Dosya

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ VE KYOTO
PROTOKOLÜ
Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi

ya da en azından yavaşlatmak için

Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye,

kavramlar, gündemimize kutuplarda

çeşitli önlemleri alma arayışlarına

yolun yarısını geçmiş durumda.

erimeye başlayan buzullarla girdi.

itti. “Kyoto Protokolü” de böyle bir

Fakat, yolun tamamı için henüz

Kutuplardaki buzulların hızla

dönemde girdi yaşamımıza. Küresel

yeterli bir hazırlığı olmamakla

erimeye başlaması, bu bölgelerde

ısınma ve iklim değişikliği konusunda

eleştiriliyor. Türkiye, 30 Mayıs 2008

yaşayan hayvan türleri için büyük

mücadeleyi sağlama iddiasıyla 169

tarihinde Protokolü imzalayacağını

risk oluştururken, deniz suyunun

ülkenin katılımı ile 11 Aralık 1997

ısınmasını ve iklim değişikliklerini

tarihinde imzalanan Protokol, ancak

beraberinde getirdi. İklim değişikliği

16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe

sürecinin bu hızla gitmesi ise

girebildi. Protokol, atmosferdeki sera

Kyoto Protokolü'nün gerçekten bir

gazı yoğunluğunun iklime tehlikeli

çözüm olup olmayacağı, taraf olması

etki yapmayacak seviyelerde dengede

durumunda Türkiye'ye getirip

kalmasını sağlamayı amaçlıyor. Kyoto

götürecekleri ve Türkiye'nin taraf olup

İnsan, doğa ile hep çelişkili bir ilişki

Protokolü'nün savunucuları,

olmaması gerektiği tartışmalarının

kurdu. Hayvandan farklı olarak sahip

protokolün amaca ulaşmak için bir ilk

sürmesi nedeniyle Mühendis ve

olduğu alet yapma becerisi, doğayla

adım olduğunu, amaca ulaşıncaya

Makina dergisinin Haziran sayısının

savaşımının bir sonucu olan

kadar hedeflerin değiştirileceğini

dosya konusunu Kyoto Protokolü'ne

teknolojik ilerlemeyi, bu ilerleme

belirtirken, ABD ve Avustralya gibi

ayırdık.

süreci de doğanın tahribatını getirdi

karbon salınımları yüksek olan

Dünya, iklim değişiklikleri ve bu

beraberinde. Doğa bir yandan insana

gelişmiş ülkelerin protokolü

nedenle alınacak önlemlerin ekonomik

yaşaması için gerekli kaynakları

imzalamaktan kaçınmaları tepki

yükü ile daha fakirleşeceği bir döneme

sunarken, diğer yandan da ölümüne

topluyor. Küresel bir sorun olan iklim

giriyor. Bu nedenle Türkiye, bu sürece

neden olan felaketleri hazırlıyor. Son

değişikliğinin çözümünün ise küresel

en hasarsız şekilde girmek için

on yıldır yaşanan doğa olayları ise

iş birliğini gerektirdiği vurgulanıyor.

hazırlanması gereken planlarını en

Anlaşmayı henüz imzalamayan

kısa sürede tartışmaya açmalı.

Türkiye'nin ise sorunun dışında

Mühendis ve Makina dergisinin

Dünyanın, daha doğrusu insanlığın

kalması uluslararası politikalar ve

Haziran sayısını ilgiyle okumanızı

geleceğini tedirgin eden tehlikeli

ülke pozisyonu açısından mümkün

diliyoruz. Gelecek sayımızda

gidişat, insanlığı bu süreci durdurmak

görülmüyor. İklim Değişikliği Çerçeve

buluşmak dileğiyle...

insanlığın dünyadaki yaşam
macerasının sonlanması riskini
içeriyor.

felaketlerin boyutunun iyice
artacağının habercisi adeta.
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resmen açıkladı. 5 Haziran 2008
tarihinde Protokol'ün imzalanmasına
ilişkin tasarı Meclis'e sunuldu.

