
Cumhuriyet ENERJİ � 31 Mayıs 2011 - 23 6

H
er yXl olduğu gibi bu ni-
san ayXnda, diğer ülkeler
ile birlikte Türkiye 2009
yXlX sera gazX envanteri-
ni kapsayan 2011 yXlX ra-

porunu Birleşmiş Milletler İklim De-
ğişikliği SekreteryasX’na iletti. Verilen
envantere göre, Türkiye başta kar-
bondiksit olmak üzere toplam sera gaz-
larX salXmlarXnX 1990 yXlXna göre yüz-
de 98 arttXrarak neredeyse iki katXna çX-
karmXş oldu.

İklim değişikliği ile mücadele için
yapXlan bilimsel çalXşmalar, küresel sa-
lXmlarXn 2050’ye kadar neredeyse
onda bire indirilmesini, 2020’ye kadar
da yarXya yakXn bir azaltXm yapXlmasXnX
şart koşuyor. Ülkelerin hem Kyoto Pro-
tokolü çevresinde yaptXklarX azaltXm
hem de Kopenhag UzlaşmasX’ndaki ta-
ahhütleri bu hedefin çok uzağXnda
olsa da, Türkiye’nin 2 katlXk bir artXş
yapmasX durumu daha da zorlaştXrXyor.
Bu anlamXyla, Türkiye olmadan bir çö-
züm zor gözüküyor.

Artışın nedenleri
Türkiye’nin envanterini inceledi-

ğimizde, sera gazX salXmlarX içinde
atXk kaynaklX salXmlarX 3,5 kata çXktX-
ğX, enerji kaynaklX salXmlarXn ise 2 kat-
tan fazla bir değere ulaştXğX görülüyor.
Fakat burada tüm sektörler incelendi-
ğinde, enerji sektörünün payXnXn yüz-
de 75 olduğu görülecektir. Bu durumda
enerji sektörünü daha dikkatli değer-
lendirmekte fayda var.

Sadece elektrik üretimine baktX-
ğXmXzda, termik santrallerde kullanXlan
kömür kaynaklX salXmlar 1990 yXlXna
göre 2,5 katXna çXkarken, doğalgaz kay-
naklX salXmlar 7.1 katXna çXkmXş. Ben-
zer şekilde ulaşXm içinde yer alan ha-
vacXlXk sektöründe yakXt kullanXmX

kaynaklX salXmlar ise 1990 yXlXna göre
7 kattan fazla arttXğX 2009 yXlX verile-
rini incelediğimizde görüyoruz.

Konutlarda fosil yakXt kullanXmX ise
oldukça çarpXcX sonuçlar veriyor. Ko-
nutlarda doğalgaz kullanXmX kaynak-
lX salXmlar 2009 yXlXnda 1990’a göre
156 kat artmXş durumda. Doğalgaza ge-
çiş ile birlikte kömürün terk edilmesi
beklenirken, konutlarda kömür kay-
naklX salXmlar ise 2,3 katXna çXkmXş.
2001 yXlXna kadar konutlarda kömür
kullanXmX yerini doğalgaza bXrakmaya
başlamXştX fakat artan vergiler ve yük-
sek fiyatlarXn insanlarX kömüre geri dön-
meye zorlamXş olduğu ortaya çXkXyor.
Burada kömür yardXmlarXnXn evlerde
kullanXlan kömürün yüzde 5’i civarXnda
olduğunu hatXrlatmakta fayda var. Bu
verilerden, evlerde fosil yakXt kullanX-
mXn arttXğXnX ve daha enerjisi yoğun ev-
lere sahip olduğumuzu da söyleyebi-
liriz.

Türkiye’nin yeri
Kopenhag UzlaşmasX ile ülkeler

2020 hedeflerini İklim Değişikliği Se-
kreteryasX’na ilettiler. Gelişmiş ülkeler
salXmlarXnX azaltabilecekleri hedefleri
ortaya koydular. Gelişmekte olan ül-

keler, salXm artXşXnX azaltacak hedefle-
rini, kXsaca artXştan azaltXm hedefleri-
ni koydu. Güney Kore, Endonezya,
Meksika gibi ülkeler 2020 yXlXnda sa-
lXmlarXnX yüzde 30’lar seviyesinde
azaltmayX bildirirken, Brezilya anlaş-
ma olmasa bile yüzde 38 artXştan az-
altXm yapacağXnX iletti. Gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkeler dXşXnda kalan yük-
sek riske sahip ada devletleri ve az ge-
lişmiş Afrika ülkeleri ise, hiçbir so-
rumluluklarX olmadXklarX halde, yapa-
caklarX projeleri ya da hedefleri iletti-
ler. Bunlardan Maldivler 2020 için kar-
bon-nötr olmayX hedef olarak açXklar-
ken, Fas, Etiyopya gibi ülkeler ise tek
tek yapacaklarX projeleri ortaya koya-
rak azaltXm potansiyellerini ortaya
koydu.

