
Cumhuriyet ENERJİ � 5 Haziran 2012 - 29 6

Türkiye’nin 2012 İklim Değişikliği Performansı geriledi

‘Yenilenebilir enerji
önemsenmiyor’

Germanwatch, Almanya merkezli
bir sivil toplum örgütü. Her yTl çT-
kardTklarT İklim Değişikliği Perfor-

mans Endeksi ile ülkelerin iklim değişikliği
konusunda ilerlemelerini kTyaslamalT olarak
raporluyorlar. 2012 yTlT endeksini AralTk
2012’de Durban’da gerçekleşen 17. Taraflar
KonferansT’nda(COP17) açTkladTlar. Her se-
neaçTklananbuendekste,küreselseragazTsa-
lTmlarTnTn yüzde 95’inden sorumlu 59 ülke-
yi değerlendiriyorlar. Türkiye bu sene en-
dekstesondan4.oldu.Küreselekonomiiçin-
deenerjininçokbelirleyiciolduğunoktadara-
por, dünyayT ve dünya içinde Türkiye’yi an-
lamak için ciddi ip uçlarT veriyor.

Raporu hazTrlayan Germanwatch ekibi-
niden Jan Burck ile COP17 sTrasTnda hazTr-
ladTklarT raporu ve Türkiye’yi değerlendir-
dik. Burck’un sorularTmTza verdiği yanTtlar
şöyle:

� 2012 İklim Değişikliği Performans
Endeksi’nin temel bulguları nelerdir?

Burck: Çok çeşitli sonuçlarla karşT kar-
şTyayTz. Birincisi dünyada en fazla salTm ya-
pan ilk 10 ülkenin içindeki ilk 5 ülkenin de-
recelerinin“çokkötü”olduğunugörüyoruz.
İçlerindesadecebir tanesinin,Çin’inpolitika
derecesinin “iyi” olduğunu görüyoruz. Suu-
di Arabistan, İran ve Kanada’nTn sadece kö-
tü performanslarTnTn yanT sTra kötü politika
performanslarTna da sahip olduklarTnT görü-
yoruz. Böylece bu ülkelerin salTm eğilimle-
rinin değişmediği ortaya çTkTyor. Bu olduk-
ça özgün bir durum.

� Bir önceki raporla karşılaştırdığı-
mızda bu rapordaki farklar nelerdir?

Burck:Busenekirapordevamedeneko-
nomik krizden fazlasTyla etkilendi. Krizden
diğer ülkelere göre daha fazla etkilenen ül-
kelerin salTmlarT düşerken sTralamada yuka-
rTya çTktTklarTnT görüyoruz. Öte yandan kriz-
den fazla etkilenmeyen Çin, Hindistan ve
Brezilya gibi ülkelerin sTralamada gerilere
düştüğünü görüyoruz. Bu geçen seneki ra-
porla kTyasladTğTmTzda ortaya çTkan farklar-
dan birisi.

Bunun dTşTnda bazT ülkelerde bazT deği-
şimlergözlemliyoruz.MeselaDanimarkada-
ha iyi politikalar nedeniyle daha iyi bir sTra-
lamaya yükseldi. Almanya bu sene bir basa-
mak yükseldi. Çünkü, daha iyi politika de-
ğerlendirmelerine, nükleer enerjiyi terk etme
kararT nedeniyle sahip oldu. ArtTk yenilene-
bilir karşTtT sözleri daha az duyuyoruz.

Daha fazla örnek verelim.
RaporunenilginçülkelerindenbiriAvus-

tralya. Geçen 6 senede listenin en altlarTnda
yer alTyordu. Şimdi geçen seneden 10 basa-
mak daha üste çTktT. Çünkü, dünyada ilk de-
fa, karbon vergisini parlementodan geçirdi-
ler. YakTnda salTm sTnTrlama ve ticaretine

(ETS) geçecekler. Ekonomilerinin büyüme-
sine rağmen salTmlarTnT da azaltTyorlar. Gay-
ri safi yurtiçi hasTlalarT yüzde 3 artarken sa-
lTmlarTnTyüzde8azaltmayTbaşardTlar.Buha-
liyle Avustralya raporun en gözde ülkelerin-
den biri.

� ÖncekiraporagöreTürkiye,50’den
58. sıraya geriliyor, bu düşüşü nasıl açık-
lıyorsunuz?

Bruck: Performans Endeksi yüz-
de 80 salTm tabanlT. Türkiye’nin sa-
lTmlardaki eğilimine baktTğTnTzda
ekonomik krize rağmen seragazT
salTmlarTnTn arttTğTnT, özellikle
2010’da görürsünüz. Yükselen
ekonomiler içinde olan Türki-
ye’nin salTmlarT ve kişi başT ener-
jikullanTmTgöreceliolarakdüşük
olmasTna rağmen salTm eğilimle-
ri gelecek yTllarda da artTş öngö-
rüyor. Bunedenle,Türkiye
salTmlarda (daha yük-

sek ülkelere göre) iyi ama bu yeterli değil.
Nelerin değiştiğine baktTğTmTzda, ulusal

iklim politikalarTnTn geçen yTldan daha kötü
olduğunugörüyoruz.UzmanlaraTürkiye’nin
ulusal iklimpolitikalarTnT sorduğumuzda,bi-
ze, birincisi hemen hemen hiç bir politika ol-
madTğTnT, ikincisi politika olsa bile sera gazT
azaltTmT yapmaktan uzak olduğunu ilettiler.