Dosya

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ
Tülin KESKİN
MMO Enerji Verimliliği Danışmanı
KAVRAMSAL
OLARAK İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ
İklim değişikliği son yıllarda dünyanın
ortak sorunlarından birisi olarak belki de
global düzeyde şu veya bu nedenle en
fazla insanın haberdar olduğu ve en
yaygın uluslararası girişimin olduğu bir
alan. Son 10 yılda öncülüğünü gelişmiş
ülkelerin yaptığı bir seferberlik durumu
diye nitelemek de mümkün.
İklim değişikliği; “karşılaştırılabilir bir
zaman diliminde, doğal ve beklenen
değişikliklere ilave olarak insan
etkinlikleri ile küresel atmosferdeki
bozulmalar sonucunda iklimde gözlenen değişiklikler” olarak tanımlanmaktadır. Küresel atmosfer, dünyayı
saran ve insan yaşamının idamesi için
gerekli ortamı; filtreleme, yansıtma,
koruma gibi birçok fonksiyonun bir
denge içinde ve doğal bir sera yaratarak
sürdürülmesi sonucunda sağlamaktadır.
Bulutsuz ve açık bir havada, atmosferi
geçerek yeryüzüne ulaşan kısa dalgalı
güneş ışınımının önemli bir bölümü
emilir. Ancak, yerkürenin yüzeyinden
salınan kızıl ötesi ışınımının bir bölümü,
uzaya kaçmadan önce atmosferin yukarı
seviyelerinde bulunan çok sayıdaki
ışınımsal olarak etkin eser gazlar (sera
gazları) tarafından emilir ve sonra tekrar
salınır. Doğal sera gazlarının en
önemlileri, başta en büyük katkıyı
sağlayan su buharı (H2O) olmak üzere,
karbondioksit (CO2), metan (CH4),
diazotmonoksit (N2O) ve ozon (O3)
gazlarıdır. Atmosferdeki gazların gelen
güneş ışınımına karşı geçirgen, buna
karşılık geri salınan uzun dalgalı yer
1
2

ışınımına karşı çok daha az geçirgen
olması nedeniyle yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı
dengesini düzenleyen bu doğal süreç sera
etkisi olarak adlandırılmaktadır (Şekil 1).
Yeryüzü, sera etkisi sayesinde bu sürecin
bulunmadığı ortam koşullarına göre
yaklaşık 33 °C daha sıcak olur.1
Atmosferdeki insan kaynaklı sera gazı
birikimlerinde, Sanayi Devrimi'nden
beri gözlenen artış sürmektedir.
Özellikle atmosferdeki birikim miktarı
ve yaşam süresi dikkate alındığında, bu
sera gazları arasında CO 2 öne
çıkmaktadır ve yapılan bilimsel
gözlemlere göre de hızla artmaktadır.
1950'li yılların sonunda 315 ppm
civarında olan yıllık ortalama CO2
birikimi, son yıllarda 380 ppm ulaşmıştır
ki bu son 650 bin yılın doğal seviyesini
2
aşmaktadır. Küresel ölçümler, öteki sera
gazlarının çoğunun atmosferik birikimlerinin de arttığını ortaya koymaktadır.
Sera gazı birikimlerindeki bu artışlar,
yerkürenin uzun dalgalı ışınım yoluyla

soğuma etkinliğini zayıflatmış ve küresel
ısınma dediğimiz olgu ortaya çıkmıştır.

21. Yüzyılda 5 °C Sıcaklık Artışı
Bekleniyor
Atmosferin alt ve orta troposfer
tabakalarına karşılık gelen yaklaşık 8
km'lik bölümündeki hava sıcaklıkları son
40 yıl içinde belirgin bir artış
göstermiştir. 1906-2005 yılları arasındaki
ısınma eğilimi grafiğinin doğrusal eğimi
ortalama 0.74 santigrat dereceye
ulaşmıştır. Bu bir santigrat derece bile
olmayan artış birçok insan için anlamlı
olmayabilir. Ancak son 50 yılda, geçen
100 yıla kıyasla doğrusal ısınma
eğiliminin iki katına ulaştığını belirtmek
hızla gelen bir süreç değişikliğini
göstermek açısından önemlidir. Şu anda
yaklaşık olarak 29 milyar ton olan yıllık
karbon kotası yarı yarıya düşürülmezse,
21. yüzyılda 5 santigrat derece sıcaklık
artışı beklenmektedir. Tehlikeli iklim
değişikliğinin eşik noktasının ise 2
santigrat derece olduğu belirtilmekte ve 5

Şekil 1. Sera Etkisinin Şematik Gösterimi
Kaynak: Murat Türkeş, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü: “Gelecekteki İklimimiz”, 23 Mart
2003, Ankara.

