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“Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen
sorumluluğun bilincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar olarak bir ekosistemin
parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip dünyaya doğma hakkı, henüz
doğmamış olan nesillerin hakkıdır. “Sürdürülebilir Yaşam” anlayışı ışığında bu
hak Anayasal güvence altına alınacaktır.”
İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi
(Ankara - 2020)
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Yedinci sayı ile merhaba…
İkinci Yüzyıl’ın yedinci sayısının ana konusu “ekosistem hakkı”. Gelecek nesiller için “Ekosistem Hakkı korunacaktır.” hedefini ortaya koyan
İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi bu hedefi şöyle tanımlamıştı: “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen
sorumluluğun bilincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar olarak bir ekosistemin parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip dünyaya doğma
hakkı, henüz doğmamış olan nesillerin hakkıdır. ‘Sürdürülebilir Yaşam’
anlayışı ışığında bu hak Anayasal güvence altına alınacaktır.”
Dünyanın en önemli sorunlarından birine dönüşen iklim sorunları ve
ekosistemle ilgili olarak bu sayıda Selin Sayek Böke “Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için ekonomide yeşil dönüşüm”, İbrahim Kaboğlu
“Çevre hakkı ve ödevi, gelecek kuşaklar için de”, Ahmet Akın “Dünya, iklim değişikliğini dikkate alarak dönüşmek zorunda”, Ali Öztunç
“Ekosistem hakkını savunmak”, Ednan Arslan “Paris İklim Anlaşması
ve Türkiye”, Murat Bakan “İklim krizinin merkezindeki ülke: Türkiye”,
Gülşah Deniz Atalar “Paris Anlaşması ve COP26 sonrası Türkiye iklim
politikaları”, İbrahim Gündüz “Altından ve petrolden değerli”, Ruşen
Keleş “İklim değişikliği ve çevre”, İvme Hareketi “Türkiye yeşil adil dönüşümü nasıl başarır”, Ali Kerem Saysel “Ekosistem Hakkı’nı anlamak
ve adlandırmak”, Nesrin Algan “Küresel iklim krizi”, Sevil Acar “İklim
krizi, iklim politikaları ve Türkiye”, İrem Daloğlu Çetinkaya “Zaman daralıyor, gezegenimiz hızla ısınıyor”, Osman Balaban “İklim krizi güçlü
yerel yönetimler olmadan çözülemez”, CHP Gençlik Kolları “İklim krizi
ve ekoloji”, Naci Görür “Bir yerbilimci gözüyle Kanal İstanbul” başlıklı
makaleleri kaleme aldılar.
Necdet Saraç “CHP ekosistem hakkı için ne diyor” başlığında CHP’nin
konuyla ilgili yaklaşımlarını derlerken, Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise “Cumhuriyet’in 2’nci yüzyılında belediyelerin hedefleri”ni kaleme aldı.
Yeni sayıda buluşmak dileğiyle…
İKİNCİ YÜZYIL Dergisi
Yayın Kurulu
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CHP Genel Sekreteri

Kapsayıcı ve sürdürülebilir
kalkınma için ekonomide
yeşil dönüşüm
YEŞİL DÖNÜŞÜM:
YAŞAMSAL BİR ZORUNLULUK
Artık kaybedecek vakit
yok. Düzenin değişmesi
gerektiği çok açık. Çünkü
bu düzen derin bir yoksulluk yaratıyor. Çünkü bu düzen çiftçiyi kazançsız, halkı
gıda güvenliğinden yoksun
bırakıyor. Çünkü bu düzen
iş ararken umutsuzluğa,
üretirken
güvencesizliğe
mahkûm ediyor. Çünkü bu
düzen rantı ve doğa talanını seçerek iklim krizinin en
yıkıcı sonuçları olan yangınlarla, sellerle, kuraklıkla
yaşamı tehdit ediyor. Bu
düzen değişmeli!
Sanayiden tarıma, ekonomik düzenin yeşili ve
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maviyi koruyacak bir bütüncül dönüşüme ihtiyacı
var. Gıda güvenliğimiz için,
sağlık hakkımız için, yaşam
hakkımızın güvencesi için
hayatın tüm renklerini koruyan bir düzen kurulmalı.
Bu değişimin bir zorunluluk
haline geldiğini yaşayarak
öğreniyoruz. Yazın Akdeniz’de yangınlar, Karadeniz’de seller hayatlarımızı
tehdit ederken, kışın Isparta’da rantçıların insafına
terk edilmiş çürük elektrik
direkleri yıkıldığında, vatandaşlarımız sert kış koşullarında soğuğa terk edildiğinde de yaşadık.
Bilim insanları da çok uzun
süredir bu uyarıyı yineliyor,
değişimin bir zorunluluk ol-

duğunun altını çiziyorlar. En
son 28 Şubat 2022 tarihli
raporunda, iklim krizinin bilimsel gerçekliklerini ortaya koyan Hükümetlerarası
İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on
Climate Change, IPCC) bir
kez daha küresel ısınmanın
1.5 dereceyi aşması durumunda sürdürülebilir kalkınmanın çok zor olacağı,
2 dereceyi aşarsa imkansız
olabileceği uyarısını tekrar
ediyor.
DEĞİŞİM BİR
ZORUNLULUK!
Bu farkındalıkla dünyada
sanayiden tarıma, enerjiden
finansa kadar ekonominin
her sektöründe pandemi
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sonrası, iklim kriziyle mücadeleyi merkezine alan böyle bir dönüşüm tartışılıyor
ve şimdilik yavaş adımlarla
da olsa hayata geçiriliyor.
Bu dönüşüm sosyal adaleti
de merkezine alan, dijital ve
yeşil dönüşümün kaldıracı
ile yeni bir kalkınma modeli olarak da çerçeveleniyor. Atılan adımlar küresel
ticareti de etkileyecek politikaları içeriyor. Özelikle
Avrupa Birliği’nin ithal ettiği ürünlerin kendi sınırına
ulaşmadan önceki üretim
ve nakliye süreçlerindeki
karbon ayak izini vergilendirme kararlılığı bu dönüşümü bizim küresel ticaretteki
rekabet gücümüz açısından
da bir zorunluluğa dönüştürüyor.
EKONOMİDE YEŞİL
DÖNÜŞÜM VİZYONUMUZ
NEDİR?
Peki, “ekonomide yeşil dönüşüm” dediğimizde neyi
kastediyoruz? Bu dönüşüm
süreci tüm dünyada “düşük
karbonlu” ya da daha iddialı bir ifadeyle “net sıfır” ekonomiye geçiş olarak ifade
ediliyor. “Net sıfır emisyon”,
ekonomik faaliyetin ürettiği
kadar sera gazını atmosferden çıkartacak adımları da
içermesi anlamına geliyor.
Dolayısı ile bu dönüşüm
hem atmosfere sera gazı
salınımını azaltacak bir dizi
değişimi, hem de var olan
sera gazı salınımını dengeleyecek faaliyetleri de
bütüncül değerlendirmeyi
mümkün kılıyor.
Üretimin yapısını dönüştürecek bu vizyon sadece
üretimin çevresel etkilerini ortadan kaldırmayı değil, bunu yaparken ortaya

çıkacak sosyal ve ekonomik etkilerin adil olmasını güvence altına almayı
da hedefliyor, hedeflemeli
de. Zaten bu bütüncüllük
olmaksızın
uygulanacak
bir dönüşüm programının
toplumsal olarak içselleştirilmesinin ve uygulanabilirliğinin de mümkün olmayacağı aşikar. Bir diğer
deyişle, sosyal adaleti de
sağlayacak adımları bütüncül bir dönüşümünün parçası yapmak gerekiyor.
Cumhuriyetimizin
ikinci
yüzyılında
gerçekleştireceğimiz büyük kalkınma
hamlemizin temel kaldıracı
yeşil, dijital ve sosyal adalete dayalı üretim olacak; ve,
bu kalkınma hamlesi içinde
yeşil dönüşüm başat bir rol
oynayacak. Neden? Çünkü
iklim kriziyle mücadelede
benimseyeceğimiz
“yeşil
dönüşüm” yaklaşımı iklim
kriziyle birlikte derinleşen
ekonomik buhrana, sosyoekonomik eşitsizliklere, sağlık, gıda ve enerji krizlerine
eşgüdümlü çare üretecek,
teknolojinin gelişimini de
zorunlu kılan geniş kapsamlı bir politika çerçevesine sahip. Bu nedenle de
ekonomide yeşil dönüşüm,
ikinci yüzyılda hep birlikte
hayata geçireceğimiz hak
temelli kalkınma hamlemizin temel kaldıraçlarından
birisi olacak. 2035’e kadar
sosyal adaleti gözeterek
kömürden çıkışın adımlarının atıldığı, 2050’de net
sıfır hedefine ulaşılan bir
dünya düzeninin parçası
olacak kalkınma hamlemiz
aynı zamanda bugün tek
adam rejimi tarafından yaşamaya mahkûm edildiğimiz ekonomik buhrandan
çıkış reçetesi de olacak.

Yeşil dönüşüm Türkiye’ye
dair ekonomik vizyonumuzun da tanımlayıcısı olarak
değerlendirilmeli. Dünyadaki gelişmeler uluslararası iş bölümünde ülkelerin
üstleneceği rollerin yeniden
tanımlanmasına yol açıyor.
2008-09 küresel finansal
krizinden başlayarak, pandemi ile hızlanan ve son
haftalarda Ukrayna savaşının da etkileriyle küresel
tedarik zincirleri değişiyor.
Uzun yıllar ucuz maliyet hesabı üzerinden kurulan küresel tedarik zincirlerinde
temel arayış ‘ucuzluktan’
ziyade ‘dayanıklılık’ olmaya
başladı. Yaşanan bu şokların tümü tedarik zincirlerindeki kırılmaları arttırdı,
bu kırılganlığın aşılabilmesi
için üretimde ve üretim ilişkilerinde dayanıklılığa öncelik veren bir anlayış hakim olmaya başladı.
Bu anlayış hem küresel tedarik zincirlerinin coğrafi
olarak kısalmasına hem de
bu zincirler içindeki iletişim
ağlarında güvene dayalı arayışların artmasına yol
açtı. Küresel üretim süreçlerinde uzak coğrafyalarda
(off-shore) üretimden komşu ülkelerde (near-shoring)
üretmeye geçişin hızlandığı, minimum stoka dayalı ‘tam zamanında (just in
time)’ üretimden ‘ne olur ne
olmaz (just in case)’ üretim
modeline geçişin belirginleştiği bu dönemde dünya
üretim coğrafyası ve biçimleri bizi de bir yol ayrımına
getiriyor: Türkiye küresel
tedarik zincirlerine ‘yabancılara ucuzluk ve sömürü’
vaadiyle mi eklemlenecek
yoksa ‘bireylerin ve şirketlerin yapabilirliğine yatırım
yaparak ve uygun kamu
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ortamını sağlayarak üretim
ilişkilerinin dayanıklılığını’
güvence altına alan bir atılımla mı? Bir diğer deyişle, üretimimizi bugün tek
adam rejiminin ucuz emek
gücü ve doğa talanı üzerinden kurduğu sömürü düzeninde mi sürdüreceğiz, yoksa sosyal adaleti ve doğayı
gözeten, verimli ve katma
değerli bir üretim dönüşümünü mü gerçekleştireceğiz? Bu sorulara vereceğimiz yanıtlar bugün içinde
bulunduğumuz ekonomik
buhranı aşma reçetemizin,
Cumhuriyetimizin
ikinci
yüzyılındaki kalkınma hamlemizin belirleyicisi olacak
vizyonu ortaya koyacak.
Bugün iktidarın tercihinin
emek ve doğa sömürüsünden, ranttan yana olduğu
açık. Türk lirasına değer
kaybettirerek, ucuz emek
gücü ve varlıklarımızın yabancılara ucuza satışı üzerinden kurulacak bir kalkınma hamlesi olamayacağı
da. Bir yandan Paris İklim
Anlaşmasını imzalayıp diğer yandan zeytinliklerin
ranta açılması uğruna feda
edilmesine karar verilmesinin de…
Zaten öyle ki, bu iktidar iklim kriziyle mücadelede en
temel uluslararası metinlerden biri olan Paris İklim Anlaşması’nı bile imzalandıktan ancak beş sene sonra,
iklim fonlarına erişebilme
kaygısı ile sınırlı bir anlayışla onayladı. Açık ki iktidar
bir kez daha sloganlarla algıyı yönetmeyi, belirsiz ve
göstermelik adımlarla iklim
krizi etiketi altında yeni rant
mekanizmaları yaratmayı
hedefliyor. Bizim vizyonumuz ise ekonominin üre-
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timde sosyal adaletli ve kalkınmacı bir ‘yeşil ve dijital’
dönüşümle refah yarattığı
bir gelecek! Üretimimizin
nasıl olacağına dair çizeceğimiz yol aynı zamanda
uluslararası ilişkilerdeki konumumuzun da tanımlayıcısı olacak. Yeşil ve dijital
dönüşümün kaldıraç olduğu bir kalkınma hamlesi ile
Türkiye coğrafi konumunun
bütün avantajlarını ekonomik refaha ve sosyal adalete dönüştürebilecek bir
geleceği de kuracak. Peki
nasıl?
Türkiye KOBİ’lerinin, sanayisinin yüksek katma değerli
üretime geçişi için mutlaka
Avrupa Birliği’ne dönük tedarik zincirlerinin bir parçası olmalı. Bu zincirlerin güçlü bir ortağı olabilmek için
de kendi sanayimizin yeşil
ve dijital dönüşümünü mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Zira, ülkemizin hacim
olarak en büyük dış ticaret
ortağı olan Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat, 2050 yılında
karbon-nötr bir Avrupa’yı
hedefliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı yalnızca bir ekoloji
metni değil, aynı zamanda
AB’nin yeni büyüme stratejisi ve uluslararası ekonomide yeni bir ticaret sistemi ve iş bölümü çerçevesi.
Sadece AB coğrafyasındaki
üretimin yeşil olmasını değil, AB sınırından girecek
tüm ürünlerin ve hizmetlerin de üretiminin yeşil olması gözetilecek. Sınırda
karbon vergisi uygulaması
ile AB sınırına gelecek tüm
ürünlerin de yeşil dönüşüm
sonucunda üretilen ürünler
olması sağlanacak, bu çerçevede üretilmeyen ürünlerden yüklü vergi alınacak.

Sınırda vergi ödeme yükünü üstlenmek yerine sınırdan geçecek ürünlerimizin
sosyal adaleti, çevre sağlığını ve verimliliği gözeten
yeşil sanayi ile üretilmesini
sağlayacak dönüşümü yapmalıyız! İşte, Cumhuriyet
Halk Partisi’nin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için
ekonomide yeşil dönüşüm
ve kalkınma vizyonu bu.
ÜRETİMDE YEŞİL VE ADİL
DÖNÜŞÜM
Yeşil dönüşüm tarımı, hizmetleri ve sanayiyi içine
alan bir bütüncül dönüşüm,
bu yazıda böylesi bir bütüncül çerçevenin sanayi kısmına odaklanıyoruz. Peki,
bu vizyon kapsamında üretimde yeşil dönüşümden
kastettiğimiz nedir? Üretim
için, sanayimiz açısından ne
anlama geliyor? Her şeyden önce yeşil dönüşümle
kalkınma bir anlayış değişikliğine işaret ediyor. Ekonomimizde uzun yıllardır
çözülemeyen kronik sorunlar yaratan, ekonomimizi kırılgan ve birçok alanda dışa
bağımlı hale getiren erken
sanayisizleşme yerine planlı sanayileşmeyle sanayide
yapısal dönüşüm modeline
geçiş tercihimizi ortaya koyuyor.
Ekonomide yeşil dönüşüm
özünde büyük bir yatırım ve
istihdam programıdır. Karbon emisyonunu düşürücü
teknolojilere, malzemelere,
üretim yöntemlerine yatırım yapılacak. Sanayide
elektriğin kullanımı değişecek. İnsan onuruna yakışır,
güvenceli ve iyi işlere, yeni
istihdam alanlarına yatırım
yapılacak. Yeni istihdam
alanları yaratılacak, işsizlik
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düşecek. Dönüşümün kaybedenleri olmamasını sosyal devletle güvence altına
alan yatırımlar yapılacak.
Yeniden dağılım ile sosyal
adalet sağlanacak.
Karbonsuz üretime geçiş
için önce üretimde kullanılan enerjinin yeşil olması
gerekiyor. Bu nedenle her
şeyden önce enerji sektöründe yenilenebilir enerjiye
geçiş, kömürden çıkış planlı
bir şekilde uygulamaya konulacak. Enerji sektöründe
rüzgar ve güneş enerjisi
ağırlıklı bir üretim kamu tarafından desteklenecek. Bu
alanda var olan teknolojilerin kullanımını ve yeni teknolojilerin gelişimini destekleyici, yenilenebilir enerji
ekipmanı üretiminde yerli
girdi payını arttırmaya yönelik kamu politikaları uygulanacak. Elektriğin üretiminde yeni teknolojilerin
kullanımına dönük, örneğin
batarya, farklı depolama
çözümleri gibi alanlarda yatırım yapılacak ve desteklenecek.
Bir yandan da karbonsuzlaşmanın parçası olarak kömürden çıkışın yol haritası
hazırlanacak. Bu hedeflerle uyumlu olarak yeni termik santral yapılmaması ve
mevcut santraller için sosyal ve ekonomik analizler
çerçevesinde sosyal adaleti
gözeterek kapatma takvimi
ve planı yapılması programımızın temelini oluşturacak. Kömürden çıkışın
yol haritasını kömür üretiminden hayatını kazanan
emekçilerle birlikte tasarlayacağız. Temel hedefimiz
salt karbondan çıkış değil,
sosyal-adaletli-karbondan-çıkış olacak. Kömür

üretiminde yoğunlaşan çalışanların ve bölgelerin geçiş süreçleri detaylı olarak
bölgesel Ekonomik Sosyal
Konsey toplantılarıyla tasarlanacak, bu planlar önümüzdeki on yılda gerçekleşecek olan bu dönüşümden
kimsenin zarar görmemesinin güvencesi olacaktır.
Dönüşümden olumsuz etkilenebilecek çalışanların,
yeni ya da mevcut sektörlerde istihdamını sağlayacak teşvik mekanizmalarını
kuracağız. Öncelikli olarak,
bu mekanizmaların etkin
kurulumu için dönüşümden
olumsuz
etkilenebilecek
çalışan profilinin demografik ve beceri özelliklerinin
detaylı olarak belirlenmesi,
her bir profil için istihdam
edilebilirliklerinin
çıkarılması ve haritalandırılmasını
gerçekleştireceğiz.
Mesleki eğitim, işbaşı eğitim
programları ve etkin sosyal
politikalar tasarlanarak istihdam ve hak kayıplarının
önüne geçilecek. Kömürden
çıkış özelinde tarif ettiğimiz
bu adil dönüşüm çerçevesi
tüm yeşil dönüşüm programında uygulanacak. Bu
nedenle, yeşil dönüşümün
istihdam ve beşeri sermaye
politikalarının oluşturulmasında uygulanacak kurumsal çerçeve çok önemli. Bu
amaçla, kamu kurumlarında
teknik kapasiteyi geliştirecek ve adil geçiş için altyapı oluşturabilecek teknik
çalışmaların
yapılmasını
sağlayacağız. En önemlisi
de, bu anlayışı yeşil dönüşümle kalkınma stratejimizin temeline oturtacak, adil
dönüşüm alanında politika
yapıcılar ile sektörlerin değer zinciri boyunca izlenecek paydaşlarının işbirliğini

güçlendirecek mekanizmaların kurulması ve işletilmesi anlayışımızı kurumsallaştıracağız.
Enerji sektörünün arzı tarafındaki dönüşüm kadar sanayi üretiminin enerji tüketiminde verimliliği gözeten
politikalarla dönüştürülmesi de şart. Hem sanayinin
kendi üretiminin enerji verimliliğini arttıracak şekilde
dönüşmesi hem de sanayi
üretiminin ve teknolojik gelişmenin enerji tüketiminde
verimliliği artıracak yenilikleri ve ürün/hizmetleri
sağlar hale gelmesi önemli. Bu amaçla sanayi üretiminde enerji tüketiminden
kaynaklanan emisyonların
azaltılmasında enerji verimliliğini ve düşük enerji yoğunluklu sektörlerde enerji
ihtiyacı için elektrifikasyonu
destekleyeceğiz. Özellikle
ağır sanayide, taşımacılıkta,
inşaat faaliyetlerinde, elektrikli aletlerde, bunlarla sınırlı olmayacak şekilde tüm
sektörlerde kendi faaliyetlerinde yenilenebilir enerji
kullanma ve enerji verimliliğine katkı yapma hedeflerine yöneltici kamu politikaları uygulayacağız.
Sanayide bu dönüşümün
adil olmasını gözetirken
hem emeğin haklarını güvence altına alacağız, hem
de küçük—orta ölçekli ve
verimlilik odaklı üreticileri korumayı hedefleyerek
rantı ve piyasalarda aşırı
yoğunlaşmayı engelleyecek
politikaları uygulayacağız.
KOBİ’lerin yeşil dönüşüm
sürecinde büyük tekeller
tarafından
yutulmaması
için özel önlemler alacak,
KOBİ’lere yönelik teşvik ve
destek paketlerini hem çev-
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resel hem de ekonomik sürdürülebilirlik ekseninde yapılandıracağız. Üretim tesis
düzeyinde doğrudan yenilenebilir enerji üretim ve
kullanımını teşvik edici politikalar, özellikle dönüşümün
tabana doğru yayılması için
KOBİ’lerin enerji verimliliğini destekleyen sistemler
geliştireceğiz.
YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN
POLİTİKA ARAÇLARI
Bu

kalkınma

vizyonunun
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gerçekleşebilmesi,
üretimin yeşil, dijital ve adil dönüşümü için hangi politika
araçlarının kullanılacağının
belirleneceği hedefler ve
bu dönüşüm kapsamında
tanımlanacak
görevlere
göre tasarlanacaktır. En temel görev tanımı ekonomimizin sağlıklı, kapsayıcı ve
sürdürülebilir bir geleceğin
güvencesi olmasını sağlayacak yeşil dönüşümün
gerçekleşmesi olacak. Bu
görevin yerine getirilebilmesi için birbirinden fark-

lı politika araçlarını farklı
amaçlara dönük kullanacağız.
Yeşil, dijital ve adil dönüşüm büyük bir yatırım hamlesidir. Dolayısıyla herhangi
bir politika aracının tasarımına geçmeden önce yatırımların yeşil olup olmadığını ölçmeyi sağlayacak bir
sınıflandırma ile başlamak
gerekecektir. Bu kapsamda ulusal yeşil taksonomi
sistemini kuracağız. Kamuda teknik bir uzman grup
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oluşturarak AB taksonomisi
ile uyumlu Türkiye taksonomisini hayata geçireceğiz.
Böylece hangi yatırım ve
faaliyetlerin teşvik edilmesi
gerektiği, vergilendirilmesi
gerektiği, kamu alımlarında
önceliklendirilmesi gerektiği, sertifikasyona veya etki
analizlerinde değerlendirilmesi gerektiğinin çerçevesi
de ortaya çıkacak.
Teşviklerin içeriğini önceden belirlenmiş koşullara
göre yapılandıracağız, yeşil
faaliyetleri ve yeşil dönüşüm görevini tamamlamayı
sağlayacak üretimleri teşvik edeceğiz. Kamu politikası olarak üretimde kalite
ve çevre standartlarının, firmaları dijital ve yeşil teknolojileri geliştirmeye ve uygulamaya yönlendirmesini
sağlayacağız. Kamu alımları başta olmak üzere talep
yönlü politikaların, Türkiye’nin öncü olabileceği yeni
teknolojilerin geliştirilmesi
amacıyla aktif olarak uygulayacağız. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi kapsamında üniversiteler ile kamu ve
özel Ar-Ge kuruluşlarında
merkezler kuracak ve bu
merkezlerde kamu tarafından belirlenmiş stratejik
alanlarda teknoloji geliştirilmesine yönelik araştırma
faaliyetlerini destekleyeceğiz.
Dijital ve yeşil teknolojilerin
geliştirilmesinde
bilimsel
bilgi yoğunluğunun fazla
olduğunu göz önünde bulundurarak, araştırma üniversitelerine,
uluslararası
araştırma ağlarına aktif
katılım için gerekli desteği
sağlayacağız.

DÖNÜŞÜMÜN
FİNANSMANI VE
FİNANSIN DÖNÜŞÜMÜ:
YEŞİL FİNANSMAN
Yeşil dönüşüm bir yatırım
programı olduğuna göre finansman da bu bütünün bir
parçası olmalı. Hem maliye
politikası araçları hem de
para ve finansal piyasa politika araçlarının yeşil dönüşüm hedefi ile uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir.
Maliye politikalarını hem
vergiler hem de kamu harcamalarını yeşil, dijital ve
adil dönüşümün finansmanına imkan verecek şekilde
tasarlayacağız.
Örneğin,
karbon fiyatlaması ve karbon vergiler yoluyla sanayide yeşil dönüşümün sosyoekonomik
sonuçlarının
yönetilmesi için program
hazırlayacağız. Bu kapsamdaki vergi politikasını enerji
yoksulluğunu engellemeyi gözeten, vergide adalet
hedefiyle uyumlu olarak
tasarlayacağız. Yeşil finansman teşvik uygulamalarının
piyasa işleyişini bozacak,
kamu mali dengesine zarar
verecek veya servet transferine ve ranta yol açacak
şekilde uygulanmasına engel olacak hukuki ve idari
düzenlemeler
yapacağız.
En kısa haliyle, yeşil bütçe
reformu yaparak bütçe kaynaklarını sürdürülebilirlik ilkelerine göre yöneteceğiz.
Sürdürülebilir finans alanında bütüncül bir yol haritası
oluşturacağız, finans politikalarını, düzenlemeleri ve
teşvikleri iklim hedefleriyle
uyumlu hale getireceğiz.
Finansal destek ve teşvikleri stratejik sektörlere (tarım,
yenilenebilir enerji, yüksek teknolojili sanayi vb.)
ve alanlara (sürdürülebilir

tarım, verimli su kullanımı
vb.) yönlendireceğiz. Yeşil dönüşümü destekleyici
para politikası ilkelerini geliştireceğiz. Bankaların iklim risklerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlamak
amacıyla denetim ve gözetim çerçevesini güçlendireceğiz. Finansman sağlanan
yatırımlara ilişkin doğrulanmış çevre verilerine erişim
için kurumlar arası entegrasyonu sağlayacağız.
SONUÇ
İklim krizi ertelenemez, yok
sayılamaz bir gerçeklik.
Yeşil dönüşüm, iklim kriziyle mücadelede yalnızca
emisyonların azaltılmasını
aşarak ilişkili tüm siyasal,
ekonomik ve toplumsal
krizlerin çözümünde önemli bir kaldıraca dönüşüyor.
Yeşil dönüşüm hak temelli bir kalkınma çerçevesinin kaldıracı olarak çağdaş
uygarlığı yakalama ve onu
aşma hedeflerimizin önemli
bir parçası. Yeşil dönüşüm,
iklim krizinin olumsuz ekonomik sonuçlarının bertaraf
edilmesi, Türkiye’nin hak
temelli dünya düzeninde
ve uluslararası ekonomide
önemli bir rol üstlenmesi,
derinleşen sosyal eşitsizliklerin giderilmesi için ülkemize hem bir fırsat sunuyor
hem de bir zorunluluk.
Yeşil dönüşümü planlamayla, görev odaklı bir stratejik
anlayışla, somut yol haritaları ve eylem planlarıyla,
bilimsel ilkeler temelinde
ve toplumsal uzlaşıya dayanarak uygulamak bir siyasal
irade meselesi. O irade de
bizlerde var. Hep birlikte
yapacağız!

Mayıs-Haziran 11

ibrahimkaboglu
ibrahimozden.kaboglu@tbmm.gov.tr

İbrahim Kaboğlu

www.ikinciyuzyildergi.com

CHP İstanbul Milletvekili

Çevre hakkı ve ödevi,
gelecek kuşaklar için de...
“İnsan, kendisine onurlu ve iyi yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir çevrede, özgürlük, eşitlik
ve tatmin edici yaşam koşulları temel hakkına sahiptir…”
(Stockholm Bildirgesi)

Çevre hakkı, uluslararası
alanda ilk kez, BM Çevre
ve Gelişme Konferansı’nın
ardından yayımlanan Stockholm Bildirgesi(Haziran
1972) ile tanındı. Sonrasında
hazırlanan ve değiştirilen
anayasalar, çevre koruması
ve çevre hakkı üzerine düzenlemeler yapmaya başladılar. Bildirge’nin yirminci
yılında gerçekleştirilen Rio
Zirvesi (Haziran 1992) de,
uluslararası çevre hukukunun gelişmesine kayda değer katkılar sağladı. Çevre
hakkı, çok geçmeden insan
hakları anlayışını etkileyerek, benmerkezci (égocentrique) anlayıştan çevre merkezli (écocentrique)
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hak ve özgürlüklere geçiş
tartışmaları başladı.
İnsan haklarının tarihsel gelişmi bakımından, kişi güvenliği çağı, sosyal güvenlik
çağı ve çevresel güvenlik
çağı ayrımı yapan uzmanlar
da oldu.
Son yarım yüzyıla damgasını vuran çevresel güvenlik
çağı, uluslararası sözleşmelere taraf olmak, Anayasa
yoluyla koruma ve yasal
düzenlemeler yapmak zorunda kalan Türkiye’yi de
haliyle doğrudan etkiledi.
Bu bakımdan, 1982 Anayasasında yer alan hükümler,
üçe ayrılabilir: çevre hak-

kını düzenleyen 56. madde,
çevreyle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan maddeler ve çevre korumasına
elverişli hak ve özgürlük ölçütleri. Hepsi aslında “kamu
yararını yansıtan ülkesel
düzenlemeler” şeklinde nitelenebilir.
KAMU YARARI: ÇEVRE VE
ÜLKE ÖLÇÜTÜ
Çevre sözcüğü en başta
Anayasa madde 56’yı akla
getirse de, çevre hakkı, dayanağını genel olarak ve en
geniş anlamında bütün Türkiye olarak ülkeye yollama
yapan maddelerde bulur ve
bunlar, kentsel ekolojik den-
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geden ormanların korunmasına ilişkin maddelere
kadar uzanır. Bu bağlamda
yer alan anayasal düzenlemeler şöyle sıralanabilir:
- Türkiye ülkesi: “Türkiye
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür”(md.3) temel kuralı ile
vurgulanan, sadece ülkesel
bütünlük olmayıp, “bütün
ülke”dir. Benzer şekilde
madde 5’teki “ülkenin bölünmezliği”, nitelikli bütün
ülke olarak yorumlanmak
gerekir.
- “Kamu yararı” gerekleri: kıyılardan yararlanma
(md.43), toprak mülkiyeti
(md.44) ve tarım, hayvancılık (md.45) gibi alanlar,
kamu yararındandır.
- Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması: Devlet,
tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar; bu amaçla düzenleyici ve teşvik
edici tedbirleri alır (md.63).
- Doğal kaynaklar: Tabii servetler ve kaynaklar Devletin
hüküm ve tasarrufu altındadır (md.168).
- Ormanlar: Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için
gerekli kanunları koyar ve
tedbirleri alır (md.169).
- Planlama: Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı,
özellikle sanayi ve tarımın
yurt düzeyinde dengeli ve
uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının
döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde
kullanılmasını
planlamak,
bu amaçla gerekli teşkilatı

kurmak Devletin görevidir
(md.166).
- Kentsel kamu düzeni: Yerleşme özgürlüğü, “sağlıklı
ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak” amaçlarıyla
yasa ile sınırlanabilir. Devlet,
konut ihtiyacını gidermede,
“şehirlerin özelliklerini ve
çevre şartlarını gözeten bir
planlama” faaliyetinde bulunur (md.23 ve 57).
Görüldüğü üzere Anayasa,
aktarılan farklı hükümleriyle kırsal-kentsel ve kültürel
çevre üçlüsünde bütünleşik
çevresel bakış lehine yorum
için gerekli ögeleri içermektedir.
Öte yandan, Anayasa’da,
“sağlık hizmetleri ve çevrenin koruması” birlikte düzenlenmiştir (md.56):
“Herkes sağlıklı ve dengeli
bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet herkesin hayatını,
beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak;
insan ve madde gücünde
tasarruf ve verimi artırarak,
işbirliğini geliştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek
elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu
ve özel kesimdeki sağlık ve
sosyal yardım kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın
bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık
sigortası kurulabilir.”
ÜÇLÜ ÇİFTE
YÜKÜMLÜLÜK: ÖNLEMEK/
KORUMAK/GELİŞTİRMEK
Devletin çevre kirliliğini
önleme, çevreyi koruma
ve geliştirme ödevi, aslında çağdaş devletin insan
hakları karşısındaki üçlü
yükümlülüğüne denk düşmektedir: saygı göstermek,
korumak ve geliştirmek.
Anayasa madde 56, bu
üçlü yükümlülüğü, çevre ve
sağlık alanında “önlemek,
korumak ve geliştirmek”
tamamlandığından,
“üçlü
çifte yükümlülük” başlığı
kullanıldı.
“Çevre kirlenmesini önlemek”, Devletin doğrudan
ve öncelikli yükümlülüğüdür. Çevreyi bozan veya
çevre üzerinde olumsuz
etkilere yol açma riski yaratan faaliyetler (planlama,
ilgili kararlar ve uygulamaya koyma) için çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) önkoşuldur. Gerçekleştirmeyi
planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol
açabilecek kurum, kuruluş
ve işletmeler, “Çevresel Etki
Değerlendirme
Raporu”
hazırlar: Bu raporda çevreye yapılabilecek tüm etkiler
gözönünde bulundurularak
çevre kirlenmesine neden
olabilecek atık ve artıkların
ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta
alınacak önlemler belirtilir.
ÇED uygulaması ve etkililik
derecesi, Devletin önleme
yükümlülüğünü yerine getirme aracıdır. Bu bakımdan, ciddi iki olumsuzluğa
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dikkat çekilmeli: ilki, ÇED
yönetmeliği üzerinde yapılan sürekli oynama, ÇED’i
etkisiz kılmaktadır. İkincisi
ise, ÇED raporu hazırlık süreci, uygulamada, ya göstermelik hale getirme çabaları öne çıkmakta ya da ÇED
raporu gereklerine uyulmamaktadır. Birçok madencilik faaliyeti ve devasa inşaat
faaliyetleri, ÇED raporuna
uyulmadan yapımı sürdürülen yatırımlar olup, bunda
siyasal irade belirleyicidir.
Bunun anlamı şu: önlemekle birinci derecede yükümlü
olan makamlar, önlemek bir
yana, çevresel bozulmanın
doğrudan müsebbibi olabiliyor. “Çevre sağlığını korumak”, Devletin, yurttaşların
ve yatırımcıların ödevidir.
Devletin koruma yükümlülüğü, çevre sağlığı ile sınırlı
olmayıp, uyumlu ve dengeli
bir çevre korumasını kapsamına almaktadır.
Aslında koruma yükümlülüğü, çevre hukukunun
farklı alanlarını da kapsar:
tarihsel, kültürel ve doğal
miras ; kıyılar, yabii servetler ve kaynaklar; ormanlar…
Bu koruma ödevi, devletin
doğrudan faaliyetlerine ilişkin olduğu gibi, özel sektör
açısından da geçerli: gerekli düzenlemeleri yapan
kamu makamları, ilgili kuruluşların etkinliklerini bu
çerçevede yerine getirip
getirmediklerini
denetler
ve kuralları çiğneyenlere
yaptırım uygular. Ne var ki
kamu makamları, bu yükümlülüklerini
gereğince
yerine getirmedikleri için,
Türkiye çevresi, koruma bir
yana sürekli yağmalanır bir
hale gelmiş bulunuyor. Öte
yandan, “Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ai-
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lesine ve diğer kişilere karşı
ödev ve sorumluluklarını da
ihtiva eder” (md.12/2) kuralı, ödev ve sorumlulukların,
yalnızca toplumsal ilişkilerde değil, doğal ortamın
korunması bakımından da
geçerli olduğu biçiminde
yorumlanmalıdır.
“Çevreyi geliştirmek”, devletin ve yurttaşların ödevidir. Madde 56’nın Devlet
için öngördüğü geliştirme
yükümlülüğü, genel dayanağını madde 5’te bulur:
“… kişinin hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli
şartları hazırlamaya çalışmak”. Çevre hakkının öznesi de “herkes” olarak belirlendiğine göre, Devletin bu
genel yükümlülüğü çevre
hakkını da kapsamına alır.
Önlemek, korumak ve geliştirmek biçimindeki üç
aşamalı yükümlülük, Devlet
adına işlem ve eylem tesis
eden kamu makamları için
olduğu kadar, onların denetimi altında faaliyette bulunan özel sektör kuruluşları
ve yurttaşlar açısından da
geçerlidir. Anayasa madde
12, yatay ilişkiler bakımından sözkonusu yükümlülüğü pekiştirmektedir. Kuşkusuz ödev-hak ikilemi,
çevre kirliliğinin önlenmesi,
ülkenin doğal dokusunun
korunması ve çevrenin geliştirilmesi konusunda bireyin konumunu pekiştirdiği
gibi, sivil toplum örgütlerinin girişimleri için de anayasal temel sağlamaktadır.

