türkiye 
küresel iklim değişikliğinin etkilerini ciddi bir şekilde yaşamaya başladı.  İklim Kırılganlığı 
Raporu’na (Climate Vulnerability Report) göre, dünyamızda 2010 yılında iklim değişikliği 
kaynaklı ekonomik kayıplar 1 Trilyon 228 Milyar Amerikan Doları’na, bir başka deyişle küresel 
gayri safi hasılanın %1.7’sine ulaşmış durumda.

 1- Atıl yatırım maliyeti: Türkiye iklim değişikliğine karşı savaşımda iklim dostu çözümlere 
değil fosil yakıtlara yatırım yaparak, yüksek fosil yakıt kullanımı ile oluşan maliyeti arttırmaya 
devam ettirmekte, topluma yanlış maliyeti ödetmektedir. 
 2- Parasal maliyeti: 2010 yılı için iklim değişikliğinin Türkiye’ye maliyetinin gayri safi 
yurt içi hasılanın %0.6’sı seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. 2010 GSYİH’nın 1 Trilyon 
TL olduğu düşünülürse, iklim değişikliği bağlantılı doğal felaketlerin Türkiye’ye 6 milyar TL’lik  
maliyeti olduğu görülmektedir3. 
 3- İnsani maliyet: İklim Kırılganlığı Raporu’na  (Climate Vulnerability Report) göre, 
Türkiye’de 2010 yılında  iklim değişikliği bağlantılı doğal felaketlerden 2,5 milyon kişinin 
etkilendiği ve 35 bin kişinin bu felaketler sonucunda hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. 

Sonuçta, Türkiye’nin mevcut yüksek karbon politikaları ve sonucunda ortaya çıkan iklim 
felaketlerinin bedeli toplumun geniş kesimlerine ödetilmektedir.

3. DARA, Climate Vulnerability Report, 2012, data tables.
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İklim dostu çözümlerde kalkınma ve maliyet miti!4

Türkiye yüksek karbon ekonomisini ekonomik kalkınma ve refah gerekçesi ile savunuyor. 
Yüksek karbon ekonomisi daha fazla fosil yakıt yatırımlarına, daha fazla fosil yakıt 
kullanımına dayanıyor. Dolayısıyla, yüksek karbon, yüksek maliyet demek. İklim felaketleri 
ile bu maliyet daha da yükseliyor. Bu nedenle, yüksek karbon ekonomisi ekonomik 
kalkınmadan ziyade daha pahalı yaşamlar anlamına geliyor. Dünyadaki örnekler de buna 
işaret ediyor.

2010 yılında karbon vergisi koyan Avustralya, ekonomisinin %3 büyümesine rağmen 
sera gazı salımlarını %8 azaltmayı başardı. Benzer şekilde, AB, 2011’de %1,5 büyümeye 
rağmen salımlarını %2,5 azaltmayı başardı.

Düşük karbon politikalarının maliyetini ortaya koymak için Türkiye’nin gerçekleştirdiği 
15 bin kilometre bölünmüş yol iyi bir örnek. Söz konusu yol için yaklaşık 43 milyar TL 
harcandı. Maliyetin içinde ne yazık ki her sene yenilenen asfalt yok. Sadece böylesi bir 
bütçe ile, Türkiye’nin demiryolu ulaşımı olmayan milyon nüfuslu kentlerine toplam 2 bin 
600 kilometre çift hatlı demiryolu yapılabilir, havayoluna ciddi bir alternatif olan hızlı tren 
hattı 500 kilometreden 5 bine çıkartılabilirdi. Kalan para ile, bugün toplamda 242 kilometre 
kent içi raylı sisteme sahip Türkiye’nin toplam raylı sistemi 4’e katlanarak 1000 kilometreye 
çıkartılabilir, 60 bin kilometreye çıkan Eurovelo gibi bisiklet otobanları ve kentlerde yüzlerce 
kilometre bisiklet yoluna alternatif olarak Türkiye, toplam 15 bin kilometre bisiklet yoluna 
sahip olabilirdi . Sadece bu tercih bile bize iklim dostu çözümlerin aynı zamanda ne kadar 
ucuz da olabileceğini gösteriyor. 

