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Önder ALGEDİK
Tüketici Der. Fed. İklim ve 
Enerji Sorumlusu

KTş aylarTnda Türkiye’nin genelinde ya-
şanan aşTrT kar yağTşT, ardTndan hTzlT sT-
caklTk artTşT ile meydana gelen su bas-
kTnlarT, ElazTğ ve Doğu Akdeniz’de hor-
tum oluşumlarT, yaz aylarTnda dolu... Ni-
san ayTnda Çaycuma’da şiddetli yağmur
ardTndan köprünün yTkTlmasT ve Samsun
gibi pek çok kentte aşTrT yağmur ardTndan
oluşan sel felaketi aşTrT hava olaylarTnTn,
yani iklim değişikliği nedeniyle doğal fe-
laketlerin daha sTk ve daha şiddetli ya-
şanmasTnTn güncel örnekleri. Benzer şe-
kilde 2010 yazTnda Pakistan’Tn beşte bi-
rini su altTnda bTrakan sel felaketi, Rus-
ya’da aşTrT sTcaklTk nedeni ile oluşan or-
man yangTnlarT ve kuraklTk derken, bu yaz
için ABD ve Kanada’da sTcaklTk rekorlarT
kTrTlarak yaşanan sert kuraklTk, diğer ül-
kelerdeki belli başlT örnekler.

Bilim söylemişti!
Bilim dünyasT, uzun yTllardan beri fo-

sil yakTtlarTndaki aşTrT kullanTmTn hTzla az-
altTlmamasT durumunda, aşTrT iklim olay-
larTnTn “daha sık” ve “daha şiddetli” ya-
şanacağTnT yaptTklarT öngörülerle ortaya
koyuyor. En son KasTm ayTnda Hükü-
metlerarasT İklim Değişikliği Paneli-
IPCC yayTnladTğT “Aşırı Hava Koşulla-
rı Özel Raporu” zaten her 20 yTlda bir ya-
şanan aşTrT sTcaklTklarTn her yTl, her 20 yTl-
da bir yaşanan aşTrT yağTşlarTn her 5 yTl-
da bir yaşanacağTnT ifade etmişti.

Ancak, bilimin tahmini ne olursa olsun,
gelecek için ön gördüğü tahminler, bek-
lenilenden daha çabuk yaşanTyor. Bilim,
fosil yaktTlar ile oluşan iklim değişikliği
ve sonuçlarT arasTndaki bağlantTyT uzun sü-
redir kuruyor.

Bilimin sesi ne yazTk ki politikacTlara
ulaşamTyor. 1979’dan bu yana iklim de-

ğişikliği zirveleri devam etse de, bir bel-
ki iki arpa boyu yol aldTk. Çünkü politi-
kacTlarTn bilimin ortaya koyduğu verile-
ri dikkate almakta pek istekli olmadTkla-
rTnT söyleyebiliriz. Burada, toplumsal bir
sese ihtiyacTmTz olduğu, bu sesi duyurmak
konusunda da herkesin bilime destek
vermesi gerektiği ortada.

Biz bağlantıyı 
kuruyor muyuz?
Cumhuriyet Enerji’de Türkiye’nin sera

gazlarT salTmlarTnTn ikiye katlandTğTnT ve
fosil yakTt kullanTmT azaltmazsak aşTrT ik-
lim olaylarTnTn olağan hale geldiği bir ya-
şamla karşTlaşacağTmTzT (MayTs 2011),
Türkiye’nin ihtiyaç için değil, tamamen
ekonomik büyüme aracT olarak enerji
çTlgTnlTğT politikalarTna sahip olduğunu
söylerken, bunun hem parasal maliyetinin,
hem de iklimsel maliyetinin faturasTnT biz-
lerin ödeyeceğini (Ekim 2011) belirt-
miştik. Nitekim Türkiye’nin iklim deği-
şikliği konusunda adTm atmadTğT için
enerji verimliliğinde dünyanTn gerisinde
kaldTğTnT ve enerji çTlgTnlTğTnT devam et-
tirmek için verimlilik politikalarTnTn ol-
madTğTnT (Şubat 2012) ortaya koymuşken
Haziran’da Türkiye enerji tüketimi reko-
runu kTrdT. ArdTndan lisans almTş ve inşaa
halindeki projeler ile kurulu gücün nere-
deyse ikiye katlanarak enerji çTlgTnlTğTnT
EPDK raporlarTna dayandTrarak “...yeni
fosil yakıtlı enerji santrali çalışmaya
başladığında enerji sağlamaktan çok ik-
limi değiştireceği, daha fazla iklim fe-
laketleri yaşamımıza sokacağı kesin.”
(Nisan 2012) ifadesini kullanmTştTk. Tür-
kiye’nin 2010 yTlT sera gazT salTmlarTnT bir
önceki yTla göre yüzde 8,7 arttTrarak top-
lam artTşT yüzde 115’e çTkarmTş olduğu-
nu (Haziran 2012)söyledikten sonra ül-
kenin çeşitli yerlerinden aşTrT hava olay-
larT haberleri de gelmeye devam etmişti.

İklim hata affetmiyor
İklim değişikliğini dikkate almayan

yöneticiler, her zaman yaptTklarT düşük
standartlT, yüksek rantlT ve toplumsal
faydasT olmayan yatTrTmlarT, karşT çTkTş-
lara rağmen, şimdiye kadar bir düzeyde
idare ettiler.  Doğa olaylarT, bu yatTrTmlarT
affetmeyen önemli bir role sahipti. Ka-
radeniz otoyolu, ulaşTm sağlamak ama-
cTyla değil araba kullanTmTnT özendiren bir
rantT öncelik haline getirdi. Karadeniz za-
man zaman yolun bir kTsmTnT yuttu.  İk-
lim değişikliği ile şiddetlenen ve sTklaşan
felaketler de, artTk günümüzde daha faz-
la geçmiş hatalarT affetmeyen bir faktör ha-
line geldi.