Kaynak: Murat Türkeş, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü: “Gelecekteki İklimimiz”, 23 Mart 2003, Ankara.
UNDP İnsani Gelişme Raporu 2007/2008 İklim Değişikliği ile Mücadele: Bölünmüş Dünyada İnsani Dayanışma.
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derecenin 10 bin yıl önce yaşanan Buzul
Çağı'nda yaşanan iklim değişikliklerine
benzer değişiklikler yaratabileceği öne
3
sürülmektedir.
Küresel ısınma, iklim değişikliğinin
ölçülebilen en doğrudan sonuçlarından
birisidir ve Sanayi Devrimi'nden bu yana;
yani 1900'lerin başından beri özellikle
üretim için fosil yakıtların yakılması,
ormansızlaştırma, bazı tarımsal etkinlikler ve sanayi prosesleri, kentleşme gibi
insanların doğrudan yarattığı etkinlikler
dolayısıyla atmosfere salınan gazların
(güneş ışığını tutmaya eğilimli gazlar,
sera gazları) konsantrasyonu artmakta ve
doğal sera etkisi kuvvetlenmektedir.
Sıcaklık artışına sebep olan bu durum,
aynı zamanda kutupsal kar örtüsü,
kutupsal kara ve deniz buzullarının
alansal ve hacimsel olarak eriyerek
küresel deniz seviyesinin de 0.170 metre
yükselmesine ve okyanuslarda su
sıcaklığının artmasına yol açmıştır.
Dengesizlikler sonucunda Kuzey
Yarımküre'de yağışlar artmış, güneyde
ve özellikle bizim de bulunduğumuz
Akdeniz havzasında bariz bir azalma
(her on yılda bir yüzde 3 azalma) görülmüştür.4

Sera Gazı Emisyonlarının Yüzde 77'si
İnsan Kaynaklı
Küresel ısınma sonucunda iklimde olan
değişiklikler bilimsel olarak ortaya
konurken; ağırlıklı olarak fosil yakıt,
petrol ve kömür lobileri bu tür
değişikliklerin geçmişte de oluştuğu,
insan kaynaklı sera gazlarının ve özellikle
de en ağırlıklısı olan karbondioksidin
atmosferik birikimlerinin önemli
olmadığı, doğal biyolojik çevrimlerin
bunları gidereceği, sera etkisinin
kuvvetlenmesinin yararlı olabileceği, esas
problemin CO2 değil; su buharı olduğu

3
4
5

gibi birçok tez öne sürmektedir. Ancak
Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası
İklim Değişikliği Paneli (IPPC) III.
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan
“İklim Değişikliğinin Azaltılması”
Raporu'nda, 2004 yılında sera gazı
emisyonlarının yüzde 77'sinin insan
kaynaklı nedenlerle oluştuğu belirtilerek,
özellikle en önemli etkiye sahip enerji
kaynaklarının emisyon oluşumundaki
payının 1970 ile 2004 yılları arasında
yüzde 145 arttığına dikkat çekilmiştir. Bu
değerlendirmeler sonucunda 1990-2100
döneminde, küresel ortalama yüzey
sıcaklığının 1.4 ile 5.8 °C arasında artış
göstermesi beklenmektedir. Öngörülen
ısınma oranı 20. yüzyılda gözlenen
değişikliklerden daha büyüktür ve dünya
için sağlık, tarım, enerji, ekonomi, siyaset
gibi birçok dikey ve yatay alanda,
uluslararası politikada ciddi değişiklikleri
ve maliyetleri beraberinde getireceğini,
birçok bilinmeyenle karşı karşıya olsak da
bugünkü değişikliklere bakarak söylemek
kehanet olmayacaktır.
İngiliz Ekonomi Bakanlığı, karbonun
azaltılması maliyetinin 2007'de dünyanın
gayrisafi millî hasılasının yüzde 1'ine mal
olacağını ve bunun yıllık değerinin
Vietnam Savaşı'nın 2007 yılına getirilmiş
maliyetine eş değer olan 650 milyar dolar
olduğunu belirlemiştir. En kötüsü de bu
maliyet sonuçtan sorumlu olsun olmasın
tüm ülkelere dağılacaktır.5

