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ÖZET 
Günümüz dünyas  abart l  olmayan bir söylemle enerji odakl  ekillenmektedir. Geleneksel enerji kaynaklar  
sava lara neden olmakta, ülkeler sadece bugünü de il gelecekte olu acak ihtiyaçlar n  imdiden garantilemeye 
çal maktad rlar. Fosil ve nükleer yak tlara alternatif do al enerji kaynaklar  konusunda yap lan ara t rmalar 
sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kavramlar n  gündeme getirmi tir. Bütün bu ya amsal sebeplerin nda 
son y llardaki dünyan n gelece iyle ilgili geli meler ülkeleri en üst siyasi makamlar mevkisinde korkutmaya 
ba lam t r. Böylece uluslararas  anla malar ve yapt r mlar ortaya ç km t r. Kyoto Protokolü de ülkelerin 
dünya üzerindeki ya am alanlar na ve gelecekteki durumlar na yönelik bir uluslar aras  bir yönetmeliktir. 
Türkiye’nin içinde bulundu u konum itibar yla yenilenebilir enerji kaynaklar n  de erlendirebilme potansiyeli 
Kyoto Protokolü gündeme geldikten sonrada daha iddetle tart lmaktad r. Bu çal ma, Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji konusundaki potansiyelini ve yapabileceklerini anlatmaktad r. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynaklar , Kyoto Protokolü 
 
 1. G R  VE AMAÇ 
Bir ülkenin elektrik enerjisi tüketimi o ülkenin 
kalk nm l n n bir göstergesidir. 2004 y l nda 
Türkiye’de ki i ba na y ll k elektrik tüketimi 2 100 
kWh iken, dünya ortalamas  2 500 kWh, geli mi  
ülkelerde 8 900 kWh, Çin'de 827 kWh, ABD'de ise 
12 322 kWh civar ndad r. Ülkemizin ekonomik ve 
sosyal bak mdan kalk nmas n n sa lanmas  için 
endüstrile me bir hedef oldu una göre bu endüstrinin 
ve di er kullan c  kesimlerin ihtiyac  olan enerjinin, 
yerinde, zaman nda ve güvenilir bir ekilde 
kar lanmas  gerekmektedir. Fakat bunlar n yan nda 
bu enerjinin sa lanmas  s ras nda olu an yan etkiler 
vard r. Dünya üzerinde yayg nla an küresel s nma, 
iklim de i ikli i gibi güncel konular i te bu olu an 
yan etkilerin sonuçlar d r. Dolay s yla bu çal man n 
amac , son zamanlarda Kyoto Protokolü’yle de çokça 
bahsedilmi  yenilenebilir enerji kaynaklar  ve 
Türkiye’nin bu konudaki konumu ve bundan sonra 
yapacaklar  hakk nda gerekli bilgilendirmeleri 
yapmakt r. Dünya üzerindeki di er ülkeler neler 
yapm lard r. Türkiye neler yapmaktad r ve bundan 
sonra olu abilecek senaryolara kar  genel bir bak  
yap lm t r. Sonuç olarak da Kyoto Protokolü’nde de 
belirtilen sonlara do ru Türkiye hangi konumdad r, 
bu ara t r lm t r.    
 
2.KYOTO PROTOKOLÜ 
Kyoto Protokolü ise dünyan n içinde bulundu u 
küresel iklim de i ikli i ve küresel s nma sorunlar na 
kar  uluslar aras  bir savunma mekanizmas  
olu turabilmek amac yla 1997’de imzalanm t r.  

 
klim de i ikli i, “iklimin ortalama durumunda ya 

da onun de i kenli inde onlarca y l ya da daha 
uzun y llar boyunca süren istatistiksel olarak 
anlaml  de i imler” olarak tan mlanabilir. klim 
de i ikli i, do al iç süreçler ve d  zorlama 
etmenleri ile atmosferin bile imindeki ya da arazi 
kullan m ndaki sürekli insan kaynakl  de i iklikler 
nedeniyle olu abilir. Günümüzde iklim de i ikli i, 
bir ba ka anlam yla küresel iklim de i ikli i, sera 
gaz  birikimlerini artt ran insan etkinlikleri ve 
insan n iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkileri 
dikkate al narak da tan mlanabiliyor. Örne in, 
iklim de i ikli i, Birle mi  Milletler (BM) klim 
De i ikli i Çerçeve Sözle mesi’nde ( DÇS), 
“kar la t r labilir bir zaman döneminde gözlenen 
do al iklim de i ikli ine ek olarak, do rudan ya da 
dolayl  olarak küresel atmosferin bile imini bozan 
insan etkinlikleri sonucunda iklimde olu an bir 
de i iklik” biçiminde tan mlanm t r. 
 
