
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 1990-2010
yTllarT arasTndaki sera gazTna ilişkin faaliyetlerini
gösteren Sera GazT Envanteri verilerinde, Türkiye,

karbondioksit salTmT konusunda kendi rekorunu kTrdT. Tür-
kiye tüm dünyada sera gazT salTmTnTn artmasTna eşlik et-
ti. Hatta Türkiye, 2010 yTlTnda önceki yTla göre yaklaşTk
30 milyon ton daha fazla karbondioksit salarak küresel ik-
lim değişikliğine hTz verdi.

Ülkemiz, 16 Nisan’da Birleşmiş Milletler İklim De-
ğişikliği SekreteryasT’na, 2010 yTlTna ilişkin Ortak Rapor
FormatT ve Ulusal Envanter Raporu’nu teslim etti. Envantere
ilişkin bilgileri Cumhuriyet Enerji ile paylaşan Tüketi-
ci Dernekleri Federasyonu İklim ve Enerji Sorumlusu Ön-
der Algedik, raporlardaki Türkiye İstatistik Kurumu Se-
ra GazT Envanteri rakamlarTnT “Türkiye kirletmekte re-
kor kırdı” sözleri ile yorumladT. Türkiye’nin 1990-2010
yTllarTnT içeren sera gazT faaliyetlerinin gözler önüne serildiği
rapora ilişkin Algedik’in değerlendirmeleri özetle şöyle:

� Kirliliğin sorumlularından biri: Bilim dünyasT, ül-
kelerin sera gazT salTmlarTnT, 2050’ye kadar 1990 rakam-
larTna göre onda bir oranTnda düşürmesi gerektiğini belir-
tiyor. Ancak Türkiye, yTllar geçtikçe bu hedeften giderek
uzaklaşTyor. Kişi başTna düşen salTmTn 2 tonun altTna in-
mesi gerekirken, bu rakam Türkiye’de 2010 yTlTnda 5.45
ton olarak belirlendi. Sera gazT salTmTnT sadece 2010 yTlTnda
yüzde 8,7 arttTran Türkiye, dünya “kirleticiler” liginde oy-
nuyor. 50 yTl önce küresel TsTnma konusunda hiçbir so-
rumluluğu olmayan Türkiye, artTk kirliliğin sorumlularTn-
dan biri olarak gösteriliyor.

� Etiyopya kadar kirlettik: Türkiye 2010 yTlTnda,
2009’a göre 32 milyon 200 bin ton daha fazla karbondi-
oksit saldT. 1990 yTlTndan bu yana bir yTl içinde eklenen en
fazla miktar olarak Türkiye kendi rekorunu kTrdT. Bu ar-
tTş yaklaşTk 80 milyon nüfuslu Etiyopya’nTn bir yTlda sal-
dTğT sera gazTna eşit. Yani Türkiye salTmlarTna bir Etiyop-
ya daha ekledi. Kişi başT salTmlarT yarTm ton olan ve mil-
li geliri Türkiye’nin onda biri olan Etiyopya bile onlarca
alanda iklim dostu projeye imza atTyor.

Karbon merkezli büyüme
“Sera gazı salımı neden bu kadar arttı?” sorusuna

verilebilecek ilk yanTtTn ekonomik büyüme yönünde olmasT
bekleniyor. Ancak çok sayTda büyüyen ülke salTmTnT art-
tTrmanTn aksine azaltTyor. Bu durumda salTm ile ilgili sek-
törel değerlendirme sonuçlarTnTn incelenmesi gerekiyor.

Fosil yakTttan elektrik üretimi alanTnda 2010 yTlTnda ön-
ceki yTla göre tam 10 milyon 500 bin ton daha fazla sera
gazT salTmT yapTldT. Türkiye kömüre ve doğalgaza öncelik
verdikçe, fosil yakTt kullanTmT artTyor. Fosil yakTt kullanT-
mTnTn artmasT ise enerji verimliliğinin gerilediğini, iklim
dostu yenilenebilir enerji kullanTmTnTn ise ilerlemediğini gös-
teriyor. Türkiye’nin stratejik hedefleri, tehlikenin her yTl da-
ha da artacağTnT gösteriyor.