Ekolojik Borçta Hiçbir Suçu Olmayan
Yoksullar En Ağır Bedeli Ödeyecek
Birleşmiş Milletler Son İnsani Gelişme
Raporu da bu konuya ele alarak iklim

değişikliği için “bizim kuşağın belirleyici
insani gelişme konusu” vurgusu
yapmaktadır. Raporun sunuş bölümünde
UNDP Başkanı Kemal Derviş, “İklim
değişikliği her ne kadar tüm insanlığa
karşı bir tehdit oluşturuyorsa da ilk ve en
ağır bedelleri ödeyecek olanlar bugünkü
ekolojik borçta hiçbir suçu olmayan
yoksullar olacaktır” demektedir.
Gerçekten de kişi başına ton CO2
miktarına bakıldığında 2004 yılı
itibarıyla Amerika 20.6, Kanada 20,
Rusya Federasyonu 10.6, İngiltere 9.9,
Fransa 6, Çin 3.8, Hindistan 1.2,
Bengaldeş 0.3, Tanzanya'nın 0.1
değerlerine sahip olduğu görülmektedir.
Hiç de adil olmayan bu duruma rağmen
iklim değişikliğinin 2 derecelik sıcaklık
artışına sebep olması, örneğin Afrika'nın
güneyinde enerjiye ulaşımı bile olmayan
600 milyon insanın aç kalmasına,
hastalıklarla boğuşmasına yol açacaktır.
İnsani Kalkınma Endeksi'nde 177 ülke
arasında 84'üncü ülke olan Türkiye'de,
kişi başına enerji tüketimi 1.18 tep ile
1.78 olan dünya ve 4.74 olan OECD
ortalamasının altındadır. Yine kişi başına
3.2 ton CO2 (2004) salımı ile 4.5 ton CO2
olan dünya ortalamasının altındadır. 226
milyon ton CO2 salımı ile dünyanın
toplam salımı içinde sadece yüzde 0.8
pay sahibidir. 6000 milyon ton olan
Amerika, 5000 milyon ton olan Çin, 1500
milyon ton olan Rusya emisyonları ile
kıyaslandığında, bulunduğu coğrafi
bölgedeki dengeler ve 70 milyonluk
nüfusunun refah beklentisi nedeniyle
Türkiye'nin henüz uluslararası arenada
yeterince tartışamadığı bazı rezervleri
olmakla birlikte, 1990-2004 arasında sera
gazı emisyonunu yüzde 74.4 artırarak
haklı taleplerini dile getirmekte
zorlanacaktır.

UNDP İnsani Gelişme Raporu 2007/2008 İklim Değişikliği İle Mücadele: Bölünmüş Dünyada İnsani Dayanışma
Sir Robert
İklim Değişikliği 12 Temel Soru, Murat Türkeş, EMO Enerji Dergisi, 3. Sayı
Eki Peel
www.worldwatch.org, State of the World 2008
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Dosya
2004 yılında toplam sera gazı emisyonunun yaklaşık olarak yüzde 81'ini CO2
emisyonu oluşturmuştur. Bunu yüzde 16
ile metan gazı takip etmiştir. Her ne kadar
diğer gazların etkileri yüksek olsa da
sonuçta oransal olarak sera gazları
içindeki CO2'nin ağırlığı değişmemektedir.

Şekil 2. Türkiye, ABD, Avustralya ve Kyoto Protokolü'ne Taraf Olmuş Bazı Ülkelerin Kişi
Başı Emisyon ve Gelir Seviyeleri
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 3 Kasım 2006, İklim Değişikliği için STK
Buluşması

SERA GAZLARI
AÇISINDAN ENERJİ
SEKTÖRÜ
Karbon emisyon envanteri, enerji,
endüstriyel prosesler, tarımsal faaliyetler
ve atık bertarafından kaynaklanan,
doğrudan sera gazları olan karbondioksit
(CO2), metan (CH4), nitrozoksit (N2O),
hidroflorokarbonlar (HFCs), perflorokarbonlar (PFCs) ve kükürt hekzaflorid
(SF6) ile dolaylı sera gazları azot oksitler
(NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler
(NMVOCs) ve karbonmonoksit (CO)
emisyonlarını kapsamaktadır.
Kyoto Protokolü kapsamındaki altı sera
gazı, sera etkisi açısından farklı etkilere

En ağırlıklı sera gazı olan CO 2
emisyonlarının ise yaklaşık olarak yüzde
92'si yakıtların yanmasından kaynaklanmıştır. CH4 emisyonlarının yüzde 59.4'ü
atık bertarafından, yüzde 32.6'sı tarımsal
faaliyetlerden, N20 emisyonlarının ise
yüzde 70.3'ünün endüstriyel proseslerden
8
kaynaklandığı görülmüştür.
Sera gazı emisyonlarında CO2 eş değeri
olarak en büyük payı yüzde 77 ile enerji
sektörü oluştururken, bunu yüzde 9'ar
paylar ile endüstriyel prosesler ve katı
atık bertarafı almaktadır. Enerji sektörü
ayrıca; 1990 ve 2004 arasında en büyük
emisyon artışının olduğu sektör olmuş ve
yüzde 124 emisyon artışı görülmüştür.