“Küresel s nma” ise, “Sanayi devriminden beri, 
özellikle fosil yak tlar n yak lmas , ormans zla ma, 
tar msal etkinlikler ve sanayi süreçleri gibi çe itli 
insan etkinlikleri ile atmosfere sal nan sera gaz-
lar n n atmosferdeki birikimlerindeki h zl  art a 
ba l  olarak, ehirle menin de etkisiyle do al sera 
etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzünde ve 
atmosferin alt katmanlar nda (alt ve orta troposfer) 
saptanan s cakl k art ” olarak tan mlayabiliriz. 
Özetle, küresel s nma, insan kaynakl  küresel 
iklim de i ikli inin en önemli sonuçlar ndan 
birisidir; bu yüzden küresel iklim de i ikli inin 
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yerine ya da onunla e  anlaml  olarak kullan l-
mamal d r. 
 

 
ekil-1: 2070 y l  Avrupa tahmini s cakl k art  

haritas  
 
Birle mi  Milletler klim De i ikli i Çerçeve 
Sözle mesi’nin (UNFCCC -1994) bir alt metni 
niteli inde olu turulmu tur. Dünyada belirli bir gaz 
emisyonu oran n  sa layan ülkelerin kabul etmesiyle 
ancak 2005’de yürürlü e girebilmi tir. Kyoto 
Protokolü, imzalayan ülkelerin sera gaz  
emisyonlar n  (greenhouse gases-GHG) 2008-2012 
y llar  aras nda 1990 y l ndaki seviyelerinden en az 
%5 oran nda a a ya çekmelerini gerektirmektedir. 
 

 

 
ekil-2:Kyoto Protokolü’ne Kat l m 

 
Haziran 2008’de bakanlar kurulu taraf ndan 
Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne taraf olmas n n 
kabul edilmesiyle ve en son ubat 2009’da 
yasala mas yla, konu güncelli ini daha da artt rm t r. 
Özellikle, enerji alan ndaki faaliyetler, elektrik, 
sanayi, ula m,  enerji üreten/tüketen sektörler 
bundan önemli ölçüde etkileneceklerdir. [7] 
 
Kyoto Protokolü de, Birle mi  Milletler klim 
De i ikli i Çerçeve Sözle mesi’nde(UNFCCC) 
oldu u gibi, ülkelerin geli mi lik düzeylerine göre 
farkl  yükümlülükler getirmektedir. Bu kapsamda, 
sözle mede geli mi  ülkelerin yer ald  EK-I 

listesinde bulunan ülkeler Kyoto Protokolü’nde 
Ek-B’de yer almaktad r. EK-B kapsam nda 
ba lang çta 35 ülke (24 OECD ülkesi,10 Eski Do u 
Blo u ülkesi ve Monako) vard . Ard ndan 1998’de 
40+1 ülkeye yükseldi. UNFCCC’deki EK-1 
ülkeleri Kyoto Protokolü’nde 39 ülke olarak 
(Beyaz Rusya ve Türkiye hariç) EK-B ülkeleri 
olarak yükümlülük alt ndalard . 2005’de ise sadece 
Türkiye haricinde EK-B ülkeleri yükümlülük alt na 
girmi lerdi. 
   
Ek-B ülkelerinin en önemli yükümlülü ü ise 
küresel s nmaya neden olan sera gazlar n n ilk 
uygulama döneminde, 1990’ndaki seviyelerinin en 
az %5 alt na indirilmesidir. Protokol ayr ca sera 
gazlar n n azalt lmas  için Emisyon Ticareti 
(Emission Trading), Ortak Yürütme(Joint 
Implementation) ve Temiz Kalk nma 
Mekanizmas (Clean Development Mechanism) 
olmak üzere esneklik durumlar  da getirmektedir. 
 