Bağlantıyı kuramıyorlar
Başbakan, Samsun’daki sel felaketi ar-

dTndan, 2009’da İstanbul’da yaşanan sel fe-
laketinde olduğu gibi, aynT ifadeyi kullan-
dT ve “500 yılda bir yaşanan felaket” dedi.
Bunu söylerken, aslTnda bir dizi felaketin
kendi iktidarT sTrasTnda arttTğTnT, politik bir
tercihle, dikkate almadT.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
ve Kyoto Protokolü’ne taraf olma kararTn-
da en başta Başbakan’Tn imzasT vardT. Bu iki
anlaşma, iklim değişikliğinin bilimsel bir ger-
çeklik olduğunu kabul eden, tehlikeli bir hale
gelmemesi için atmosfere sera gazT salTm-
larTnTn azaltTlmasT gerektiğini kabul eden
maddelere sahip. Başbakan, imzaladTğT bu
iki andlaşmanTn içeriği ile Samsun’daki fe-
laketin bağlantTsTnT kurmadT.

Diğer taraftan da Türkiye 2010 yTlT iti-
bariyle iklim değişikliğine yol açan sera gaz-
larTnT yüzde 115 arttTrdTğTna dair raporu ya-
yTnladT. Kamu kuruluşu olan Meteoroloji İş-
leri Genel Müdürlüğü raporunda Türkiye’de
zarar yapan uç (ekstrem) hava olaylarT sa-
yTsTnda 2001-2010 yTllarT arasTnda artTş ol-
duğunu ortaya koyuyordu. Kendine bağlT ba-
kanlTklar tarafTndan hazTrlanan bu raporlar
ile fosil yakTt merkezli politikalarT ortaya ko-
yarken, sonucunda aşTrT hava olaylarTnTn art-
tTğTnTn da verisini verdi.

Ortada tek gerçeklik varsa, o da başba-
kanTn iklim değişikliği ile kendi fosil yakTt
politikalarT arasTnda bağT kurmak istemediği.
Ancak, bu bağlantTyT diğer partiler de kur-
madT. Hiç bir parti ülkemizde iklim deği-

şikliği ve sonucunda ortaya çTkan aşTrT
hava olaylarTnTn bağlantTsTna dair tek bir
cümle etmedi.

Doğa tek suçlu mu?
AşTrT yağTşlar, seller, su baskTnlarT, sT-

cak hava dalgalarT, kuraklTk gibi doğa
olaylarT doğal iklim değişikliği içinde hep
yaşanTyordu. Bugünle olan tek farkT ise in-
san kaynaklT iklim değişikliği ile daha sTk
ve daha şiddetli yaşanTyor olmasT. Doğa
olaylarT, atmosferdeki sera gazlarT yo-
ğunluğunun artmasT ve 350 ppm olan gü-
venli eşiği geçtikçe daha tehlikeli sonuç-
larT karşTmTza çTkartTyor. Bugün atmos-
ferdeki karbondioksit yoğunluğu 396
ppm seviyesinde.

Türkiye iklimi değiştiren ser gazlarTnT
arttTrTrken  olasT sonuçlarTna karşT hiçbir
adTm atmadTği gibi, eskiden de riskli
olan düşük standartlT yatTrTmlara devam
etti. Burada doğayT suçlu görmek, yapT-
lan kömür-doğalgaz santrali, şehiriçi oto-
yollarT, 3. Köprü planlarTnT ve duble yol-
larT aklamaktan başka birşey değil.

Felaket her yerde
2010 yTlT, 20. yüzyTl ortalamasT olan

13,9°C’nin 0.62°C daha üstünde bir or-
talama ile küresel düzeyde en sTcak yTl
oldu. Türkiye’nin 2010 yTlT ortalama sT-
caklTğT 15,20°C ile 1971-2000 normali
olan 12,81°C’nin 2.39°C üzerinde ger-
çekleşti. Yani hem Türkiye, hem gezegen
küresel TsTnmadan nasibini aldT.

2011’de Tayland’da seller ülkenin mil-
li gelirinin (GSYİH) yüzde 18’ini götü-
rürken, 2012’de Kuzey Amerika tarihinin
en sTcak ilkbaharTnT yaşadT. Şimdi de
ABD kuraklTk ve orman yangTnlarT ile bo-
ğuşuyor. Pek çok aşTrT hava olayT ülkele-
rin temel tartTşma ve politika konusu ar-
tTk. KTsaca hem Erdoğan, hem Obama ve
diğerleri için “500 yılda bir” yaşanan aşT-
rT hava olaylarT ile sTk sTk karşTlaşTyorlar.
PolitikacTlar yarattTklarT karbon ekonomisi
ve iklim değişikliği yüzünden ciddi eleş-
tirilere maruz kalTrken, Türkiye bu bağ-
lantTyT kuramadTğT için 2012 yTlTnT kömür
yTlT ilan etti.

PolitikacTlar ne yazTk ki fosil yakTt
kullanTmT ve iklim felaketleri arasTndaki
bağlantTyT kuramTyor. Peki ya siz?

Enerji politikaları, çevre ve iklime getireceği tahribat düşünülmeden hızlandırılıyor

‘Karbon ekonomisi’ yıkıyor
Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre uç
iklim olaylarının tekrarlanması son yıllarda arttı. Bu
veriler Samsun’da, ondan önce Çaycuma’da yaşanan
felaketlerin fosil yakıtlara dayalı enerji politikalarının
sonucu olarak görülüyor. ABD’de yaşanan kuraklık da
doğanın hiçbir yerde affetmediğini ortaya koyuyor.