Böyle bir anayasal dayanak,
yurttaşlara ve sivil toplum
örgütlerine, doğayı bozucu etkinliklere doğrudan
müdahale hakkını verir; bu
müdahale karşısında kolluk
güçleri, “kamu düzeni” adına zor kullanamazlar. Zira
yurttaşların bekçiliğini yaptığı, “çevresel kamu düzeni”
ve nitelikli bir ülkenin bütünlüğüdür. Bu bakımdan
kamu yararı, toplum yararının ötesine geçen ve -gelecek kuşaklar dahil- ülkesel
yararı da kapsamına alan
üst bir kavramdır. Özetle
Devletin bu üçlü yükümlülüğü, ÇED ve ihtiyat (sakınım) ilkesini etkili bir biçimde uygulamaya geçirmeye
elverişli bir anayasal zemin
oluşrurmaktadır.
ANAYASAL ÖLÇÜTLERİ
EKOSİSTEME
UYGULAMAK
“Temel hak ve hürriyetler,
özlerine dokunulmaksızın
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlı olarak ve
ancak kanunla sınırlanabilir.
Bu sınırlamalar, Anayasanın
sözüne ve ruhuna, ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”
(md.13)
Bu ölçütler, anayasal hak
ve özgürlükler bütünü için
geçerli olduğundan, çevre hakkı için de güvence
oluşturur. Adı geçen ölçütlerin içeriği ve öğeleri
açıklanırken çevre hakkı
ile zenginleştirilebilir. Buna
karşılık genel ölçütler, çevre ve doğa ile ilgili (ülkesel)
haklar için kullanılırken bu
hakkın özellikleri de dikkate
alınarak özgül bağlantılar
kurulmalıdır. Bu nedenle,
çevreye ilişkin düzenleme-
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ler sırasında, bunların çevre
hakkının özüne dokunup
dokunmadığı, ölçülü olup
olmadığı, demokratik toplum ve çevre hakkı arasındaki ilişki kadar, ekolojik
denge ekseninde çevresel
demokrasiyi zedeleyip zedelemeyeceği de sorgulanmalıdır.
Haliyle, Anayasa’da ekosistemi niteleyen kavramlar, madde 13 testinden
geçirilmeli; özellikle, çevre
üzerinde bozucu etki yaratan faaliyetlerin, çevresel
denge ve uyum bakımından ölçülü olup olmadığı
ve hakkın özüne dokunup
dokunmadığı irdelenmelidir. Madde 56 bakımından,
yaşam hakkının, “sağlıklı ve
dengeli çevre” bağlamında
ihlal edilip edilmediği de
araştırılmalıdır.
“Denge ve sağlık” kavramları, beşeri varlığı aşan tür-

ler olarak hayvan (fauna) ve
bitkileri (flora) de kapsamına alır. Genel hak ve özgürlük güvencelerinden farklı
olarak ülkeye ilişkin hakların
özgül güvenceleri var mı,
eğer varsa bunlar nelerdir?
Anayasal hak ve özgürlükler kötüye kullanılamaz ve
kamu düzeni kaydı ile sınırlanabilir. Kamu düzeni genel
kaydı, amaçsal bir yorumla,
“çevresel kamu düzeni”ni
de kapsamına alır. Bununla birlikte çevre koruması,
genel bir sınırlama nedeni olarak görülebilir. Bütün
anayasal hak ve özgürlükler, “çevreyi korumak” amacıyla kayıtlanabilir.
“Ekolojik bakımdan dengeli,
uyumlu ve sağlıklı” anayasal
çevre kayıtlarında yer alan
bu kavramları, çevre hakkını
pekiştirici yönde anlamlandırmak önem taşımaktadır.
Bu bakımdan, 1982 Anaya-

sası madde 56’da yer alan
“sağlıklı ve dengeli çevre”
kavramı, güvence ölçütü olarak görülebilir. Daha
genel olarak; Anayasada
Devletin önleme, koruma
ve geliştirme ödevini etkili
kılmak için kullanılabilecek
eksen nitelikte maddeleri
de nöne çıkarmak gerekir.
Anayasanın 2. maddesinde
Cumhuriyetin nitelikleri olarak “hukuk devleti” ve “demokratik devlet”, çevresel
düzenlemelerin genel ölçütleri olarak uygulanmalıdır. Keza demokratik devlet
ilkesinin gerekleri arasında,
çevre koruma alanında büyük önem taşıyan katılımcılık da yer alır. Bu nedenle, çevreye ilişkin normatif
düzenlemeler, çevresel demokrasinin temel gereklerini yansıtmalıdır.
Öte yandan, yukarıda belirtildiği üzere, “Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölün-
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mez bir bütündür” hükmü,
ülke bütünlüğünün niteliksel olarak da korunması
gereğini içerir şekilde yorumlanmalıdır. Yine Devlet,
kişilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlama ve insanın maddi ve
manevi varlığının gelişmesi
için gerekli şartları hazırla-

16 İkinci Yüzyıl Dergi

ma yükümlülüğünü, ancak
bütünlüğünü güvence altına aldığı nitelikli bir ülkede
yerine getirebilir. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü kuralı (md.11), anayasal
düzeyde tanınan ve güvencelenen çevre hakkı açısından koruyucu işlev görür.
Yaşama hakkı (md. 17), özel

ve ailevi hayata saygı hakkı (md. 20), mülkiyet hakkı
(md. 35), çevre hakkını korumak için dayanılabilecek
hükümlerdir.
Hak
arama
özgürlüğü
(md.36) ve yargı bağımsızlığı ( md.138), “çevresel
adalet” (ekolojik adalet)
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hizmetindeki anayasal güvencelerdir. Haliyle, çevre
koruması için verilmiş yargı kararlarını yerine getirmemeyi ya da geciktirmeyi alışkanlık haline getiren
yürütme ve idare, Anayasa
Mahkemesi’nin iptal ettiği
bir yasal düzenlemeyi yeniden yasalaştıran TBMM,
şu açık hükmü ihlal etmiş
oluyor: “Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak
zorundadır; bu organlar
ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine
getirilmesini geciktiremez.”
(md.138/son)
Hak ve özgürlüklere ilişkin Anayasa maddeleri, fikir-hareket ve toplu eylem
zincirinde çevre hakkı hizmetine konulmaya elverişlidir. Ülkenin doğal, kültürel
ve tarihsel mirasını bozan
ve yağmalayan düzenleme
ve uygulamalara yöneltilen
eleştiriler, en geniş fikir ve
ifade özgürlüğünden yararlanır (md.25-26, 28 vd.).
Toplanma ve gösteri özgürlükleri ile dernekleşme hakları (md.33 ve 34), üstün
kamu yararı ereğinde çevresel değerlerin korunmasına yönlendirilir.
DEVLETİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
VE YURTTAŞ HAKLARI
Anayasa’yı bir bütün olarak
yorumlama gereği, iki bakımdan önemlidir: birincisi,
1982 Anayasası, genel olarak hak ve özgürlükler lehine yorum ve uygulama yönünde zorlanmalıdır. İkincisi
ise, 1982 Anayasası, geçirdiği değişiklikler gözönüne
alınarak ama aynı zaman-

da uluslararası sözleşmeler
ışığında
yorumlanmalıdır.
Hepsi birlikte, geriye götürülemezlik ilkesinin önemini
ortaya koyar. Geriye götürülmezlik ilkesi, çevre hukukunun bir genel ilkesi olup,
var olan durumun gerisine
götürecek düzenleme ve
faaliyetlere olanak tanınmaması anlamına gelir. Örneğin, park veya bahçe adı
altında düzenleme, ilgili doğal alanın ekosistemini bozacağından çevre hukuku
ilkelerinden yararlanamaz.
Demokratik toplum, ölçülülük ve hakkın özü ölçütleri,
kamu yararı ve ülkenin bütünselliği bağlamında, geriye götürülemezlik ilkesinin
anayasal dayanakları olarak
yorumlanabilir.
Ekosistem
bileşenlerinin
yansıttığı çevre hakkının
özü nasıl zedelenir?
- flora/fauna/ homo sapiens, arasındaki denge,
(yaşamın başlıca bileşenleri
olarak) bozulduğu zaman
özüne dokunmuş demektir.
Örnerğin, ormanlık bir alanda yapılacak maden istihracı, ilgili ormandaki “yaşam
bileşenleri” olarak üçlü ilişki
dengesi (ekosistem) bozulacaksa, çevre hakkı özüne
dokunulmuş demektir.

Torba yasa ile yapılan düzenleme, çevre mevzuatının saydamlığı bakımından
daha baştan, çevresel hakları ve üstün kamu yararını
zedeleyici olduğu için sakattır.
Bu gözlemler, çevresel anayasa hukukunun yalnıızca
Anayasa’da yazılı olan kurallardan ibaret olmadığını,
onların yorumu ve uygulanması ile birlikte bir bütün oluşturduğunu gösterir.
Çevre alanında kaydedilen
kazanımları zedeleyici düzenlemeler, geriye götürülmezlik ilkesi ile bağdaşmayacağından,
bütüncül
yorum, önemli ve gereklidir.
Yükümklülüklerini
yerine
getirmeyen kamu görevilierine karşı, bütünleşik çevre
koruması ereğinde barışçıl
yurttaş eylemleri, -aynı zamanda gelecek kuşaklara
karşı- hak ve ödev birlikteliğinde güçlü bir korumadan
yararlanır ve hiçbir biçimde
cezalandırılamaz.
Stockholm
Bildirgesi’nin
50. Yılında bu konuları daha
yoğun bir biçimde tartışabilmek umuduyla…

Bu çerçevede yasal düzenlemelerde;
***
- Sınırlama kayıtları elden
geldiğince dar, güvence kayıtları ise geniş yorumlanmalıdır.
Bu bakımdan, çevre ve doğaya ilişkin yasal düzenlemeler, “açık, öngörülebilir
ve ulaşılabilir” olmalıdır.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamar için şu yeni yayına bakılabilir: İbrahim Ö. Kaboğlu
ve Nihan Yancı Özalp, Çevre Hakkı, Tümüyle Yenilenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Tekin y., Haziran 2021,
s.63-81.
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CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Dünya, iklim değişikliğini dikkate
alarak dönüşmek zorunda
Dünyada klasik kalkınma
kavramı, doğal kaynakların
tükenmesi, nüfusun artması, iklim değişikliği ve çevre
sorunları ile de birleşerek
yerini “kapsayıcı-sürdürülebilir ve sosyal kalkınmaya”
bırakmıştır.
İklim değişikliği, hızlı sanayileşme ve fosil bazlı yakıtların yoğun kullanılması
sonucu atmosferdeki sera
gazlarının artışından kaynaklanmakta olup, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için aşılması
gereken bir zorluktur. Özetle, iklim değişikliği sadece
bir çevre sorunu değil; ciddi anlamda bir kalkınma ve
güvenlik problemi olarak
kabul edilmektedir. Yeşil
Ekonomi artık dünyada dijitalleşme ile birlikte yeni küresel trend haline gelmiştir.

18 İkinci Yüzyıl Dergi

TÜRKİYE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNDEN
EN ÇOK ETKİLENECEK
ÜLKELER ARASINDA YER
ALIYOR
Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli tarafından yayınlanan son İklim Raporu’na
göre, Türkiye, içinde bulunduğu Akdeniz Havzası,
Avrupa’da iklim değişikliğinden en çok etkilenecek
bölgelerden biridir. Dolayısıyla acil olarak sera gazı
salımları azaltılmalı ve iklim
istikrarının sağlanabilmesi için mevcut politikaların
iklim değişikliği mücadele
planları ile uyumlu hale gelmesi gerekmektedir.
2021 yılında ülkemizde çıkan orman yangınları ile
iklim değişikliği arasında

bire bir ilişki bulunmaktadır. Türkiye’de 2021 yılında iklim değişikliği kapsamında Doğu Karadeniz’de
yaşanılan seller, deniz salyası: müsilaj sorunu, kuraklık ve yaşanılan yangınlar
AKP Hükümetinin 20 yıldır
Türkiye’yi iklim değişikliği
gerçeğinin uzağında yönetmesinin bir göstergesidir. Doğa affetmiyor. İklim
değişikliğini dikkate almayan HES projeleri, inşaat ve
madencilik projeleri doğayı
tahrip ediyor, felakete dönüşüyor.
PARİS İKLİM ANLAŞMASI
VE TÜRKİYE
2015 yılında Fransa’nın Paris kentinde gerçekleşen
Paris Zirvesi sonucunda Paris Anlaşması kabul edilmiş,
bütün dünyayı ilgilendiren
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önemli kararlar çıkmıştır.
Anlaşma, 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı
emisyonlarının yüzde 55’ini
oluşturan en az 55 tarafın
anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Ülkemiz de Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York’ta düzenlenen
İmza Töreni’nde 175 ülke ile
birlikte imzalamıştır. Ancak
anlaşmayı onaylamak için
tam 5 yıl beklemiştir. Anlamlı bir gerekçe olmadan
İktidarın vizyonsuzluğu ile
5 yıl kaybedilmiştir.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN
TÜRKİYE’DE SORUMLU
Türkiye iklim değişikliğinden kendini sorumlu hissetmiyor gibi, ancak gerçekler
farklıdır. Türkiye’nin kişi başına sera gazı emisyonun
artış hızında dünyanın en
başta gelen ülkeleri arasında olduğunu gösteriyor.
Türkiye’de kişi başına sera
gazı emisyonu 1990’da 3.82
ton/kişi düzeyinde iken
2018’de ise 6.10 ton/kişi
oranına yükselmiştir.
Bu
yaklaşık iki misli artış anlamına geliyor. 2019 küresel
emisyon paylarını değerlendirildiğinde Türkiye’nin
küresel emisyonlar içindeki
payı yüzde 1,12; yani yüzde
1’in biraz üzerindedir. Bu
oran ile dünya sıralamasında Türkiye 15’inci durumdadır.
TÜRKİYE’NİN NET
KARBON SIFIR KARNESİ
NASIL
1. Ülkelerin “Niyet Edilen
Ulusal Katkı Beyanlarını”

oluşturması ve bu beyana
göre 2050 yılına göre ülke
ekonomisini “karbon net sıfır” düzeyine nasıl taşıyacağının beyanı şeklinde olması gerekiyor.
Türkiye’nin 2015 yılında Paris İklim Zirvesine sunduğu
“Niyet Edilen Ulusal Katkı
Beyanı” çok yetersiz bulunmuştur. Öncelikle anlamlı
şekilde bu beyanın güncellenmesi ve azaltım stratejisinin oluşturulması gerekiyor.
Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterliği de “Türkiye’den
tutarlı emisyon azaltım yol
haritası” bekliyoruz açıklaması yapmıştır.
2. Netkarbon sıfır olacağımızı kanuni şarta bağlamamız gerekiyor. İklim yasası
hazırlanmasına ve bunun
parlemontoda onaylanmasına gerek var. Dünyada
Almanya, Avrupa Birliği,
Japonya, İngiltere, Fransa,
Macaristan, Kanada 2050
yılında net karbon sıfır olacağını
kanunlaştırmıştır.
Hatta, İsveç 2045 yılında
karbon net sıfır olacak şeklinde kanun yapmıştır. Türkiye’de iklim ile ilgili bir kanun bulunmamaktadır.
3. Daha sonrada 2050
Net Karbon Sıfır hedefine
odaklanması, iklim kanunu
çerçevesinde sanayi, ulaştırma, tarım, enerji, ticaret
gibi her alanda dönüşüm
yapması gerekmektedir. Bu
iş söylemle değil eylemle
olmalıdır.
Önümüzdeki
birkaç
yıl
çok kritiktir ve Türkiye’nin
2030’a kadar emisyonları yüzde 55 azaltması ge-

rekiyorsa bugün harekete
harakete geçmesi gerekmektedir. 55’e Uyum paketi, Avrupa’nın üzerinde çalıştığı bu kilit öneme sahip
bir paket. Avrupa bu paket
ile karbon salımları fiyatlandırılacak ve salımların azaltılması için çekici teşvikler
sağlayacaktır. Bu kapsamda AB’nin sanayi, tarım,
enerji ve tüketici davranışlarını dönüştürmek amacıyla iklim değişikliği ve çevre
kirliliği sorunlarıyla mücadele doğrultusunda bütüncül yeni bir strateji izlemeye
hazırlanmaktadır.
Karbon Net Sıfır için her ülkenin çözümü farklı olmalıdır, biz bu sebeple terzi
usulü bir yol haritasına ihtiyacımız var diyoruz. Karbon Net Sıfır Yol haritası
her ülkenin mevcut karbon
yoğunluğuna, enerji üretimindeki fosil yakıt oranına
ve sanayisindeki enerji ve
karbon yoğunluğu dikkate
alınarak yapılmalıdır. Türkiye kişi başı emisyonlar
açısından ciddi derecede
yüksek değil, ancak bizim
sanayimiz, ekonomimiz ile
kirletici faktörler arasındaki
ilişki çok yüksek… Türkiye
gibi bir kalkınma gereksinimi olan bir ülkeden beklenenle, İngiltere, Kanada
veya Almanya gibi kalkınmasını tamamlamış ülkelerden beklenenler aynı değil.
Bizim ülke olarak Karbon
net sıfır yolunda mevcut
sanayimizi mevcut ekonomimizi fosil ağırlıklı enerjiden nasıl arındıracağımız
çok önemli. Öyle bir kalkınma modeli uygulanmalı ki,
kalkınırken hem enerji yoğunluğu azalmalı hem fosil
yakıtlardan enerji üretimi
ve tüketimi azalmalıdır.
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Türkiye, 16 Temmuz 2021
tarihinde Resmi Gazete’de
Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırlıkları konusunda bir
genelge yayımlamıştır. Hükümet konuyu sadece AB
ile ticaret olarak görüyor
olmalı ki, Yeşil Mutabakat
Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması konusundaki koordinasyon rolünü de Ticaret Bakanlığına
verilmiştir. Bu dökümanda
karbon net sıfır konusunun
en önemli mihenk taşı olan
“ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ” konusunda bir açıklama yoktur, Türkiye’nin nasıl karbon
net sıfır olacağına dair yol
haritası yoktur, planı yok,
program yoktur, konu söylemden ibarettir. Söylemlerle iklim değişikliği yönetilemez.
Enerji Bakanlığı ise 2021
sonunda “Enerji Dönüşüm
Dairesi Başkanlığı” kuruyor.
Enerji dönüşümünün iklim
değişikliği kapsamında yapılması, başta kömür olmak
üzere fosilden çıkış eylem
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planlarına dayanmasına gerek vardır, Enerji Bakanlığı
eyleme geçmek yerine daire başkanlığı kurarak çözüm
arıyor. Ayrıca, ülkenin iklim
değişikliği ve yeşil mutabakat ile uyumlu enerji arz
güvenliğini de dikkate alan
Enerji Dönüşümü Modellemesine ihtiyaç bulunmakta
iken, Enerji Bakanlığı sadece arz güvenliği konusuna
odaklanmış. Demekki 20
yıllık iktidarlarında bırakınız enerji sektörünün Paris
İklim Anlaşması ile uyumlu
hale gelmesini, enerjide arz
güvenliğini
sağlamaktan
acizler..

Sınırı Düzenleme Mekanizması (KSDM) ilk olarak 1
Ocak 2023’ten itibaren çimento, alüminyum, gübre,
elektrik enerjisi üretimi ile
demir ve çelik alanındaki
ürünlerinin ithalatında uygulayacağını ilan etti. Uygulama kapsamında birlik
ülkelerine ihracat yapmak
isteyen üreticilerin kendi ülkelerindeki ve varsa üçüncü
ülkelerde yaptıkları üretim
bilgilerini kapsayan merkezi bir veri tabanı kurulacak.
Gerekli adımlar ivedi olarak
atılamazsa 2023 yılından
itibaren Türkiye’nin ihracatı
çok etkilenecektir.

YEŞİL MUTABAKAT VE
KARBON NET SIFIR ACİL
ELE ALINMALI

Görüldüğü üzere, bizim Avrupa Yeşil Mutabakatı’na
gereken uyumu sağlamamız hem AB’ye ihracatımızda
rekabetçiliğimizin
korunmaya devam etmesi
açısından hem de küresel
değer zincirlerindeki yerimizin korunması ve geliştirilmesi açısından çok büyük
önem taşıyor.

15 Mart 2022 tarihinden itibaren KARBON NET SIFIR
çok kritik bir unsur oldu.
İhracatımızın önemli kısmını Avrupa’ya yapıyoruz,
Avrupa Konseyi tarafından
15 Mart 2022 günü yapılan
açıklamaya göre Karbon
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
KARBON NET SIFIR ARTIK
BİR EKONOMİ MODELİDİR
İklim değişikliği artık tüm
iş yapış şekillerini yeniden
yapılandırıyor ve buradaki
baş oyuncu da “enerji”dir.
Enerji sektöründe büyük
dönüşüm
olacak
diyoruz, bunun arkasındaki en
önemli gerekçe ise, iklim
değişikliği gerçeğidir”. Öyle
ki, iklim değişikliğine sebep olan emisyonların yüzde80’i enerji sektörü kaynaklıdır. Dolayısıyla, dünya
artık temiz enerjiye geçişi
hızlandırmadan iklim konusunun çözülmeyeceğinde
mutabıktır.
Paris İklim Anlaşmasının
hedeflerine, dünyanın mevcut durum karnesine baktığımızda ise, durum çok iç
açıcı değildir:
• Sanayileşmenin başlamasıyla birlikte dünyada sıcaklık 1,1 C artmış durumdadır.
• Paris İklim Anlaşmasını
onaylayan ülkelerin taahhütleri tutarsa dünyadaki ısı
artışı 1,8 C olacaktır.
•
İklim
değişikliğindeki
amacın ise küresel artışı 1,5
C ile sınırlamak idi.
Bu rakamlar, bizlere küresel
ısınmayı 1,5 C derecede tutabilmek için 2030 ve 2050
yılına kadar olan süreçte
çok farklı bir enerji dönüşümünü gerçekleştirilmesi
gerektiğini net ifade etmektedir. Eğer bu dönüşüm olmazsa, iklim değişikliği etkilerini daha sık ve yoğun
görmeye, yaşamaya başlayacağız. Küresel sıcaklık artışını 2 C derecenin altında

tutmayı ve 1,5 C derecede
sınırlandırmayı amaçlayan
Paris Anlaşması, bu amaca
taraf ülkelerin kendilerinin
belirlediği, bağlayıcı olmayan gönüllü azaltım hedefleri ve eylemleri yoluyla
ulaşmayı öngörüyor. Anlaşma içinde ülkelerin 2015’te,
2030 için ilan ettikleri katkıları daha yüksek hedeflerle güncellenmeleri gerekiyor. Konvansiyonel enerji
dünyasında neler oluyor?
Çok hızlı bir şekilde başta
kömür daha sonrada doğalgaz olmak üzere bu iki klasik enerji kaynağının yerini
temiz enerji alacak. Fosil
yatırımlar, artık yatırımcılar
için yüksek çevresel-sosyal
ve iklim riski taşıyor olacak,
bu yatırımların risk maliyetleri artacak. Ve artık finans
sektörü bu yatırım kalemlerini finanse etmeyecek.
Dünyayı 1,5 °C’ye doğru yol
aldırmak temiz enerjiye yapılacak yatırımları artıracak,
global yatırım projeksiyonları 2030 yılına kadar yıllık
4 trilyon ABD doları yatırım büyüklüğünden bahsediliyor. Nitekim sadece
Avrupa Yeşil Mutabakatı
çerçevesinde AB Bütçesinden 2030 yılına kadar Yeşil
Dönüşüm yatırımları için
ayrılması planlanan tutar
1,8 trilyon dolar civarında.
ABD’de önemli bir bölümünün doğrudan ya da dolaylı
olarak Yeşil Dönüşüm yatırımlarına gitmesi hedeflenen bütçe de trilyon dolarlar mertebesinde. Sözünü
ettiğimiz büyüklükler kamu
kaynaklarından yapılması
planlanan yatırımlar, daha
fazlasının özel sektörden
geleceğini de dikkate almak gerekir.
2050 Net Karbon Sıfır Eko-

nomi Modelinde, elektrik
kullanımı sadece ısıtma-aydınlatmanın ötesine geçecektir. Ekonominin tüm
sektörlerinde elektrifikasyonu göreceğiz. Elektrifikasyon sistem verimliliğini
artırmaya olanak verir ve
ihtiyaç duyulan elektriğin
yenilenebilir kaynaklardan
sağlanması koşuluyla enerjiyi son tüketen sektörlerde
yenilenebilir enerji payını
yükseltir. Otomasyon, ulaştırma ve ağır sanayi sektörlerinde mevcut fosil yakıtlar
yerine geçecek. Ez cümle,
daha temiz, daha verimli ve
karbon emisyonu olmayan
elektrik enerjisi konvansiyonel fosil enerjinin yerini
alacak. Enerji depolama
alanındaki inovasyonlar ve
hidrojen
teknolojisindeki
-özellikle yeşil hidrojengelişmeler, elektriğin demir-çelik başta olmak üzere
enerji tüketimi yüksek ağır
sanayi sektörlerinde kullanımını daha da hızlandıracak. Tüm bunlar bugünkü
enerji-sanayii düzleminden
çok farklı bir yere evrilileceğini göstermektedir. Tüm
bu değişimlere ayak uyduracak yeni bir enerji ekosisteminin dizayn edilmesi
gerekiyor.
TÜRKİYE’Yİ NELER
BEKLİYOR?
• Temiz teknoloji gelişmelerinde, AR-GE ve inovasyon
çalışmaları, hidrojen, karbon yakalama ve batarya
çalışmalarında artış görülecektir.
• Enerji verimliliği sanayiiden binalara geniş perspektifte uygulanacak, tasarım-inşaat aşamalarında
dikkate alınacaktır.
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Diğer yandan özellikle güneş teknolojisindeki hızlı
gelişmeler hanehalkı ölçeğinde çatı tipi güneş sistemlerinin hızla fizıbıl hale
gelmesinin önünü açıyor.
Sanayi, ticaret, kamu binaları dışında müstakil binalardan çok konutlu binalara
küçük ölçekli tüketicilerin
de aynı zamanda üretici
haline geldiği “türetici”lere
(prosumer) dayalı iş modellerinin geliştiğini göreceğiz.
Söz konusu gelişim artan
elektrifikasyonla
birlikte
elektrik iletim ve dağıtım
altyapısında
esnekleşme,
dijitalleşme ihtiyacını artırırken talep tarafı katılımı
gibi iş modeli esnekliklerini
de uygulanabilir hale getirilmelidir.
AK İktidarı, 2021 ve 2022
başında yaşanılan enerji arz
güvenliği sorunları ve 20
yıl boyunca izledikleri sürdürülebilir olmayan enerji
politikaları sonunda, EPDK’nın 10 Mart 2022 tarihli
toplantısında “10 kW kadar güneş enerjisine dayalı
elektrik üretim tesislerine
ilişkin usul ve esaslar revize edilerek, bu kapsam 25
Kw kadar geçerli hale getirilmiştir. Güneş enerjisinde
dünyadan bu kadar negatif ayrıldıktan sonra geç bir
karardır.
Dünyada yeni bir dünya
enerji sistemi kuruluyor,
hatta enerji salt bir sektör
olmaktan çıkıp başlı başına
bir ekonomi haline gelirken
enerji tarafında 3 temel kısıtımız var:
1. İklim değişikliği: Paris İklim Anlaşması gereklilikleri
temiz ve karbonsuz enerji
sistemini gerektiriyor. Avru-
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pa Birliği Yeşil Mutabakatı
konuyu başka bir düzleme
taşırken, yaşanılan pandemi sonrasında enerjiye
olan talep tek başına enerjinin dünya piyasalarındaki
ekonomik dengeleri nasıl
değiştirebileceğini gösterdi-hali hazırda da yaşıyoruz.
2. Arz güvenliğinin sağlanması: Enerjide emre amadeliği 2050 yılında sıfır
karbon(net zero olmayı)
hedefini de gözeterek sağlamak durumdayız.
3. Enerjinin maliyeti: Ekonomik maliyetli, ulaşılabilir,
rekabet üstünlüğü yaratabilecek, esnek bir enerji
ekonomisinin
yaratılabilmesi.
Ülkemizde izlenilen enerji
politikalarını yukarıdaki üç
başlıkta da değerlendirdiğimizde geldiğimiz nokta
yeterli değildir. İşte bu 3
dinamik ekseninde de baktığımızda, karbon net sıfır
enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için güneş enerjisi
bize müthiş bir fırsat sunuyor. Ülke olarak güvenilir ve
ekonomik bir enerji tedarik
altyapısını
sağlayabilmek
ve tam entegre- dijitalize
bir enerji piyasası kurgulayabilmek özel ve kritik
önem arz etmektedir.
Ülkemizin güneş enerjisi
potansiyelini iyi değerlendirebiliyor muyuz, maalesef
hayır. İktidarın enerji konusundaki tercihi, desteği
yıllardır fosil yakıtlar yana
olmuştur. Güneş teknolojilerine daha çok yatırım
yaparak, güneş enerjisini
destekleyerek, önceliklendirerek ve hatta teşvik ede-