Emisyon Ticareti: Sözle menin EK-1 listesinde 
bulunan geli mi  ülkelerin kendi aralar nda 
uygulanmakta olup, böylece emisyon azalt m 
hedeflerine ula mas na olanak tan yan bir 
mekanizmad r. 
  
Ortak Yürütme: Emisyon ticareti gibi bu 
mekanizma da EK-1 ülkeleri aras nda 
gerçekle tirilmekte olup, bu mekanizmay  
uygulayan taraflar, emisyon azalt m hedeflerine 
ula mak için ortak politikalar veya ortak projeler 
geli tirebilmektedirler. 
 
Temiz Kalk nma Mekanizmas : Bir EK-1 ülkesinin 
yani geli mi  bir ülkenin Ek-1 d  bir ülkede, daha 
az maliyetle daha fazla azalt m sa layan bir proje 
yürütmesine olanak sa layan bir mekanizmad r. 
 
Ayr ca bunlara ek olarak REEEP (Yenilenebilir 
Enerji ve Enerji Verimlili i Ortakl ), IPCC 
(Hükümetler Aras  klim De i ikli i Paneli), 
CDMED(Clean Development Mechanism in 
Mediterranean Area) gibi olu umlar da bu tür 
mekanizmalar  desteklemekte ve yard m 
etmektedir. 
 
3.TÜRK YE AÇISINDAN KYOTO 
PROTOKOLÜ 
Türkiye, UNFCCC’nin eklerinde geli mi  ülkeler 
aras nda de erlendirildi i için ve bu ko ullar 
alt nda özellikle enerji ili kili CO2 ve öteki sera 
gaz  sal n mlar n  2000 y l na kadar 1990 düzeyine 
indirme, geli me yolundaki ülkelere mali ve 
teknolojik yard m ve ba ka konulardaki 
yükümlülüklerini yerine getiremeyece i gerçe iyle 
UNFCCC’yi 1992’de Rio’da imzalamad  ve 
sonras nda da taraf olmad . 
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Türkiye’nin UNFCCC kar s ndaki tutumu, 1992-
1997 (Rio’dan Kyoto’ya kadar) ve 1997-2000 
dönemleri için görece bir farkl l k göstermi tir. 
Türkiye’nin 1992-1997 dönemindeki ana tutumu, 
sözle menin eklerinden (Ek I ve Ek II) ç kmak ve 
yaln z bu ko ullar alt nda UNFCCC’ye taraf olmakt . 
Kyoto’da ba layan 1997-2000 dönemindeki tutumu 
ise, yine sözle menin eklerinden ç kmak, ama ayn  
zamanda önceki döneme göre Türkiye’nin sözle me 
kar s ndaki sorununu ve bu sürece dahil olman n 
somut yollar n  ara t ran görü meleri de içeren daha 
yumu ak bir yakla m (örne in, çok objektif ve 
gerçekçi bir sera gazlar n  denetleme ya da azaltma 
hedefini içermese bile, belirli bir hedef y la ya da 
yükümlülük dönemine kadar sera gaz  sal mlar n  bir 
“her ey oldu u gibi” senaryosunun alt nda tutma; ya 
da OECD ortalamas  esas al narak, baz  azaltma he-
definin belirlenmesi) biçiminde özetlenebilir. 
Yukar da özetlenen iki dönemin ortak özelli i, 
Türkiye’nin, ‘ortak ama farkl la t r lm  sorumluluk’ 
ilkesi alt nda kendi özel durumu ve güçlükleri dikkate 
al narak uygun ko ullar olu turulmadan ve eklerden 
ç kar lmadan, bu ekliyle UNFCCC’ye taraf olmak 
istemeyi iydi. 
 

 
ekil 3: OECD üyeleri, Koyu renkli olanlar gözlemci 

üyeler  
 
Türkiye, UNFCCC’ye yasal olarak taraf olmak 
amac yla, 24 ubat 2004 tarihinde BM’ye resmi 
olarak ba vurdu. Sözle me kurallar  gere ince, 
Türkiye UNFCCC’ye, 24 May s 2004’te 188. (AB 
dikkate al nd nda 189.) taraf ülke olarak kabul 
edildi.  
Uzun süre Kyoto Protokolü'nü imzalamayan Türkiye 
30 May s 2008'de Protokolü imzalayaca n  resmen 
aç klam t r. Ba lang çta tüm OECD ülkeleri gibi 
hem Ek 1 hem de Ek 2'de yer alan Türkiye, kendi 
ba vurusu üzerine 2001'de Fas'ta yap lan toplant  da 
geçi  ülkesi say larak Ek 2'den ç kar lm t r. 
 