Türkiye demir-çelik sektörü 2010 yTlTnda, 2009’a gö-

re 11 milyon 400 bin ton daha fazla karbondioksiti atmosfere
saldT. Bu rakam, Türkiye’nin tüm fazla salTmTnTn üçte bi-
rine denk geliyor. Çimento sektörü ise 2009 yTlTna göre se-
ra gazT salTmTnda bir basamak yukarT çTkarak, üçüncü en
fazla salTm kaynağT olarak kayTtlara geçti. Böylece çimento
sektörü, dizel kaynaklT ulaşTmTn saldTğT karbondioksit mik-
tarTnT geçti. Konutlarda fosil yakTt kullanTmT ve dolayTsTy-
la sera gazT artTşT yaşanmadT, aksine azaldT. KonutlarTn kar-
bondioksit kullanTmT 2010 yTlTnda 2009 yTlTna göre yaklaşTk
yüzde 6 oranTnda azalma gösterdi. Ancak bu düşüşün, ko-
nutlardaki enerji verimliliği ile ilgisinin olmadTğT belirti-
liyor. Düşüşün nedeni 2010 yTlTnTn Türkiye tarihindeki en
sTcak yTl olarak ölçülmesi sonucunda yakTt kullanTmTnTn azal-
masT olarak gösteriliyor.

Verimlilik önemsenmiyor
Türkiye ekonomik olarak büyüyor, ancak bu büyüme

inşaat ve elektrik enerjisi üretimine dayanTyor. Bu da ik-
lim için tehlike yaratTyor. Yani Türkiye karbon merkezli
bir ekonomik büyüme hedefine doğru hTzla ilerliyor.

2009 yTlTnda Kopenhag’da düzenlenen iklim zirvesi-
nin ardTndan 140 ülke sera gazT salTmTnda düşüş gerçek-
leştireceği sözü verdi. Ancak Türkiye ekonomik büyüme
ve kalkTnma gerekçeleriyle bu söze ortak olmadT. Alman-
ya önceki yTl nükleer santrallerini kapatmasTna karşTn kö-
mür kullanTmTnT arttTrmadan yüzde 3’lük bir ekonomik bü-
yüme sergiledi. Ancak Türkiye tamamen fosil yakTt, yani
karbon merkezli bir büyümede Tsrar ediyor. Bu konuda gös-
terilen Tsrar “ekonominin sadece fosil yakıt kullanımı-
na indirgendiğini, verimlilik, yenilenebilir enerji ve ik-
lim değişikliğinin yok sayıldığını” gösteriyor.

Vergilerle ortak ediliyoruz
Türkiye, dünyanTn atmosferini yurttaşlarTndan topladTğT

fosil yakTt vergileri ile kirletiyor. Yani kendi paramTzla at-
mosferi kirletip, kendi paramTzla iklim dengelerinin bo-
zulmasTna katkT veriyoruz. Fosil yakTt vergileri, ne iklim
değişikliğini durdurmaya, ne de iklim felaketlerine karşT ted-
birler almaya yatTrTlTyor. Ancak dünya, vergilerle iklim fi-
nansman modelleri kurarak sera gazT salTmTnT azaltma sü-
recini hTzlandTrmaya çalTşTyor. Türkiye fosil yakTt salTm-
larTnda rekor kTrdT ve bu rekoru biz finanse ettik. Gelece-
ğimiz için artTk kirli karbon ekonomisinin bTrakTlmasTnT sağ-
lamak zorundayTz!