rek, ülkemizin zamanında
kaçırdığı sanayide teknolojik üstünlük rüzgarını güneş
enerjisi özelinde yakalayabiliriz. Bu gerçekten mümkün. Güneş teknolojisini
henüz gelişmeye devam
ediyor ve bu alanda Türkiye pozitif anlamda farklı bir
konuma ulaşabilirdi, ancak
olamadı.
EPDK resmi verileri ile Kasım 2021 itibari ile Türkiye
kurulu gücü 99.050 MW,
bunun sadece 7.659 MW
güneştir. Bu gelişmenin
önemli kısmı son 5 yılda
gerçekleşmiştir. 2016 yılında 833 MW olan kurulu güç,
5 yılda 7.700 MW’lar mertebesine ulaşmıştır. Güneş yatırımlarının desteklenmesi,
önceliklendirilmesinde İktidar sınıfta kalmıştır. Halbuki
bu konuya duyarlı, bu alana yatırım yapmak isteyen
maliyetlerinin
teknolojik
gelişmelere paralel düşmesi burada en önemli unsur
olmuştur. Onca yatırımcı olmasına rağmen yönetimin
tercihi fosil bazlı santraller
olmuştur.
Dünya güneş sektörüyle
aramızda uçurumlar var!
Dünyada bu rakamlar çok
farklı noktalarda, Almanya
mevcutta 50.000 MW olan
kurulu gücünü 2030 yılında 2 kat artırarak 150.000
MW çıkarmayı hedeflemektedir. Çin, son 20 yılda
253.000 MW kurulu güce
ulaşırken, Longi, Trinasolar
ve Suntech gibi bu alanda
üretim yapan küresel güneş enerjisi tedarik zincirinin yüzde60’ından fazlasını
kontrol eden dev firmaları
ile global lider konumuna
geçmiştir. Ve Çin’in 2030
hedefleri arasında bu kuru-
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lu gücünü 2 katın üzerinde
artırma hedefi olduğunu da
belirtmek isterim. 2050 net
sıfır hedefine ulaşabilmek
için Türkiye’nin öncelikle
güneş odaklı bir enerji dönüşüm yol haritasına ihtiyaç vardır. Türkiye şu anda
en az 20 bin MW güneş
enerjisi üretimine ulaşmış
olmalıydı. Türkiye’nin güneş
enerjisini yeni bir ekonomik
büyüme ve kalkınma aracı
olarak görmeye ihtiyacı var.
Türkiye’de güneş potansiyelinin sadece yüzde 3’ünü
kullanmaktadır. Güneşi sadece özel yatırım alanlarında değil, iş, konut, kamu
çatılarında kullanılmalıdır.
Güneş enerjisini uygula-

mada model değişikliğine
ihtiyaç bulunmaktadır. İklim değişikliği yönetiminde,
temiz ve yeşil enerji dönüşümünde başarılı olabilmek
için uluslararası yatırım ve
uluslararası finansta da başarılı olunmaladır. Hem ülkenin kalkınması için sıfır
karbon emisyonlu enerji ihtiyacı sağlanırken, aynı zamanda buradan bir sanayi
kolu yaratmak, ihracat kalemi oluşturmak mümkün.
Tüketicilerin de üretici haline geldiği yeni uygulamaları, iş modellerini göreceğiz.
Bu gelişmeler daha ileri değişimlerinde olmasını tetikleyecektir, elektrifikasyonla
birlikte elektrik iletim ve

dağıtım altyapısında esnekleşme ve yoğun dijitalleşme
gibi.
Güneş enerjisi Türkiye için
başka bir özel ve katma
değerli anlam da içeriyor:
Biz ülke olarak termik, hidroelektrik, rüzgar ve hatta
jeotermaldeki teknoloji geliştirme fırsatını maalesef
kaçırmış bir ülkeyiz. Ancak
güneşte bu fırsatı hala yakalayabiliriz. Güneş enerjisi
en ucuz yatırım maliyetli
enerji. Yatırım maliyeti birçok pazarda en ucuz enerji.
Yatırım maliyeti düşük olduğu için tüketici tarafında da enerji harcamalarının
düşürecek ve emisyonları
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Güneşten hem enerji ihtiyacımızı karşılarken, bu alana
yapacağımız teknoloji yatırımları, AR-GE çalışmaları
ile Türkiye güneş konusunda bir teknoloji üssü olabilir. Bu ilerlemeyi sağlayacak
genç ve iyi eğitimli iş gücümüzün olması da çok büyük bir fırsat. Dolayısıyla bu
konunun ihracatını da yapabilmek ülkemizin katma
değerli, yüksek faktör verimli kalkınmasına da destek olacaktır. Bunun sosyal
getirisi ise nitelikli istihdam
yaratılması olacaktır.
Elektrik sisteminde üretimle ısıtma ve ulaştırma sektörlerinin
elektrifikasyon
yoluyla eşleştirilmesi, 2030
yılında Türkiye’nin toplam
elektrik üretiminde rüzgâr
ve güneş enerjisi payını
yüzde 30 seviyelerine getirerek, elektrik sisteminin
daha güçlü, güvenilir ve
esnek bir hale getirilmesini
sağlayabilir.
İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNİN
ELEKTRİK ÜRETİMİNE
ETKİLERİ GÖRÜLÜYOR
Türkiye’nin elektrik üretimi
2021 yılında 331,491 GWh
olmuştur. Elektrik üretiminde hidroelektriğin payı
2019 yılında yüzde 29 iken
2021 yılında yüzde 17’ye
düşmüştür. Bu durum iklim değişikliği kapsamında
yaşanılan kuraklık sebebiyle oluşmuştur. Bu durum
EUAŞ tarafından gerçekleştirilen üretim rakamlarına
yansımıştır. Bu durum sürpriz değildir, iklim değişikliği
etkilerini yağış azalmaları
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veya ani yoğun yağışlar, kuraklık, ani çıkan yangınlar
olarak göreceğiz. Önemli olan bu etkileri dikkate
alan, bu iklim değişikliğine
adapte olabilen, 2050 yılında enerji sektörü kaynaklı
tüm karbon emisyonlarını
sıfırlayan bir enerji ve ekonomik kalkınma modelini
kurgulayabilmektir.
AKP, 2002 yılında iktidara
geldiğinde Elektrik Piyasası Kanunu yeni devreye
girdiği ve 1996-1997’li yıllarda başlayan Yap İşlet Devret (YİD) ve İşletme Hakkı
Devri (İHD) kapsamındaki
yatırımların tamamlandığı
döneme denk gelmektedir.
Ekonomik kriz dolayısıyla
elektrik talebinin gerilediği ve YİD yatırımlarının da
devreye girmesiyle “enerji
üretiminin bir kriz olmaktan
çıktığı” dönemde AKP iktidar olmuştur. 2002 yılında
kamu tarafındaki toplam
kurulu güç 21 bin 680 MW
iken, YİD veya otoprodüktör (kendi ihtiyacını karşılamak üzere üretim yapan)
kapsamındaki toplam özel
sektörün sahip olduğu kurulu güç ise 10.165 olmak
üzere
toplamı
yaklaşık
32 GW’dır. Bu miktarın 12
GW’lık kısmı 1960’lardan
itibaren yapımına başlanılan hidroelektrik santralleridir. Yani AKP İKTİDARA
GELDİĞİNDE
Türkiye’nin
kurulu gücünün yüzde38’i
yeşil enerjiden oluşmaktaydı.. Eski Türkiye’de yeşil
enerji vardı, hem de doğayı,
ekolojiyi, dereleri vadileri
yok etmeden yapılmıştı.
20 yıllık süreçte Türkiye’nin
kurulu gücü 32 GW’dan
100’lara artmıştır ve yenilenebilir enerjide bir mer-

tebe kaydedilmiştir, ancak
yenilenebilir enerjide gelinen yer hiç yeterli değildir. Rüzgarda ve özellikle
güneşte sınıfta kalmıştır.
Bu dönemde, hidroelektrik
santrallerin de kurulu gücü
12.000 MW seviyesinden
30.000 MW seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde söz
konusu yeni hidroelektrik
santral kapasitesi kadar da
doğal gaz santrali (~18.000
MW) kurulmuştur. Elektrik
üretiminde karbon emisyon ağırlığı ithal ve yerli kömüre dayalı termik santral
yatırımları da devam ettiği için yükselmeye devam
etmektedir. Enerjide dışa
bağımlılığın
azaltılması,
enerji üretiminin yenilenebilir kaynaklara dayanması,
enerji verimliliği uygulamalarının geliştirilmesine,
“enerji dönüşümü”nde yol
alınamamıştır.
Enerji konusunda Türkiye
artık bir yol ayrımındadır.
CHP İktidarında sadece iklim değişikliğini dikkate alarak yapacaklarımızdan öne
çıkanlar:
1. İklim değişikliği kapsamında enerji üretiminde
fosil kaynakların payı azaltılacak, yenilenebilir enerji
kaynaklarından enerji üretimi artırılırken bu alanda
yerli teknoloji desteklenecektir.
• Çevre ve ekosistem önceliklendirilecektir, amaç çevreyi gözeterek enerji üretimi olacaktır.
• Enerji üretiminde dünya
modelinin bir parçası olmak
hedeflenecektir.
• Hem enerji arz güvenliği
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hem enerjide yeşil dönüşümü sağlamak için enerji
üretiminde kömür ve doğalgaz kullanımından kademeli çıkış planları yapılacaktır.
Özellikle yerli kömür ocaklarında çalışan kişiler mağdur edilmeden, olumsuz
sosyal etki yaratılmadan
kömürden çıkış planları yapılandırılacaktır.

• Yenilenebilir enerjide Türkiye’de potansiyeli yüksek
olan güneş ana eksende yer
alacaktır. 2030 yılına kadar
her yıl en az 5 bin megavat
büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kurulması teşvik
edilecektir.
• Rüzgarda deniz üstü üretime odaklanılacaktır.

• Güneş ve rüzgâr santrallerinin ucuzlayan yatırım maliyetlerini fırsata çevirerek
elektrik fiyatlarının da düşürülebileceği farklı yatırım
modelleri hayata geçirilecektir.

• Türkiye yenilenebilir enerji
makine parkı üretiminde de
güçlü haline getirilecektir.
Özellikle güneş paneli üretiminde ülke çevre coğrafyada dikkate alınarak üst
olarak konumlanacaktır.

• Enerji sektöründe hukuki
ve teknik olarak tüm yapı
ve işleyiş mekanizması yeşil mutabakat kapsamında
gözden geçirilecektir.

Devredışı kalacak termik
santrallerdeki istihdam gücünün önemli kısmı bu tesislerde istihdam edilecektir.

• Destekleme mekanizmaları; yerli ve yeni teknolojilerin desteklendiği ve bütün paydaşların ortak karar
alacağı bir yapıya dönüştürülecek.

Enerjide, Yeni Bir Dünya düzeni oluşmaktadır, Yeni Kuralları ve Yeni Kurumları ile
Kuracağımız Stratejik Planlama Teşkilatı, 2050 Karbon Net Sıfır Hedefi ile ekonominin tüm sektörlerini ve
enerjideki yeşil dönüşümü
gerçekleştiren, planlayan,
yöneten yapı olacaktır.

• Finans sektörünün geçirdiği dönüşüm kapsamında yeşil finansmana erişim
sağlanması için gerekli altyapı oluşturulacak.
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CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Ekosistem hakkını savunmak
İkinci Yüzyıla Çağrı beyannamemizde, “Gelecek nesiller için Ekosistem Hakkı”nı
anayasal güvence altına
alacağımızın sözünü verdik.
“Ekosistem hakkının” içeriğini tartışmak, verdiğimiz
sözü eyleme dökmeden
önce önem içeriyor. Ekosistem hakkı iki perspektif
üzerinden ele alınmaktadır.
Birinci perspektifte, canlıların sahip olduğu haklar
içerisinde yer alan, kuşaklar
arası sorumluluk çerçevesinde korunması, kollanması, geliştirilmesi sağlanarak
gelecek kuşaklara miras bırakılacak bir ekosistem içinde doğma, yaşama haklarını içeren bir hak olarak ele
alınıyor.
İkinci perspektif ise ekosistemin kendisinin sahip olduğu haklardır. Ekosistem,
canlı ve cansız varlıkların
birlikte etkileşimde buluna-
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rak oluşturduğu bir sistemdir. Ekosistemin yaşama,
kirlenmeme, saygı görme
gibi hakları bulunur.
Bizler için ekosistemi savunmak, ekosistemin içindeki canlının o ekosistemden medet umduğu
hakların sıhhatini savunmak
kadar ekosistemin kendisinin sahip olduğu hakları
birlikte savunmayı da kapsıyor.
Ancak, güncel durumda,
ülkemizde ve dünyada ekosisteme karşı işlenen suçlara ve haksız fiillere karşı
mücadele eden, ekosistemi “dışsal” tehlikelere karşı
savunan bir pozisyonda olduğumuzu da inkar etmemek gerekiyor. Ekosistemin
kendi kendisini yaşatma,
geliştirme haklarını kullanabilmesi adına; bu hakları
kullanmasını engelleyen, kı-

sıtlayan saldırılara karşı bir
savunma hattı içerisindeyiz.
Çoklu krizler çağı olarak
tanımladığımız bu çağda,
ekolojik krizin boyutları ve
yıkımları yukarıda bahsettiğim savunu-saldırı ilişkisinin içerisinde yaşanan
çekişmenin boyut ve yıkımlarıyla orantılı halde.
AKP yönetimindeki Türkiye’de bu çekişme bir savaş
haline dönüştü. Tek adam
rejimi, doğanın da efendisi
olmak istiyor. Sonsuz hırsla, kıtlığı daha da artırıyor.
Oluşan ekonomik kriz ve
yoksulluğun bir nedeni de
buradan kaynaklı. Örneğin,
Karadeniz Bölgesinde 5’li
çete üyesi bir sermaye grubu için yeni bir proje üretiliyor ve deniz dolduruluyor,
ormanlar kesiliyor. Konu ormanı korumaya geldiğinde
ise manzara hiç öyle değil.

ikinciyuzyildergi

Türkiye’de 27 Temmuz-12
Ağustos 2021 tarihleri arasında yaklaşık 240 bin futbol sahası büyüklüğünde
ormanlık alan yandı. Kasım
2020’de iki ayrı Cumhurbaşkanı Kararı ile yaklaşık
6 milyon m2’ye orman alanı orman sınırları dışarısına
çıkarıldı. Kamusal bir planlama yapılmadan, var olanı
hemen tüketme mantığına
dayalı enerji ve maden politikaları yürütülüyor. 5’li çete
üyesi başka bir sermaye
grubunun çıkarı için, zeytinlik alanları maden alanlarına çevriliyor, millete ise
ulusal çıkar için yapıyoruz
deniliyor. Maden firmaları
birer temel istihdam kaynağı gösterilirken, madenciliğin sebep olduğu yıkım
ve toplumsal maliyetler göz
ardı ettiriliyor. Gayri safi
milli hasılada tarımın, madencilikten çok daha fazla
gelir getirdiği gerçekliğinin
üzeri kapatılıyor. Kanal İstanbul projesi de aynı hırsın
ürünü. AKP, yandaş gruplarının sonu gelmeyen arzusu yüzünden tamamen
kendi sermaye birikimlerine odaklanmış, toplumun
gerçek ihtiyaçlarından, doğadan yabancılaşmıştır. Sürekli yeni bir “ihtiyaç” pom-

palayarak doğayı, emeği
tüketen projeler üretiliyor.
Bu projeleri sorgulayanlar
kalkınma, yatırım karşıtları
olarak gösteriliyor. Sonrasında ise ekosistem hakkının savunusuna dair toplumsal çekişmeler doğuyor.
Teknoloji ile çevresel yıkımların önlenebileceğini düşünen AKP, kendi projelerini
bir istihdam ve büyüme fırsatı olarak sunuyor. Bu projelerin yıkımları nedeniyle
suyundan,
toprağından,
tohumundan, ekmeğinden,
emeğinden, yerinden yurdundan edilecek kimseleri bilgi sahibi olmamakla,
önyargıyla hareket ediyor
olmakla itham ediyor. Oysaki, toplumsal çekişmenin
temelinde şu üç sebep yatıyor:
•Projenin yaratacağı toplumsal fayda ile toplumsal
zenginliğin ortak bölüşüme
tabi tutulmaması, sebep olduğu toplumsal maliyetlerin ise göz ardı edilmesi.
•Ekosisteme zarar veren
vahşi uygulamalar ve denetimsizlik ortamı.
•Şeffaflık ve katılımcılık politikalarının olmaması.

Yeşil mutabakat, yeşil kalkınma, iklim krizi ile mücadele çalışmaları da bu mantalite ile devam ettiriliyor.
Asla gerçek muhatabını
sürece katmayan, tamamen
ticaret ilişkilerini girdiği çıkmazdan kurtarmanın yollarını arayan bir hat içerisinde. İsmindeki yeşil dışında,
doğayla başka bir ilişkisi ve
derdi bulunmayan bir süreci izliyoruz. Hal böyleyken
toplumun büyük bir çoğunluğu Kanal İstanbul’a neden
ihtiyacımız olduğunu anlayabilmiş değildir. Vatandaş
geçilmeyen köprüye neden
ücret ödediğini anlayabilmiş değildir. Ancak, Kanal İstanbul nedeniyle yok
olacak sulak alanın, tarım
alanının, doğal alanların ne
anlama geleceğini herkes
çok iyi biliyor. Kendilerini
döviz bozmaya sevk eden
AKP’nin alım garantilerini
dolar ya da euro üzerinden
ödemesinin çelişkisini sorguluyor. Biliyor da.
Ve elbet, bildiklerini söyleyebilecekleri, okuyabilecekleri, uygulayabilecekleri
bir ülke, dahası bir dünya
her zaman mümkündür.
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CHP PM Üyesi/İzmir Milletvekili

Paris İklim Anlaşması ve Türkiye
Paris İklim Anlaşması küresel ısınmanın 2°C derecenin
altında 1,5°C dereceyle sınırlanmasını hedefleyen ve
bu şekilde tehlikeli iklim değişikliklerinin önlenmesini
amaçlayan, yasal bağlayıcılığa sahip ilk evrensel iklim
değişikliği anlaşmasıdır. Anlaşma 2015 yılında COP21
Paris İklim Konferansı’nda
toplamda 190’a yakın ülke
tarafından benimsendi. 5
Ekim 2016 tarihinde Avrupa
Birliği tarafından resmi olarak onaylanan anlaşmanın
yürürlüğe girme şartı olan
“küresel emisyonların yüzde 55’ini temsil eden en az
55 ülkenin onayı” 4 Kasım
2016’da yerine getirildi.
Anlaşmaya göre hükümetlerin hedefleri; gelecekte
yaşanacak küresel ortalama
sıcaklık artışının, dünyamızda sanayi gelişiminin öncesinde gerçekleşmiş küresel
ortalama sıcaklık artışının
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en fazla 2 dereceye kadar
üstünde gerçekleşmesinin
sağlanması ve küresel ısınma risklerini büyük ölçüde
azaltacağı bilimsel olarak
desteklenen bir artış olan
1,5 °C’de tutulmasıdır. Ayrıca karbon salınımlarının
ülkeler için en kısa sürede
belirli bir seviyede sınırlanmasını ve yüzyılın ikinci
yarısında ise bu salınımların
sadece sınırlanması değil
azaltılması da hedeflenirken, bu sürecin gelişmekte
olan ülkeler için daha uzun
sürebileceğini de belirtilmektedir.
Her ne kadar anlaşmayı ilk
aşamada benimseyen ve
onaylayan ülkeler, anlaşmanın hedeflerine yönelik
ulusal iklim eylem planları açıklamış olsalar da bu
eylem planları hedeflere
ulaşılması konusunda yeterli değildir. Bu nedenle hükümetler şeffaflık ve

hesap verme sorumluluğu
kapsamında; gelişmiş ülkeler için 2022 sonuna kadar,
gelişmekte olan ülkeler için
2024 sonuna kadar belirledikleri kriterlerde raporların sunulmasını ve 5 yılda
bir toplanarak ulusal olarak
belirlenmiş planlanan katkı
beyanlarını (INDC) güncellemeyi ve atılan adımların
diğer ülkeler ile paylaşılmasını kabul etmişlerdir. Bu
anlaşma ile ülkeler, iklim değişikliği ve etkileriyle başa
çıkmalarını ve bu etkilere
karşı uyum sağlamaları için
toplumların güçlendirilmesini, ayrıca gelişmekte olan
ülkelere uluslararası sürekli
ve artan bir desteğin verilmesini öngördüler. Bu destekler bilimsel, yapısal ve
finansal desteklerdir.
TÜRKİYE’NİN PARİS
ANLAŞMASI’NDAKİ YERİ
1992 yılında Birleşmiş Mil-
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letler Çevre Sözleşmesi ile
karbon salınımlarını düşürmeyi, iklim krizi ile mücadelede işbirliği yapmayı ve
doğal yollarla atmosferde
bulunan karbonu hapsedebilen ve dönüştürebilen
bitki örtüsü ve ekosistemlerinin koruma altına alınmasını hedefleyen zirvede;
“ortak fakat farklılaştırılmış
sorumluluklar ve göreceli
kabiliyetler” ilkesiyle ülkeler sınıflandırılmıştır. Türkiye’nin 2021 yılına kadar
Paris Anlaşması’nı onaylamaması buradaki sınıflandırmayla doğrudan ilişkilidir. Rio’da Ek-1, Ek-2 ve Ek
dışı ülkeler olarak belirlenen kategorilerde ekonomik gelişmişlik, tarihsel sorumluluk, teknolojik birikim,
kalkınma gibi göstergeler
doğrultusunda belirlenen
hedeflere ulaşılması öngörülmüştür.
Avrupa Ekonomik ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi
Türkiye, Ek-1 kapsamında
olup da geçiş ekonomisi olmayan ve “özel şartlara” sahip tek ülke olarak sınıflandırılmış ve kendine özgü bir
konuma yerleşmiştir. Ancak
2001 yılında bu kez Marakeş’te düzenlenen COP
7 Taraflar Konferansı’nda
Türkiye’ye verilen özel statü
kaldırılarak, Ek-1 ülkeler sınıfına dahil edilmiş ve iklim
krizi konusunda Türkiye’nin
finansman, kapasite geliştirme ve teknoloji transferi
konusunda sorumlu ülke
olması beklenmiştir. Türkiye, COP 16, COP 17, COP 18,
COP 20 ve COP 21’de Ek-1
kategorisinden çıkarılmasını ve özel şartlarının dikkate alınmasını istemiştir. 191
ülkenin benimsediği Paris
Anlaşması’nda 1992’de be-

lirlenmiş olan ek listelere
atıf yapılarak ülkeler sınıflandırılmış olmasına karşın
yalnızca Türkiye’nin konumu 1992 yılına göre değiştirilmiş olarak bırakılmıştır.
Türkiye anlaşmadaki sınıfının değişmemesine karşın
anlaşmayı 6 yıl sonra 7 Ekim
2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile
onayladı. Burada karşımıza
çıkan AKP iktidarının getirdiği partili cumhurbaşkanı sistemi ile, kurumların
ve bakanlıkların arasında
yaşanan organizasyon kopukluğu içerisinde bir türlü
ülkenin ve dünyanın geleceğini etkileyecek bu derece
önemli bir anlaşmayı 6 yıl
boyunca onaylamamamız
ve ülkemizin bilimsel gelişmelerin takibi açısından
geride kalarak değişmekte
olan küresel teknolojik ve
ekonomik düzen içerisinde
yerini belirlemekte zorlanmasıdır. İktidar neredeyse
açık bir biçimde Yeşil İklim
Fonu’ndan yararlanmak istemiş ve EK-1 sınıflandırması nedeni ile bunun mümkün olmadığını bilerek 6 yıl
boyunca anlaşmayı onaylamayarak bu ekonomik kaynağa ulaşmaya çalışmış ve
başarısız olmuştur.
2015 yılından bu yana dış
ilişkilerde ve iç ilişkilerde iktidarın tutumundan
kaynaklanan sorunlar göz
önünde bulundurulduğunda; ekonomik krizleri yönetmekte zorlanan iktidarın
sıcak para ihtiyacını karşılamak için dünya genelinde
sürdürülebilir ve yeşil ekosistemi destekleyen projelere fon ve kredi veren
çeşitli uluslararası bankalar
ve kurumlardan yararlan-

mak isteyerek bu anlaşmayı geç de olsa onayladığını
ve aynı zamanda da AKP
iktidarının uluslararası imajını iyileştirmek istediğini
söylemek gerekir. Öyle ki
son dönemlerde kamu bankalarından kredi bulmakta
zorlanan belediyelerin bu
uluslararası bankalar ve kurumlar ile işbirliği yaptığını
görüyoruz.
AB 11 Aralık 2019 tarihinde Yeşil Mutabakat ile birlik içine sokulacak karbon
ayak izli ürünlerden yüksek
vergiler almaya karar verdi.
Türkiye ihracatının yaklaşık
yüzde 40’ını Avrupa Birliği’ne yapmaktadır. Bunun
yanı sıra pandemi ve sonrasında ekonomilerin toparlanması ile ortaya çıkan
enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı da göz önünde
bulundurulduğunda, Türkiye’nin ihracat açısından Avrupa ile ticaretinin sekteye
uğrama lüksü yoktur. Dolayısı ile yeşil sürdürülebilir
bir ekosisteme geçilmesi
bir siyasi seçenek değil zorunluluktur.
AVRUPA YEŞİL
MUTABAKATI VE TÜRKİYE
2050 yılında karbon nötr
olmayı
hedefleyen
AB,
tüm ekonomi politikasını
yeniden
biçimlendiriyor.
Demir-çelik, otomotiv, çi-
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mento ve enerji üretimi gibi
pek çok sektörde yeni düzenlemeler ve vergiler öngörüyor. Emisyon Ticaret
Sistemi (ETS) ile karbonu
fiyatlandıran Avrupa Birliği,
Yeşil Mutabakat ile ETS’nin
yeni sektörleri kapsayacak
şekilde genişletilmesini de
planlıyor. Avrupalı üreticileri, karbonun fiyatlanmadığı
veya karbon salım maliyetinin daha düşük olduğu ülkelerden gelecek rekabete
karşı korumak için sınırda
karbon vergisi mekanizması geliştirmeyi öngörüyor.
Karbon salınımının fiyatlanmadığı ülkelerden AB’ye ithal edilen ürünlerin üretim
sürecinde açığa çıkan emisyonlar için ETS piyasasında
oluşan fiyat düzeyinde bir
ilave bedelin ödenmesi gerekecek. Eğer ithal edilen
ülkede emisyonlar fiyatlanıyor ancak oluşan maliyet
daha düşükse ithalatçılar
aradaki farkı ödeyecek. Türkiye’de sera gazı emisyonlarının izlenmesini sağlayan
bir sistem mevcut. Mevzuat
10 yıl önce yürürlüğe gir-
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di. Türkiye, Sınırda Karbon
Vergisi Düzenlemesinin ilk
uygulama aşaması olan ve
mevcut taslak düzenlemeye göre 2023’te başlaması
beklenen
raporlamaların
sağlanması konusunda sorun yaşamayabilir.
İkinci aşama olan salınımların denkleştirilmesi 2026’da
başlayacak. Türkiye sektörlerde karbonu fiyatlandırmazsa, ürünlerin ihracatında bu ürünlerin üretiminde
açığa çıkan salınım tutarında denkleştirme iznini
AB ETS piyasasından satın
alınması gerekecek. Bu durumda Türkiye’de sektörlerin dönüşümünde kullanılabilecek kaynak AB’ye
verilerek kaybedilecek.
YENİLENEBİLİR
ENERJİ
AÇISINDAN TÜRKİYE VE
AVRUPA
Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’nun (EPDK) Aralık
2021 aylık sektör raporuna
göre Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güçteki payı yüz-

de 31,55’i hidrolik, yüzde
10,63’ü rüzgar, yüzde 7,83’ü
güneş yüzde 1,68’i jeotermal ve yüzde 1.65’i biyokütle ile toplamda yüzde 53,34
olarak gözükmektedir.
Ancak hidrolik santrallerden üretilen elektrik açısından bakacak olursak; Türkiye’nin kurulu gücünde en
büyük orana sahip olan hidrolik santrallerin üretimde
temiz olmayan ve karbon
salınımı yüksek olan doğalgaz kaynaklı elektrik üretiminin yarısına ve toplam
üretimin yüzde 16,8’ine karşılık geldiğini görmekteyiz.
Türkiye elektrik üretiminin
yüzde 32,71 oranında bir
kısmını doğalgaz kaynaklı olarak sağlamaktadır. Bu
bakış açısıyla hidrolik kaynaklı elektrik üretimini göz
ardı edersek, Türkiye’nin
yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, güneş, jeotermal
ve biyokütle olmak üzere
kurulu güçte toplam yüzde
21,79 oranında ve üretimde
ise toplam yüzde 18,95 oranında paya sahip gözükmektedir.
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Avrupa İstatistik Ofisi’nin
verilerinde kurulu güç oranlarına bakıldığında, 2020
yılında Türkiye’nin yenile-

nebilir enerji kaynaklarının
toplam kurulu güç içindeki
payı 18.196 megawatt (Mw)
ve yenilenebilir enerjide Av-

rupa’da önde giden Almanya’nın 125.011 Mw kurulu
gücü olduğunu görüyoruz.

BİLİMSEL GERÇEKLER

sera gazları sadece havada
kalmamakta okyanuslardaki suda da çözünmektedir.
Buna ek olarak okyanusların kirletilmesi, petrol ve
maden çıkarma işlemleri
nedeniyle okyanus sularında çözünmüş karbon
miktarı da artmaktadır. Atmosfere salınan sera gazı
miktarları azalsa bile gezegenimizin kendini düzelten
bir ekosistem olduğunu ve
bu ekosistemin birçok değişkenden oluşan bir denge sistemi olduğunu göz
önünde bulundurmalıyız.

azaltılmasının yanında bütünüyle fosil yakıtlardan
vazgeçilmeli, yenilenebilir
enerji kaynaklarına yatırım
yapılmalıdır.

Endüstrinin
gelişmesiyle atmosfere salınan sera
gazları birikerek, atmosfere giren güneş ışınlarının
yeryüzünden
yansıyarak
atmosferi terk etmesini
engeller. Atmosferde hapsolan güneş ışınları, giriş
açılarına ve yansıma açılarına bağlı olarak enerjilerini tamamıyla aktarana
kadar yansıma yapabilirler.
Bu güneş ışınlarının içerdiği
fotonların yeryüzündeki ve
havadaki diğer maddeler
ile etkileşimi sonucu ortaya
çıkan ısının da atmosferde hapsolmasıyla gezegenimizin ortalama sıcaklığı
artmaktadır. Gezegenimizin
sıcaklığındaki artışın yavaşlatılabilmesi için sadece atmosfere salınan sera
gazlarının azaltılması yeterli değildir. Gezegenimiz
büyük ölçüde okyanuslarla
kaplıdır. Atmosfere salınan

Atmosferdeki sera gazlarının azalmasıyla okyanuslarda çözünmüş karbon,
fiziksel dengelerden dolayı
atmosfere geçerek yeni bir
denge oluşturacaktır. Gezegenin sıcaklık artışı açısından tehlike oluşturmayacak
bir dengeye gelmesi uzun
yıllar alabilir. Bu nedenle
sera gazlarının salınımının

Bu çerçevede yeşil ekonomi ile birlikte 2010’lardan itibaren tartışılmaya
başlanan yeşil ekonomiyle
bütünleşen mavi ekonomi
hedefleriyle birlikte ekonomik ve sosyo-kültürel bir
değişim gerekliliğinin altını
çizebiliriz.
Biyoçeşitliliğin
sürdürülebilirliğinden, gıda
güvenliğine,
balıkçılığın
sürdürülebilirliğinden
turizme, kirlilikle mücadeleye varıncaya kadar bir dizi
konu mavi ekonomi alanına
girerken, denizlerdeki asit
düzeyinin azaltılması, mavi
karbon modeli de ele alınan
konular arasında yer almaktadır. Enerji alanında da denizlerden ve okyanuslardan
temiz enerji üretimi mavi
ekonomiye dahil olmakta-
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dır. Bir anlayış olarak bakıldığında ise gezegenimizi
tehdit eder hale gelen kapitalizm karşısında yeni bir
sosyokültürel ve sosyoekonomik model arayışından
da söz etmek mümkündür.
Gezegenimizdeki canlı ya-

şamının karşı karşıya kaldığı yok olma tehlikesine
karşı yeşil ekonomi ve mavi
ekonomi kavramlarıyla bütünsel bir dönüşümün hedeflenmesi öneme sahiptir.
Mavi ekonomi ile yeni iş
modelleri ve yeni iş olanak-

ları ele alınırken; ihtiyaçların bulunduğu yerde karşılanması, bir üretim sonucu
ortaya çıkan atıkların başka
üretimlerin girdisi haline
getirilmesi gibi döngüsel
bir bütünlük de dikkate
alınmaktadır.

TÜRKİYE VE AVRUPA
BİRLİĞİ’NİN INDC
BEYANLARI
ARASINDA
KARŞILAŞTIRMA

sera gazı emisyonunun artışı üzerinden yüzde 21’lik
bir azaltmayı; yani var olan
emisyonu azaltmayı değil,
hedeflenen artışı daha yüksek seviyeden daha düşük
bir seviyeye indirmeyi öngörmektedir.

Bu karşılaştırmada göze
çarpan en önemli fark ise
iktidarın iklim konusunu
gerçekten önemsemediği
ve sadece siyasi çıkarlar ve
kendi kötü yönetiminden
kaynaklı günü kurtarma içgüdüsü ile ve öngörüsüzlükle, yine ülkemizin geleceği ile oyun oynamasıdır.