BM raporlar na göre UNFCCC Ek-1 ülkelerinin CO2 
e de er emisyonlar  listesinde %72,6’l k art la 
Türkiye birinci s radad r. Türkiye’nin, sera gazlar  
art  oran nda Kyoto Protokolü Ek-1 ülkeleri aras nda 
ön planda yer almas na kar l k, ülkemizin toplam 
sera gaz sal m çok dü ük seviyededir. 2004 y l nda

OECD ülkelerinin ise %1,6s n  
olu turmaktad r.( ekil-1)  
 
4. YEN LENEB L R ENERJ  
KAYNAKLARI 
Yenilenebilir enerji kaynaklar , do al çevrede 
sürekli tekrarlanan enerji ak mlar n n nicelik ve 
nitelik özelliklerini bozmayacak ekilde kullan m  
veya do an n  kendi evrimi içinde, bir sonraki gün 
aynen mevcut olabilen enerji kayna  olarak ifade 
edilebilir. Bunlara örnek olarak güne , su, biyogaz, 
biyokütle, rüzgar, hidrojen, jeotermal enerji ve 
deniz ak nt lar n  gösterebiliriz. 
 
Kyoto Protokolü, sera gazlar  olarak CO2, CH4, 
N2O, HFCs (Hidro floro karbonlar), PFCs (Perfloro 
karbonlar)’  ele al r 
 
Örne in, 1 ton SO2’nin verdi i zarar n 8000euro 
oldu u bildirilmektedir. Ayr ca dünyada birincil 
enerji tüketimi içinde fosil yak tlara dü en pay 
%85-90 aras ndad r. En önemli sera gaz  olan 
karbondioksitin %90’dan fazlas  fosil yak tlar n 
yanmas  sonucu olu maktad r(IEA,Uluslararas  
enerji ajans ). Buna ek olarak yenilenebilir 
enerjinin oran  da %6 seviyelerindedir.  
 
Sera gazlar n n etkilerinin azalt lmas  için bu 
oran n daha çok yukar  çekilmesi gereklidir. Bu 
nedenle her ülke kendine göre sübvansiyon 
mekanizmalar  olu turmu tur. Örne in 
Almanya’da rüzgar enerjisinden elde edilen 
enerjinin 9Vc/kWh, güne  enerjisinden elde edilen 
enerjinin 40Vc/kWh fiyat ndan sat n al nmas  
zorunludur. Ayr ca yap lan yat r mlar n %25’ten 
fazlas  hükümet taraf ndan desteklenmektedir. 
 

 
ekil 4: Baz  Akdeniz ülkelerinin(Türkiye dahil) 
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Peki Türkiye’de durum nas ld r? Türkiye’de 
yenilenebilir enerjinin toplam enerji içindeki pay , 
1970 y l nda  %34,3 iken 
2001 y l nda %13’e dü mü tür. 
 
Bunlar n nedeni ço unlukla fosil yak tlar n 
kullan m n n artmas  olsa da yenilenebilir enerjinin 
kullan m  özellikle de Kyoto Protoklü’nün getirdi i 
yükümlülükler çerçevesinde daha da artt r lmal d r. 
Hidrolik Enerji: Yenilenebilir enrji kaynaklar  içinde 
hem Türkiye’de hem de dünyada en çok 
kullan lan d r. Hidrolik enerji, ilk yat r m maliyetleri 
yüksek olmas na ra men, uzun ömürlü olmas , 
i letme maliyetlerinin dü ük olmas , çevre kirlili i 
yaratmamas  nedeniyle tercih edilmektedir. 
Türkiye’deki durum hidrolik enerji bak m ndan biraz 
daha iyidir. Çünkü AB’de termik ve nükleer enerjinin 
üretim oran  hidrolik enerjiye göre yüksekken, 
Türkiye’de bu durum birbirlerine e it oranda 
seyretmektedir. Ayr ca Türkiye’nin hidrolik enerji 
potansiyeli 130 000GWh/y ld r ve sadece %35’i 
de erlendirilmi  durumdad r.  
      