Geçen kTş yaşanan aşTrT kar yağTşT ardTndan hTzlT sTcaklTk
artTşT Türkiye genelinde sel felaketlerine ve su baskTnlarT-
na neden oldu. Benzer şekilde 18 Nisan tarihinde ülke ge-
nelinde aşTrT fTrtTna ile iklim anormallikleri konuşulur ol-
du. HükümetlerarasT İklim Değişikliği Paneli’nin hazTrla-
dTğT “Aşırı Hava Koşulları Özel Raporu”na göre, 20 yTl-
da bir yaşanan aşTrT sTcaklTklar artTk her yTl yaşanacak. İk-
lim değişikliğine bağlanan bu artTş, yine her 20 yTlda bir ya-
şanan aşTrT yağTşlarTn her 5 yTlda bir yaşanmasTnT da sağ-
layacak. İklim felaketleri artTk yaşamTmTzTn bir parçasT. İk-
limin devrilmesini istemiyorsak, fosil yakTtlardan hTzla vaz-
geçmemiz gerekiyor.
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İsrail, Kıbrıs ve Gaz...
Ülkelerin sera gazı salımındaki artış ya da düşüşleri ile iklim
dengelerinin bozulmasına yaptıkları katkılara ilişkin 2010 rakamları
belirlendi. Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Sekreteryası’na verdiği
envanteri, ülkemizin karbon merkezli büyümeyi hedeflediğini ortaya
koyuyor. Verilere göre Türkiye, karbon salımları konusunda kendi
rekorunu kırdı. Türkiye’nin karbon salımındaki artışı 80 milyonluk
Etiyopya’nın karbon salımına denk geliyor.

Türkiye ve İsrail savaş uçaklarTnTn 14 MayTs’ta KTbrTs
açTklarTnda karşT karşTya geldikleri haberi, “Ege’den
sonra Doğu Akdeniz’de yeni bir güvenlik sorunuyla

mı karşı karşıya kalıyoruz?” sorusunu sordurdu. Genel-
kurmay’Tn İnternet sitesinden yapTlan açTklamada, İsrail’e ait
bir uçağTn “KKTC hava sahasını (karasuları üzerindeki),
5 defa ve toplam 8 dakika süreyle ihlal” ettiği belirtil-
mekteydi. Cevaben, 2 adet F-16’nTn KKTC hava sahasTnda
devriye uçuşu icra ederek, anTlan uçağTn KKTC hava saha-
sTnT ihlale devam etmesini önlediği de açTklanmaktaydT.

Bu gelişme kTsa bir süre önce gerçekleşen, fakat Türkiye’de
çok da üzerinde durulmayan bir gelişmeyi akla getirdi. Do-
ğu Akdeniz söz konusu olduğunda, Türkiye’de daha çok Rum
Kesimi’nin bölgede başlattTğT doğalgaz arama ihaleleri ve ulus-
lararasT şirketlerin bu ihalelere olan ilgisi tartTşTlmaktaydT. İs-
rail’in kendi karasularTnda ve münhasTr ekonomik bölgesin-
de yürüttüğü faaliyetlere çok fazla dikkat edilmedi. Hele he-
le İsrail ile Rum kesimi arasTndaki görüşmeler gündemin ta-
mamen dTşTndaydT. Oysa İsrail Devlet BaşkanT Peres’in
AralTk 2011 ve BaşbakanT Netanyahu’nun Şubat 2012’de ger-
çekleştirdiği KTbrTs ziyaretlerinde enerji ve güvenlik konularTnTn
bir arada ele alTndTğTnTn ipuçlarT verilmişti. İki ülkenin Do-
ğu Akdeniz’de ortak enerji üretimi ve bunun ortaklaşa ihra-
cT konularTnT ele aldTklarT, istihbarat paylaşTmT konusunda an-
laştTğT ve İsrail’in Güney KTbrTs’a, adayT kendi güvenlik şem-
siyesi altTna almayT önerdiği iddia edilmekteydi. Hatta KTb-
rTs’ta İsrail’e askeri üs verileceği dahi konuşuldu. Bu değer-
lendirmeler ilgili ülkelerce teyit edilmese de son yaşanan “it
dalaşT” bu konuda bir takTm adTmlarTn atTldTğTnT akla getiri-
yor. Rum Kesimi İsrail’i Türkiye ile olan stratejik ilişkileri
nedeniyle daima “öteki” olarak görmüştü. İsrail de Türkiye
ile olan ilişkilerini dikkate alarak Rum tarafTnT görmezden gel-
mekteydi. 2010 sonrasT yaşananlar neticesinde ilk olarak iki
taraf AralTk 2010’da MünhasTr Ekonomik Bölge konusunda
anlaştTlar. ArdTndan İsrailli petrol şirketi Delek, AmerikalT No-
bel Energy ile ortaklaşa çalTşarak KTbrTs’a yakTn Leviathan
bölgesinde 16 trilyon metreküp doğalgaz bulduğunu açTkla-
dT. Nobel ayrTca KTbrTs’Tn güneyinde 8 trilyon metreküplük
yeni gaz rezervleri bulduğunu da açTkladT. Yani ilişkiler ener-
ji ve güvenlik başlTğT altTnda gelişiyor. 