sahiptir. Karbondioksidin etkisinin bir
birim kabul edilmesi halinde, her bir gazın
100 yıllık zaman diliminde atmosferde
yarattığı göreceli etki “küresel ısınma
potansiyeli” olarak hesaplanmaktadır. Altı
temel sera gazı ve ömürleri Tablo 1'de
gösterilmektedir. İnsan kaynaklı sera
gazının toplam değerinin karbondioksit
olarak (karbondioksit eş değeri) ifade
edilmesi için bu dönüştürme katsayıları
6
kullanılmaktadır.

2004 yılında enerji kaynaklı sektörel Co2
emisyonu incelendiğinde, toplam CO2
emisyonunun yüzde 34'ünün çevrim ve
enerji sektöründen kaynaklandığı, yüzde
31'inin sanayiden atıldığı, ulaştırma
sektörünün yüzde 18'lik bir payının
olduğu ve yüzde 17'sinin ise enerji
sektörlerindeki diğer yakıt tüketiminden
kaynaklandığı görülmüştür.

Türkiye'nin hâlihazırdaki en son resmi
bildirimi olan İklim Değişikliği Birinci
Ulusal Bildirimi'ne göre toplam sera gazı
emisyonları CO2 eş değeri olarak 1990 ve
7

2004 yılları için sırasıyla 170.19 ve 296.6
milyon ton olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 1. Sera Gazları Küresel Isınma Potansiyelleri ve Ömürleri
Kyoto Protokolü
Kapsamındaki Sera
Gazları
Karbondioksit (CO2 )
Metan (CH4 )
Diazot monoksit (N2O)

Küresel

Atmosferde

ısınma

Kalma Süresi

Potansiyeli

(yıl)

1

5-200

21

12

310

114

140-12000

2->50 000

23.900

3200

CH4
16%

N20
2%

HFCs
1%

Hidroflorokarbonlar
(HFCs)
Perflorokarbonlar (PFCs)
Kükürt heksaflorid (SF6 )
6
7
8

İklim Değişikliği ve Teknoloji Uygulamaları, TTGV UNDP - GEFSGP
İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi, 2007
TUİK Haber Bülteni Sayı:197, 13 Aralık 2006, Sera Gazı Emisyon Envanteri, 1990-2004

CO2
81%

Şekil 3. Toplam Sera Gazı Emisyonunun Sera
Gazlarına Dağılımı

Alice Hamilton
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Dosya
Bu değerlendirmelerden yola çıkarak,
sera gazı emisyonunun azaltılması
denilince CO2 azaltılmasının öncelikle
anlaşılması gerektiği ve enerji
sektörünün ise elektrik sektöründe düşük
emisyonlu elektrik üretimi ve sanayide
arttırılmış enerji verimliliği önlemleri ile
CO2 azaltılmasındaki kilit sektör olduğu
görülmektedir.

Tablo 2. CO2 Eş Değeri Net Sera Gazı Emisyonlarının Sektörlere Dağılımı 1990-2004, CO2e(Gg)

Türkiye'nin Önemli Bir Yenilenebilir
Enerji Potansiyeli Var
Türkiye enerji ihtiyacı son 20 yılda
elektrikte yüzde 7-8 ve birincil enerjide
yüzde 3-4 artan bir ülke; bu nedenle
enerji tüketiminin azaltılmasında planlı
bir yaklaşım gerekmektedir. Türkiye'nin
enerji tüketiminin artışında ciddi bir
azalma ve buna bağlı olarak da emisyon
miktarında düşüş sağlamak mümkündür.
Diğer ülkelerin yaptığı gibi talep
tarafında kararlı ve hedefe odaklı bir
enerji verimliliği programı, arz tarafında
da mevcut potansiyelimizi sonuna kadar
ve hızlı bir şekilde, teknolojisini de
geliştirerek uygulayan bir yenilenebilir
enerji seferberliği; emisyon azaltmak için
temel rotadır.
Türkiye sera gazını azaltmak üzere ciddi
bir yenilenebilir enerji potansiyeline
sahiptir. Özellikle elektrik sektöründeki
yenilenebilir kaynakların yatırımının
hızla arttırılması gerekmektedir. Salt
karbon açısından bakıldığında, yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin çok
büyük avantajları vardır. Tablo 3'te
görüldüğü üzere kömürden elektrik
üretimi kwh başına en fazla emisyona
sebep olurken, yenilenebilirler nerdeyse
hiç emisyon yaratmamaktadır. Bu
nedenle eğer yeni kurulacak tesisler ile
elektrik üretiminde kömür kullanacaksak
ki zorunluyuz; ileri ve temiz teknoloji ile
öz kaynak olması şartı aranmalıdır.
Ülkemizde 2007 yılında 187755,37
Gwh elektrik üretilirken, bunun hemen
hemen tamamı hidrolikten olmak üzere
yüzde 22.2 oranında yenilenebilirden
karşılanmıştır. Türkiye'nin 48 bin MW
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Sektör