 Güne  Enerjisi: Bugüne kadar geli en teknoloji ile 
birlikte güne  enerjisi sistemleri de geli mi  ve içinde 
bulundu umuz yüzy lda güne  enerjisinin kullan m  
küçümsenmeyecek bir de ere ula m t r. Güne  
Enerjisi ile ilgili olarak fotovoltaik sistemlerde 
kullan lan güne  hücrelerinin geli tirilmesi ve 
maliyetlerin dü mesi de büyük katk  sa lam t r. 
Ayr ca baraj in aatlar nda ve elektro-mekanik 
aksamda yeni teknolojiler kullan larak verim artt rma 
konusunda ara t rmalar yap lmaktad r. 
Türkiye’deki duruma bakacak olursak güne  
pillerinden sa lanan enerjinin elektrik iletiminin 
ekonomik olmad  yerlerde kullan ld  
görülmektedir. Birim enerji maliyetleri de 25cent/kwh 
civar ndad r. (E E,2006) 2010 y l nda da güne  
enerjisinden elde edilmesi planlanan enerjinin toplam 
enerji talebine oran  %0.18 olacakt r.   
 
Rüzgar Enerjisi: Günümüzde rüzgardan elektrik 
üretimi için büyük güçlü türbinlerde kurulan rüzgar 
santrallerinin(rüzgar çiftliklerinin) yan nda, küçük 
güçlü türbinler olan rüzgar jeneratörleri de 
kullan lmaktad r. Rüzgardan sa lanacak güç, rüzgar 
h z n n küpüyle do ru orant l d r. Yerden yükseldikçe 
logaritmik bir art  göstermektedir. Dünyada u an 
kullan lan rüzgar enerjisi ile mevcut rüzgar enerjisi 
potansiyelini kar la t r ld nda rüzgar n kullan m  
çok dü ük miktarlardad r. Fosil yak t santralleriyle 
kar la t r ld nda çok daha ekonomik ve temiz 
üretim yapabilmektedir. Örne in yat r m maliyetleri 
1000dolara üretim maliyetleri de 6-7cente kadar 
ucuzlayan rüzgar enerjisi, termik ya da do algazl  
santrallerin 4-6centlik maliyetleriyle yar r düzeye 
gelindi ini göstermektedir. 
Ayr ca rüzgar türbini, kuruldu u arazinin %5’ni i gal 
etti inden ve türbin kanatlar  yerden epeyce yüksekte 
oldu undan, kalan arazi di er amaçlar için rahatl kla 

kullan labilir. Buna ek olarak deniz alanlar  
karalara göre daha büyük potansiyel gösterdi i için 
denizlerde denizüstü(off-shore) tipi rüzgar 
santrallerinin kurulmas na ba lanm t r. 
Türkiye’deki duruma gelince, Türkiye’nin hedefi 
olarak 2010 y l nda elektri in %2sini rüzgardan 
elde etmek gösterilmi tir. Bunlara yard mc  
olabilecek: 
Rüzgar türbinlerinin imalat maliyetlerinin 
dü ürülmesine, yer seçimine dayal  potansiyel 
belirleme çal malar na ve yeni ölçme 
teknolojilerine yönelik ara t rmalara a rl k 
verilmi tir. 
 
Jeotermal Enerji: Jeotermal enerji k saca yer s s  
olup yer kabu unun çe itli derinliklerinde birikmi  
bas nç alt ndaki s cak su, buhar, gaz veya s cak 
kuru kayaçlar n içerdi i termal enerji olarak 
adland r l r. 
Jeotermal s tma sistemleri geleneksel s tma 
sistemlerinden oldukça ucuzdur. Jeotermal s tma 
ve so utma sistemi 1980li y llardan sonra s  
pompalar n n kullan lmas yla bir art  göstermi tir. 
Türkiye’de durum, kan tlanm  olarak jeotermal 
elektrik teknik potansiyeli 500MW 
civar ndad r(TE A  2005). Denizli, Kütahya ve 
Alia a gibi yörelerde jeotermal enerji 
kaynaklar ndan konut s tma ve elektrik üretimi 
gerçekle tirilmektedir.   
Dünya üzerinde 7.s rada yer alan Türkiye’de , 2010 
y l nda öngörülen kurulabilecek kapasite 500MW, 
2020 y l nda 1000MW civar nda olacakt r. 2000’de 
52bin konut s t labilirken 2010’da bu say  500 bin 
olacakt r.  
 