Türkiye’nin beyanında 2012
yılı için eşdeğer CO2 olarak
440 milyon tonluk bir sera
gazı miktarından bahsediliyor ve bu salınımın yüzde 70,2 ile büyük bir kısmı
enerji sektöründen, yüzde
14,3’lük bir oranı endüstri,
yüzde 8,2’lik bölümü atık
sektörü ve yüzde 7,3’ü de
tarım sektöründen kaynaklanıyor. Türkiye beyanda
bulunduğu INDC’de enerji,
endüstri, taşımacılık, inşaat ve ulaşım, tarım, atık ve
son olarak da ormancılık
sektörleri olmak üzere 7 alt
kategoride bir dizi plandan
bahsetse de aslında beyanda bulunan tek gerçek eylem 2030 yılında toplam
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Avrupa Birliği’nin ilk sunduğu ve beyan ettiği INDC
ile Türkiye’nin beyan ettiği INDC karşılaştırıldığında aslında birçok benzerlik
varken, 6 yıl boyunca Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı
onaylamamasından dolayı bu konuda çalışmalar
yapabileceği bu süreyi iyi
değerlendirmediğini ve geride kaldığını görüyoruz.
İktidarın kendi çıkarları açısından beklemede kaldığı
bu sürede AB ülkeleri ikinci ve genişletilmiş beyanlarını hazırlayıp sunmuşlar.

İktidar zaten daha önceden başlattıkları; Akkuyu
Nükleer Güç Santrali, yeni
hidroelektrik santralleri ve
yenilenebilir güneş, rüzgar
enerjisi gibi projeler üzerinden bir azaltma göstererek, ülkemizin geleceği ve
doğasını doğrudan ilgilendiren ve ekonomi, sürdürülebilirlik, kalkınma gibi alanlarda pek çok etkisi olan
iklim değişikliği konusunu
savsaklamaktadır.
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GELECEĞE BAKIŞ
Avrupa sadece Yeşil Mutabakat ile yetinmeyip, doğu
ülkelerinde var olan ucuz iş
gücünü de göz önünde bulundurarak, pandemi sonrası enerji ve iklim krizinin
aşılabilmesi ve hedeflere
ulaşılabilmesi için; sadece
Yeşil Dönüşüm’ün yeterli
olmayacağını ve Dijital Dönüşüm ile birleşerek, “İkiz
Dönüşüm” kavramının benimsenmesi ve uygulanması gerektiğini öngördü. Bu
kavramlar incelendiğinde
öne çıkan gerçek ikiz dönüşümün gerçekleştirilebilmesi; pek çok alanda yeşil
ve dijital yatırımlara ve bu
dönüşüm sonucunda işini
kaybedenlerin dijital ve yeşil açıdan eğitilerek kazanılmasına bağlı olacaktır. İşte
bu nedenle ikiz dönüşüm
uzun soluklu bir süreç içerisinde; ileri görüşlülük ve
finans gerektireceği ortadadır.
Dünyada son dönemlerde ortaya çıkan pandemi,

enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi önemli süreçlerde toplumlar, yaşanılan
sıkıntılara çözüm ararken
belki de; etkisi uzun zamanda hissedilen ve günlük
hayatta çok göze çarpmayan ancak gelecekte hızlı
bir şekilde eşik noktasına
ulaştıktan sonra insan hayatı için kritik sonuçları
olacak “Küresel Isınma” ve
“İklim Değişikliği” üzerine
alınması gereken önlemleri
ne yazık ki göz ardı edecek.
Eğer iktidarlar toplumları
doğru bilgilendirmez ve bu
konularda daha iyi önlemler
alınabilmesi için alan yaratmazlarsa bu anlaşmada belirlenen hedeflere ulaşma
konusunda tüm gezegen
sorun yaşayabilir.
KILIÇDAROĞLU’NDAN
TARIMA CAN SUYU:
GES PROJESİ
Yeşil ekonomiyle uyumlu
bir gelecek kurabilmemiz
için yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan daha fazla
yararlanarak enerjide hem

ithalat hem de fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı
azaltmamız gerekmektedir.
Pandemi, ekonomik kriz,
savaş koşulları ve göçler
gıda güvenliğini birinci
sorun olarak dünya gündemine sokmuştur. Enerji
ve gıda krizinin ortak paydasını ise tarımsal sulama
oluşturmaktadır. Artan maliyetler karşısında büyük bir
açmaz yaşayan çiftçilerimiz
AKP iktidarının uygulamalarıyla
yalnızlaştırılmıştır.
Elektrik dağıtım bölgelerini
özelleştirmeyle alan şirketler, tarımsal sulama borçları
gerekçesiyle çiftçilere verilen doğrudan destekleme
tutarlarına el koymuşlardır.
Cumhuriyet Halk Partisi
olarak bizler, AKP iktidarının tersine hem enerjide
hem tarımda yerli üretimin
gerekliliğinin
farkındayız.
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl hedefleri doğrultusunda
çiftçilerin tarımsal sulama
ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak üzere Güneş Enerji
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Santrali (GES) Projesi’ni ortaya koymuştur. Belediyelerimiz ve çiftçilerimizle birlikte oluşturulacak “enerji
kooperatifleri” aracılığıyla
100 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulacak 5 bin
megavatlık GES ile ilk aşamada Diyarbakır, Şanlıurfa,
Batman, Mardin, Siirt ve
Şırnak illerimiz olmak üzere

ülkemizdeki çiftçilerimize
tarımsal sulama suyu elektriği ücretsiz sağlanacaktır.

GES projelerinin küçük küçük dağıtılması yerine büyük ölçekli şekilde kamu
eliyle
gerçekleştirilmesi;
maliyeti azaltıcı, faydayı artırıcı bir etki sağlayacaktır.

gibi 2008 yılında kamunun
kurulu güçteki payı yüzde
50’yi bulurken, 2022’de bu
oran yüzde 13’e kadar gerilemiş; buna karşılık aynı dönemde mesken kullanıcılarının faturalarına yansıtılan
elektrik bedeli yüzde 560
artmıştır.
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Genel Başkanımız Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu bu projesini ilk kez gündeme getirdiği zaman “Bu olmaz”,
“Belediyelerin yetkisi yok,
yetki bakanlıkta”, “Sen kendi belediyelerinde elektriği

bedava ver” diyen iktidar,
daha sonra tarımsal sulama için güneş santrallerini
destekleme kararı alırken,
CHP’nin güneş enerji santrali projesini de sahiplenmeye kalktı. Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun ileri görüşlülüğü ve öngörüsü böylece
bir kez daha kanıtlanmıştır.

AKP iktidarı döneminde
yapılan özelleştirmeler ve
kamu yatırımı yapılmaması
sonucunda elektrik hizmeti
giderek pahalanmış, haksız
zamlar yapılmıştır. Yukarıdaki grafikte görüleceği
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GES’lerin kurulum maliyetleri açısından inceleyecek
olursak, 5 bin MW’lık GES
için 3 milyar dolar yatırım

yapılacaktır. Bu tutar, alım
garantileri kapsamında 15
yılda en az 32 milyar dolar
ödenecek Akkuyu NGS’nin
maliyetinin yaklaşık 10’da
1’ine karşılık gelmektedir.
Üstelik güneş santralinin
yakıt ve atık maliyeti de
söz konusu değildir. Ayrıca
tarımsal sulamaya yaz aylarında ihtiyaç duyulduğu
dikkate alındığında güneş
santrallerinin en uygun tercih olduğu da açıktır.
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Türkiye’de 6 bin 667 MW’lık
güneş enerji santrali kurulu
gücü ile 2020 yılında 11.3
milyar kilovat saat elektrik üretildiğinden hareket
edildiğinde, kurulacak 5
bin MW’lık GES yıllık ortalama 8.5 milyar kilovat
saat elektrik üretecektir.
Türkiye’de tarımsal sulama
abonelerinin 2020 yılındaki
toplam tüketimleri ise 10.8
milyar kilovat saat olup,
Sayın Genel Başkanımız
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu GES projesi
tarımsal sulamanın ihtiyaç
duyduğu elektriğin ilk aşamada yaklaşık yüzde 80’ini
karşılayacaktır. GES hem
yerli hem yenilenebilir bir
enerji kaynağı iken kurulacak nükleer santral Türkiye’nin değil, Rusya’nın olup;
yakıtı da dışa bağımlı, atık
sorunu çözülememiş bir
teknolojidir ki bu teknolojinin Türkiye’ye aktarımı da
söz konusu değildir. Dışarıya yüzde 99 bağımlı olduğumuz doğalgaz ithalatının
yüzde 35’ini gerçekleştirdiğimiz Rusya’ya AKP iktidarı
bedava 2 milyon metrekarelik yer sağlayarak “yap-işlet-sahip ol” yöntemiyle ülkemizde Rusya’nın nükleer
santral sahibi olmasını sağlamaktadır.
SONUÇ
İklim değişikliği sorunu, gelişmiş ve gelişmekte olan
bütün toplumların belki de
en önemli gündemi olmalıdır. İktidarlar bu konuda
gerekli adımları atmazlarsa,
siyasi tartışmaların, pandemi sürecinin, Rusya-Ukrayna savaşının, enerji krizinin gölgesinde geçen bu
dönem sonrası; gezegen
üzerinde yaşayan bizlerin

yaşamları büyük olasılıkla
olumsuz yönde kalıcı olarak
değişecektir. Eğer hedeflenen küresel ısınma seviyesine ulaşılamaz ve beklenenden fazla bir sıcaklık
artışı 2030-2050 arasında
gerçekleşirse,
geçtiğimiz
dönemde yaşadığımız orman yangınları, seller, kuraklık, karasal bölgelerimiz
için dondurucu soğuklar,
karada oluşan hortumlar
gibi meydana geldiği bölgedeki canlıları ve coğrafi
yapıyı bütünüyle değiştirecek felaketlerin yıllık olarak
yaşanması, gezegenimiz ve
ülkemiz açısından bir norma dönüşecektir.
Bu felaketler sadece meydana geldikleri bölgeleri etkilemek ile kalmayıp
aynı zamanda, dünyayı
eşit hücrelere böldüğümüz
varsayılarak, komşu her bir
hücrenin de etkilenmesi ile
sonuçlanacaktır.
Normal
yaşam alanlarında barınamayan insanlar da dahil tüm hayvanlar, bitkiler
ve canlılar başka bölgelere göç ederek dengelerin
bozulmasına ve kaynakların yetersizliğine ve uzun
zamanda da tükenmesine
neden olarak, bu bölgeleri
yaşanmaz hale getirebilirler. Bu durumda yapılması
gereken hangi ülkenin ne
kadar nüfusu olduğuna bakılmaksızın, bugüne kadar
tarihsel olarak gezegeni
karbon atıkları açısından
ne kadar kirlettiğine bakılmaksızın bir araya gelerek;
hızlıca çözüme gidecek politikaların hayata geçirilmesidir.
Ülkelerin ne yapması gerektiği kendi koşullarına ve
çıkarlarına bağlıdır ve ge-

lişmekte olan Türkiye gibi
ülkelere yardım edilmesi ve
iklim değişikliği konusunda
desteklenmesi
doğrudur.
Bu ancak ve ancak kendi
siyasi çıkarlarını değil, ülkesini düşünen, liyakatli, ciddiyet sahibi ve bilime açık
kadrolar ile başarılabilir.
İktidar bugüne kadar bütün bu konularda başarısız
olduğu gibi yetkin ve ciddi
olmadığını bu anlaşmayı 6
yıl onaylamayarak göstermiştir. Buna ek olarak iktidar belki de bu anlaşmayı
bir fırsat olarak kullanıp
ekonomik ve siyasi kaynak
olarak görmektedir.
Ülkemizin geleceğinin garanti altına alınması için ilk
başta hukukun üstünlüğü
olmak üzere, enerji alanında kamulaşma, bilimsel
gerçeklere riyakat ve liyakatin sağlanması en acil gerekliliklerdir. Bu nedenle bir
an önce iktidar yerini yetkin
kadrolara bırakmalıdır.
Doğanın en önemli gerçeği;
doğa her zaman bir yolunu
bularak yaşama elverişli bir
denge oluşturur, ancak o
dengenin içinde hangi canlı
türünün olacağını önemsemez. Bu gerçeği ise ancak
kendi çıkarlarını düşünen
bir iktidar değil, gelecek
nesilleri düşünen bir iktidar
görebilir.
İşte bu nedenlerle; 37. Kurultayımız olan İktidar Kurultayında
açıkladığımız
“İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nin 10’uncu maddesinde geçtiği gibi, gelecek nesiller için “Ekosistem
Hakkı” sürdürülebilir yaşam
anlayışı ışığında CHP iktidarında Anayasal güvence
altına alınacaktır.
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CHP İzmir Milletvekili
TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü

İklim krizinin merkezindeki
ülke: Türkiye
Sanırım 18, 20 yaşlarındaydım Stephen Hawking’in
Zamanın Kısa Tarihi’ni okuduğumda. O ana dek uzay,
karadelikler, astrofizik çok
uzak olduğum konulardı ve
Hawking işte gayet anlaşılır bir dille beni o dünyanın içine sokmuştu. Hawking öldüğünde dünyanın
gelmiş geçmiş en mühim
fizikçilerinden biri olarak
veda etmedi hayata. Aynı
zamanda benim gibi sıradan insanların evrenle ilgili
kafasındaki birçok soruya
da yanıt verdi. Bu yüzden
ölmeden önce verdiği röportajlarında
söyledikleri
de beni derinden etkiledi.
Şöyle diyordu Hawking:
“Evrimin insan genomunun
açgözlülük ve saldırganlığı
yerleştirmesinden korkuyorum. Çatışmanın azalacağı-
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na dair belirti yok ve askerileştirilmiş teknolojinin ve
kitle imha silahlarının gelişimi bir felakete yol açabilir.
İnsan ırkının kurtuluşu için
en büyük umut, uzaydaki
bağımsız koloniler olabilir.”
Stephen Hawking, BBC’ye
verdiği başka bir röportajda da insanlığın dünyadaki
vaktinin kısaldığını belirtmiş
iklim değişikliği, asteroit
çarpması, salgın hastalıklar
ve aşırı nüfusun dünyada
kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini iddia
etmişti.
Dünyanın ve üzerindeki
canlıların yaşadığı varoluş
problemini bundan daha
iyi kimse ifade edemedi
sanırım özellikle küresel
ısınmayı güneşin döngüsüne bağlayan ve herhangi

bir adım atmayı reddeden
muhafazakarların iklim krizi
diye bir derdi olmadığı ortada. Daha 10 yıl öncesine
kadar dünyanın kişi başına
sera gazı salımı en yüksek
ülkesi ABD’nin Cumhuriyetçi senatörlerinin neredeyse
tamamı iklim krizini reddediyordu. Bunun mümkün
olabileceğini düşünen senatörlerden birisi olan Michele Bachman “Evet bu
gerçek olabilir eğer öyleyse
de eşcinsel evliliklere izin
verildiği için Tanrı’nın cezasıdır” demişti. Neyse ki
Türkiye’de TBMM’de grubu
bulunan 5 siyasi partiden
herhangi birisi ‘iklim krizi
yoktur’ demedi, demiyor.
Zaman zaman terminoloji
konusunda ters düşsek de
herkes bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında.
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Ancak bu farkındalık yeterli
değil. İktidar farkında ama
umurunda değil. Biz farkındayız ve ülkemizin, gezegenimizin geleceği için endişe
duyuyoruz.
Aslında bu terminoloji farklılığı konuyla ilgili bilincinizi
de entelektüel düzeyinizi
de belirliyor. Dünya yaygın
olarak ‘iklim değişikliği’ olarak ifade etse de son iki yılda ciddi bir değişiklik oldu.
Greta Thunberg gibi aktivistler, The Guardian gibi
gazeteler ve daha birçok
kişi ve kurum artık ‘iklim değişikliği’ ifadesinin yaşanan
durumun vahametini ortaya koymadığını, değişimin
pozitif de bir durum olabileceğini, insanlığın yaşanan
acil durumu kavraması için
‘iklim krizi,’ ‘iklim yıkımı’ ya
da ‘iklim acil durumu’ gibi
kavramların
kullanılması
gerektiğini ifade ettiler. Bu
görüş giderek yaygınlaştı,
son iki yıldır ben de ‘iklim
krizi’ diyorum ve bunun sizin iklim konusundaki tutumunuzu da belirlediğini
düşünüyorum. Eğer bu konuda öncü rol oynamak isteyen bir siyasal partiyseniz
ya da iklim konusunda çalışan bir bilim insanı veya bir
sivil toplum kuruluşuysanız
bu farkındalığa sahip olmalı
ve bu terminoloji değişikliğini benimsemelisiniz.
DÜNYA HIZLA ISINIYOR
Güneş yaşam kaynağımız.
Ancak dünyanın yaşanabilir
ısıda olmasının tek sebebi güneş ışınları değil; atmosferdeki karbondioksit,
metan, su buharı, azot oksit ve benzeri gazlar güneş
ışınlarının dünyadan yansıyarak uzaya dönmesini

engelliyor ve tekrar yeryüzüne gönderiyor. Böylece
dünya hepimizin yaşayabileceği sıcaklıkta olmaya
devam ediyor. Sera etkisi
dediğimiz olay bir taraftan
yaşamamız gereken ısıyı
sağlıyor diğer taraftan atmosferdeki bu gazların artması halinde yeryüzünün
ısınmaya devam etmesini sağlıyor. Aslında bugün
yaşadığımız şey tam olarak bu. Sera gazları dünya
üzerinde yaşamamız için
gerekli ancak insan etkisi
ile sera gazlarının giderek
artması dünyayı ısıtmaya
başladı ve bu durum artık
sadece insan yaşamı değil gezegenimizdeki tüm
canlı yaşam için risk haline
dönüştü. Küresel ısınmanın
gezegenimiz ve ülkemiz
için risk oluşturduğunu ve
bunun insan etkisi ile olduğu benim kişisel düşüncem
değil; sanayi devrimi ile birlikte yeni bir çağ başladığını söyleyen iki bilim insanı
Kimyager Paul Crutzen ve
Biyolog Eugene yaşadığımız çağın insan etkisinin
en yüksek çağ olduğunu
ve gezegeni şekillendirdiğini bu yüzden ‘Antroposen
Çağı’ olarak adlandırılması gerektiğini söylüyorlar.
2020 yılı sonu itibariyle insan yapımı nesnelerin ağrılığı 1 trilyon tona ulaştı. Yani
gezegendeki tüm bitki ve
hayvanların canlı ağırlığını
geçti. Bu rakamlar, insanın
dünya üzerindeki etkisini
göstermek amacıyla İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü’nün açıkladığı rakamlar. Eğer bu hızla giderse,
2040 yılında insan yapımı
nesnelerin ağırlığı 3 trilyon
tona yükselecek. Bu rakamlar insanın çevre ve iklim
üzerindeki etkisini vurucu

şekilde anlatıyor. Ancak bu
konuda asıl yüzümüzü dönmemiz gereken yer IPCC.
IPCC yani Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli,
Dünya Meteoroloji Örgütü
ve Birleşmiş Milletler Çevre
Programı tarafından küresel ısınmanın (ısıtma demek
daha doğru) iklim üzerine
etkilerini araştırmak üzere kurulduğu 1988 yılından
beri 5 ila 7 yıl arasında raporlar yayınlıyor.
IPCC’nin altıncı raporu bu
konuda adım atmak için ne
kadar az zamanımız kaldığını gösteriyor.
Geçen yıl Ağustos ayında
IPCC, 243 bilim insanı ile 14
binden daha fazla bilimsel
çalışmayı incelediği 3 bin
sayfanın üzerindeki 6. Değerlendirme Raporu’nun ilk
kısmı yayımlandı. Tam da
Glasgow’da Kasım ayında
yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’nin 26. Taraflar
Konferansından 3 ay kadar
önce. Bu çok geniş kapsamlı raporda önümüzdeki 20 yıl içinde, 1,5 derece
eşiğinin aşılacağını söylüyorlar. Aynı raporda iklim
krizinin açık ve kesin olarak insan etkisi ile meydana
geldiği ifade ediliyor. Rapor
karbon salımının azaltım
hızına bağlı olarak oluşturduğu 5 farklı senaryoda da
2030 yılına gelindiğinde
dünyanın 1,5 derece ısınacağını söylüyordu. IPCC’nin
basın bültenindeki başlıkları okuduğumuzda neyle
karşı karşıya olduğumuzu
daha iyi anlayabiliriz.
- İklim krizi, su döngüsünü
etkiliyor. Bu daha ve buna
bağlı olarak daha fazla sele
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sebep olacak. Birçok bölgede de daha fazla kuraklık
yaşanacak.
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- İklim krizi, yağış modellerini etkiliyor. Yüksek enlemlerde yağışlar artabilir,
ancak subtropikal bölgelerde büyük kısımlarında azalması öngörülüyor. Bölgeye
göre değişen muson yağışlarında değişiklikler bekleniyor.
- Kıyı bölgeleri, 21. yüzyıl
boyunca deniz seviyesinin
sürekli yükselmesine tanık
olacak, bu da alçak alanlarda daha sık ve şiddetli kıyı
taşkınlarına ve kıyı erozyonuna sebep olacak. Daha
önce 100 yılda bir meydana
gelen aşırı deniz seviyesi
olayları, bu yüzyılın sonuna
kadar her yıl gerçekleşebilir.
- Daha fazla ısınma, permafrost erimesini ve mevsimsel kar örtüsünün kaybını, buzulların ve buz
tabakalarının erimesini ve
yaz Arktik deniz buzunun
kaybını artıracak.
- Isınma, daha sık deniz ısı
dalgaları, okyanus asitlenmesi ve azalan oksijen seviyeleri dahil olmak üzere
okyanustaki
değişiklikler,
açıkça insan etkisiyle bağlantılıdır. Bu değişiklikler
hem okyanus ekosistemlerini hem de onlara güvenen
insanları etkiliyor. Bu durum, yüzyılın geri kalanında
devam edecek.
- Şehirler için, ısı (kentsel
alanlar genellikle çevrelerinden daha sıcak olduğu için),
yoğun yağış olaylarından
kaynaklanan su baskınları
ve kıyı şehirlerindeki deniz
seviyesinin yükselmesi gibi
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iklim değişikliğinin etkileri
şiddetlenebilir.
- Rapor aynı zamanda dünyanın karbon emisyonlarını
ne kadar azalttığına bağlı
olarak beş farklı senaryo sunuyor: Hızlı şekilde işleme
konacak devasa azaltımlar,
yoğun ama çok fazla olmayan azaltımlar, ılımlı bir
azaltım senaryosu, mevcut
kesinti planlarının devam
ettiği az azaltımın yapıldığı
bir senaryo ve son olarak
karbon salımlarında devam
eden artışları içeren bir gelecek senaryosu.
Bu rapor yayımlandıktan
sonra BM Genel Sekreteri António Guterres insanlık açısından “kırmızı kod”
dedi. BM Genel sekreteri
ayrıca “Karbon ile kendimizi öldürmeye, doğaya tuvaletmiş gibi davranmaya son
verelim. Kendi mezarımızı
kazıyoruz” da dedi. Ancak
günler günleri aylar ayları,
yıllar yılları kovalıyor tüm bu
etkili sözler milletler ailesini
daha hızlı hareket etmesi
konusunda harekete geçirmiyor. Glasgow’da büyük,
tumturaklı sözler edilmedi
mi? Edildi.
Ancak ormansızlaşma ve
kömürden çıkış koalisyonu
dışında dişe dokunur bir şey
görmedik. 200 ülke Devlet
Başkanı ve Bakan düzeyinde arzı endam eyledi.
Gözler Paris Anlaşması’nı
onaylayan son 5 ülkeden birisi olan Türkiye’nin Devlet
Başkanı Erdoğan’ı da aradı,
ancak 200 ülkenin Devlet
Başkanı ve Bakanının güvenliğini sağlayan İskoçya
Sayın Erdoğan’ın güvenliğini sağlayamadığı için Erdoğan toplantıya katılmadı.

Sanırım bu durum bile iklim
konusunda Türkiye’nin nerede olduğunu özetlemeye
yeter.
Dünya,
yeni bir düzene
doğru yol alıyor bu yeni
düzen artık fosil yakıtların
olmadığı bir düzen. Ancak
bugün tüm dünya ortak bir
karar alsa ve aynı anda şalterleri indirse, tek bir uçak
uçmasa, tek bir benzinli
araç kontağını çevirmese,
tüm ampuller sönse dahi
-ki bunun mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz- dünya yeterince ısındı ve iklim
krizi geriye dönüşü olmayacak kadar ilerledi. Şu an
yapmaya çalıştığımız dünyayı sanayi devrimi öncesine döndürmek değil, bunun
şimdilik mümkün olmadığını aslında hepimiz biliyoruz.
Amacımız daha kötüsünün
olmasını engellemek.
TÜRKİYE İKLİM KRİZİ
İLE MÜCADELENİN
NERESİNDE?
İklim krizine karşı farklı ülkeler, zaman zaman benzer
zaman zaman ise farklı yöntemlerle mücadele ediyor.
Kimisi emisyonlarını azaltırken kimisi de -her ne kadar
biz onaylamasak da- karbon tutucu teknolojiler üzerinde çalışıyor.
Dünyada mevcut sera gazı
emisyonunun yüzde 1’inden
sorumlu Türkiye, kafasını
kuma gömmüş durumda.
Dünya hızla fosil yakıtlardan çıkarak kömürlü termik
santrallerini kapatırken Türkiye bu konuda Çin’i takip
ediyor ve 20’nin üzerinde
yeni termik santral planlıyor. Bu konuda sorduğumuz sorulara Enerji ve Ta-
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bii Kaynaklar Bakanı yanıt
vermediği için hangi proje
rafa kalktı, hangisi devam
ediyor, hangisi finansman
arıyor bilemiyoruz…
Bildiğimiz; Türkiye’nin, dünyadaki tüm finansmanın
iklim finansmanına döndüğü artık doğaya düşman
projelere kaynak bulunmasının neredeyse olanaksız
olduğu bir dönemde dahi
doğa düşmanı projelerden
vazgeçmiyor oluşu. Bu durduğumuz yeri gösteriyor.
Bunun en somut örneği 7
kez ihaleye çıkılan ancak finansman bulunamadığı için
iptal edilen Eskişehir Alpu
Termik Santrali.
Kömür gibi, enerji kaynakları içinde en çok sera gazı
emisyonuna neden olan bir
kaynağın payını artırmak,
toplama, çıkarma bilen her
çocuğun hesap edebileceği üzere, Türkiye’nin bu
iktidar ve bu bakış açısı ile
“2053 karbon nötr” hedefinin bir hayal olduğunu da
göstermektedir. Türkiye’nin
karbon emisyonunu düşürmesinin bir diğer yolu da
karbon yutak alanlarının kapasitesini artırmasıdır. Denizler, göller, sulak alanlar,
bataklıklar ve ormanlardan

bahsediyorum. Peki burada
durum nasıl? Fecaat! Türkiye, Ereğli Sazlıkları gibi, Tuz
Gölü, Akşehir Gölü, Seyfe
Gölü ve daha burada ismini
sayamadığımız en değerli sulak alanlarını kaybetti.
Milyonlarca kuşun üreme ve
yaşam alanı olan, ekosisteme çok büyük katkısı olan,
iklimi dengeleyen bu alanlar
artık yok.
Glasgow’da
COP
26’da
100’den fazla ülke 2030’a
kadar
‘Ormansızlaşma’yı
tersine çevirme ve sona
erdirme taahhüdünde bulundu. Biz de bu ülkelerin
arasındayız. Peki İklim müzakerecisinin devlet adına
bu sözü verdiğinden Tarım
ve Orman Bakanlığı’nın haberi var mı? Sanmıyorum!
Görevinden affını isteyen,
ancak bundan haberi olmadan görevden küçük düşürücü bir biçimde affedilen,
eski Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, 2019 yılı
Ekim ayında yaptığı açıklamada “Üreteceğimiz ürünlerle orman ürünleri alanındaki ithalatı 1 milyar dolar
azaltarak cari açığı kapatacağız” demişti. Cari açığı
kapatmak için muhafaza
ormanlarında, kalan orman-

larda, milli parklarda ağaç
kıyımı yaptı Orman Genel
Müdürlüğü. Yani ormansızlaşmayı önlemek değil, ormansızlaşmayı artıran bir
kurum gibi çalışıyorlar. İktidar ormanlara yaşam kaynağı olarak değil kereste,
tomruk, odun, yonga kaynağı olarak bakıyor. Türkiye’nin önünde tek seçenek
var. Sadece gezegeni korumak için değil ülkemizin
geleceğini de kurtarmak
için iklim politikalarını politika ajandasının en üstüne
koymak zorundayız. Önümüzdeki seçimler sadece
Türkiye’yi yönetecek iktidarı belirlemeyecek, aynı zamanda bu ülkenin gelecek
nesillerine bizden önceki
nesillerden aldığımız gibi
bir ülke bırakıp bırakmayacağımızı da belirleyecek.
Biz bu ülkeyi birilerinden 49
yıllığına kiralamadık. Kan ve
gözyaşı ile kurduğumuz bu
Cumhuriyeti sadece rejimi
ile değil doğası ile denizleri, gölleri, nehirleri, dağları,
ormanları ile de gelecek nesillere bırakmak zorundayız.
Bu yüzden ilk gireceğimiz
seçimler ülkemizin her bakımdan varoluş mücadelesidir.
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CHP YDK Üyesi

Paris Anlaşması ve COP26 sonrası
Türkiye iklim politikaları
Dünyamızın ısı kaynağı,
güneşten gelen ışınlardan
daha çok yeryüzünden yansıyan ışınlardır. Bu ışınlar
karbondioksit, metan gazı,
su buharı ve azot oksit gibi
bazı gazlar tarafından tutulur ve ışınların bu gazlar
tarafından tutulması “sera
etkisi” olarak adlandırılır.
Bu doğal etki ne yazık ki
dünya üzerindeki karbondioksit ve yukarıda adı geçen
diğer gazların miktarının
artması ile fazlalaşmaya,
dünyamızın sağlıklı döngüsü ve canlı yaşamı için tehlike oluşturmaya başlamış ve
bu durum iklimleri de değiştirmeye başlamıştır.
Ne yazık ki iklim değişikliği,
hatta soruna dikkat çekmek için doğru bir söylemle iklim krizi, eğer gereken
önlemler alınmaz ise dün-

40 İkinci Yüzyıl Dergi

yayı ve insanlığımızı büyük
riskler altında bırakacak bir
hale gelmiştir. Son 10.000
yılda dünya, öngörülebilir
mevsimlerin yaşandığı, güvenilir bir havanın olduğu
ve uygarlığın geliştiği bir
dönem ve küresel sıcaklıkların artı veya eksi 1 dereceden fazla dalgalanmadığı
zamanları geçirdi. Ancak
sanayi devrimi ile birlikte
fosil yakıtların kullanımının
artması, orman ve sulak
alanların yaşam alanı açmak uğruna kurutulması,
yerleşim yeri olarak daha
çok kıyıların tercih edilmesi
ile deniz alanlarının ve ekosisteminin betonlaşmayla
mücadele etmesi, endüstri
ve bilgi dünyasındaki gelişmelerle beraber dünyaya
yaptıklarımız ne yazık ki atmosfere görülmemiş bir hız
ve ölçekte karbon salmaya

başladı. Bu konforlu hayatın devamı için her geçen
gün biraz daha fazla kömür ve petrol kullanıldı ve
sabit olan karbon miktarı
hızla artışa geçti. 18. ve 19.
Yy.larda 280 ppm civarında
olan karbondioksit oranları
özellikle 1950 sonrası hızla
artmış ve 2020 yılında 420
ppm olmuştur ve bu artış
iklim değişikliğini de beraberinde getirmiştir.
2021 yılı geçen en sıcak 7
yıldan biriydi ve atmosferik
sera gazı konsantrasyonlarının yıl boyunca artmaya
devam ettiği, karbondioksit seviyelerinin yıllık küresel ortalamasının yaklaşık
414 ppm’lik rekor seviyeye
ulaştığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Sıcaklıkların
ve atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin artı-
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şı olağandışı hava olaylarının sıklığının artmasına,
buzulların hızla erimesine,
okyanusların
ısınmasına
ve ortalama deniz düzeyi
seviyesinin
yükselmesine
sebep olarak gezegenimizi
büyük risk altına sokmaktadır. Gezegenimiz biyoçeşitliliğin azalması, özellikle en
büyük karbon yutaklarımız
olan orman arazilerimizin
yangınlarla tahrip olması,
tarım alanlarında su krizinden kaynaklanan azalmalar
sonucunda göç dalgalarının oluşması ile karşılaşıyor
ve bu krizler hızla devam
edecek.
Bu
değişim
yaşanırken
dünyamızın
döngüsünün
bozulmasına engel olmak
amacıyla uluslararası bir
takım çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır. Birleşmiş Milletler, 1970’li yıllarda ozon
tabakasında meydana gelen delinme sonrasında ve o
sırada yaşanan gelişmelerin
tecrübesiyle, çevre programı (UNEP) ile iklim değişik-

liğinin uluslararası alanda
değerlendirilmesi gereken
bir mesele olduğunu, bu
probleme ilişkin önlemlerin
ancak küresel ölçekte alınırsa faydalı olabileceğini
yıllardır düzenlediği birçok
konferansla ve yayınladığı
raporlarla ispatlamıştır.
Özellikle 1988 yılında UNEP
ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından İklim değişikliği ile ilgili düzenli çalışmalar yapmak üzere kurulan
ve bugün de hala en yetkili
kuruluş olan “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
(IPCC)”nin bilimsel bilgi ile
hazırlanan raporlar ile iklim
değişikliğinin yıllar içerisinde bir krize dönüştüğünü,
küresel iklim değişikliğine
neden olan etkenler değerlendirildiğinde
gözlenen
iklim değişikliğinin insan
nedenli olduğunu ve iklim
değişikliğinin
oluşmasında en az payı olanların ne
yazık ki bu değişimden en
çok etkilenenler olduğunu
ortaya koymaktadır. Her ne

kadar devletler uluslararası
alanda sözleşmelerle bazı
taahhütlerde bulunsalar da
sıcaklık artışını 1.5 derecenin altında tutmak ve sıfır
emisyon hedeflerini tutturmak için yapılan uyum ve
azaltım çalışmaları yeterli
olmaktan uzak görünmektedir.
IPCC’nin rapor tarihçesine
baktığımızda dünyada yaşanan iklim değişikliği ile
ilgili kapsamlı araştırmaları ve değerlendirmelerini
içeren ilk raporunu 1990
yılında yayımladığını görmekteyiz. Bu rapor 1992
yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’na (Rio
Konferansı veya Rio Dünya
Zirvesi) zemin hazırlamıştır. Rio Konferansında iklim
değişikliği için en önemli
oluşumlardan biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(BMİDÇS) imzaya açılmış
ve 166 ülke tarafından imzalanmıştır. Sözleşme 1994
yılında yürürlüğe girmiştir
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“