4- Detaylar için baknız: 350 Ankara’nın çalışması (Milliyet, Mehveş Evin 17 Ocak 2012 tarihli yazısı)
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Uluslararası müzakerelerde Türkiye ön plana çıkmıyor. Ancak kendisini bölgesel bir güç 
olarak konumlandıran ülkemizin görüşmelerde çok önemli bir rolü var. Türkiye, büyüyen 
ekonomisi ile sahip olduğu gücün beraberinde getirdiği sorumluluğun farkına varıp çözüme 
ortak olmalı. Bu doğrultuda, karar vericilerden şunları talep ediyoruz:

- Türkiye “mutlak” sera gazı azaltım hedefi koymalı: Türkiye’nin geleceğe yönelik  
sınırsız sera gazı salım artışı tahminleri hızla terk edilmeli. 2020 ve 2050 yılları için bugünkü 
salımların çok altında, bilimin önerdiği kısıtlarda hedefler koymalı.  

- Türkiye mutlak sera gazı salımını azaltacak ciddi enerji verimliliği hedefleri koymalı: Türkiye 
yeni kömür, iklime uyumu zayıflatan HES, duble yollar ve iklim dostu olmayan kentsel 
projelerini hızla durdurmalı. Mutlak sera gazı azaltımı hedeflerine ulaşılması için, iklim dostu 
olmayan projelere ayrılan geniş kaynaklar mutlak enerji kullanımını azaltan enerji tasarrufu 
ve enerji verimliliği çözümlerine aktarılmalı.  

- Türkiye iklim dostu enerji hedefleri koymalı. Türkiye, enerji verimliliği ve tasarrufu ile 
oluşacak kazanca ek olarak, azaltım ve uyum için termik santraller ve HES projeleri yerine 
rüzgâr, güneş ve jeotermal çözümlerini hayata geçirmeli.  

- Türkiye iklim için uyum politikaları, hedefleri ve kaynağı ortaya koymalı. Türkiye iklim 
değişikliğine uyum kapasitesini zayıflatan projeleri hızla durdurmalı, ekosistemleri bütünsel 
bir biçimde korumayı gözeten uyum planlarını hazırlayıp, bunlara kaynak ayırmalı.

- Fosil yakıtlara uygulanan vergilerden elde edilen gelirler yine fosil yakıt yatırımlarını teşvik 
etmek için kullanılıyor. Oysa bu gelirler iklim değişikliği ile savaşımda azaltım ve uyum için 
harcanmalı. Türkiye, petrolden ve diğer fosil yakıtlardan aldığı yüksek vergileri yine fosil 
yakıta dayalı, iklim dostu olmayan projelere yatırıyor. Alınan vergiler ile tüketici hem yüksek 
karbon ekonomisini finanse ediyor, hem de iklim felaketlerine davetiye çıkaran projeleri 
destekliyor. Fosil yakıtlardan alınan vergiler ikim dostu projeler için harcanmalı, fosil yakıt 
kullanımının azaltılması ile oluşacak maliyet düşüşü vergilere indirim olarak yansımalı.

- Türkiye çözüme “gerçekten” ortak olmalıdır. Türkiye, müzakerelerde halen “bekle-gör” 
yöntemini izlemektedir. Bu tutum ile çözüme ortak olma fırsatını kaçırmakta ve gelecek 
nesilleri de yüksek karbon ekonomisinin ve hızla arttırdığı sera gazı salımlarının bedellerini 
ödemeye mahkûm etmektedir. Türkiye’nin müzakerelerdeki tutumunu acilen değiştirmesi, 
mutlak sera gazı salınımı azaltım hedeflerini ortaya koyması ve iklim dostu politikaları 
savunarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir.  

Çözüm Basit, 
Türkiye'siz Olmaz! 

13



iKLiM AĞI