Biyokütle Enerjisi: Endüstriyel anlamda biyokütle, 
ya ayan ya da yak n zamanda ya am  biyolojik 
maddelerden yak t elde edilmesi ya da di er 
endüstriyel amaçlarla kullan lmas  ile ilgilidir. 
Yayg n olarak, biyoyak t elde etmek amac  ile 
yeti tirilen bitkiler ile lif, s  ve kimyasal elde 
etmek üzere kullan lan hayvansal ve bitkisel 
ürünleri ifade eder. Biyokütleler, bir yak t olarak 
yak labilen organik at klar  da içerir. Buna kar n, 
co rafi etkilerle de i ikli e u ram , kömür, petrol 
gibi organik maddeleri içermez. Genellikle kuru 
a rl klar  ile ölçülürler. 
Biyoyak tlar, biyoetanol, biyobütanol, biyodizel ve 
biyogazlarla ilgilidir. 
Biyokütle elde etmek üzere, eker kam , eker 
pancar , m s r, dall  dar , arpa, keten tohumu, 
ayçiçe i, kolza, soya fasulyesi gibi pek çok de i ik 
bitki yeti tirilebilir.  
Biyokütleler de, petrol ve kömür gibi, güne  
enerjisinin depolanm  halidirler. Bitkiler güne  
enerjisini fotosentez arac l yla tutarlar. 
Biyoyak tlar n içerisindeki karbon, bitkilerin 
havadaki karbondioksiti parçalamas  sonucu elde 
edildi i için, biyoyak tlar n yak lmas , dünya 
atmosferinde net karbondioksit art na neden 
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olmaz. Bu nedenle, pek çok insan, atmosferdeki 
karbondioksit miktar n n art na engel olabilmek 
için, fosil yak tlar yerine biyoyak tlar n kullan lmas  
gerekti i görü ünü savunmaktad rlar. 
Biyoyak tlar, enerji d nda yap  malzemesi ve geri 
dönü ümlü kâ t ve plastik.  üretiminde de 
kullan l rlar. 
 
5. KYOTO PROTOKOLÜ 
KAPSAMINDA YEN LEB L R ENERJ  
POL T KALARI 
Türkiye’nin, klim De i ikli i Çerçeve Sözle mesi  
için referans (önlemlerin al nmad ) senaryo 
kullan larak hesaplanan toplam karbondioksit e de er 
sal n mlar , 2004 y l nda yakla k 300 milyon ton 
iken, y ll k ortalama yüzde 6’l k bir art  göstererek 
2020 y l nda yakla k 605 milyon tona ula acakt r. Bu 
nedenle farkl  sektörlerde uygulamalara ihtiyaç 
vard r. Örne in; 

Enerji temini ve CO2’nin fiziksel uzakla t r lmas  
• Fosil yak tl  elektrik üretiminde daha verimli, 
ekonomik ve temiz yakma teknolojilerinin 
kullan m n n artt r lmas : süperkritik santraller, 
ak kan yatak yakma teknolojileri, birle ik çevrim gaz 
türbini (CCGT) teknolojisi, bütüncül gazla t rma 
birle ik çevrim (IGCC) teknolojisi, kojenerasyon 
sistemleri ve yak t hücreleri 

• Yenilenebilir enerji çevrim teknolojilerinden 
yararlanarak, yenilenebilir enerji kaynaklar n n 
birincil enerji kaynaklar  içindeki pay n n artt r lmas : 
Hidrolik, biyokütle, biyogaz,  rüzgar, güne , hidrojen 
ve jeotermal enerji. 

• Fosil yak t kalitesinin iyile tirilmesi ve karbon 
içeri i daha dü ük fosil yak tlara geçi , fiziksel ve 
biyolojik CO2 uzakla t rma ve tutma teknolojileri 
(örne in, elektrik santrallar nda, rafinerilerde ve 
büyük fabrikalarda CO2 tutma; CO2’nin ta nmas  ve 
yeralt nda depolanmas ; karbon tutucu biyolojik 
ortamlar n geli tirilmesi ve art r lmas ). 