“Küresel iklim rejimini
düzenleyen en son ve en güncel
oluşum Paris İklim Anlaşmasıdır.
42 İkinci Yüzyıl Dergi
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ve bugün itibariye 197 ülke
taraftır. Sözleşmeye taraf
olan ülkeler her yıl ulusal
sera gazı salım istatistiklerini Birleşmiş Milletler Komitesi’ne bildirmeyi kabul etmişlerdir. Böylece ülkelere
bir sera gazı salım envanteri oluşturmaları, bu gazları
azaltmak üzere çalışmalar
yapmaları ve yaptıkları çalışmaları da Taraflar Konferansında (COP -Conferance
of Parties) paylaşmaları istenmiştir. BMİDÇS’nde hükümetlere iklim değişikliği
ile mücadelede “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” altında harekete
geçmeleri, gelişmiş ülkelerin ise iklim değişikliğinin
temel sorumluları olarak
öncü olması zorunluluğu
getirilmiştir.
Taraflar konferansının ilki
1995 yılında Berlin’de düzenlenmiştir. Taraflar Konferansının yapılma amacı,
İklim değişikliği ile mücadelede tarafların bir araya
gelerek çabalarını birbirleri ile paylaşması ve durum
değerlendirmesi yapıp aksiyom almaktır. IPCC de
iklim değişikliği hakkındaki
en kapsamlı ikinci raporunu
1995 yılında yayımlamıştır.
Berlin İklim Değişikliği Konferansı’nda sanayileşmiş ülkelerin sera gazı salımlarını
azaltmaları ile ilgili kesin
hedefler konulması gerektiği konuşulmuş, ABD Başkanı Bill Clinton ve diğer küresel sera gazı salım liderleri
ayak sürüseler de görüşü
onaylamışlardır (Giddens,
2013).
BMİDÇS kapsamında ülkeler Ek-1, Ek-2 ve Ek Dışı
olmak üzere üç listede sınıflandırılmıştır. Buna göre

Ek-1 listesinde yer alan ülkeler gelişmiş ülkeler olup,
2000 yılına kadar sera gazı
salımlarını 1990’daki seviyesine çekmekle yükümlüdür. Ek-2 listesinde yer
alan ülkelere ise sera gazı
salımlarını azaltım yükümlülüğünün yanı sıra sera
gazı salımlarını azaltmak
için teknoloji transferini
sağlamak üzere gelişmekte
olan ülkelere maddi destek
vermesi gereken ülkelerden
oluşmaktadır. Ek dışı ülkeler ise herhangi bir zorunluluğa tabi tutulmamış ama
sera gazı azaltımı yapmaları
ve mevcut sera gazı yutak
alanlarını koruması önerilen
ülkelerden oluşmaktadır.
Türkiye OECD ülkesi olması nedeniyle gelişmiş ülke
olarak listenin hem Ek-1
hem de Ek-2 listesinde yer
almıştır. Türkiye, Ek-2 ülkelerine yüklenen hem sera
gazı azaltım zorunluluğu
hem de mali yükümlülüklerden dolayı Ek-2 listesinden çıkmayı talep etmiş ve
yoğun görüşmeler sonucu
2001 yılında düzenlenen
COP 7 Marakeş Konferansı’nda ülkemiz Ek-2 listesinden çıkarılmış ve özel
şartları tanınmış bir EK-1
ülkesi olmuştur. Böylelikle
Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer
almasından kaynaklı sorunlar çözüldüğünden 10 yıl
boyunca taraf olmadığımız
BMİDÇS’ne
sözleşmenin
yürürlüğe girişinin 10. yılında 2004 yılında taraf olunmuştur.
BMİDÇS’nden sonra iklim değişikliği ile ilgili en
önemli adımlar arasında
gösterilen diğer bir oluşum
Kyoto Protokolü’dür. 1997
yılında Kyoto’da düzenle-

nen 3. taraflar konferansında kabul edilen Kyoto Protokolü, sözleşmeye kıyasla
yükümlülükler bakımından
hukuki farklılık göstermektedir. Kyoto Protokolünün
iki dönemi bulunmaktadır;
2008 ile 2012 yılları arasında Ek-B ülkeleri için geçerli olan sera gazı azaltım
dönemi ve 2013 ile 2020
yılları arası için 1990 yılına göre en az %18 azaltım
dönemidir. İkinci taahhüt
dönemi için COP13 Bali Yol
Haritası, COP15 Kopenhag
Konferansı ve COP18 Doha
Konferansı önemli kilometretaşlarını
oluşturmuştur.
COP15’de bir uzlaşmaya varamayan taraflar COP18’de
oluşturulan Doha Değişikliği ile birlikte ikinci taahhüt
dönemi başlamıştır.
Türkiye, Kyoto Protokolü
yürürlüğe girdikten sonra
protokole taraf olduğu için
I. taahhüt döneminde herhangi bir azaltım yükümlülüğü almamıştır. II. taahhüt
döneminde de sera gazı
salımını azaltım için belirlenmiş herhangi bir sayısal
azaltım yükümlülüğü bulunmamaktadır. 31 Aralık
2020 tarihiyle ise Kyoto
Protokolü ömrünü tamamlamış ve yerini Paris İklim
Anlaşmasına bırakmıştır.
Küresel iklim rejimini düzenleyen en son ve en
güncel oluşum Paris İklim
Anlaşmasıdır. Paris İklim
Anlaşması 2015 yılında Paris’te düzenlenen 21. Taraflar Konferansı’nda ortaya
atılmış ve yaklaşık 1 ay süren görüşmeler sonucunda 195 ülkenin oy birliği ile
kabul edilmiştir. Paris İklim
Anlaşmasının
yürürlüğe
girmesi için küresel sera
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gazı salımının toplamda
%55’ini oluşturan 55 ülkenin anlaşmayı onaylaması
koşulunun karşılanması ile
birlikte 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve
kabulünün üzerinden 1 yıl
geçmeden yürürlüğe giren
ilk küresel anlaşma olmuştur. Paris İklim Anlaşması,
düşük karbon ekonomisine geçişi teşvik etmek, iklim değişikliğine dirençli
kalkınmayı geliştirmek ve
iklim değişikliği risk ve etkilerini azaltım bilinciyle
sıcaklığı sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2°C’nin
altında tutmak, olabildiğince 1,5°C’de sınırlandırmayı
amaçlamaktadır.
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması için belirlediği ve
onaylama süresinin de bu
kadar uzun sürmesinin 3
önemli sebebi bulunmaktaydı. Bunlar; ortak fakat
farklılaştırılmış sorumluluk
ilkesinin eklenmesi, BMİDÇS’ndeki Ek listelerin baz
alınmaması ve COP21’de ilk
taslak metinde olduğu gibi
Türkiye’nin gelişmekte olan
ülkeler sınıfında yer alması
gerektiğidir.
Türkiye’nin ilk iki isteği anlaşmada karşılık bulmuş
ama son talebi karşılanmamıştır. Anlaşmaya göre
gelişmiş ülkeler; sera gazı
salımı azaltımı yapmakta öncü olmalı, gelişmekte
olan ülkelerin dönüşümlerine mali katkı sağlamalı
ve gelişmekte olan ülkeleri
sera gazı azaltımına teşvik
etmekle sorumlu tutulmuşlardır. Türkiye, hala gelişmiş
ülkeler statüsünde bulunmasına rağmen bu önemli
anlaşmayı anlaşmanın ilk
imzacılarından olması se-
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bebiyle de 7 Ekim 2021
tarihinde Cumhurbaşkanı
Kararı ile onaylamış olup,
anlaşma onay belgesinin
BM Sekretaryası’na gönderilmesi 11 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Paris İklim Anlaşmasının
hedeflerine ulaşma yolunda 1 Ekim-13 Kasım 2021 tarihlerinde Birleşik Krallık’ın
(BK) ev sahipliğinde, Glasgow’da düzenlenen 26.Taraflar Konferansı bir dönüm
noktası olarak düşünülmekteydi. Türkiye de (COP 26)
taraflar konferansına Paris
İklim Anlaşmasını onaylamış bir ülke olarak katılım
göstermiş ve bu önemli
konferansta alınan kararlarda söz sahibi olabilmiştir. Ancak COP26 kararları
özellikle kayıp hasar mekanizmaları açısından bekleneni veremeyen bir konferans olarak tarihe geçmiştir.
Yani iklim değişikliğine hiçbir katkısı olmayan ama iklim değişikliğinden en fazla
etkilenen ülkeler kendi sorunları ile baş başa kalmış
ve bu işin çözümü COP 27
Mısır’a bırakılmıştır.
Her ne kadar bekleneni
vermese de COP 26’da ülkelerin 2022 sonuna kadar
daha iddialı iklim hedefleri
ile gelmesinin kararlaştırılması ve kömür kullanımının
azaltılması ve fosil yakıtlara
teşviklerin sonlandırılmasının ilk defa resmi müzakere metinlerine geçmesi
önemli bir aşamadır. Ayrıca
COP 26’da “Kömür kullanımı” Kyoto Protokolü’nün
ilan edilmesinden bu yana
ilk kez, iklim krizinin nedeni olarak kayıtlara geçti ve
COP sonuç bildirgesinde
yer aldı. Bu gelişme olum-

lu olarak değerlendirilirken,
taslak metinlerde “kömür
kullanımından çıkış” ın bazı
ülkelerin baskısıyla “azaltma” olarak yumuşatılması
da konferansa dair hayal
kırıklığı yaşatan gelişmelerden birisi oldu. 13 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan
COP26 kararı, büyük kirletici ülkeleri önümüzdeki 12
ay içerisinde tüm ekonomi
çapındaki politikalarının ve
planlarının Paris Anlaşması hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu açıklamaya
mecbur tutuyor. COP26 da
alınan kararların ne kadar
başarılı olduğu önümüzdeki yıl boyunca ülkelerin 1.5
hedefine uyumlu adımlar
atıp atamayacakları ile belirlenecek.
Paris Anlaşmasına taraf
olmak konusunda zaman
kaybeden Türkiye’nin ise
COP26’da kararlı bir tutum
sergilediğini söyleyebiliriz.
Türkiye 26. taraflar konferansında ilk hafta alınan
12 karardan (The National
Law Review, 2021) sadece dördüne imzacı oldu.
Bunlar Ormanlar ve arazi
kullanımı üzerine Glasgow
liderler deklarasyonu, Atılım ajandası üzerine beyan,
Uluslararası havacılık iklim
hedefleri koalisyonu deklarasyonu, sıfır emisyonlu
araçlar mutabakatıdır. Kömürden temiz enerjiye küresel geçiş deklarasyonuna
ve petrol ve gazdan aşamalı çıkışı taahhüt eden petrol ve gazın ötesi ittifakına
ve metan gazı salımlarını
2030’a kadar 2020 yılına
kıyasla en az %30 azaltımı
öngören küresel metan taahhüdüne ise taraf olmamıştır.
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Ülkemiz COP26 öncesinde
2053 yılına kadar net sıfır
emisyon hedefi belirlemiştir. Bu yol haritasında henüz
kömürden çıkışa yönelik bir
strateji söz konusu değildir.
Türkiye delegasyonu kapanış konuşmasında 2022
başlarında Türkiye 2030 ve
2053 yol haritalarını belirlemek için tüm paydaşların
katılımı ile bir iklim şurası
oluşturacağını, COP26’daki tüm bu kararların Türkiye’nin ulusal ve uluslararası
taahhütleri ile uyum için birincil yönlendirici olacağını
söyledi ve Türkiye’nin Anlaşmanın uygulanması konusunda bölgesel lider olmaya ve gelecek kuşaklara
müreffeh ve yaşanabilir bir
gezegen bırakma konusunda kararlı olduğunu belirtti.
Ancak COP26 sonrasında
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığınca 2125 Şubat tarihleri arasında
Konya’da düzenlenen İklim Şurası henüz kararları
yayınlanmasa da ne yazık
ki beklentileri ve anlaşmanın gerekliliklerini karşılamaktan uzak bir şekilde
gerçekleşti. Şura’dan çıkan
kararlar Sonuç Bildirgesine dönüştürülerek Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Fakat
şura kararları Türkiye’nin
net sıfır hedefli bir iklim politikası yürütmekten uzak
durduğunu gösteriyor.
Her ne kadar alınan bazı
kararlar umut verici olsa
da enerji bağımsızlığı için
önemli olan enerji kaynağının, yenilenebilir enerji
olduğu tartışmasızken ne
yazık ki Türkiye’nin net sıfır
emisyon hedefi doğrultusunda iklim politikalarının
altyapısını oluşturacak İklim Şurası’nda, yenilenebilir enerji kapasitesinin
artırılmasına, çeşitlendirilmesine yönelik tavsiye kararlar alınırken yenilenebilir
enerji kaynakların payına
dair bir hedef ortaya konmadı. Emisyon yoğunluğu
en yüksek fosil yakıt olan
kömürden kademeli çıkışa
dair bir ibare bulunmadığı
gibi, aksine enerjide ithal
kaynaklara bağımlılığımızı
artıracak gaz ve nükleer yatırımların artışına dair tavsiye kararları alındı.
Şurada alınan kararlarda
ormanların ve nitelikli doğal koruma alanlarının ma-

dencilik, turizm, enerji ve
yapılaşma gibi faaliyetlere
açılmasının
engellenmesi ve ağaç kesimlerine son
verilmesi yönünde bir madde de bulunmuyor. Şurada
alınan kararlar elbette bunlarla sınırlı değil ancak İklim Değişikliği ile mücadele
eden ve yarınlara enerji bağımsızlığı olan, biyoçeşitliliği korunmuş ve karbon yutak alanları fazlalaşmış bir
Türkiye bırakmaktan çok
uzak.
Ülkenin gündemdeki sorunları iklim değişikliğini
arka plana itiyor olsa da bu
değişimden en çok etkilenecek olan akdeniz havzasında yer alan Türkiye’nin
bir an önce bu sorunu farkedip verimli toprakları kurumadan, su sorunlarıyla
karşılaşmadan, ormanlarını
ve sulak alanlarını tamamen
kaybetmeden adım atması
gerekmektedir. Aksi halde
üzerinde yaşanacak verimli topraklar, enerji bağımsız
bir ülke ve bol su kaynağı
olmadığında gündem sorunları, göç sorununa dönüşecek ve bu aşamaya
gelindiğinde bazı adımları
atmak için çok geç kalınmış
olacaktır.
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Gazeteci

Altından ve petrolden değerli
FOX TV ana haber bülteninde, ekmek kuyruğunda bekleyen bir vatandaş
anlatıyor: “İki gün önce
yine burada beklerken tam
bana sıra gelmişti ki, bir kadın araya girip mahcub ve
utangaç bir şekilde, ‘Askıda
ekmeğiniz var mı? Evde çocuklar aç…’ dedi. İçim parçalandı. Kadınlarımızın bu
duruma düşmesi hiç normal değil…”
Bir gün sonra 26 Mart Cumartesi akşamı partisinin
Sancaktepe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan
AKP Genel Başkan Vekili
Binali Yıldırım, “Gıda, petrolden de altından da daha
önemli” dedi. Son günlerde
Ankara’nın merkezi Kızılay’a yolu düşenler, Çankaya
Belediyesi’nin önünde uzun
bir öğrenci kuyruğuyla karşılaşırlar. “Sıcak çorba” kuyruğudur bu. Çankaya Bele-
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diyesi, her akşam kimliğini
gösteren öğrencilere sıcak
çorba servisi yapıyor.
Fakirin kurtarıcısı patatesin
bir kilogramı 8-10 TL’ye dayandı. O kadar bereketlidir
ki, ister yemeğini yap, ister
haşlayıp salatasını yap, ister fırına sür, ister böreğini,
istersen de çorbasını yap…
Çuval çuval alınırdı… Keza
kuru fasulye, kırmızı mercimek de… Bunlar da fakirin
protein ihtiyacını karşılardı.
Patates şimdi tane tane alınıyor. Sıvı yağ, kuru fasulye,
kırmızı mercimek lüks gıda
maddeleri oldu…
Çünkü neymiş, gıda, petrolden ve altından da daha
önemliymiş… Bir öğretmen
tanıdığım anlatıyor: “Bir süredir bazı çocuklarım sınıfa
bembeyaz yüzle geliyorlar.
Beslenme çantalarını sorduğumda, bana boş çan-

tayı gösteriyorlar, ‘Evde de
yiyecek bir şey yok öğretmenim’ diyorlar. Artık dayanamıyorum…”
Sokaklarda çöpleri karıştıran çocuklar günlük rutinlerimiz oldu… Suriyeli,
Afganistanlı diyerek kendimizi rahatlatıyoruz…. Sanki
Suriyeli olunca ya da Afgan
olunca çöpleri karıştırmaları normalmiş gibi…
“Büyük Kıtlık” ya da “Gorta
Mor”, İrlanda’da 1845 yıllarında yaşanan büyük açlık
döneminin adı.
Bir milyon kişi hayatını kaybetti.
Politik başarısızlık, patateslerin hastalıkla kullanılamaz
hale gelmesi gibi nedenlerle ülkede büyük bir kıtlık
baş gösterdi. Kıtlık, İrlanda
tarihinde bir dönüm nokta-
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sı oldu. Adanın demografik,
siyasi ve kültürel manzarası
değişti…
TÜRKİYE BENZER BİR
DÖNEMİ YAŞIYOR…
Gıda tedarikinde dünyada
kendi kendine yeten üç-beş
ülkeden birisi olan Türkiye
şimdi buğdayını Rusya’dan,
ayçiçek yağını Ukrayna’dan,
cevizini Arjantin’den, çiftlik
hayvanlarını Uruguay’dan,
Brezilya’dan, Sırbistan’dan
ithal ediyor…
İzlenen yanlış politikalara
ve alınan hatalı kararlara,
dünyadaki salgın ve savaş
krizleri de eklenince ithalat
durma noktasına geliyor…
Birileri gıdanın ve dolayısıyla tarımsal üretimin, petrolden ve altından daha de-

ğerli olduğunu anlıyor!
Küresel iklim krizi dolayısıyla bilim insanları yıllardır
bas bas bağırıyor… “Tarım
topraklarınızı koruyun… Su
kaynaklarınızı
koruyun…
Ormanlarınızı
koruyun…”
diye uyarı üzerine uyarı yapıyorlar…
Çünkü dünyadaki en değerli şeyin artık siyah sıvının
veya sarı metalin değil sarı
buğday başakları olduğu
çoktandır biliniyor…
İklim krizinin bir felakete
dönüşmesini engelleyebilmenin ve dolayısıyla topraklarımızı, sularımızı ve
yaşam alanlarımızı koruyabilmenin tek yolu sera gazlarının çoğalmasını engellemek. Yani karbon salınımını,

bir başka deyişle fosil yakıt
tüketimini en aza indirgemeniz gerekiyor. En önemli
karbon yutak alanlarından
olan ormanlarınızı korumanız gerekiyor.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafya, küresel
iklim krizinden en çok etkilenecek bölgeler arasında görülüyor. Aşırı sıcak
dalgaları, kuraklık, su kıtlığı
ve denize yakın bölgelerin
sular altında kalması gibi
sorunlar bizi bekliyor. Bu
sorunlar tarımsal üretime
doğrudan darbe anlamına
geliyor.
Bugün dünyada sera gazlarının en önemli nedenlerinden biri olarak “kömürlü
termik santraller” gösterilirken, Türkiye’de ise 37 kö-
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“Türkiye’nin dört bir köşesinde
madencilik adı altında acımasızca
doğa katliamları yaşanıyor.”
48 İkinci Yüzyıl Dergi
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mürlü termik santral halen
faaliyette. Yakında zamanda açılmayı bekleyen bir
termik santralle birlikte, 22
termik santral daha planlanıyor. Daha fazla termik
santral için zeytinlikleri
feda eden yönetmelik bile
çıkarıldı. Termik santrallerin
ve bağlantılı çalışan kömür
madenlerinin ormanları ve
tarım alanlarını yok ettiği,
su kaynaklarını kuruttuğu
bir başka deyişle tam anlamıyla bir ekokırım yaşandığı acı bir gerçek.
Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iktidar
sözcüleri son günlerde bir
yandan,“Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın” diye
açıklamalar yaparken diğer
yandan tarım alanlarını yok
etmek yolunda her şeyi yapıyor.
Tarımın en önemli girdilerinden olan gübre, ilaç, tohumluk ve mazot fiyatları
dörde-beşe
katlanırken,
tarım işçilerinin ücretleri artarken iktidar en kötüsünü
taksit taksit açıklıyor.
MAPEG, daha önce de 2018
yılı Temmuz ayında 616,
2019 yılı Nisan ayında ise
417, 2020 yılı Ağustos ayında 766 maden sahası için
ihaleye çıkmıştı. Şimdi de 61
ilde 344 maden sahası için
ihale açıldı.
AKP iktidarı bu ülkenin
dağlarını, bağlarını, ormanlarını satarak devletin kasasını doldurmayı hedefliyor.
Aslında bu yapılan, yüzde
8 faizle İngiltere tefecilerinden kredi almaktan çok
daha kötü.
Bugün Türkiye’nin dört bir

köşesinde madencilik adı
altında acımasızca doğa
katliamları yaşanıyor. Yeni
bir milenyum eşiğinde yani
2000’li yılların başında Bergama’da verilen mücadelenin üzerinden neredeyse 20
yıl geçti.
2001 krizinden sonra da
bugün olduğu gibi aynı
masallar, milyar milyar dolarlar ballandıra ballandıra
anlatıldı. Vahşi madencilik,
yağma-talan
madenciliği
“çıkış yolu” olarak gösterildi. Çarpıtılmış rakamlar ve
abartılmış, manipüle edilmiş raporlarla kamuoyu yanıltıldı. Köylerini, bağlarını,
bahçelerini, yaşam alanlarını canları pahasına koruyan
insanlar, “Alman ajanı, kökü
dışarıda” kumpaslarıyla sindirildi.
Siyanürlü-sülfürik
asitli altın madenlerinin önü
açıldı.
2001 yılında bir taneydi.
Bugün bu satırlar yazılırken Türkiye’de 19 siyanürlü
altın madeni var. 19 siyanür
madeni de yolda. Bergama köylülerini ve siyanürlü madene karşı mücadele
eden insanları “hain” ilan
edileli 20 yıl geçti. Türkiye
bugün çok daha iyi bir durumda mı? Bunu kıyaslayacak bir zaman aralığına
sahibiz artık. Ne var ki, altın
masallarının anlatıldığı 20
yılın sonunda bugün devleti yönetenler, çok ciddi
bir salgının tam ortasında
vatandaşlarına iban numarası verip 10 TL dileniyor.
20 yılda “devlet hakkı” denilen sadaka payıyla devletin kasasına giren para 500
milyon doları geçmiyor.
Kartellerin kasasına ise 10
milyar dolardan fazla girdi.
Birilerinin ne iklim krizini

anladığı var ne de koronavirüsü dinlediği. Onlar için
iklim krizi, birtakım fonlardan yararlanmadan ibaret.
Koronavirüs ise “ölen ölür,
kalan sağlar bizimdir” felsefesini hatırlatıyor onlara.
“Altın Ölüm” ve “Altın Girdap” kitaplarımızda ısrarla
anlatıyoruz. Her köşe başına açılan taş ocakları, mermer ocakları ve kömürlü
termik santrallerin de en az
altın, gümüş ve nikel madenleri kadar yıkıcı etkilere sahip olduğu görüldü.
Türkiye çok tehlikeli bir yol
ayrımında. Birileri ülkenin
dağlarını, ormanlarını, yaylalarını, meralarını, köylerini,
su kaynaklarını “meta” olarak görüp satılığa çıkarmış
durumda. Bunu da millete,
“iş, istihdam, ekonomi” diye
pazarlıyorlar. Onların “iş”
dediği milletin köyünün yıkılması; onların “istihdam”
dediği yüz binlerce ağacın
bir çırpıda içindeki trilyonlarca canlıyla birlikte yok
edilmesi; onların “ekonomi”
dediği bu ülkenin can damarları olan yaylaların-meraların ve su kaynaklarının
acımasızca
zehirlenmesi.
Bu bir ekonomi değil olsa
olsa “ekokırım” olabilir. Madencilik bir ülkenin sanayisi için belirli bir strateji ve
planlama içinde devletin
kontrolünde,
sıkı kurallar çerçevesinde yapılırsa
bir yere kadar tolere edilebilir. Ancak madencilik ham
ya da yarı mamül olarak ülkenin taşının-toprağının gemilere doldurulup yurt dışına gönderilmesi şeklinde
yapılırsa bunun adı sömürge madenciliğidir. Sömürge
madenciliği hangi ülkeye
olursa olsun yıkımdan, sefaletten, iç savaştan başka
bir şey getirmemiştir.
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İklim değişikliği ve çevre
Kentbilim Terimleri adıyla yayımlanan Sözlüğümde (İmge Yayınevi, Ankara,
2021, 3. Bası)küresel ısınma
kavramını şöyle tanımlamışım: “İnsanların, evlerde
ve işleyim yerlerinde kullandıkları yakıtın niteliğine
bağlı olarak yerküreyi çepeçevre kuşatan havakürede
(atmosferde) meydana gelen aşırı ısınma”. İklim Değişikliği Uluslararası Programı
(International Programme
for Climate Change) tarafından iklim değişikliği
için verilen tanım da şöyle:
“Doğal değişimler ya da
insan etkinlikleri sonucunda, zaman içinde ortaya
çıkan iklimsel değişiklikler.”(IPCC, Glossary, 2016).
Kimi iş insanlarıyla bilim
insanlarından oluşan Roma
Kulübü’nün, 1970’li yılların
başlarında dünya kamuoyuna sundukları Büyümenin
Sınırları (Limits to Growth)
başlıklı raporda yer alan ve
yeryüzünün geleceği açısından gerçekten karamsar
olmayı gerektiren raporun
2000’li yılların başlarında
yayımlanan yeni baskısına
göz atıldığında, dünyanın,
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1970’li yılların başlarına
oranla çok daha karamsar
olmayı gerektiren koşullar
içinde olduğu görülmektedir. Ormansızlaşma, verimli
tarım topraklarının ve fosil
yakıtların tükenmesi, küresel iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması,
kentsel yerleşim yerlerinde
her türlü kırılganlık düzeylerinin alabildiğine yükselmesi, başlıca karamsarlık
nedenleri arasındadır. Karşı
karşıya bulunduğumuz küreselleşme, kapitalist sistemin kendisini yeniden
üretme ve ayakta tutabilme
çabalarının
da etkisiyle,
halkın ilgi alanlarını doğal
kaynakların hızla tüketilmesi, rant yaratıp paylaştırma yoluyla zenginin daha
zengin duruma getirilmesi,
uzun erimli bakış açılarının
yerini kısa erimli kaygıların
alması, piyasa güçlerinin
ve yeni teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, çevrenin,
ekosistemin daha büyük
ölçülerde tahrip edilmesi
olasılığını artırmaktadır. Bu
tahribatın önemli ölçüde
kentsel yaşam ortamlarında yaşanacağı çok açıktır.

Bu bağlamda küresel ısınma konusuna göz atıldığında neler görüyoruz? Yeryüzünün ortalama sıcaklığı
on bin yıl boyunca yalnız
14 santigrat derece olarak
kaldığı halde, bu durum,
son 30-40 yıldan bu yana
değişmeye başlamıştır. Bu
değişiklik üzerinde, doğal
olanlardan çok daha fazla etkili olan etmenler, insanların yaşam ve tüketim
etkinliklerinden
kaynaklananlardır. 1906 ve 2005
yılları arasındaki 100 yıllık
dönemde, ısınmadaki artış
0.74 santigrat olduğu halde, son yıllardaki ısınmanın,
bu 100 yıllık ısınmanın iki
katından daha yüksek olduğu hesaplanmış bulunmaktadır. Son birkaç yıl içindeyse, ısınma görülmemiş
ölçülerde hız kazanmıştır.
Sera gazları, yeryüzünden
gelen uzun dalga radyasyonu alıkoymakta olduğundan; yeryüzünün artan
oranda ısınmasına katkıda
bulunmaktadır. İngiliz iktisatçı Nicolas Stern, bu olayın, dünyanın bugüne değin
karşılaştığı en ciddi bunalım
olduğuna dikkat çekmekte
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ve demektedir ki, bu değişmenin dünya ekonomisine
maliyeti, iki dünya savaşının
ve 1929 dünya ekonomik
bunalımının maliyetleri toplamından daha yüksek olacaktır. Bu nedenle de, insanoğlu, bundan böyle, aklını,
kalıcı çözümlerin neler olduğu noktasına odaklandırmak zorundadır.Milyarlarca
EURO toplam maliyete ek
olarak, 200 milyondan çok
sayıda insanın çevresel nedenlerle yerinden yurdundan göç etmek zorunda
kalacağı ve yeryüzündeki
hayvan türlerinin % 40’ından çoğunun telef olması
da tahminler arasındadır.
İklim değişikliğinin gayri
safi ulusal hasıla (GSMH)
üzerindeki olumsuz etkisinin % 5 ile % 20 arasında
değişeceği belirtilmektedir.
Kimsenin görmezden gelemeyeceği bir gerçekse,
geçmiş yıllardakinin tam
tersine, günümüzde, mevsimlerin neredeyse iç içe
girmiş durumda olması, terim yerindeyse, kimliklerini
yitirmiş bulunmasıdır. Kışları yazlardan, baharları birbirlerinden ayırt etmek neredeyse olanaksız duruma
gelmiştir. Bir yazarımızın
da çok haklı olarak belirttiği gibi, “Büyük kompozitör Vivaldi bugün yaşıyor
olsaydı, Dört Mevsim (Four
Seasons) adını taşıyan ünlü
yapıtını yaratmakta fena
halde zorlanabilirdi.” İklim
değişikliğinin ardında yatan
başlıca neden atmosferin
ısınmasına yol açan türlü
gazların salımındaki artışlardır. Bu olgu, kimi gazların belli ölçülerin üstünde
atmosfere salınmasının yarattığı ek ısınmadır ki, aynı
zamanda sera etkisi olarak
da adlandırılıyor. Bu ısın-

Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik
Devletleri yükümlülük üstlenmekten ısrarla kaçınmışlardır. Oysa, Rio Bildirgesi’nin 7. İlkesi, “Ortak, fakat
farklılaştırılmış sorumluluk”
ölçütünü koymakla, bu konuda her ülkenin atmosferi
kirlettiği oranda sorumluluk
üstlenmesini öngörüyordu.

yöneleceklerdir. Bu çerçevede, dirençli kentsel yaşam ortamları yaratabilmek
için, ülkemizde de, ulusal
enerji politikasının yeniden
gözden geçirilmesinde zorunluluk vardır. Ülkemiz
2009 yılında Kyoto Protokolü’nü 5836 sayılı yasayla
onaylamış olmasına karşın, Paris İklim Değişikliği
Sözleşmesine, aradan 6 yıl
gibi uzun bir süre geçtikten
sonra, ancak 2021 yılında
taraf olmuştur. Bu arada,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adına İklim Değişikliği de eklenerek, Bakanlığın adı, Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı
olmuştur. Kanımca, Bakanlığın adının zamana ayak
uydurmak izlenimi vermek
amacıyla uzatılması fazla
bir şey ifade etmez. Asıl yapılması gereken, üstlenilen
hukuksal sorumlulukların,
kentleşme, imar, planlama,
ulaşım ve enerji gibi temel
politika alanlarına yansıtılabilmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasıdır.
Aksi takdirde, salt bakanlık
adı değiştirmenin inandırıcılığı kalmaz. Kaldı ki, iklim
değişikliği öğesinin, Bakanlığın adındaki “Çevre” kavramı içinde zaten var olduğu da rahatlıkla söylenebilir.