KTsacasT İsrail’in güvenlik politikalarT ve imzalanan yeni
bölgesel-ikili güvenlik anlaşmalarT, Rusya ve Çin dâhil olmak
üzere büyük aktörlerin Doğu Akdeniz’den çTkacak gazla il-
gilenmeye başlamalarTyla birleştiğinde, bölgenin güvenlik so-
runlarT enerji başlTğTyla boyutlanarak karmaşTklaşTyor. Rum
kesimi ile İsrail arasTndaki yeni ilişkilerin Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki etkinliğine olumsuz etki edeceği görülüyor. 2004
Annan PlanT sonrasTnda oluşan yeni dengeler ve müzakere sü-
reçlerinde 2007’den bu güne Türkiye’nin en azTndan Doğu
Akdeniz’de daha belirleyici olduğu görülmekteydi. Son ge-
lişme, bu dengelerin yeniden belirlenmesi anlamTna gelecek
ve kuzeydeki enerji rekabetini/oyununu güneydekiyle bir-
leştirerek işbirliğini geri atmaya sebep olabilecek bir potan-
siyele sahip bulunuyor. Diğer yandan Rum Kesimi’nin AB
dönem başkanlTğTnT devralacağT akla getirildiğinde Türkiye’nin
KTbrTs, AB ve İsrail’le olan rekabetinin enerji konusu dTşa-
rTda bTrakTlacak şekilde yürüyeceğini söylemek aymazlTk ola-
caktTr.

Diğer taraftan bu alanT Avrupa pazarlarT açTsTndan üçüncü
bir koridor yapma iddiasTndaki unsurlarTn farklT faktörleri dik-
kate almalarT gerekiyor. ABD ve AB’nin meseleye stratejik
açTdan bakarak Rusya’nTn ortak olacağT projeleri engellemek
isteyecekleri iddia edilebilir. Nitekim Rusya’nTn İsrail ve Gü-
ney KTbrTs Rum Yönetimi ile görüşmelerde bulunmasT ve Çin-
li şirketlerin de bu süreçte rol kapma çabalarT meseleyi bo-
yutlandTrTyor. Bu meselede Türkiye’nin yok sayTlmasT, son
dönemde yaşanan bölgesel olumsuzluklar ve NATO-ABD-
AB politikalarT göz önüne alTndTğTnda çok da gerçekçi değil.
Yine de bu alanTn bir biçimde bölgesel ve küresel enerji oyu-
nunda dikkate alTnmak zorunda olduğu akTlda tutulmalTdTr.

İklim değişikliğinde kendi rekorumuzu kırıyoruz

Türkiye dünyayı 
kirletiyor
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