• Üretimden, ula t rmadan, çevrimden ve da t mdan 
kaynaklanan sera gaz  sal n mlar n n azalt lmas . 

Ula t rma ve Ta mac l k Sektörü 
•Kent içinde toplu ula m n, ulusal düzeydeki yolcu 
ve yük ta nmas nda demir ve deniz yollar n n 
özendirilmesi ve desteklenmesi. 
•Hibrit elektrikli araçlar n geli tirilmesi ve 
yayg nla t r lmas . 
•Hafif yap  malzemelerinin kullan m n n artt r lmas . 
•Do rudan enjeksiyonlu benzin ve dizel motorlar n n 
yayg nla t r lmas . 
•Otomobil yak t hücrelerinin geli tirilmesi ve 
kullan m n n yayg nla t r lmas . 
•Sal n mlar n tam yak t döngüsüyle azaltmas . 
•Biyoyak tlar n geli tirilmesi ve kullan m n n 
yayg nla t r lmas . 

•Deniz ta mac l n n verimlili inin artt r lmas  ve 
yayg nla t r lmas . 
•Kamyon ta mac l nda, turbo dizel motorlu 
kamyonlar n yayg nla t r lmas , 
•Sürdürülebilir ula t rma sistemleri. 
•Yak t dönü ümünün yayg nla t r lmas . 
•Malzeme verimlili inin iyile tirilmesi. 
•Enerji verimlili inin ve tasarrufunun artt r lmas . 
 
Tar m ve Ormanc l k Sektörleri ve Enerji 
Ürünleri 
•Yönetim tekniklerinin güçlendirilmesi. 
•Ormanla t rma ve yeniden ormanla t rman n 
artt r lmas , ormans zla man n önlenmesi. 
•Bozulan tar m arazilerinin ve çay r/meralar n 
onar lmas . 
•Tar msal ormanc l n özendirilmesini içeren 
geli mi  orman, çay r/mera ve tar m arazisi 
yönetiminin desteklenmesi. 
•Ürün ve hayvan art k ve at klar n n de er-
lendirilmesi. 
•Toprak çözümlemelerini ve bitki gereksinimini 
dikkate alan azotlu gübre kullan m n n sa lanmas  
 
Yerle meler/Hizmet Sektörü 
•Bütüncül bina tasar m n n yayg nla t r lmas . 
•Elektrikli alet ve araçlardaki enerji verimlili inin 
artt r lmas . 
•Binalarda fotovoltaik sistemlerin yayg nla t -
r lmas  ve kullan m n n artt r lmas . 
•Toplu yerle imlerde da t lm  güç jeneratörü 
uygulamalar n n yayg nla t r lmas  
 
6. SONUÇ 
Sera gazlar n n atmosferde do al dengeyi bozacak 
ekilde birikmesi, atmosferdeki ortalama s cakl n 

artmas na ve küresel s nmaya neden olacakt r. 
Bunun ortadan kald r labilmesi veya azalt labilmesi 
için farkl  çözümler mevcuttur. Türkiye’nin 
özellikle dikkat etmesi ve uygulamaya koymas  
gereken çözümlerden baz lar  a a daki gibidir: 

 Fosil yak tlar n kullan m n  azaltmakt r. 
 Yenilenebilir enerji kaynaklar n n 

kullan m na a rl k verilmelidir. 
 Yüksek verimli, geli mi  teknolojilerin 

uygulanmas d r 
 Karbon tutma ve depolama teknolojilerini 

kullanmak (Fakat bu madde için 
çözümlenmesi gereken daha birçok teknik 
ve maddi sorunlar olup, verim 
al nabilecek y l olarak 2030 y l  
öngörülmektedir.) 

 Enerji tasarrufu projelerinin h zl  bir 
biçimde hayata geçirilmesi, yeni 
projelerin yap lmas , enerji verimlili i 
proje ve yat r mlar n n mali olarak des-
teklenmesi 
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 Rüzgar ve güne  enerjisinden faydalanma 
yollar n n Türkiye artlar nda daha fazla 
çe itlendirilmesi 
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