Bu sorun, ancak, 2015 yılında, Paris’te toplanan
Paris İklim Doruğu’nda çözüme kavuşturulabilmiştir.
Eğer devletler kendilerini
bencillikten kurtarabilir ve
Anlaşma, gereği gibi uygulanabilirse, umulur ki, %
80’den çoğu fosil yakıt kullanmakta olan ülkeler, başta
kömür olmak üzere, petrol
ve doğal gaz kullanmaktan
vazgeçerek, temiz ve yenilenebilir enerji kullanımına

Kaldı ki, AB adayı bir ülke
olarak, Türkiye, hem 2009
tarihli Lisbon Antlaşmasının
Temel Haklar Bölümünün
37. Maddesiyle, hem de AB
Çevre Politikasının Genel
Çerçevesi başlığını taşıyan
belgenin 191. Maddesinde
yer alan genel hedefler arasındaki, “İklim değişikliği ile
mücadele edilebilmesi için
gerekli önlemlerin alınması”
kuralıyla da hukuken bağlı
durumdadır.

mayı sağlayan gazlar, insan
etkinlikleri, sanayi kuruluşlarının çalışmaları ve özellikle fosil yakıtların kullanılması sonucunda atmosfere
püskürtülmektedir. Karbon
dioksit, metan gazları, hidroflorokarbonlar, kloroflorokarbonlar, küresel ısınmanın başlıca nedenleridir.
İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’nin Rio de Janeiro’da kabul edilmesinden sonra, sera gazı salımlarına kesin sınırlar konması
gündeme gelmiştir. Sayıları
190’ı geçen devlet Sözleşmeyi onaylamış ve konuyla
bağlantılı olan Kyoto Protokolü 2005 yılında yürürlüğe
girmiştir. Dünyayı küresel
ısınmanın etkilerinden kurtarmayı amaçlayan Sözleşme ve Protokol karşısında
devletlerin aldıkları tavırlar
çıkarlarıyla orantılı olarak
değişmektedir.
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Türkiye yeşil adil
dönüşümü nasıl başarır?
Ekoloji ve iklim politikaları uzun bir süre Türkiye’de
kendine ancak güncel tartışmaların unutulmuş köşelerinde yer bulabildi. Hâlâ
da daha büyük sorunlar
çözüldükten sonra düşünülecek bir konu olarak görülmekte. Tartışmaların çerçevesi ekolojik yıkıma veya bu
yıkımlara izin verecek yasal
düzenlemelere gösterilen
tepkilerle çizilmekte fakat
politik tartışmalar bu noktadan ilerisine gidemiyor.
Halbuki ekoloji ve iklim politikaları yediğimiz yemekten
içtiğimiz suya ve soluduğumuz havaya, televizyonumuzu çalıştıran elektrikten
bindiğimiz otobüse kadar
yaşamımızın her alanına
dokunuyor.
Ekonomimizi
kurgulama şeklimiz, insan
refahına bakış açımız ve
insan dışındaki diğer canlıların var olma hakkına yaklaşımımız, ekoloji ve iklime
atfettiğimiz değerle doğrudan bağlantılı.
Bu bağlantıya verilebilecek en güncel ve çarpıcı
örneklerden biri, Rusya’nın
Ukrayna’yı işgal etmesiyle
birlikte başlayan ve Türkiye’yi de etkileyen küresel
enerji krizidir. Türkiye’nin
elektrik portfolyosunda büyük bir paya sahip olan ve
ulaşım sektörünün tamamı-
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nının üzerine kurulu olduğu
fosil yakıtlar, ülkemize Rusya başta olmak üzere belli
başlı birkaç ülke tarafından
sağlanmakta. Bu durum
ülkemizin enerji güvenliği ve ekonomisi açısından
şu anda da gördüğümüz
gibi büyük bir risk teşkil
etmektedir ve dış politikada ülkemizin elini zayıflatmaktadır. Bunun yanında,
Rusya’nın enerji üzerinden
politik denklemini kurgulayabilmesi ekoloji ve iklimin
bağlamlarının diğer güncel
sorunlarla olan ve yakından
incelenmesi gereken güçlü
ilişkisini gösteriyor.
Bu enerji krizi öncesinde
de zaten hem ithal hem de
yerli fosil yakıtların sebep
olduğu birçok toplumsal
ve ekolojik sorun mevcuttu.
İthal fosil yakıtların gittikçe
yükselen fiyatları vatandaşın elektrik, ısınma ve ulaşım giderlerini halihazırda artırırken, bu yakıtların
yakıldığı bölgelerde ciddi
derecede hava, su ve toprak kirliliği gözlemliyoruz.
Bu kirlilikler ekolojik denge, toplum sağlığı ve refahının yanında, tarım ve
diğer ekonomik etkinlikleri
de olumsuz etkilemektedir.
Fosil yakıtların sadece yakılması değil, yer ve deniz
altından çıkarılırken yarat-

tığı kirlilik de toplum sağlığı ve ekoloji açısından ağır
yıkımlara sebep olmaktadır.
Enerji güvenliği ve hayat
pahalılığı,
ekonomimizin
fosil yakıt bağımlılığının
sebep olduğu sorunlardan
sadece ikisi. Fosil yakıt bağımlılığın en ağır sonucuysa hiç şüphesiz iklim krizi.
Fosil yakıtların yakılmasıyla
oluşan sera gazlarının sebep olduğu küresel ısınma,
gezegenimizin iklim dengesini bozmaya devam ediyor
ve yakın zamanda da yavaşlayacak gibi görünmüyor. Türkiye’nin de içinde
bulunduğu Akdeniz Havzası’nın bu krizden en ağır
etkilenecek
bölgelerden
biri olduğu öngörülüyor.
Bu ağır etkilerin bazılarını
hissetmeye başladık bile.
Örneğin geçen sene yaşanan yıkıcı orman yangınları, Marmara Denizi’ndeki
müsilaj krizi ve özellikle ülkemizin güneydoğusunda
hissedilen kuraklık, iklim
krizine bağlanabilir. İklim
krizinin kuraklık, sıcak hava
dalgaları ve sıradışı hava
olaylarını artırması, tarımsal
üretim, içme suyu erişimi,
ekolojik zenginliğimiz, toplumsal refah düzeyi ve toplumsal sağlık için büyük ve
geri alınamaz tehlikeler arz
etmeye devam edecektir.
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Tüm bu gözlemlerden yola
çıktığımızda, ekoloji ve iklim mücadelesinin dışlandığı herhangi bir politik zeminin gerçekçilikten uzak
olacağına inanıyoruz.

rilerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Yukarıda belirttiğimiz sorunların tümü için çözümler
mevcut. İVME Hareketi olarak, yeşil ve adil bir ekonomik dönüşüm çerçevesinin
karşımızdaki bütün krizlere
karşı bir cevap olabileceğini iddia ederken aynı zamanda gündelik yaşamın
gerçeklerine göre kademeli olarak hareket edilmesini ve kimsenin geride
bırakılmaması gerektiğini
savunuyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için farklı
alanlardaki uzmanların katkı sunabileceği bir politika
yaklaşımına ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.

Bunun için güneş ve rüzgar enerjisi kapasiteleri
hızlı bir şekilde artırılmalı,
elektrik altyapısı güçlendirilmeli, çatı üstü güneş
panelleri teşvik edilmeli ve
enerji depolama sistemleri inşa edilmelidir. Hem
toplum sağlığına hem de
kırsal ekonomilere büyük
zarar veren kömür santralleri 2030, doğalgaz santralleriyse 2035 yılına kadar
kademeli olarak devreden
çıkarılmalıdır. Güneş ve
rüzgâr, Türkiye’de enerji
güvenliğine ve fosil yakıt
ithalatından kaynaklı cari
açığın kapanmasına katkıda bulunacaktır. Yenilenebilir enerjinin Türkiye’nin
enerji portfolyosunda daha
geniş bir yer bulmasıyla
elektrik fiyatları düşebilir
ve birçok sektördeki üretim maliyetleri bu sayede
azaltılabilir. Ek olarak rüzgârın ve güneşin dağınık
sistemler olması şebekede
tam elektrik kaybı riskini de
düşürmekte ve herhangi bir
şebeke sorununun ülkenin
tamamını etkilemesini önlemektedir. Ayrıca güneş ve
rüzgâr enerjisi kuraklık gibi
iklimsel felaketlere karşı da
dayanıklıdır.

Bu amaçla ortaya koyduğumuz Yeşil Adil Dönüşüm çerçevesi, hem insan
emeğinin hem de doğanın
sömürüsüyle beslenen neo-liberal ekonomik düzenin
karşısına küresel seviyede
eşitlikçi, hem insan hem de
doğanın refahını önceliklendiren ve hak temelli bir
değişim çerçevesi sunmayı
amaçlıyor. Buradan hareketle gezegenimizi insanlığın küçük bir kesiminin açgözlülüğünden kurtarırken
refah imkanlarının topluma
adil olarak dağıtıldığı, ekolojik yıkımda sorumluluğun
doğru tahsis edildiği, toplumsal bilincin demokratik
olarak inşa edildiği bir Yeşil
Adil Dönüşüm pratiğini harekete geçirebilmeliyiz.
Türkiye özelinde önceliklendirilebilecek temel Yeşil
Adil Dönüşüm politika öne-

ELEKTRİK ŞEBEKESİ EN
GEÇ 2035 YILINA KADAR
KARBONSUZLAŞMALIDIR

Yenilenebilir enerji sektöründe iş gücüne yatırım yapılmalıdır. Güneş ve rüzgâr
sektörlerinin büyüme seviyesine göre, yenilenebilir
enerji sektöründe önümüzdeki 10 yıl içerisinde 200
bine yakın iş yaratılabilir. Bu
işlerin çoğunluğu yüksek

ve orta beceri gerektirecek
iyi maaşlı işlerdir. Özellikle orta ve yüksek eğitimli
bireyler için fosil yakıt sektörüne alternatif olan ve
dünyada da gittikçe büyüyen bu sektör, Türkiye’deki iş gücünün uluslararası
düzeyde rekabet gücünü
ve toplumun refahını artıracaktır. Yaratılan yeni işler için önceden fosil yakıt
endüstrisinde çalışmış ve
Yeşil Adil Dönüşüm’den en
çok etkilenecek grupların
önceliklendirilmesi kimsenin geride bırakılmamasını
sağlayacaktır. Yaratılan işlerin daha cazip olması için
sendika ve çalışma yasaları
güçlendirilmeli,
yenilenebilir enerji sektöründe ve
diğer yeşil sektörlerde çalışanların hakları güvence
altına alınmalıdır.
ULAŞIM SEKTÖRÜ
KARBONSUZLAŞMALIDIR
Ulaşımda fosil yakıt bağımlılığı, Türkiye’nin enerji güvenliğini zayıflatmasının ve
cari açığı arttırmasının yanı
sıra otomobil endüstrimizin
dünyayla rekabet becerisini ve Türkiye’de üretilen
otomobillerin standardını
düşürmektedir. Ayrıca, ulaşımda fosil yakıt tüketimi
tehlikeli düzeyde hava kirliliğine sebep olmaktadır.
Bu sorunların çözülmesi
için yerli elektrikli araç üretim kapasitesi artırılmalı,
şarj altyapısı genişletilmelidir.Trafikte
hâlihazırda
olan araçlar, özellikle düşük gelirli gruplar için vergi indirimleri, ücretsiz şarj
sistemi kurulumu, elektrik
tarifesinde indirim gibi teşvik programları aracılığıyla
sıfır emisyonlu araçlarla değiştirilmelidir. Motorlu taşıt
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vergisi yüksek yakıt verimli araçlar için düşürülmeli,
düşük verimli araçlar için
arttırılmalıdır. Şehir içi ve
şehirler arası yolculuklarda
elektrikli araç şarj etmek
kolaylaştırılmalı, sık kullanılan otoyollar başta gelmek
üzere tüm şehirler arası rotalara hızlı şarj istasyonları
kurulmalıdır.
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TARIM VE KIRSAL
EKONOMİLER İKLİME
DAYANIKLI POLİTİKALARLA GELİŞTİRİLMELİDİR
Tarım sektörünün zayıflaması, kırsal nüfusun küçülmesi ve yaşlanması, Türkiye’de sağlıklı gıdaya erişimi
ve gıda güvenliğini tehdit
etmekte, gıda gibi temel bir
gereksinimde dışa bağımlılığı artırmaktadır. Tarımın
güçlendirilmesi,
özellikle
iklim krizinin ışığında daha
büyük ehemmiyet taşımaktadır. Kırsal ekonomilerin ve
tarımın güçlendirilmesi için
devlet yatırımı artırılmalı,
tarımda su verimliliği artırılmalı, çiftçi kooperatifleri
güçlendirilmeli ve küçük
çiftçilerin büyük şirketlerin
dayattığı fiyatlardan bağımsız fiyat belirleyebilmesi desteklenmelidir.
Kırsal, fosil yakıtlara bağımlı
ve sanayisi zayıf kalmış şehirler “fırsat şehirleri” olarak tanıtılmalı, yeşil sektörlerin bu şehirlere taşınması
desteklenmelidir. Özellikle
devlet üniversiteleri, kuluçka program destekleriyle
kırsal bölgelerde yeni yeşil
sektörlerin kurulmasına ön
ayak olabilir. Yeşil girişimcilerin fırsat şehirlerine ilgisi
artırılmalı ve yerel ekonomiyi destekleyecek, doğaya
zarar vermeyecek girişimler
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finansal programlarla desteklenmelidir.
ŞEHİRLERİN İKLİM
DAYANIKLILIĞI
GÜÇLENDİRİLMELİDİR
Su kıtlığı, sel baskınları,
yazları şehir yaşamını zorlaştıran aşırı sıcaklar, müsilaj gibi doğal afetler ve orman yangınlarının yerleşim
yerlerine sıçrama riskinin
artması, şehirler üzerinde
artan iklim baskısının en
belirgin örneklerindendir.
Şehirsel su kaynaklarının
güvenliğini sağlamak için
su geri dönüşümü, su tasarrufu, kaçak ve sızıntıların tamir edilmesine yönelik
yatırım yapılmalıdır. Şehirlerde sağlıklı gıdaya erişim
ve gıda güvenliği de enflasyonla birlikte önemli bir
sorun haline gelmiştir. Şehirlerde gıda bilincinin oluşturulması ve gıda üretim
faaliyetlerinin
arttırılması
bu açıdan oldukça önemlidir. Şehir içi bostanların
korunması, kaybedilen bostanların şehre geri kazandırılması, şehirlerin eteklerinde tarımcılığa devam eden
çiftçilere ekipman desteği
ve su tedariği, bahçelerde
sebze ve meyve yetiştirmenin teşvik edilmesi, şehir
sakinlerine tohum ve bahçecilik kılavuzu dağıtılması
gibi uygulamalar da gıda
bilincinin yaratılmasına yardımcı olabilir.

FELAKETLERE KARŞI
HAZIRLIKLAR İKLİM
KRİZİ DÜŞÜNÜLEREK
YÜRÜTÜLMELİDİR.
İklim krizinin kayda değer
sonuçlarından biri, doğal
afetlerin uçlara kayma eğilimleridir. Sıcak dalgalarının

ve kuraklığın sıklığındaki
ve şiddetindeki artış, orman yangınlarının hızlı bir
şekilde yayılıp daha yıkıcı
olması, ani yağmur olaylarının daha şiddetli sellere
neden olması bu değişikliklerden sadece bazıları. Bu
felaketler iklim senaryoları yardımıyla incelenebilir
ve şehirlerde hangi ilçelerin ve mahallelerin en çok
etkileneceği, hangi tarım
ürünlerinin risk altında olduğu belirlenerek önlemler
alınabilir. İklim krizine bağlı
felaketlerden zarar gören
bireyler ve bölgeler için kalkınma planları insan onuru
dikkate alınarak hazırlanmalı, yerel ekonomi yeşil
yatırımlarla ayağa kaldırılmalı, özellikle küçük çiftçi
iklime dayanıklı tarımsal yatırımlarla desteklenmelidir.
Afet sonrası toparlanma
sürecinde bölgedeki kalkınma takip edilmeli, gerektiğinde ek yatırımlarla ve
iş gücü eğitim fırsatlarıyla
desteklenmelidir.
DOĞADA YER ALAN
BÜTÜN UNSURLARI EŞİT
HAK ÖZNESİ OLARAK
TANIMLAYARAK BİLİMSEL
VE HUKUKİ METODOLOJİ
GELİŞTİRİLMELİDİR
Günümüz koşullarında ekolojik tahribatın etkilerinin
ölçülebilmesi için mahkemelerin ve idari yapıların,
sorumluluğu kirleten üzerinden tespit etmesinin yanında çevresel yıkıma sebep olabilecek faaliyetlerin,
ihtiyat ilkesi çerçevesinde
önceden ölçülebiliyor olması da olanaklar arasındadır. İlgili faaliyetin riskinin
tehdit oluşturuğu veya tespitinin mümkün olmadığı
durumlarda, koruyucu ön-
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lem olarak hukukun bilimsel
kesinliğe göre hareket etmesi talep edilebilir. İhtiyat
ilkesinin anayasada eşit hak
öznesi olarak tanımlanan
yaşamın bütünü için koruyucu bir niteliği olacağını
iddia edebiliriz.

di haklarının da ihlaline sebebiyet vereceğini ileri sürebilen yurttaşlar böylece
teknolojik gelişmelerle birlikte yeniden tanımlanacak
refah olgusunda daha adil
bir düzen için savunuculuk
yapılabilecektir.

Hak öznelerinin yani doğadaki herhangi bir varlığın
eşitliği ile tahribata uğrayan
doğal alanları veya doğal
yaşamı savunabilmenin imkanı genişlerken ihtiyat ilkesinin yerinde uygulanması
ile hukuki zeminde bilimsel
belirsizlik durumunda ispat
yükü faaliyeti üstlenenin
sorumluluğu içinde olmalıdır. Hem doğal yaşamı savunma hakkını vekaleten
de olsa üstüne alabilen hem
de buradaki faaliyetin ken-

Yeşil Adil Dönüşüm, insan
ve doğa arasındaki sömürü
düzenini uzun vadede ortadan kaldırmayı hedeflese
de yukarıda listelediğimiz
bazı çözümler ironik olarak bu hedefe ters düşebilmektedir. Ekonomimizi yeni
baştan tasavvur ederken
bu geçiş döneminde bazı
zor kararların verilmesi kaçınılmaz olacaktır. Örneğin
elektrikli araçlardaki Lityum-iyon pilleri için gerekli
olan Lityum elementinin çı-

karılması, ancak yeni maden
faaliyetleriyle mümkündür.
Bu koşullarda doğa haklarının güçlendirilmesi büyük
önem taşımaktadır. Yeşil
Adil Dönüşüm için zaruri ve
kaçınılmaz olan bazı maden
ve diğer kirli endüstriyel
faaliyetlerin
gerekliliğinin
bilincinde olurken aynı zamanda sebep olabilecekleri
zararların mevduat düzenlemeleriyle en az düzeye
indirilmesi, diğer kirli endüstriyel faaliyetlerinin kısıtlanması, engellenmesi ve
zarara uğrayanların mağduriyetlerinin telafi edilmesi, Yeşil Adil Dönüşüm
sürecinde bir yıkıma engel
olmaya çalışırken başka bir
yıkıma sebep olmamızı da
engelleyecektir.
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“Ekosistem hakkı”nı
anlamak ve adlandırmak
Yeryüzü tahribatı ve çevre
kirliliği söz konusu olduğunda politik ana akımda
iki kuvvetli eğilim dikkat çekiyor. Birincisi, bu tahribatı
durdurmak yönünde atılacak adımları ancak ekonomik bir çıkar varsa yerine
getirme ve ekonomik fırsata dönüştürme gayreti.
İkincisi ise, doğal güzelliklerin, insanın ve gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede
yaşama hakkının hamasetle
savunulması. Küresel olduğu kadar ulusal planda
da kuvvetli izlerine rastladığımız bu iki eğilimin aynı
politik gerçekliğin iki yüzü
olduğunu, sonuçları itibariyle medeniyetin en temel
beka sorunu olan ekolojik
sürdürülebilirlik meselesine karşı kayıtsız kaldığını
iddia edebiliriz. Bugünkü ekonomik getirileri üst
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düzeyde tutma ama bunu
yaparken çevreyi de koruma arzusunun barındırdığı
çelişkiye derinlikli yaklaştığımızda bunun kapitalist
ekonomi politiğin kadim
meselelerinden biri olduğunu, kırk yıldır egemen
olan neo-liberal kalkınma
modelleriyle şiddetlendiğini söyleyebiliriz. İki güncel
örnek olarak Avrupa Yeşil
Mutabakat’ı etrafındaki gelişmelere ve Şubat ayında
düzenlenen Ulusal İklim Şurası’yla eşzamanlı yaşananlara kısaca değinmek kafa
açıcı olacaktır. Avrupa Yeşil
Mutabakat’ı esas itibariyle
Paris anlaşmasının hedefleri doğrultusunda küresel
iklim krizine karşı sunulan
bir program. AB ülkelerine
2050 itibariyle karbon nötr
olmaları, bunu gerçekleştirirken toplumsal adaleti

gözetmeleri, ayrıca entegre
oldukları dünyayı da buna
teşvik etmeleri yönünde bir
çağrı. Bu iddia zorunlu olarak enerji üretimi ve verimliliğinde, imalat, tarım, taşımacılık sektörü ve tedarik
zincirlerinin örgütlenişinde
devrimsel bir dönüşümü
gerektiriyor.
“Döngüsel ekonomi”, “akıllı altyapılar”, “doğa temelli
çözümler”, “tarladan sofraya gıda stratejisi” anahtar
kavramlar olarak ön plana
çıkıyor. “Yeşil finansman”,
“fiyatlandırma”,
“araştırma-geliştirme” ve “eğitim”
ise bu dönüşümün kaldıraçları olarak görülüyor.
Fakat pek çok analiz Yeşil
Mutabakat etrafında hedeflenenle gerçekleşmekte
olan arasındaki mesafeye işaret ediyor. European
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Court of Auditors tarafından yayınlanan Eylül 2021
tarihli bir araştırma AB’nin
ihtiyaç duyulan yeşil finansmanı yönlendirmekte yetersiz kaldığını ortaya koyuyor.
Climate Analytics, AB’nin
mevcut kömür santrallerini
olağan ömürlerinden daha
kısa bir sürede tasfiye etmemesi halinde 2050 Paris
hedeflerinin yüzde 85 üzerinde kalacağını hesaplıyor. Avrupa Komisyonu’nun
Şubat ayında doğal gaz
ve nükleeri “sürdürülebilir geçiş kaynakları” olarak
etiketlemek üzere Avrupa
Parlamentosu’na sunduğu
teklif, mutabakatın altını
oyan bir “yeşil badanalama”
girişimi olmakla eleştiriliyor.
Türkiye
Kasım
ayındaki COP 26 öncesinde Paris Anlaşması’nı mecliste
onadı ve 2053 için karbon
nötr olma hedefi ilan etti.
Bu adımın arkasındaki itici gücün Fransa kaynaklı birkaç milyarlık bir yeşil
yatırım fonuna ulaşmak arzusu olduğu bir sır değil.
Ayrıca Paris daha başka
yeşil finansman olanaklarına ulaşmak ve küresel ticarette beklenen sınır karbon
vergilerinden muaf olmak
için de bir anahtar. Şubat
ayında düzenlenen Ulusal
İklim Şurası, hiçbir planlama olmadan ansızın ilan
edilen, muhtemelen İstanbul’un fethiyle ilişkili retoriğe de hizmet eden 2053
hedefine dönük rotayı tayin
etmeyi amaçlıyordu. Şura
Başkanı Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum kapanış konuşmasında “insanlığı daha
adil bir dünyaya ve iklim
değişikliği seferberliğine”
çağırırken, “çocuklara bıra-

kacağımız en büyük miras,
çocukların savaş uçaklarına
değil, uçurtmalara baktığı
tertemiz bir gökyüzüdür”
dedi. Bir hafta sonra Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından maden yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle “ülkenin elektrik
ihtiyacını karşılamak üzere
yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik
olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi halinde …
sahada madencilik faaliyeti yürütülebileceği” Resmi
Gazete’de
yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Politik ana akımın ilan ettiği
hedeflerle yürüttüğü perhiz
arasındaki tutarsızlık; ayrıca
doğaya karşı kayıtsızlığını
“gelecek kuşaklar”, “yemyeşil ormanlar” ve benzeri
hamaset sözleriyle örtme
gayreti toplum tarafından
güvensizlik ve öfkeyle karşılanıyor. Sınıf mücadelelerini andıran ekoloji mücadelelerine, Gelecek için Cuma
hareketinin gösterdiği şekilde kuşaklararası ihtilafa
neden oluyor. Tespit etmek
gerekir ki çevresel, toplumsal, ekonomik çoklu ve
dirençli bir medeniyet krizinin içindeyiz. IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu
(2022) iklim kaynaklı hem
gözlenen hem de beklenen
tehlikelerin arttığını, bu tehlikelerin birbirini besleyerek
tüm yeryüzüne yayıldığını
ortaya koyuyor. Aşırı iklim
olayları gıda ve su güvenliğini, insan sağlığını tehdit
ediyor; özellikle iklim etkilerine açık sektörlerde -tarım,
ormancılık, balıkçılık, enerji
ve turizmde- çok olumsuz
ekonomik etkiler üretiyor;
kırılgan bölgelerde insani
krize yol açıyor. IPBES Kü-

resel Değerlendirme Raporu (2019) bir milyon canlı
türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu
söylerken, bunun en temel
nedeni olarak sırasıyla doğal yaşam ortamlarının tahribatı, iklim değişikliği, kirlilik, aşırı avlanma ve istilacı
türlere işaret ediyor. İnsanların rızk ve yaşam alanlarını korumak üzere yürüttükleri ekoloji mücadelelerini
haritalandıran Çevre Adaleti Atlası, maden sahaları, atık depolama alanları,
orman-tarım-balıkçılık sahaları, enerji yatırımları, su
kaynakları, altyapı projeleri, turizm ve rekreasyon
alanları, biyolojik koruma
alanları ve sanayi kirliliği etrafında binlerce mücadelenin yürüdüğünü gösteriyor.
İklim ve biyoçeşitlilik krizi
ve topluluk hakları hiçe sayılarak uygulanan kalkınma
projelerine karşı yürütülen ekoloji mücadelelerinin
Türkiye’deki izdüşümlerini
tanımak için Cemil Aksu ve
Ramazan Korkut tarafından
hazırlanan Ekoloji Almanağı’nı incelemek iyi bir başlangıç olabilir.
Politik ekolojist Joan Martinez-Alier’in
“yoksulların
çevreciliği” olarak adlandırdığı sınıf mücadelelerine
benzer ihtilafları; Gelecek
için Cuma hareketinin dışa
vurduğu kuşaklararası ihtilafı yatıştıracak, emeğiyle
yaşayan büyük insanlığın
geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak bir toplumsal
duruma doğru nasıl adım
atılabilir? Yeryüzünde yaşamı ve medeniyeti destekleyen doğal varoluşun
sağlığı, sürekliliği nasıl sağlanabilir? Daha tanıdık bir
ifadeyle, kuşaklararası ada-
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let olarak sürdürülebilirlik
nasıl tesis edilebilir? Mesele
elbette politik ve ekonomik olmakla birlikte özünde
kolektif olarak neye değer
verdiğimiz ve nasıl yaşamak istediğimizle alakalı.
Büyük toplumsal kararların
iktidar peşinde koşan, bunun için kendi himayelerinde palazlanan sermaye
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güçleriyle işbirliği yapan,
küresel-bölgesel hegemonya mücadelesi yürüten dar
iktidar çevreleri tarafından
alındığı bir dünyada atılacak adımların kâr hırsından
arındırılarak aklı selime kavuşturulması pek mümkün
görünmüyor. Demek ki bir
önkoşul olarak, önemli toplumsal kararların toplumsal

müzakereye açılması için
demokrasi talebine, siyasi
ve medeni haklar mücadelesine ihtiyaç var. Emeğiyle
yaşayan insanların barınma,
beslenme, sağlık ve eğitim
haklarını güvence altına
alacak, onları toplumsal karar süreçlerine ve gelecek
tasavvuruna katılmak üzere güçlendirecek ekono-
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mik haklara, ekonomik hak
mücadelesine ihtiyaç var.
Ayrıca, yeryüzü kaynakları çoğalan insanlık ailesinin
büyüyen maddi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sonsuz olmadığı için, insanlığı
kanaatkarlığa ikna edecek
yeni bir değerler mücadelesine de ihtiyaç var.
Aydınlanmadan beri insana
kul değil insan olduğu için
değer veriyor, siyasi, medeni, ekonomik ve sosyal
hak mücadelesini bu değer üzerine yükseltiyoruz.
Sınıfçı, ırkçı ve cinsiyetçi
pratiklerin en kaba biçimlerini insanlığın eşit, özgür
ve dayanışma içinde olması
gerektiğini vurgulayan mücadeleler eşliğinde bertaraf
ettik. Ne var ki maddi zenginleşme ve tüketim arzumuzun doğal çevreye zarar verdiği durumlarda ise
doğanın haklarından değil,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. maddesinde
ifade edilene benzer bir
şekilde “insanın sağlık ve
dengeli bir çevrede yaşama
hakkından” yola çıktık. Bu
hak örneğin girişimcilik gibi
ekonomik haklarla veya
ekonomik kalkınma ve güvenlik gibi yüksek kamu yararı iddialarıyla karşı karşıya
geldiğinde daima ikincileri tercih ettik. Bugünlerde
Türkiye siyasetine egemen
olan keyfiyeti, yargısına
musallat olan bağımlılığı
bir tarafa koyalım, daha iyi
şartlar altında dahi pratikte
doğaya zarar veren faaliyetler hakkındaki kararları
fayda-maliyet diline, insan
merkezli ekonomik değerler dünyasına hapsettik.
“Ekosistem hakkını” konuşmadan önce, farklı adlandır-

malarla “ekosisteme”, “doğaya”, veya “tabiat anaya”
nasıl değerler atfettiğimizi
anlamak ve açığa çıkarmak
gerekiyor. Bu aynı zamanda doğanın bize sağladığı faydaları (yine farklı bir
adlandırmayla “ekosistem
mal ve hizmetlerini”, “tabiatın bahşettiklerini”) ve iyi
yaşamı (“refah”, “esenlik”,
“mutluluk”) nasıl algıladığımızla alakalı. Burada IPBES
çerçevesinden
hareketle,
bir spektrum üzerinde, doğaya insan ve toplum için,
ikincisi bir kültür olarak ve
ayrıca kendisi için değer
verdiğimizi, değerler skalasındaki pozisyonumuza
göre de doğanın geleceğine dair farklı tahayyüller
kurabileceğimizi söyleyebiliriz. Doğaya insana mal ve
hizmet (ör: kereste, gıda,
kirlilik giderimi, karbon
özümsemesi) sunduğu için;
kültürün bir parçası olduğu
için (geleneğimizi yaşatan
bize kim olduğumuzu hatırlatan dereler, korular, meralar, parklar); ve sırf kendisi
için (Anadolu yaban koyunu, parsı, alageyik yaşasın
diye) değer veriyoruz. İlle
birini tercih etmesek de her
birimiz bu değerler uzayında bir yerlere doğru devinim gösteriyoruz.
Bu değerler uzayında kolektif olarak nerede durduğumuz, insan merkezli olmasa da yine insan vesayeti
üzerinden tanımladığımız
“ekosistem hakkını” anlamak ve adlandırmak açısından önem taşıyor. Doğaya
sadece insan ve topluma
mal ve hizmet sağladığı için
değer veriyorsak vesayetimiz altına aldığımız “ekosistem hakkının” eski köye
yeni adet getirmekten öte

bir anlamı olmayacak, çevreyle ilgili kararlar pratikte
ekonomik değerler diline
hapsedilmeye devam edecek, doğa geçmişte olduğu
gibi suistimale açık olacaktır.
Sözün gerisini hukukçulara
ve anayasacılara bırakabilirim. Ekolojik kriz derinleştikçe ekosistem hakkını
anayasal ve yasal güvence
altına almak yönünde küresel gelişmeler oldu. Bolivya,
Kolombiya ve Ekvador’un
ekosistem haklarına anayasalarında yer verdikleri;
Hindistan, Yeni Zelanda’nın
bu hakkı hukuk mevzuatına
aldıkları biliniyor. Türkiye’de
2000’lerin ilk on yılında demokratik yeni bir anayasa
yapılabileceğine dair kuşkulu umutlar yaşanırken kurulan Ekolojik Anayasa Girişimi’nin TBMM’ye sunduğu
taslak da doğaya bir hak
öznesi olarak yer veriyordu.
Önümüzde demokratik bir
anayasa inşa etmek, yasaları onunla uyumlu bir şekilde
yenilemek ve kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlığını
güçlendirmek gibi fırsatlar
açıldığında doğayı artık bir
hak öznesi olarak tanımlamak sürdürülebilir yaşam
yönünde kuşkusuz ileri bir
adım olacaktır. Diğer taraftan bir toplum olarak
doğaya şimdi nasıl değer
verdiğimiz, değerlerimizin
dönüşümü için nasıl gayret gösterdiğimiz; bunu bir
temsiliyete
kavuşturacak
şekilde o büyük mutabakatı
(Anayasa ve yasaları) nasıl
inşa edeceğimiz önemlidir.
Ekosistem hakkı kadar, hatta daha ziyade bu büyük
prosedürel sorunun, inşa
sürecinin ele alınması yerinde olacaktır.
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Küresel iklim krizi
1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi gezegenin karşı karşıya olduğu en ciddi
çevresel tehditlerden birisi olan iklim değişikliğini “
Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal
iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı
olarak küresel atmosferin
bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde
oluşan bir değişiklik” olarak
tanımlamaktadır. Bu değişiklik Sanayi Devriminden
bu yana ivmelenerek artmış ve içinde yaşadığımız
antroposen çağının (insan
çağı) en yıkıcı sonuçlarından birisi olmuştur.
Bu soruna neden olan en
büyük etmen neoliberal büyüme politikalarının doğayı
ve doğal kaynakları metalaştıran, piyasalaştıran sorumsuz büyüme politikala-
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rıdır. Bu politikaların temel
üretim ve tüketim biçimleri
sonucu atmosfere salınan
sera gazları günümüzde
iklim değişikliğini bir kriz
biçimine dönüştürmüştür.
Yapılan bilimsel araştırmalar ve IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli)
raporları sera gazı salımları
içinde kömür, petrol doğal
gaz ve metanın bu krizin
temel nedenleri olduğunu
kanıtlamaktadır.
Uluslararası düzeyde bu soruna çözüm arama çabaları1980’li yıllardan bu yana
sürmektedir. Bu çerçevede
Birleşmiş Milletlerin eşgüdümünde oluşturulan Küresel İklim Rejiminin temel
hukuki dayanakları; 1992
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 1997 Kyoto
Protokolü ve bu Protokolün yerini alan 2015 Paris
Anlaşmasıdır. Küresel İklim Rejiminin en önemli