Türkiye, bu süreçte ne aralarXnda
bulunduğu ülkeleri gibi azaltXm ne de
gelişmekte olan ülkeler gibi artXştan az-
altXm hedefini “yükümlülük alma-
yacağı” gerekçesiyle bildirmedi. Böy-

lece 1992’de gö-
rüşülen çerçeve
söz leşmes ine
2004’de, 1997’de
görüşülen Kyoto
Pro toko lü ’ne
2009’da katXlmasX
gibi 2009’da gö-
rüşülen Kopenhag
UzlaşmasX için de
uzun yXllar bir şey
yapmadan bekle-
yeceğinin sinya-
lini verdi.

Böylesi bir
politikanXn sonucu

olarak da, Nisan 2011’de envanteri ile-
ten 42 ülke arasXnda yine açXk ara ile
en fazla artXş sağlayan ülke oldu.

Türkiye için nasıl bir gelecek?
Türkiye’yi nasXl bir geleceğin

beklediği sorusunun cevabXnX, sade-
ce politikacXlarXn değil bizim de ya-

nXtlamamXz gerekiyor.
Öncelikle politik açXdan
baktXğXmXzda, gele-
cekte, Türkiye’nin
pozisyonunun bu-
günden de kötü
olacağX ortada.
Birincisi, yXl-
larca savunu-
lan “dünya
ortalamasının
altında kişi
başı salını-
mımız oldu-
ğu” iddia-
sXnXn artXk
doğru olma-
dXğX ortaya çXk-
tX. Türkiye’nin
kişi başX salXmlar bu-
gün 5.2 ton ile dünya or-
talamasX üstünde. İkincisi ise,
bugün için çözüm dünya ortalama-
sX ile bağlantXlX olmaktan öte, kişi başX
salXmlarXmXzX 2 tonun altXna çekip 1,5
ton seviyesine indirmek. 2020’de ise
8.3 ton seviyesine çXkmasX beklenen
salXmlar ile yükümlülük almamasX sü-
reçlerin dXşXnda kalmasX uluslarara-
sX siyaset açXsXndan sorunlu.

Türkiye’de yaşayanlar
açXsXndan ise, durum

daha da vahim. Hem
daha fosil yakXt ba-

ğXmlXsX bir gelece-
ğimiz olacak,

hem de sonuç-
larXnX daha ağXr
yaşayacağXz.
Bunun anlamX
şu: iklim deği-
şikliğine uyum
için can dama-
rX olan derele-
rimiz talan
edilecek, oto-

yol ve köprü
yapmak için daha

fazla ağaç kesilecek,
XsXnma ve soğumaya daha

fazla para harcayacak, sel, heye-
lan, kuraklXk ve göç açmazX içinde

kalacağXz.
Bugün için bilim dünyasX atmos-

ferde 393 ppm (milyonda parça sayX-
sX) olan karbondioksit yoğunluğunun
artXk tehlikeli sXnXrda olduğunu ve
hXzla güvenli yoğunluk olan 350 ppm’e
inilmesi uyarXsXnX yapXyor. İklimin
geri dönüşü olmayan noktaya geçtiği

an, yaşam
aşXrX iklim
olaylarXnX
olağan ya-
şadXğXmXz
bir forma
dönüşecek.
Türkiye’nin
bu yöndeki
katkXlarXnX
da değiştir-
mek bizim
elimizde.�
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Tüketici Der. Fed. İklim ve Enerji Sorumlusu

Sera gazı salımı
iki kat arttı

İklim değişikliklerinin en önemli nedeni olarak
gösterilen sera gazı salımının artmaması için
birçok ülke önlem alıyor. Ülkeler planlamalarını
İklim Değişikliği Sekreteryası’na bildiriyor.
Açıklanan envantere göre Türkiye’de 2009’dan
günümüze kadar sera gazı salımı iki kat arttı.
Türkiye’nin vurdumduymaz tavrı, çevrenin daha
fazla tahrip edileceğini de ortaya koyuyor.

1990 yılı salımlarımız 1 kabul ettiğimizde
bazı enerji alt-sektörler salımların 1990’a göre oranı (Algedik)

Türkiye’nin yıllara göre ton olarak
kişi başı sera gazı salımları (Algedik)