1990

2000

2001

2002

2003

2004

Enerji

132128

212546

196020

204018

218004

227430

Sanayi

13070

22232

21197

23420

24125

26448

Tarım

18473

16135

15768

14771

14796

15178

Atık
Arazi
Kullanımındaki
Değişiklik ve
Orman
(LCUF)

6386

29043

29113

28408

29357

27546

-43531

-64521

-70176

-66078

-64822

-74073

126527

215435

191923

204540

221460

222529

NET TOPLAM

Kaynak:Birinci Ulusal Bildirim- Ocak 2007(TURKSTAT, 2006)

rüzgâr enerjisinde yüzde 15 emre
dislerinin gayretleri ve gayretleri
amadelik ile 60 milyar kWh civarında
destekleyen devlet politikaları ile
elektrik üretme potansiyelini, ayrıca
mümkündür.
sadece yüzde 40 değerlendirilmiş olan
Enerji verimliliği ise “alçakta asılı
ve halen 100 milyar kWh civarında
meyve” olarak tanımlanmaktır. Karbon
hidrolik potansiyelini, 10 milyar kWh
azaltılmasında yenilenebilirden daha
civarında jeotermal enerjiden elektrik
maliyet etkin, daha az teknoloji yoğun,
üretme potansiyelini hesaba katarak ve
daha istihdam yoğun ve çok hızla sonuç
bugün için maliyeti yüksek olan güneş
alınabilecek bir önlemdir. Türkiye'de
enerjisinden elektrik üretimi imkânını
sektörlere göre yüzde 20 -50 arasında
göz önüne almaksızın; 170 milyar kWh
enerji verimliliği potansiyeli olduğu ve
civarında yenilenebilir elektrik
yüksek enerji yoğunluğu değerimizin de
potansiyelinin mümkün olduğunu
söylemek mümkündür. 2015
Tarım
Atık Bertarafı
yılında bu kapasitelerin
5%
9%
devreye girmesi durumunda
elektrik enerjisi üretiminde Endüstriyel
Prosesler
karbon yoğunluğu ciddi
9%
anlamda düşebilecektir. Bu
durum aynı zamanda bazı
ciddi avantajları da
Enerji
77%
beraberinde getirecektir.
Yenilenebilirin öz kaynak Şekil 4. Sera Gazı Emisyonlarının Sektörlere Dağılımı
olması, ağır ithal enerji
maliyetinin azaltılmasına Tablo 3. Elektrik Üretiminin Kaynağına Göre CO Emisyon Faktörleri
Elektrik Üretiminin
CO2 emisyon faktörleri
ve yıllık işletme maliyetinin
Kaynağı
(kgCO2/kWh)
de hemen hemen sıfır
0,9735
Taş Kömürü
olması elektrik maliyet0,9809
Linyit
lerinin düşmesine katkı Fuel-Oil
0,8461
sağlayabilecektir. Ancak Motorin
0,8314
tüm diğer kaynaklarda Doğal Gaz
0,5565
olduğu gibi teknolojide de Jeotermal
0,0907
0,7387
yüksek dışa bağımlılığın ve LPG
0,8248
emre amadeliğin, tabiat ve Nafta
0,0100
Rüzgâr
hava şartlarına çok bağlı
0,0036
Hidrolik (Su)
olması diğer dezavanTürkiye Ortalaması
tajlardır. Ancak bunların da (2005 üretim
0,53426
aşılması yine Türk mühen- komposizyonuna göre)
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KARBON
AZALTMANIN
MALİYETİ
“Türkiye Kyoto'ya taraf olsun?
Olmasın!” tartışmaları gündemdedir.
Türkiye, bilimsel olarak da kanıtlandığı
üzere bu global soruna çözüm için
kendisine düşen sorumlulukları
üstlenmek, çözümün bir parçası olmak ve
kendisi için bazı avantajlar sağlamak
üzere, Kyoto Protokolü'ne taraf olmalıdır.
Ama önce enerji sektörü için yol
haritasını çıkarmalı ve bu haritaya göre
2012 sonrasında alabileceği yükümlülüklerini net olarak bilerek, taraf olmak üzere
müzakereye oturmalıdır. Aksi takdirde
gelişme için gerekli alanının, fark
etmeden uluslararası güçlerce daraltıldığına şahit olabilir.
Belirli taahhütleri almanın da bir
maliyeti olduğu unutulmamalıdır. 3
Kasım 2006 tarihinde düzenlenen
“İklim Değişikliği İçin STK Buluşması”
çalıştayında, Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü

olabiliriz ve Kyoto, Türkiye için bir
tuzak haline gelebilir.

Maliyet Yoksul Ülkelerin Üzerine
Binecek
Karbon azaltmanın bir maliyeti varken,
diğer taraftan azaltmadan yola devam
etmenin maliyetinin bunun çok üzerinde
olduğu hesaplanmaktadır. Stern Raporu;
iklim değişikliği için hiçbir şey
yapmamanın da dünyaya bir maliyeti
olacağını (Türkiye için henüz bu maliyet
de hesaplanmadı) vurgulamıştır. Aslında
bu maliyet dünyada endüstriyel üretimde
yakın zamana kadar hâkimiyetini
sürdüren ve halkını refah içinde yaşatan
gelişmiş ülkelerin diğer ülkelerin sırtına
yüklediği bir maliyet olacaktır. Bu
yüzyılın ortasına doğru ekonomik
çıktılar, dünyanın değişik bölgelerinde
her yıl yüzde 5-20 arasında azalacaktır.
Örneğin 2003'teki sıcaklık dalgası
Avrupa'da 35 bin kişinin ölmesine, 15
milyar dolar tutarında tarımsal ürün
kaybına yol açmıştır ve benzer kayıplar
artık dünyanın her yerinde beklenmelidir.
Amerika'da deniz suyu sıcaklıklarındaki
yükselme dolayısıyla tayfunlarda yüzde
5-15 artış ve bunların yaratacağı tahribin
maliyetinde iki misli bir artış yine
beklentiler içindedir. Bunların pazara
yansıması ise yüzde 20 maliyet artışları

1200
1000
Maliyet ($/ton)

bunu teyit ettiği, bu konuda çalışma
yapan herkes tarafından vurgulanmaktadır. Bu süreçte özellikle nihai
sektörlerde enerji verimliliğini arttırmak;
rekabetçilik, refah artışı gibi başka
avantajları da beraberinde getirecektir.
Türkiye için en fazla 10 milyar dolar
olabileceği düşünülen verimlilik artış
maliyetinin geriye dönüşünün bunun çok
misli ile üzerinde olacağı tahmin
edilmektedir.

tarafından yürütülen ve
TÜBİTAK 104M291 numaralı
proje kapsamında desteklenen
“Küresel Isınma ve Kyoto
Protokolü: İklim Değişikliğinin
Bilimsel, Ekonomik ve Politik
Analizi” çalışmasının ilk
sonuçları sunulmuştur. Bu
çalışmada Türkiye'nin CO 2
azaltma maliyetleri senaryolar
halinde hesaplanmıştır. Şekil
5'te verilen ve daha önce bu
şekilde başka bir kuruluş
tarafından hesaplanmamış olan maliyetler, senaryolar halinde verilmiştir.
Buraya bakıldığında yıllar geçtikçe
karbon giderme maliyetinin artacağı ve
en avantajlı emisyon azaltma seviyesinin bile 2015 yılından sonra toplam 66
milyar dolar maliyeti bulacağı
görülmektedir. Buna benzer birçok
çalışmanın yürütülerek, kamuoyunda ve
bilimsel çevrelerde tartışılmasına
ihtiyaç vardır. DPT tarafından iklim
değişikliği ile ilgili hususlarda çalışmak
üzere daimi komite oluşturulmuştur. Bu
çok olumlu bir girişim olmakla birlikte,
katılımcıların yüksek uzmanlık seviyeleri ve profesyonellik ile bu çalışmalarda
yer alması gereklidir. Aksi takdirde
önümüzdeki birkaç yıl yine etkisiz ve
içeriksiz raporlardan birkaç tane daha
yazılarak 2012 sürecine hazırlanmış
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Şekil 5. CO2 Emisyonu Marjinal Azaltma Maliyetleri
Senaryo Tanımları.
CO2 -2000 CO2 Emisyonunun 2000 yılı seviyesinde sabitlenmesi
CO2 -2005 CO2 Emisyonunun 2005 yılı seviyesinde sabitlenmesi
CO2 -2010 CO2 Emisyonunun 2010 yılı seviyesinde sabitlenmesi
CO2 +%10 CO2 Emisyonunun %10'luk büyüme oranıyla sabitlenmesi
Kaynak: Kumbaroğlu, Karali, 2007. Türkiye'de Enerji-Ekonomi-Çevre Etkileşimlerinin Analizi, Böl.15- E. Karakaya (Editör)
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olacaktır ve maliyet dengesiz bir şekilde
9
yoksul ülkelerin üzerine binecektir.
SONUÇ:

İklim değişikliği küresel bir sorundur,
küresel sorunların çözümü küresel iş
birliğini gerektirmektedir. Türkiye'nin bu
sorunun dışında kalması uluslararası
politikalar ve ülke pozisyonu açısından
mümkün görülmemektedir. Türkiye,
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni
imzalayarak yolun yarısını geçmiştir.
Ancak yolun tamamı için henüz yeterli
bir hazırlığı yoktur. Bununla birlikte
Hükümet politik olarak Kyoto
Protokolü'ne taraf olma konusunda
kararını almıştır. Daha önce listeler
oluşurken, süreç içinde olmamamız
nedeniyle 2012 yılına kadar bir
yükümlülüğümüz olmayacağı yetkililerce belirtilmektedir. Ancak Protokol'e
imza koyarak, 2012 sonrasındaki dönem
şekillenirken taraf ülke statüsü ile
müzakerelere katılarak, Türkiye için en
avantajlı durum için pazarlık şansımız
olacaktır. Önemli olan Türkiye'nin halkı,
küçük sanayicisi ve büyük sanayicisi ile
olumsuz bir şekilde etkilenmeyeceği
planlarını ve bu planlara dayanan
müzakere senaryolarını bir an önce
belirlemesidir.
9

Kyoto'ya taraf olmak; Türkiye için
özellikle enerji sektöründe olumlu
anlamda evrimleşmeyi gerekli
kılacaktır. Daha verimli enerji tüketimi,
daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı,
daha ihtiyaca dönük sanayi üretimi, tüm
sektörlerin ince detayda mercek altına
alınması sonucunda, kayıt dışı
ekonominin payının azalması, yeni
alanlar için yeni meslekler ve işlerin
ortaya çıkması sonucunda istihdam artışı
gibi değişimler toplumun refahı
açısından önemlidir. İklim değişikliğinin
etkisi ile ekonomik olarak oluşacak
kayıplar, hızlanan süreci yavaşlatmak
için uluslararası anlaşmalara taraf olsun
olmasın, uluslararası arenadaki
ekonomik siyasi baskı ve yaptırımlar
Türkiye'yi istemese de zaten baskı altına
alacaktır. Bu nedenle herkesin içinde yer
alacağı toplumsal bir mutabakat ile
sektörlerimizi ve halkımızı bu yeni
döneme hazırlamak zorunludur.
Geçmişte çoğu kez olduğu gibi, atılacak
imza ve verilecek taahhütlerin
sonuçlarından etkileneceklerin haberi
olmadan yürütülen hükümet girişimlerinin, sonuca ulaşmak ve toplumsal
kabul için bu kez hiç şansı yoktur.
Dünya, iklim değişiklikleri ve bu
nedenle alınacak önlemlerin ekonomik

www.worldwatch.org, State of the World 2008
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yükü ile daha fakirleşeceği bir döneme
girmektedir. Bu nedenle Türkiye, bu
sürece en hasarsız şekilde gireceği
zekice hazırlanmış planlarını en kısa
sürede tartışmaya açmalıdır. Türk
mühendislerinin temsilcisi olarak süreci
yönlendirecek konumda olması
nedeniyle odalar, bu tür bilimsel
çalışmalarda taraflardan birisi olmalı ve
kendi çalışma gruplarının yönlendirmesi
ile sürecin ülke çıkarları yönünde
yönetilmesini sağlamalıdır.
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