kurumsal organı olan Akit
Tarafların
Toplantılarında
(COP) kabul edilen mutabakat metinleri ve kararları
da hukuki düzenlemelerin
parçası olarak saymak gerekir. Türkiye’nin her üçüne
de taraf olduğu bu hukuki
düzenlemelerden adını en
çok duyduğumuz 2015 Paris Anlaşması, ortak fakat
farklılaştırılmış sorumluluk
ve göreceli kabiliyetler ilkesi çerçevesinde tüm ülkelerin sera gazı indirimi
konusundaki
katkılarına
dayanan bir sistem öngörmektedir. Bu haliyle Küresel
İklim Rejiminin temel dayanağı olan hakkaniyet/adalet politikasının hayata geçirilebilmesi hedeflenmiştir.
Paris Anlaşmasının temel
hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme
öncesi döneme göre 2°C /
mümkünse 1,5°C’nin altında tutulması olarak belir-
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Kaynak: https://m.bianet.org/bianet/iklim-krizi/216717
-turkiye-en-cok-salim-yapan-15-ulke

lenmiştir. Bu doğrultuda
akit taraflar Ulusal Düzeyde
Belirlenmiş Olan Katkılarını açıklamakla yükümlüdür. Sera gazı salımlarının
en yoğun olduğu sektörler
enerji, sanayi faaliyetleri ver
ürün kullanımı, tarım ve atık
yönetimidir.
Küresel iklim krizine neden
olma sorumluluğu bakımından tarihsel olarak gelişmiş ülkeler ilk sırayı alırken, günümüzde bu durum
gelişmekte olan ülkeleri de
içerecek biçimde genişlemiştir. En çok salım yapan
20 ülkeyi listeleyen Küresel
Karbon Bütçesi 2019 Raporu’na göre Küresel İklim
Rejiminde gelişmiş ülke
sayılan Türkiye ise en çok
salım yapan 15. ülke durumundadır.
Küresel İklim Rejimi sorumluluk paylaşımını salım
oranlarını dikkate alarak
devletler düzeyinde farklı-

laştırmaktadır. Ancak kuşkusuz en çok salım yapan
devletlerin içinde de bu
sorumluluk farklı düzeylerde gerçekleşmektedir. Bu
farklılıklar
incelendiğinde
sera gazı salımında sınıfsal
olduğu gibi, toplumsal cinsiyet ile şimdiki kuşaklar ve
gelecek kuşaklar arasında
büyük bir uçurum olduğu
görülmektedir.
Birleşmiş Milletlerin İnsan
Hakları Yüksek Komiserliğinin İklim ve Aşırı Yoksulluk
Özel Raportörünün 2019
tarihli iklim değişikliği ile
yoksulluk ve insan hakları
arasındaki ilişkiyi ele alan
raporu, en zengin %1’lik kesimde yer alan bir kişinin,
en yoksul %10’da yer alan
bir kişiden 175 kat daha fazla karbon salımına sebep
olduğunu ortaya koymaktadır. Yoksul sınıflar, kadınlar, çocuklar, henüz doğmamış olan gelecek kuşaklar
nedeni olmadıkları bu krizin

en önemli mağdurları durumundadır. İklim krizi nedeniyle görülen aşırı hava
olayları sonucu yer değiştirmek zorunda kalanların
%80’i kadın ve çocuklardır.
İklim krizi, aşırı hava olaylarının artmasıyla bir yandan
gezegenin temel yaşam
destek sistemlerini tahrip
ederek, kırılgan grupların
başta yaşam hakkı olmak
üzere gıda, su, sağlık, barınma, çevre hakkı gibi temel
haklarını yok ederken, bir
yandan da mevcut ekonomik ve toplumsal adaletsizliği ciddi biçimde arttırmaktadır. İnsan türünün neden
olduğu bu krizin yok ettiği
insan dışındaki diğer canlı türler ile cansız çevresel
değerlerin, kültürel ve tarihi çevre varlıklarının, iklim
adaleti bağlamında henüz
yeterince dikkate alındığını söylemek ise ne yazık ki
pek mümkün değildir.
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Akademisyen

İklim krizi,
iklim politikaları ve Türkiye
1. GİRİŞ
Sanayi Devrimi’ni takip
eden süreçte, insanlığın
kurduğu ekonomik sistem,
gezegenimizin iklimini önceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar köklü
bir değişime uğratmıştır.
Atmosferdeki karbon ve
metan gibi sera gazları
(GHG’ler) son iki yüzyılda
önemli ölçüde artmış ve
benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmıştır. Sanayileşmeden önce milyonda 280
parça (ppm) olan atmosferik küresel karbondioksit (CO2) konsantrasyonu,
1980’lerde 350 ppm’yi aşmış, bugünse 400 ppm’nin
üzerindedir (NOAA, 2020).
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC)
2007 yılında yayımlanan
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4. Değerlendirme Raporu
(AR4), geri dönüşü olmayan iklim etkilerine yol açılmaması için küresel CO2
konsantrasyonunun
450
ppm’nin altında ve küresel
sıcaklık artışının sanayi öncesi seviyelere göre 2°C’nin
altında tutulması gereğini
dile getirmektedir. Aynı rapor, aşırı iklim olaylarındaki
sık değişimleri, kuraklıkları,
selleri, yükselen okyanus
seviyelerini ve ekosistemlerin bozulmasını, insanlığın
gezegenin iklimine dayattığı radikal değişikliklerle
ilişkilendirmektedir. Sıcaklık
artışının durdurulamaması
ve adaptasyon mekanizmalarının uygulanamamasının
bu koşulları kaçınılmaz olarak ağırlaştıracağını vurgulamaktadır. Daha yakın tarihli bir IPCC (2018) raporu,
sıcaklık artışını 2˚C yerine

1,5˚C ile sınırlamanın bile
ekosistemler, mahsul verimi, deniz seviyeleri vb. üzerinde ciddi iklim etkilerine
yol açacağını göstermiştir.
Örneğin, rapora göre 1,5˚C
senaryosu altında tropik
bölgelerde mısır hasadındaki azalma %3’e ulaşabilirken, 2˚C senaryosu altında
bu azalma 2,3 kat daha fazla olacaktır. Benzer şekilde,
deniz balıkçılığındaki düşüş
1,5˚C senaryosunda 1,5 milyon tona ulaşabilirken, 2˚C
altında söz konusu düşüş
iki katına çıkacaktır.
İklim değişikliğinin etkileri
çeşitli sektörlerde şimdiden
görülmektedir.
Dünyanın
çoğu yerinde, kuraklık, sel,
sıcak hava olayları veya fırtınalar şeklinde aşırı iklim
koşullarına maruz kalma
artmıştır (örnek: doğu ve
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batı Avrupa ile Akdeniz bölgesinde kuraklık ve sel sıklığındaki artışlar). Avrupa’da
son yirmi yılda gözlemlenen sıcak hava dalgalarının,
çeşitli araştırmalarda gösterildiği gibi tarımsal üretim
üzerinde önemli bir etkisi
olmuştur. Örneğin, Ciais vd.
(2005), doğu ve batı Avrupa’daki tarımsal verimlilik
düşüşünün, bölgede 2003
yılında tanık olunan yağış
açığı ve aşırı yaz sıcağı ile
açıklanabileceğini göstermektedir. Ayrıca artan sıcaklıklar, daha sık görülen
ısı dalgaları ve değişen yağış düzenleri işçi sağlığına
ve üretkenliğine zarar vermekte, bu da tarım işçiliği
için sorun teşkil etmektedir.
Ocak 2020 tarihli McKinsey
Global Institute Raporu, seçilmiş ülkelerde sektörlerin
girdi-çıktı ilişkilerini analiz
ederek olası iklim değişikliği senaryolarından nasıl
etkileneceklerini örneklemektedir. Raporun makroekonomik düzeydeki analizleri ise kişi başına düşen
milli geliri daha düşük olan
ülke ve bölgelerin genel
olarak daha büyük makroekonomik risk altında olduğunu bulgulamaktadır.
Bunun arkasında yatan
etmenler arasında görece
yoksul bölgelerin genellikle
fiziksel eşiklere yakın seyreden iklim yapısına sahip

olması yer almaktadır. Yine
bu bölgelerin iklim krizi ile
mücadele
edebilecekleri
yeterli finansmana erişimleri bulunmamaktadır.
Öte yandan aynı rapor,
2050’ye ışık tutan analizinde, iklim değişikliğinin bazı
ülkeler için olumlu etkileri
olabileceğini bulgulamaktadır. Örneğin Kanada’nın
tarımsal verimi bu sayede
artabilir veya İsveç, Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde
iklim değişikliğine bağlı su
stresi ya da kuraklık yaşanmayabilir. Rapora göre
Türkiye, incelenen dönemde Mısır, İran ve Meksika ile
birlikte iklim değişikliğine
bağlı olarak en çok su stresi yaşayacak ülkelerden biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazı Türkiye’nin küresel iklim değişikliğine katkısı bakımından durumunu,
iklim politikası yapımında
aldığı yolu ve karşılaşacağı
dönemeçleri ve son olarak
yakın zamanda toplanan
İklim Şûrası’ndan çıkan sonuçları eksiklikleriyle birlikte özetlemeyi amaçlamaktadır.
2. TÜRKİYE’NİN KÜRESEL
İKLİM KRİZİNE KATKISI:
Sera Gazı Emisyonlarının
Tarihsel Gelişimi
2019 yılı itibarıyla Türki-

ye’nin kişi başına düşen
karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazı (GHG) emisyonları yaklaşık 6 ton iken,
toplam sera gazı emisyonları 506 Mt CO2 eşdeğerine ulaşmıştır (TÜİK, 2021).
Göreceli olarak, Türkiye’nin
kişi başına düşen emisyonları dünya ortalamasına yakın ve OECD ülkelerinin kişi
başına emisyonları ortalamasından daha düşüktür
(Dünya Bankası, 2021). Bununla birlikte Türkiye, CO2
emisyonlarında en fazla artış hızına sahip 10 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye’nin sera gazı emisyonları
1990 yılında 220 milyon ton
seviyesinde iken, 2019 yılına gelindiğinde bu miktarın
%131 daha fazla olduğu görülmektedir (TÜİK, 2021).
Enerji sektörü %72’lik pay
ile, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de GHG
emisyonlarına en fazla katkı
sağlayan sektördür. Tablo
1’deki TÜİK (2021) verilerine
göre enerji sektörü kaynaklı CO2 emisyonları 1990 ile
2019 yılları arasında iki katından fazla artmıştır. Enerji
talebindeki artışa bağlı olarak orta ve uzun vadede
emisyonların artmaya devam etmesi beklenmektedir. 2019 yılı itibariyle toplam GHG emisyonlarında
enerji sektörünü %13,4’lük
pay ile tarım, %11,2’lik pay

Tablo 1. Sektörlere göre sera gazı emisyonları (CO2 eşdeğeri), 1990 – 2019 (Milyon ton)
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ile endüstriyel süreçler ve
ürün kullanımı ve %3,4’lük
pay ile atık sektörleri takip
etmektedir.
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3. TÜRKİYE’NİN İKLİM VE
İKLİMLE İLİŞKİLİ ENERJİ
POLİTİKALARI
Türkiye’nin ulusal emisyon
azaltım hedefini belirten en
son resmi belge, Paris’teki
2015 COP 21 toplantısından
önce UNFCCC Sekreterliğine sunulan Niyet Edilen
Ulusal Olarak Belirlenmiş
Katkı (INDC – yeni adıyla
NDC) beyanıdır. 2012-30
döneminde gerçekleştirilmesi beklenen bu planda
Türkiye’nin, CO2 ve diğer
GHG emisyonlarını 2030
yılına kadar ulaşması beklenen 1.175 milyon ton seviyesinden 929 milyon tona düşürerek, referans patikaya
kıyasla %21 oranında azaltacağı belirtilmektedir. Ancak sivil toplumdan gelen
eleştirilere yanıt olarak ve
2021’de Glasgow’da düzenlenen COP26’da açıklanan
“2053 net sıfır emisyon”
taahhüdüne uygun olarak,
Türkiye’nin yakın zamanda
daha iddialı bir NDC sunması beklenmektedir.
Halihazırda Türkiye’nin karbon vergisi veya emisyon
ticareti yoluyla bir emisyon fiyatlandırma stratejisi
bulunmamaktadır. Bununla
birlikte, Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik perspektifinden hareketle, AB Emisyon
Ticaret Sistemi (EU ETS) ile
uyumlu bir izleme, raporlama ve doğrulama (MRV)
sistemi için yasal altyapı
oluşturmaya çalışmaktadır.
Bu amaçla Türkiye’de, 25
Nisan 2012 tarihinde “Sera
Gazı Emisyonlarının İzlen-
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mesine İlişkin Yönetmelik”,
22 Temmuz 2014 tarihinde
“Sera Gazı Emisyonlarının
İzlenmesi ve Raporlanması
Hakkına Tebliğ” ve 2 Nisan
2015 tarihinde “Sera Gazı
Emisyonlarının Raporlarının
Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği” yayımlanmıştır. Uzun bir hazırlık ve
analiz döneminden sonra
ülkemizde EU ETS ile bağlantılı olan bir ulusal emisyon ticaret sisteminin başlatılması beklenmektedir.
Temiz enerji cephesinde ise
yenilenebilir enerji gelişiminde son yıllarda yaşanan
ivmeye rağmen 2018 yılında termik kurulu güç 5.000
MW olarak gerçekleşmiştir
(TEİAŞ, 2020). Termik kurulu güç; hidro, jeotermal,
rüzgar ve güneş toplam
kurulu gücünün üzerindedir. Türkiye’nin enerji sektörünün stratejik yönü, halen
yerli kaynaklar kullanılarak
kömürle çalışan elektrik
üretiminin yaygınlaştırılmasına odaklanmaktadır. Yerli
kömür üretiminin ağırlıklı
olarak linyit olması ve santrallerin birçoğunun taşkömürü ile çalışması, yerli
kömür üretiminin enerji güvenliği hedefleriyle uyumlu
olmadığını göstermektedir.
İthal kömüre artan bağımlılık, yalnızca cari açıkları kötüleştirmekle kalmayacak,
aynı zamanda ülkemizin
enerji güvenliği çabalarını
da çıkmaza sokacaktır.
Türkiye’nin
yenilenebilir
enerjinin yaygınlaştırılmasına yönelik iddialı planları
olmasına rağmen, kapasite
mekanizması, bölgesel yatırım teşvikleri, doğrudan
Hazine transferleri ve kre-

di garantileri dahil olmak
üzere kömürle çalışan termik santraller ve kömür
madenciliğine yönelik sübvansiyonların devam etmesinin bu planları tehlikeye
atması muhtemeldir. Enerji
sektöründe piyasa dışı fon
akışları üzerine yapılan bir
çalışmaya göre, Türkiye’de
2018’de fosil yakıtların üretim ve tüketimine yönelik
sübvansiyonlar toplam 3,9
milyar ABD dolarını bulmuştur (SHURA, 2019).
Durmaz, Acar ve Kızılkaya
(2021) tarafından yapılan
başka bir çalışmada ise
2018 yılı için kömür teşvik bedeli yaklaşık 0.014
ABD$/kWh olarak bulunmaktadır. Kömür madenciliğine ve kömürden elektrik
üretimine verilen teşviklerin
milli gelire oranı ise (hem
2018 hem 2019 yılları için)
%0,5 olmaktadır.
Kömüre ve diğer fosil yakıtlara yönelik teşviklerin
büyüklüğü, teşvik/sübvansiyon tanımının kapsadığı kalemlere göre değişmekle birlikte söz konusu
teşviklerin etkileri, Türkiye
gibi zengin kömür rezervleri olmayan bir ülke için
oldukça dikkat çekicidir.
Acar ve Yeldan (2016) tarafından yapılan bir hesaplanabilir genel denge
(CGE) çalışması, Türkiye’de
kömür üzerindeki mali teşviklerin toplam CO2 emisyonları üzerindeki etkisini
incelemekte, bu teşviklerin ortadan kaldırılmasının,
2015-2030 dönemini modelleyen analizlerinde CO2
emisyonlarını baz patikaya
kıyasla %5,5 oranında azaltabileceğini tespit etmektedir. İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yayınlanan
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bir rapor (Şahin vd., 2021),
Türkiye ekonomisinin 30 yıl
içinde büyük ölçüde karbondan arındırılabileceğini
ve fosil yakıtları terk ederek, yenilenebilir enerjiye
geçerek, enerji verimliliğini artırarak ve elektrifikasyonu arttırarak 2050’lerin
başlarında net sıfır emisyon
hedefine yaklaşabileceğini
ortaya koymaktadır. Europe Beyond Coal vd. (2021)
tarafından yayımlanan başka bir rapor, karbonun fiyatlandırılması ve kömür
sübvansiyonlarının
kaldırılması gibi tutarlı politika
araçlarının
uygulanması
halinde, en geç 2030 yılına
kadar kömürden çıkmanın
Türkiye için gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef olduğunu
ileri sürmektedir. Bu açıdan
kömürden çıkış planı, 2053
net sıfır emisyon hedefine
giden yolda ilk ve en kolay
adım olarak öne çıkmaktadır. SHURA (2021) çalışması, 2030 ve 2040’a kadar
Türkiye’de enerji sektöründe %50’den fazla yenilenebilir üretiminin fizibilitesini
ele almakta olup, emisyonlar üzerinden karbon vergisi alınması, yenilenebilir
kaynaklara nispeten daha
yüksek sübvansiyonlar sağlanması ve enerji verimliliği
iyileştirmeleri gerçekleşmesi halinde fosil yakıtlı santrallerin yenilenebilir teknolojilerle (özellikle rüzgar
ve güneş) değiştirilmesinin
mümkün olduğunu göstermektedir.
Özetle,
hedefleri
doğru saptanmış bir emisyon
fiyatlama sistemi, daha
yüksek enerji verimliliği
ile birlikte düşük karbonlu enerjiye ve genel olarak
düşük karbonlu ekonomiye

geçiş, Türkiye’de kişi başına
düşen emisyonların düşmesini sağlamak ve Türkiye’nin
küresel iklim değişikliğiyle
mücadeleye katkısını güvence altına almak için oldukça önemlidir.
4. TÜRKİYE’DE GÜNCEL
GELİŞMELER VE İKLİM
ŞÛRASI
Uluslararası iklim eylemi
ve iklim krizi ile mücadele, Covid-19 pandemisi ve
Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde iniş çıkışlarla yoluna devam ederken 21-25
Şubat 2022 tarihleri arasında Konya’da Türkiye’nin
ilk İklim Şûrası (İklim Şûrası 2022) toplandı. Şûra’ya
sivil toplum örgütleri, iş
dünyası, akademi, yerel yönetimler ve kamu kurumları temsilcileri katıldı. 2053
net sıfır emisyon ve yeşil
kalkınma hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun
vadeli stratejik adımları
belirlemeyi, iklim konusunda geliştirilecek mevzuata
katkı sağlamayı, sera gazı
emisyonlarının azaltılması
ve iklim değişikliğine uyum
bağlamında temel politikalar ile öncelikli eylemleri
içeren bir yol haritası oluşturmayı hedefleyen Şûra’da
yedi ayrı komisyon (Sera
Gazı Azaltımı 1; Sera Gazı
Azaltımı 2; Bilim ve Teknoloji; Yeşil Finansman ve
Karbon Fiyatlandırma; İklim
Değişikliğine Uyum; Yerel
Yönetimler; Göç, Adil Geçiş
ve Diğer Sosyal Politikalar)
çalıştı.
Tüm Şûra katılımcılarından oluşan Genel Kurul’un
oyuna sunulan söz konusu komisyon kararları İklim
Kanunu hazırlıklarına giden

yolda birer politika tavsiyesi olarak değerlendirilebilir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının en üst düzeyde
kullanımından enerji verimliliğine; enerjide dijital dönüşümden depolama ve talep tarafı yönetimine; doğa
dostu tarım ve sanayiden
binalara; yeşil finansman
araçlarının geliştirilmesinden ülkemizde kurulacak
Emisyon Ticaret Sisteminin
(ETS) gelirlerinin kullanımına; sürdürülebilir ekosistem
yönetiminden atık ve biyokütle kullanımıyla biyogübre ve enerji potansiyelinin
değerlendirilmesine; yerelde iklim adaptasyonundan
iklim değişikliği kaynaklı
kayıp ve zararların karşılanmasına; yeşil istihdamdan
adil geçişe kadar pek çok
konuda 217 maddelik tavsiye kararı alındı. Kararların
büyük çoğunluğu 2053 net
sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleriyle uyumlu ve komisyonların yoğun
çalışmaları
neticesinde
alınmış olmakla birlikte hedefe ulaşmak için çizilmesi
gereken
karbonsuzlaşma
patikasının gereğine ruhen
tamamen aykırı olanlar da
vardı.
Örneğin, üzerinde uzlaşılmadığı ve ilgili komisyonun
önerisi olmadığı halde “doğal gaz ve nükleer”in elektrik üretimindeki paylarının
artırılması bir tavsiye kararı
olarak gündeme getirilmiştir. Benzer şekilde, komisyon tarafından Yuvarlak
Masa’ya önerilmediği halde
enerji dönüşümünün “geçiş
sürecinde doğal gaz arama
ve üretim faaliyetleri”nin
artırılması, ulusal ve uluslararası iletim altyapısının

Mayıs-Haziran 65

geliştirilmesi” tavsiye kararlarına eklenmiştir. Yine ilgili
komisyonun toplantılarında
detaylıca tartışılmış ve fikir
birliğine varılmış “kömürden kademeli çıkış” hususu,
Yuvarlak Masa toplantısında bazı gerekçelerle tavsiye
kararlarından çıkarılmıştır.
Kanımızca bu kararlar iklim konusunda geliştirilecek mevzuata bilimsel katkı
sağlaması ve aktörlere doğru sinyal vermesi bakımından gözden geçirilmelidir.
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BUNUN ÜÇ TEMEL
NEDENİ VARDIR:
İlkesel olarak komisyon kararlarının bir üst düzey olan
Yuvarlak Masa aşaması
sonrasında değiştirilmesi,
komisyonda tartışılmamış
hususların metne ilave edilmesi Şûra’nın amaç, hedef,
ve katılımcı olma prensibine uygun düşmemektedir.
İkinci olarak, 2053’te net
sıfır emisyon hedefi olan
bir ülkenin sera gazı emisyonlarını yıl yıl planlı olarak
düşürebilmesi için kömürden kademeli çıkışın hedeflenmesi, fosil yakıtların her
türlüsünden desteğin çekilmesi ve doğal gazın enerji sistemi içindeki payının
azaltılması şarttır.
Bilimsel çalışmalar kömürden çıkışın Türkiye için
2030-2035
döneminde
mümkün olabileceğini göstermiş, enerji güvenliğini
sağlayacak alternatif mekanizmaları tanımlamıştır.
Bilimsel veriler toplumun
değişik kesimlerinde de bu
yönde bir beklenti oluşturmuş, dahası Şûra’ya katılan gençler yayımladıkları
“İklim Elçileri Bildirgesi”n-
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de “ülkemizin 2030 yılına
kadar kömürden çıkış için
yol haritasını ilan ederek,
yenilenebilir enerji kaynaklarımızın daha verimli kullanılması ve fosil yakıtlara
bağımlı olmayan bir enerji
düzeni oluşturmak üzere
çalışmalar yapılması için”
çağrıda bulunmuşlardır.
Ayrıca, nükleer enerji gibi
sistem güvenliği açısından
riskli, hammadde ve teknolojide ithalat bağımlılığı
içeren bir mekanizmanın
üzerinde uzlaşı olmadan
tavsiye kararı olarak alınmış
olması bilimsel dayanaktan
yoksundur. Son olarak, Şûra’da derinlemesine tartışılmış ve tavsiye kararlarına
yansımış olan adil geçiş,
uyum, sosyal politika vb.
adımlar fosil yakıtlara dayalı bir sistemi devam ettirmeye çalışmakla eş anlı
olarak yürütülemez. Fosil
yakıtların üretimi ve tüketimi esnasında ortaya çıkan
(çevreye, sağlığa, topluma
yönelik) dışsal maliyetler,
görünen
maliyetlerinden
oldukça fazladır. Bu maliyetlere toplumun değişik
kesimleri orantısız olarak
katlanmaktadır. İlgili maliyetlerin kömürden çıkış gibi
net sıfır emisyon hedefiyle tutarlı politikalarla daha
baştan engellenmesi, adil
ve iklim dostu bir ekonomik
düzeni daha mümkün kılacak, sosyal politikaya ayrılması gereken kaynakların
daha etkin kullanılabilmesine yol açacaktır.
5. SONUÇ YERİNE
Uluslararası iklim krizi mücadelesinde kendisini samimice konumlandırabilmesi
ve ekonomisini sosyal ve

ekolojik açılardan sürdürülebilir temellere oturtabilmesi için Türkiye’nin sera
gazı emisyonlarını azaltmada kararlı davranması
elzemdir.
Bunu mümkün kılabilmenin yolu fosil yakıt kullanımını azaltmak ve etkili biçimde vergilendirmekten,
fosil yakıtlara yönelik sübvansiyonları kaldırmaktan,
yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmaktan ve enerji verimliliğini artırmaktan
geçmektedir.
Literatürde
yer alan çalışmalar, enerji
dönüşümü, fosil yakıtlardan
çıkış ve karbon fiyatlama
odaklı enerji ve iklim politikalarının Türkiye için hem
emisyonların azaltılmasında
hem de gelir ve istihdamın
daha eşitlikçi biçimde artırılmasında başarılı olacağı
yönünde sonuçlara ulaşmıştır (örneğin, bkz. Yeldan
ve Voyvoda, 2015; Acar vd.,
2018; SHURA, 2021).
Aktif bir iklim politikasına
geçiş, Türkiye’nin ekonomik
sektörlerinin iklim dostu
dönüşümünü kolaylaştıracak iklim finansmanı fırsatlarına erişmesine de yardımcı olacaktır (Acar vd.,
2021).
Ayrıca Avrupa Yeşil Düzeni’nin ilanı ile birlikte, enerji
sektörünün karbonsuzlaşması tüm sektörlerin rekabet düzeylerini korumaları
açısından elzemdir. 2026’da
yürürlüğe girecek olan sınırda karbon uyarlama mekanizması ile Türkiye’nin
AB’ye ihracatçı sektörleri AB sınırından geçerken
içerdikleri karbon içeriğine
göre vergilendirmeye tabi
olacaklardır. Sektörler için-
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de daha fazla enerji-yoğun
(dolayısıyla karbon-yoğun)
olanlar daha fazla maliyete
katlanmak durumunda kalacaklardır. Ayrıca Covid-19
sürecinde enerji talebi ka-

yıplarına bağlı olarak yaşanan sorunlar dönüşümün
aciliyetini bir kez daha hatırlatmıştır. Covid-19 sonrası
dönemde dünya genelinde
açıklanan ekonomik teşvik

paketlerinde enerji dönüşümü (yenilenebilir enerji,
enerji verimliliği, elektrifikasyon, talep tarafı yönetimi vs.) alanının ön planda
olması şaşırtıcı değildir.
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Akademisyen

Zaman daralıyor,
gezegenimiz hızla ısınıyor
Gezegenimiz, Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na
kadar ısınıyor. Küresel ortalama
yüzey
sıcaklığı
1900’lerin başından beri,
1,1 santigrat derecenin üzerinde, hatta hassas kutup
bölgelerinde daha da arttı. Ve yükselen sıcaklıkların
etkileri uzak bir geleceği
beklemiyor – küresel ısınmanın etkileri şu anda ortaya çıkıyor. Artan sıcaklıklar,
buzulları eritiyor, yağış düzenlerini ve ekosistemleri
değiştiriyor.
Birçok insan küresel ısınma
ve iklim değişikliğini eşanlamlı olarak düşünmekte,
ancak bilim insanları artık
gezegenimizin hava ve iklim sistemlerini etkileyen
karmaşık değişimleri tanımlarken “iklim değişikliği” hatta “iklim krizi” te-
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rimlerini kullanmayı tercih
ediyorlar. İklim değişikliği
yalnızca yükselen ortalama
sıcaklıkları değil, aynı zamanda aşırı hava olaylarını,
değişen vahşi yaşam popülasyonlarını ve yaşam alanlarını, yükselen denizleri ve
bir dizi başka etkiyi de kapsar. Tüm bu değişiklikler, insanlar atmosfere ısıyı tutan
sera gazlarını eklemeye devam ettikçe ortaya çıkıyor.
Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu’nun
öngörülerine
göre dünyaya önümüzdeki 15 yıl içinde bir milyar insanın daha katılması bekleniyor. Yeni küresel
tahminlere göre 2021’in
sonlarında nüfusun 7,9 milyardan 2030’da 8,5 milyara, 2050’de 9,7 milyara ve
2100’e kadar 10,9 milyara
ulaşacak. Bu nüfus artışının

neredeyse tamamı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek. Artan bir hızla
kentleşme devam edecek
ve 2100 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70’i
kentlerde yaşayacak. Bugün bu oran yüzde 56 dolaylarında.
Nüfusun artması ve ihtiyaçların değişmesi gibi sebepler ile insanların yaşam tarzı
değişiyor. İklim değişikliği,
nüfus ve tüketim davranışları ile küresel çevresel
etkiler ayrılmaz bir şekilde
bağlantılı. İnsanların giderek artan şekilde mekanize
edilmiş yaşam tarzlarına
güç vermek için fosil yakıt kullandıkları göz önüne
alındığında, insan nüfusunun artmasının iklim krizine
önemli bir etkide bulunduğu şüphesiz. Daha fazla in-
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san ise petrol, gaz, kömür
ve diğer fosil yakıtlar için
daha fazla talep anlamına
geliyor. Bu yakıtların kullanımı, atmosfere yüksek
miktarda sera gazı salınmasına sebep oluyor.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden 1300 bağımsız bilim uzmanının katılım
gösterdiği, Birleşmiş Milletler’in himayesindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli’nin (IPCC) yayınladığı Altıncı Değerlendirme
Raporu ile son 50 yıldaki
insan faaliyetlerinin gezegenimizi ısıttığı kesinleşmiş
oldu. Modern uygarlığımızın bağlı olduğu endüstriyel faaliyetler, son 150 yılda
atmosferik karbondioksit
seviyesini 280 ppm’den 410
ppm’e çıkardı. Panel ayrıca,
karbon dioksit, metan ve
azot oksit gibi insan kaynaklı sera gazlarının son 50
yılda dünya sıcaklıklarında
gözlenen 1°C’den fazla artışa neden olduğu sonucuna vardı ve küresel ısınmanın etkilerinin çoğunu artık
“geri döndürülemez” olarak
değerlendirdi.
Doğa, halihazırdaki ısınma
seviyesinde dramatik etkiler görüyor. 2°C veya daha
yüksek bir ısınmada, iklim
değişikliğinden kaynaklanan gıda güvenliği riskleri daha şiddetli olacak ve
özellikle Sahra Altı Afrika,
Güney Asya, Orta ve Güney
Amerika ve küçük ada devletlerinde besin eksikliklerine ve yetersiz beslenmeye
yol açacaktır. Ayrıca, sıcaklıklar yükselmeye devam
ettikçe, iklim değişikliği etkileri ve riskleri, kuraklık ve
orman yangınlarından deniz seviyesinin yükselmesi-