Üçüncü olarak ulusararasT politikalar ko-
nusunda Türkiye’nin bir önceki yTldan

daha kötü olduğunu görüyoruz.
2009 yTlTnda Kyoto Protko-
kolü’netarafolarakbiradTm
atarken,geçensüredeulus-
lararasTseviyedehiçbiryü-
kümlülük almak istemedi.

Bu durumda, kötü bir
politika uygulamasT, göre-
celiolarakortalamasalTmse-

viyesi ve kötü salTm planlarT
karşTmTza böyle bir sonuç çT-

karttT.

� Rapordan anlıyoruz ki, Türkiye az
yenilenebilir enerji ve çok karbon yoğun,
enerjiyoğunçözümleriekledikçeavantaj-
larını kaybediyor. Bu durumu raporunu-
zun çıktılarına göre nasıl açıklıyorsunuz?

Burck: Eğer salTmlarT gayri safi yurtiçi
hasTla ile karşTlaştTrTrsanTz sorunu görürsü-
nüz. Normalde yükselen ekonomilerde, ülke
her geçen gün daha verimli hale gelir ve bir
birimmilligelir içindahaazkarbondioksitsa-
lTmT yapTldTğTnT görürürsünüz. Türkiye’de
böyle olmuyor. Bir birim milli gelir için da-
ha fazla salTm yapTldTğTnT görüyorsunuz. Bu
kesinlikle fosil yakTt kullanTmT kaynaklT. Da-
ha az fosil yakTt, daha fazla yenilenebilir ve
dahafazlaenerjiverimliliğiningerçekleşme-
diğini görüyoruz.

Ancak gayri safi mili hasTla içindeki bi-
rincil enerji kullanTmTna göre fazla salTm ya-
panülkelerebakarsanTz,ekonomiyidahafaz-
la verimli hale getirmek için sera gazT salTm-
larTnT azaltmak hem ekonomi hem de iklim
için bir kazan-kazan oyunudur. Türkiye bu
yönde adTm atmTyor.

Sonuç olarak, çalTşmadan çTkan sonuçlar
bu süreçte yenilenebilir enerji ve enerji ve-
rimliliğiningerekliolduğunuamaTürkiye’de
bu şekilde olmadTğTnT gösteriyor.

� Son olarak COP17 hakkında ekle-
mek istediğiniz bir şey var mı?

Burck: Şu anda bir yol ayrTmTnda oldu-
ğumuzu söyleyebilirim. Yasal bağlayTcTlTğT
olan bir anlaşma hedefini kaybetmek üzere-
yiz. Durban’da bazT taraflar zayTf hedefler ya
da durum gözden geçirmeyle sTnTrlT bir yak-
laşTm çTkartmaya çalTşTyorlar. Bizim bakTş
açTmTza göre, kesinlikle yasal bağlayTcTlTğT
olan bir anlaşma olmasT gerekir.

Kopenhag UzlaşmasT için ülkelerin ver-
diği sözler sTcaklTk artTşTnT 2 derecenin altTn-
da tutmak için yetersiz. Eğer 2015’den itiba-
ren geçerli olacak bağlayTcT bir salTm azaltTm
anlaşmasTnasahipolmazsak,ki teknikolarak
şansTmTz kalmayacak, iklim değişikliğine
karşT savaşTmT kaybedeceğiz.

COP15’deyaşananbaşarTsTzlTktansonra,
Cancun’da stratejilerde değişiklik görmeye
ihtiyacTmTzvar.KüçükçözümpaketleriCan-
cun’da tamamlanabilirveaslTnda tamamlan-
mak zorunda. En önemli konular yağmur or-
manlarTnTn korunmasT, finansman ve tekno-
loji transferi.KyotoProtokolü’nünikinciyü-
kümlülük dönemine dair uzlaşma çTkmazsa,
buciddibirbaşarTsTzlTkolur.ABDdahiledil-
mediği sürece, Japonya karşTsTnda yer ala-
cak. Pek çok ülke ise bu konuda uzlaşmaya-
cak. Bu nedenle, çTkTş yolunu bulmak zorun-
dayTz.

Endeks ülkelerin göreceli sTralamasTnT,
eğilimini, aldTğT skoru ve bunu oluşturan gi-
dişatT, seviyeyi ve politikalarT değerlendire-
rek ortaya koyuyor. İlk 3’ü hak eden ülke ol-
madTğT için boş bTrakTlTrken, İsveç, İngiltere,
Almanya ve Brezilya üst sTralarda yer alTyor.
Türkiye ise Kazakistan, İran ve Suudi Ara-
bistan’Tn hemen önünde sondan 4. STrada.

Önder ALGEDİK
Tüketici Der. Fed. İklim ve Enerji Sorumlusu

‘Türkiye’de üretilen her yeni bir birim milli gelir için daha fazla
karbon salımı görüyorsunuz. Bu kesinlikle fosil yakıt kaynaklı.
Daha az fosil yakıt, daha fazla yenilenebilir ve daha fazla enerji
verimliliğinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Uzmanlar,
Türkiye’nin ulusal iklim politikası olmadığını, politika olsa bile
sera gazı azaltımı yapmaktan uzak olduğunu ilettiler.’