ne ve sellere kadar birçok
tehlikenin aynı anda meydana gelmesiyle birlikte
giderek daha karmaşık ve
yönetilmesi daha zor hale
gelecek. Ne yazık ki, Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli, insanların ve doğanın uyum sağlama yeteneklerinin ötesine itildiğini söylüyor.
Küresel ısınmanın gerçekliği ve ciddiyeti, bilim insanları ile birçok hükümet ve
endüstri lideri tarafından
kabul edilmiş olsa da, ısınmaya sebep olan sera gazlarını ve diğer kirlilik biçimlerini frenlemek konusunda
ilerleme sınırlı kalıyor. Analistler, mevcut ekonomik ortamın bu alanda ilerlemeyi
daha da zorlaştıracağını
söylüyorlar.
Dünyanın ekolojik sistemi,
enerji bütçesindeki artışa
sebep olan sera gazı konsantrasyonlarının
değişmesine çok uzun zamanda
uyum sağlayabiliyor. Bu da
bugün tüm sera gazı emisyonlarının durdurulması halinde bile, etkilerinin yıllar
boyu hissedileceği anlamına geliyor. Atmosferik sera
gazı artışının sonuçlarını
birebir tahmin etmek zor
ancak bazı öngörülerde bulunmak mümkün. Örneğin
dünya genel olarak daha sıcak bir yer haline gelecek,
ama bölgesel farklılıklar
gözlemleyebiliriz. Sel ve sıcak hava dalgaları gibi iklim
değişikliğiyle bağlantılı aşırı
hava olaylarının insanları ve
diğer türleri çok daha fazla
etkilemesi bekleniyor. Daha
sıcak koşullar muhtemelen
daha fazla buharlaşmaya
ve yağışa yol açacak. Bazı
bölgeler daha yoğun yağış

alırken bazıları da kuraklık
yaşayacak. Daha güçlü bir
sera etkisi okyanusları ısıtacak ve kara buzullarının
erimesiyle deniz seviyesi yükselecek, mercan resifleri artan sıcaklıklardan
olumsuz etkilenecek. Bazı
ekinler ve diğer bitkiler, atmosferik
karbondioksitin
artmasına daha kuvvetli
bir şekilde büyüyebilme ve
suyu daha verimli kullanma
şeklinde olumlu tepki verebilecek. Aynı zamanda,
daha yüksek sıcaklıklar ve
değişen iklimler, ürünlerin
en iyi şekilde büyüdüğü
alanları değiştirecek ve doğal bitki topluluklarının oluşumunu etkileyecek. Yaygın
su sıkıntısı yaşama ihtimali
oluşacak, kıtlık ve bitkisel
hastalıklar artacak. Ekosistemler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan dörtte
bir bitki ve hayvanla birlikte, kökten değişecek.
Bugün, sera gazı emisyonlarını azaltmak için yaptığımızdan daha fazlasını yapmazsak, IPCC, 2100 yılında
sıcaklık ortalamalarının bugün olduğundan yaklaşık
beş derece daha yüksek
olacağını tahmin ediyor. En
önemlisi, küresel sıcaklıklardaki değişimler dünyanın farklı bölgelerini farklı
şekillerde etkileyecek. Bazı
çalışmalara göre, dünya nüfusunun %40’ından fazlası
iklime karşı yüksek derecede savunmasız. Halihazırda
yoksulluk sınırının altında
yaşayanlar, çok genç ve
çok yaşlılar, etnik azınlıklar
ve yerli halklar iklim etkilerinden orantısız şekilde etkilenen nüfuslardır. Ve çoğu
durumda, soruna en az katkıda bulunanlar da onlar.
Bu nedenle iklim değişikliği
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son derece adaletsizdir. Afrika, Güney Asya ve Orta ve
Güney Amerika dahil olmak
üzere hassas bölgelerde
2010 ve 2020 yılları arasında, sel, kuraklık ve fırtınalardan dünyanın diğer bölgelerine göre 15 kat daha fazla
insan öldü. Afrika, Orta ve
Güney Amerika’da sel ve
kuraklığa bağlı gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme
arttı. Önümüzdeki yıllarda,
dünyanın en hızlı nüfus artışına sahne olan Afrika’da,
giderek artan kuraklık ve
kıtlık yüzünden insanlar kitleler halinde göç edecek;
Kuzey Avrupa eskiye nazaran daha
ılık kışlar geçirecek
ve daha fazla yağmura ve daha güçlü fırtınalara maruz
kalacak. IPCC, iklim
değişikliğine
karşı savunmasızlığın,
örneğin yoksulluk
ve şiddetli çatışmalardan etkilenenler
gibi aşırı değişime
karşı daha az dirençli olan yerlerde
ve popülasyonlarda
daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
İklim değişikliğinin
doğrudan çatışmaya neden olduğuna dair şimdiye
kadar çok az kanıt olsa da,
sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları şiddetlendirerek riskini artırabilir.
Türkiye, diğer tüm ülkeler
gibi, iklim değişikliğinin acı
gerçeğiyle karşı karşıya.
Geçen yıl, kayıtlara geçen
en sıcak yazlardan birini
yaşandı. Ülkenin güneybatısında, şiddetli sıcak dalgaları, yaz aylarında normalden beş kat daha fazla
araziyi etkileyen yaygın or-
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man yangınlarına yol açtı.
Bazı bölgelerde aşırı kuraklık nedeniyle kıtlık yaşanırken, bazı bölgelerde de ağır
sel ve çok sayıda can kaybı
yaşandı.
IPCC, 2021 raporunda, Türkiye’nin üç hızlanan eğilim
yaşayacağı sonucuna vardı:
yükselen sıcaklıklar, artan
kuraklık riski ve yükselen
deniz seviyeleri. Bu nedenle, ülkenin yıl boyunca daha
sık ve daha şiddetli hava
koşulları yaşaması beklenmektedir. Ayrıca, IPCC projeksiyonları, 2050 yılına ka-

dar sıcaklıkların Türkiye’nin
doğu ve orta kesimlerinde
2,5°C, kıyılarda ise 1,5°C artacağı tahmin ediliyor. Yaz
aylarında uzun süre 40°C’yi
aşan sıcaklıklar bekleniyor.
Özetlemek gerekirse, yakın
gelecekte yağışlarda düşüş,
beklenmeyen hava olaylarında artış, sıcak hava dalgaları, düzenli sulama gerektiren tarım ürünlerinde
verim kaybı, turizm gelirlerinde düşüş, biyoçeşitlilik
kaybı, orman yangınlarında
artış ve yağışlardaki düşüşe
bağlı olarak sulak alanlar,

yeraltı suları ve su depolama alanlarında kayıplar
öngörülmekte. Türkiye’nin
2050 yılına gelindiğinde
su sıkıntısı çeken bir ülke
durumuna geleceği, bu nedenle göç ve kayıpların yaşanacağı belirtiliyor.
Bu etkiler, dünyanın yükselen nüfusu ve diğer kirlilik
biçimleriyle birleştirildiğinde tablo daha da vahim bir
hale geliyor. Ekstrem iklim
olaylarının hangi tarihte
gerçekleşeceğini kestirmek
zor olsa da küresel iklimi etkileme gücüne sahip olduğumuzun farkında
olmamız, 2050 yılında iklimlerimizin
neye benzeyeceğini
hayal etmeye çalışırken büyük önem
taşıyor. Öngörülen
en kötü senaryodan
kaçınmak için hala
kısa bir zaman penceremiz var.
Gelecekte nasıl iklim ve çevre koşulları altında yaşayacağımızı büyük
ölçüde şu anda
verdiğimiz kararlar
belirliyor. Ülke liderleri 2015 yılında imzaladıkları Paris İklim Anlaşması
ile, yıllık ortalama küresel
hava sıcaklığını Sanayi Devrimi’nin başlangıcına kıyasla
1,5 °C’den fazla yükseltmeyecek seviyede sınırlandırmak noktasında anlaştılar.
Sıcaklıklardaki artışın 1,5°C
‘nin altında tutulması durumunda öngörülen kayıpların azaltılacağına dair umut
var. Paris Anlaşması, Aralık
2015’te imzalanmış, ancak 4
Kasım 2016 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın
197 imzacısı bulunmasına
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rağmen, onaylayan 191 ülke
bulunuyordu.
Türkiye’nin
de Kasım 2021’de anlaşmayı onaylamasıyla bu sayı
192’ye çıktı. Ancak anlaşmayı imzalayan tüm ülkeler
tarafından ilan edilen gönüllü emisyon azaltma hedefleri karşılansa bile, insan
kaynaklı küresel ısınmanın
yaklaşık 3°C seviyesinde
olacağı tahmin ediliyor.
Bu durumda öngörülen iklim olaylarına karşı uyum
sağlamak daha da büyük
önem teşkil ediyor. Küresel
iklim politikaları 1990’ların sonuna kadar daha çok
azaltım çalışmalarına öncelik veriyordu.
Ancak uyum ve azaltım çalışmaları eş zamanlı olarak
yürütülmeli, çünkü özünde
uyum, iklim değişikliğinin
mevcut ve gelecekteki etkilerine uyum sağlama süreci
olarak tanımlanabilir. Buna
karşılık, azaltım, sera gazlarının atmosfere salınmasını
önleyerek veya azaltarak
iklim değişikliğinin etkilerini
daha az şiddetli hale getirmek anlamına gelir. Uyum
stratejilerine verilen önem
her sene artmakta ancak
uyum planları iklim afetlerine, ekosisteme ve sektöre
bağlı olduğu için planlama
ve uygulama aşamalarında
farklı zorluklarla karşılaşılmakta.
Ayrıca bazı uyum stratejilerinin “uyumsuzluk”a yol
açabileceği de unutulmamalıdır. Örneğin, tarlaları
yeraltı suyuyla sulamak kuraklıktan o an için kurtulma
sağlayabilir - ancak kuraklık
daha sık veya uzun sürerse, su tablası nihayetinde
ortadan kalkabilir. Benzer

şekilde, deniz duvarları kısa
vadede kıyı bölgelerini koruyabilir, ancak bunların inşası, kıyıların korunmasına
katkıda bulunan mercan
resifleri gibi kıyı ekosistemlerini yok edebilir. Bu noktada uyum stratejilerinden
elde edilecek kazanç doğru
belirlenmelidir. Uyum stratejileri, azaltım stratejilerinin etkin uygulanması için
zaman kazandırabilir - başka bir deyişle, iklim değişikliğini ortadan kaldırmak ya
da en azından yavaşlatmak
için yeterli adımları atmadan iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamaya
çalışmak kaynaklarımızı verimsiz kullanmak demektir.
Türkiye 2012 yılında İklim Değişikliği Eylem Planı
(2011-2023) ile uluslararası
taahhütlere, standartlara ve
önlemlere bağlılığını vurgulamış ve özellikle iklim
değişikliği ile mücadele ve
enerji verimliliğinin iyileştirilmesi alanlarında uluslararası aktörlerle işbirliğinin
artırılmasını ve daha genel
olarak uluslararası faaliyetlerde aktif bir rol oynamasını öngörmüştür. Ayrıca Türkiye, kirlilik kontrolü, atık
yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda iddialı hedefler belirlemiştir. Ancak, uygulamada
eksiklikler gözlenmektedir.
Avrupa
Komisyonu’na
(2018) göre, Türkiye’nin
çevre ve iklim değişikliği ile
ilgili olarak bir dereceye kadar hazırlığı vardır. Bununla
birlikte, özellikle atık yönetimi ve endüstriyel kirlilikle
ilgili olarak, uygulama zayıf
kalmaktadır. Kısa vadede
Türkiye, su, atık yönetimi
ve endüstriyel kirlilikle ilgili

AB direktiflerine uyumunu
tamamlamalı ve Çevresel
Etki Değerlendirme Direktifi’nin doğru bir şekilde
uygulanmasını sağlamalıdır. Ayrıca, Türkiye’nin iklim
değişikliğine ilişkin müktesebata uyumunu tamamlaması gerekmektedir. Ancak,
Türkiye’nin enerji üretimi
için kömürü kullanmaya devam etmesi ve ekonomik
durumunu riske atmamak
için gelişmekte olan ülkeler
arasında yer almaya devam
etme arzusu, hükümet taahhütlerini
baltalamakta
ve ülkenin çevre politikası
çabalarını etkisiz ve sürdürülemez hale getirmektedir.
Bütün bunlarla beraber iklim değişikliği ile ilgili olumlu değişimler de gözlenmiyor değil. Enerji üretimi,
sera gazı emisyonlarının
başlıca kaynağı ve küresel
enerji talebindeki büyüme
hem endüstride hem de
evsel kullanımdaki enerji
verimliliğinin iyileşmesi ve
enerji yoğunluğunun düşmesi ile yavaşlama eğilimi
gösteriyor.
Bununla beraber yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlara oranla kullanımı
gittikçe hızlanan bir artış
gösteriyor. Bunun da arkasında büyük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarının
maliyetlerindeki iyileşmeler
olduğu ortada.
Bu durum, iklim değişikliği
konusunda bize bir umut
ışığı veriyor. Bunlara benzer
gelişmeleri diğer alanlarda
sağlayabilmemiz durumunda iklim ve çevre açısından
sahip olacağımız geleceği
daha olumlu bir biçimde
şekillendirebiliriz.
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Akademisyen

İklim krizi güçlü yerel yönetimler
olmadan çözülemez
İklim krizi, insanlığın geleceğini tehdit eden en önemli
sorunlardan birisidir. Çevre
sorunları içinde ise en başta gelen sorun olduğuna
şüphe yok. İklim değişikliğinin, diğer çevre sorunları üzerinde çarpan etkisi
yaptığını ve bu sorunların
şiddet ve hızını arttırdığını
biliyoruz. Değişen iklimsel
koşullar sadece insanların
değil, diğer canlı türlerinin
de bulundukları yerlerde
yaşamlarını sürdürmelerini
güçleştiriyor, bu da örneğin, biyoçeşitliliğin kaybını
hızlandırabiliyor. Benzer şekilde, artan sıcaklıklar, çölleşme üzerinde hızlandırıcı
bir rol oynuyor.
Tüm bunlar, iklim değişikliğinin uluslararası toplumun
acilen çözmesi gereken küresel bir sorun olduğunu
gösteriyor. Son dönemde,
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iklim değişikliği yerine “iklim krizi” veya “iklim aciliyeti” kavramlarının kullanılmaya başlanmış olması da
çözümün daha fazla gecikmemesi gerektiğini vurguluyor.
İKLİM KRİZİ KÜRESEL
OLDUĞU KADAR YEREL
BİR SORUNDUR
Uluslararası toplumun iklim değişikliğini küresel
bir sorun olarak ele alması
1980’lere dayanır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli’nin (IPCC) 1988 yılında kurulması ve 1990 yılında Birinci Değerlendirme
Raporunu yayınlamasının
ardından uluslararası iklim
mücadelesinin ivme kazandığını söyleyebiliriz. O günlerden bugüne; uluslararası
anlaşma ve sözleşmelerin

imzalanması, finansal, teknik, vb. araç ve mekanizmalarının oluşturulması, yeni
bazı örgütlenme ve ilişki
ağlarının geliştirilmesi yollarıyla uluslararası iklim siyaseti ve yönetişimi alanında ciddi bir deneyim ortaya
çıkmıştır. Bu deneyimin zaman içerisinde bizlere gösterdiği bir gerçek ise şudur:
iklim değişikliği sadece küresel bir sorun değil, aynı
zamanda yerel bir sorundur, dolayısıyla çözümü için
küresel politikalar yanı sıra
yerel eylem ve politikalara
da gereksinim bulunmaktadır. Kyoto Protokolünün
devamı niteliğinde olan ve
bugün uluslararası iklim
politikasının en önemli anlaşması konumundaki Paris
Anlaşması kapsamında da
küresel hedeflere ulaşmada
yerel yönetimlerin önemi
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kabul edilmekte ve vurgulanmaktadır.
İklim sorununun yerel düzeyle arasındaki güçlü bağlantıların anlaşılması, kentler ve kent yönetimlerini
uluslararası iklim siyasetinin ana aktörlerinden birisi
haline getirmiştir. Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2019
yılında düzenlenen “Dünya
Belediye Başkanları Zirvesi”nde yaptığı konuşmada;
iklim değişikliği ile olan mücadelenin kazanılıp kazanılmayacağının kentlerde belli
olacağını söyledikten sonra
iklim değişikliğine ilk yanıtı verecek siyasi aktörlerin

belediye başkanları olduğunun altını çizmiştir. BM
Genel Sekreterinin kentlere
ve belediye başkanlarına
olan vurgusu boşuna değil. Enerji verimliliğini arttıracak, yenilenebilir enerjiye geçişi kolaylaştıracak,
iklimsel tehlike ve risklere
karşı koruma sağlayacak
pek çok iklim eyleminin
günün sonunda geliştirilip
uygulanacağı yerler kentlerdir. BM Çevre Programına göre; iklim değişikliği ile
mücadele
kapsamındaki
eylem ve tedbirlerin %50 ila
%80 arasındaki bir bölümünün kentsel alanlarda, yerel yönetimler eliyle hayata
geçirilmesi beklenmektedir.

YEREL YÖNETİMLER
İKLİM KRİZİYLE
MÜCADELEYE HAZIR MI?
Gezegenin ve insanlığın geleceğini tehdit eden böylesi
bir sorunla mücadelede kritik bir konumda olan kentler ve yerel yönetimler, sahip oldukları sorumluluğun
gereklerini yerine getirebilecek güç ve olanaklara maalesef sahip değiller. Dünyanın pek çok bölgesinde
yerel yönetimler, karşı karşıya oldukları mali, idari ve
siyasi güçlükler nedeniyle
rutin belediyecilik hizmetlerini bile yerine getirmekte
zorlanıyorlar. Oysa iklim krizini çözmek için kentlerde
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devreye sokulması gereken
pek çok eylem ve politika,
ciddi finansal kaynak yanı
sıra yetki ve siyasi güç gerektiriyor. Kentlileri, özel
araç kullanmak yerine toplu
taşımaya ve motorize olmayan ulaşıma (yürümek ve
bisiklete binmek gibi) yönlendirebilmek, kentte yaygın, kolay erişilebilir ve rahat bir toplu taşıma sistemi
kurmakla, güvenli yaya ve
bisiklet yolları oluşturmakla
mümkün olabilir. Enerji verimliliği yüksek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine
(taşkınlar, sıcak dalgaları,
aşırı hava olayları gibi) kar-
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şı dayanıklı kentsel yaşam
çevreleri
oluşturabilmek
içinse kentlerin plansız şeklide gelişmiş ya da zamanla
eskimiş iç bölgelerinin yenilenmesi ve dönüştürülmesi gerekir. Tüm bunlar
kurumsal ve siyasal kapasite gerektiren işler ve bu
kapasite maalesef pek çok
kentte bulunmuyor. Kaynak
yaratmak açısından görece
daha avantajlı olan büyük
ölçekli kentler bir nebze de
olsa iyi durumdayken, orta
ve küçük ölçekli kentler ile
küçülen kentler (shrinking
cities) için durum pek iç
açıcı değil. Temel ekono-

mik ve toplumsal sorunlarını bile çözmekte zorlanan
küçük ya da küçülen kentlerin, iklim politikasının gerektirdiği enerji dönüşümü
ve buna bağlı ekonomik yeniden yapılanma ile iklimsel
tehlikelere karşı dayanıklılığı arttıracak afet risk yönetimini gerçekleştirmeleri,
hadi imkânsız demeyelim
ama çok zor görünmektedir. Türkiye’de ise durum;
ölçekten ve büyüme dinamiklerinden bağımsız, tüm
kentler ve yerel yönetimler
için pek de iç açıcı değil. Bırakın orta ve küçük ölçekli
ya da göç veren kentleri,
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büyükşehirlerin bile iklim
değişikliği ile mücadele etmek için gerçekleştirilmesi
gereken dönüşümleri planlayacak, gerekli eylem ve
çözümleri geliştirip uygulayacak kapasiteye yeterince
sahip oldukları söylenemez.
Raylı sistem yatırımları için
merkezden onay alamayan,
kaynak yetersizliği nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri başlatamayan büyükşehir sayısı hiç de az değil.
Çok sayıda belediye, iklim
eylem planı yaptırabilmek
için bile dış kaynak bulmaya çalışıyor.

TÜRKİYE İKLİM POLİTİKASININ ÖNCELİKLİ ADIMI
YEREL YÖNETİMLER
REFORMU OLMALIDIR
Bu koşullar altında, 2053
yılına referansla belirlenen
iklim değişikliği hedeflerine
ulaşılması pek mümkün görünmüyor.
Kanımca vakit kaybetmeden yapılması gereken işlerin başında; yerel yönetimleri mali, idari ve siyasi
açılardan güçlendirecek bir
yerel yönetim reformu geliyor. Oysa, son dönemde
bu konuda bazı umut kırı-

cı gelişmeler yaşandığını
da söylemeliyiz. Şubat ayı
içerisinde Konya’da gerçekleştirilen İklim Şurası’nda çalışma yürüten yedi
komisyondan birisi olan
yerel yönetimler komisyonunun şura sonuç kararları
arasında yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi ya da yerel
yönetimler reformu gibi bir
öneri yer almamıştır.
Umalım bu konudaki mevcut siyasi tercih kısa süre
içinde değişsin ve yerel
yönetimleri güçlendirecek
düzenlemeler hızla hayata
geçirilsin.
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İklim krizi ve ekoloji
İklim değişikliği, ağırlıklı olarak insan faaliyetleri
sonucu ortaya çıkan sera
gazlarının (karbondioksit,
metan, diazot monoksit,
ozon vb.) atmosferdeki yoğunluğunun artmasıyla, küresel sıcaklığın yükselmesi
ve ortalama iklim değerlerinin değişmesidir. İklim
değişikliğinin artık görmezden gelinemeyecek bir ‘acil
durum’ halini almasına ise
iklim krizi adı veriliyor. İklim
krizi günümüzün en önemli meselelerinden biridir
çünkü çok sayıda faaliyeti
kapsar ve tüm dünyayı etkiler. İnsanlığın geleceğini
belirleme ve doğal yaşamın devamını şekillendirme
açısından ekonomik krizler,
savaşlar, bulaşıcı hastalıklar kadar belirleyicidir. İklim
biliminden ekolojiye, siyasetten uluslararası ilişkilere
kadar birçok farklı disiplini
içine alır. Neden iklim kri-
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zine dikkat çekmemiz gerekir? İki temel sebepten
dolayı. Birincisi, günlük yaşamını fosil yakıtlar kullanarak sürdüren insanların
yarattığı bir sorun olmasına
rağmen bundan herkesin
etkileniyor olması. İkincisi,
dünyamızı tehlikeye sokacak hatta sonunu getirebilecek uzun vadeli etkiye
sahip olması. Böylesine büyük bir problemle karşı karşıya olan dünyamızda hala
yeterli önlemler alınmıyor.
Üstüne üstlük ülkemizde
ekolojik yaşam tahribatına
alkış tutulmakta. Örneğin;
Karadeniz’deki HES’ler, doğayı tahrip ederek bölgedeki yaşamı tehlikeye atıyor. HES’lerde derelerdeki
suyun tamamı kullanıldığı
için vadilere küçük kollardan gelen su yaz aylarında tamamen kurumakta ve
vadilerdeki ekolojik denge
bozulmaktadır.
Akarsula-

rın doğal akış ve yapısının
değiştirilmesi ile su kalitesi bozulduğu ve su miktarı
azaldığı için tüm canlıların
yaşamı tehlikeye girmekte, doğal yaşam ortamları
yok olan bazı türlerin nesli
tükenmektedir. Gümüşhane’deki ‘Dipsiz göl’ dipsiz
çöl oldu. Marmara’da müsilaj oluşumu var. Kanal İstanbul projesi ile İstanbul’daki
botanik değerler, yaban
hayatı, denizel canlı türleri,
ormanlık alanlar tehlikede.
Kazdağları ve yöresi talan
ve rant politikalarının işgali
altında madene açılıyor. Görüldüğü ve zamanla görüleceği üzere ekolojik denge
göz önünde bulundurulmadan oluşturulan endüstriyel
bölgeler ülkemize faydadan
çok ekolojik yıkım getiriyor,
getirecek. IPCC 2022 raporuna göre, Türkiye’de aşırı
sıcaklıklar can kaybına ve
önemli ekonomik kayıplara

ikinciyuzyildergi

neden olacak. Su sıcaklıklarındaki artış denizel biyolojik çeşitliliği etkileyecek ve
bu durum balıkçılık sektöründe etkilerini gösterecek.
Deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı taşkınları, insan
yaşamını, sahilleri ve tarihi
alanları tehdit etmeye devam edecek. Sıcaklıkların
ve ısınmanın artmasıyla su
varlığımız azalmaya devam
edecek.
Küresel ısınmanın üç büyük
tehdidi öngörülüyor. Bunlardan ilki sıcak hava dalgaları, kirlilik ve seller gibi
çevresel baskıların insanlar
üzerindeki direkt etkisidir.
İkincisi ise küresel ısınmanın yaşam standartlarını
düşürmesi, sıtma gibi bazı
bulaşıcı hastalıkların coğrafi yayılım bölgesinde genişleme, yetersiz beslenme
ve ishal rahatsızlıklarının
kötüleşmesi gibi nedenleri
kapsayan dolaylı etkilerdir.
Üçüncüsü artan karbondioksit birikimlerinin karbonlaşması ve asitlenmesidir.
Asitlenmenin insanlar ve
ekonomiler üzerinde yaratacağı etkiler en çok balıkçılıktan anlaşılabilir. Zarar
görmesi en muhtemel türler istiridyeler, mercanlar,

planktonlar ve kabuklu deniz hayvanlarıdır. Bu kayıpların boyutunu ve insan
tüketimine yansıyacak kayıpların balık çiftlikleri veya
diğer yiyeceklerle telafi
edilmesi mümkün değildir.
Küresel ısınmayla başa çıkmada üç temel yaklaşım
öne çıkar. Bunlar: adaptasyon(sıcak bir dünyayla
yaşamaya alışmak), jeomühendislik (karbon kaynaklı
ısınmayı dengelemek için
ortama bazı soğutma elemanları katmayı hedefler),
azaltma(sera gazı birikimlerini azaltmayı hedefler).
Bu yaklaşımlardan bizce
en uygulanabilir olanı sera
gazı birikimini azaltma yoluna gitmektir. Sera gazı birikiminin azaltılması olumlu
devlet teşviklerine ihtiyaç
duyar. Karbon salımları üzerinde önemli cezalar uygulanmadıkça mevcut düşük
karbonlu teknolojiler fosil
yakıtların yerini alamaz. Hesaplı düşük karbon teknolojilerinin geliştirilmesi iklim
hedeflerimize ulaşma maliyetini düşürecektir. Rüzgar
ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji türlerinin,
hibrit araçlarının ve etanol
gibi bio yakıtların kullanımı-

nı arttırmak ve fiyatını düşürmek üzere verilen mali
teşvikler bu desteklerden
bazılarıdır. Bu doğrultuda
ülkemizin imzacıları içinde bulunduğu Paris İklim
Anlaşması’nın maddelerini
uygulaması gerekmektedir.
2050 yılına kadar verilen
sözler tutulmalıdır.
İklim değişikliği tabanlı teknoloji çözümleri hayati öneme sahiptir. Girişimcilerin
desteklenmesi ve kamu teşviklerinin bu alana kaydırılması gerekiyor. daha fazla
gecikmeden sürdürülebilir
bir iktisadi gelişim politikasına ve bu politikanın bir
sonucu olarak planlı ve doğaya saygılı bir mekansal
planlamaya ihtiyaç vardır.
Gerekli adımlar atılmazsa
sudan gıdaya, ekonomiden
ekosistemlere kadar dünyadaki her şey etkilenecek.
Sulama imkanını azaltacak,
tarımsal verime zarar verecektir.
Biz gençler olarak ekolojik bir yaşamın ve üretiminin inşası, ekolojik bakımdan sürdürülebilir, doğayla
uyumlu yaşam için çeşitli
projeler ve etkinlikler gerçekleştireceğiz.
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Necdet Saraç hazırladı:
Ekosistem Hakkı hakkında
CHP ne diyor?
78 İkinci Yüzyıl Dergi
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Cumhuriyet Halk Partisi insanın doğa ile olan ilişkisini
doğa hakları kavramı çerçevesinde ele almaktadır.
Doğa tüm formları ile var
olma ve kendini yenileme
haklarına sahiptir. İnsanın
yaşama ve daha kaliteli
bir hayat sürme haklarının
temeli bu haklara dayanmaktadır. CHP bu anlayış
çerçevesinde, doğayı insanın mülkü olarak gören,
doğal kaynakları sınırsızca ve sorumsuzca tüketen
politikaları reddetmektedir.
Doğanın korunmasını ve
çevre sorunları ile mücadeleyi tüm insanların görevi
olarak kabul etmektedir. Bu
görev yaşam hakkının yanı
sıra sosyal adalet ilkemizin
de bir gereğidir. Daha adil
ve eşit bir toplum inşa etmenin ön koşullarından biri
doğayı korumak, yeşil adaleti sağlamaktır.
CHP, salt niceliksel ve tüketim odaklı ekonomik büyüme anlayışını reddederek
nitelikli, eşitlikçi bir büyüme
yaklaşımını esas almaktadır.
Partimiz, doğa dostu politikaları büyümenin önünde
bir engel olarak değil, hızlı
ve kalıcı büyüme için bir fırsat olarak görmektedir.
CHP, düşük karbonlu sektörlere ve yeşil teknolojilere yapacağı yatırımlarla
sürdürülebilir bir büyüme
modelini hayata geçirecek,
yeni iş alanları ve geniş istihdam olanakları yaratacaktır. Başta yenilenebilir
enerji kaynaklarına, enerji
tasarrufuna dönük malzeme ve teknolojilere yatırıma
öncelik tanıyacaktır.
CHP, kaynaklarımızın sürdürülebilirlik ve verimlilik

esasları çerçevesinde kullanılmasının yanı sıra adil ve
eşitlikçi bir biçimde paylaşılmasına da özen gösterecektir.
CHP’NİN ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ NELER?
ANAYASA VE MEVZUAT
• Acil koruma ve yeniden
onarma ilkesini barındıran
bir Ekolojik Anayasa hazırlayacağız.
• İklim değişikliğinin, Türkiye’de yaratacağı etki, kırılganlık ve riskleri inceleyecek ve bu kapsamda uyum
stratejileri geliştireceğiz.
• KDV oranlarını iklim politikalarını göz önünde bulundurarak yeniden düzenleyeceğiz.
• Sera gazı salınımını azaltmaya yönelik sınırlayıcı düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
• Çevre davalarında mahkeme masrafı almayacak,
bilirkişi masraflarını Hazine
üzerinden karşılayacağız.
• Kamuya ait olan su kullanım hakkının devredilmesine izin vermeyecek, su
hakkını düzenleyen bir Su
Kanunu çıkaracağız.
• Çevre kirlenmesinin bedelini, kullanana ve kirletene ödeteceğiz. Bedel ödemenin sürekli bir kirletme
hakkına dönüşmesine izin
vermeyeceğiz.
DOĞAL KAYNAKLAR
• Doğanın sahibi değil, parçası olduğumuz yaklaşımını

benimseyeceğiz.
• Doğal kaynaklarımızın
usulsüzlük ve siyasal çıkar
aracılığıyla ticari rant sağlama alanına dönüştürülmesine engel olacağız.
• Su kaynaklarının etkin şekilde korunması için uzun
vadeli projeleri hayata geçireceğiz.
• Su kaynaklarımızın korunması için atık su arıtma tesisi bulunmayan belediyelere
kaynak aktaracağız.
• Uluslararası koruma altında olan alanlarda maden
araması ve HES yapmayacağız. • Erozyonla mücadele için gerekli kaynağı sağlayacağız.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
• Sürdürülebilir enerji potansiyelini doğa dostu teknolojileri kullanarak hayata
geçirerek enerji verimliliğini
artıracak, dışa bağımlılığı
azaltacağız.
• Enerji ve karbon salınımı
konusunda verimli uygulama ve ürünleri teşvik edeceğiz.
• Enerji kaynaklarımızı doğaya zarar vermeden, en
yüksek verimle toplum yararına kullanacağız.
• Bireysel ve kamusal enerji
kullanımında tasarrufu sağlayan uygulamaları destekleyecek, israfa son vereceğiz.
• Karbon salınımı sorunuyla
mücadele için deniz ve demiryollarını da içeren toplu
taşıma kültürünün yaygın-
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laşmasını sağlayacağız.
• Elektrik enerjisini kullanan
taşıma araçlarında KDV ve
ÖTV dahil olmak üzere tüm
vergileri kaldıracağız.
DOĞA İLE UYUMLU
YAŞAM
• Hava kirliliğini azaltacak
önlemlere öncelik tanıyacağız.
• Doğal gaz altyapısı bulunan kentlerde yakıt yardımlarında kömür yerine doğal
gaza öncelik vereceğiz.
• Gün ışığından daha fazla
yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için daimi
yaz saati uygulamasını kaldıracağız.
ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM
UYGULAMALARI
• Atık tarım ürünlerinin
enerji üretimi için hammadde olarak kullanılmasını sağlayacak bilimsel ça-
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lışmalara destek olacağız.
Şeker fabrikalarına susuzlaştırma tesisleri ekleyerek
bioyakıt üreteceğiz.

litikalarımızın
merkezine,
doğaya ve ekolojik aile çiftçiliğine dönüş temelli nüfus
hareketlerini koyacağız.

• Bioyakıt kullanımını geliştirmek için teşvik programları oluşturacağız

• Meraları özel mülkiyet olmaktan çıkaracağız.

• Sanayi tesislerini en yeni
atık arıtma ve filtrasyon sistemlerine sahip Organize
Sanayi Bölgeleri’nde toplayacağız.
• Geri dönüşüm pratiklerini
teşvik ve önlemlerle yaygınlaştıracağız.
DOĞA DOSTU ÜRETİM
• Tarımsal üretimin ekolojik
koşullar ve toprak özelliklerine sadık kalınarak yapılmasını teşvik edeceğiz.
• Tarım sektöründe iklim
değişikliği etkilerine karşı
uyum stratejisi geliştireceğiz.
• Tarım, doğa ve sosyal po-

• Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrali projelerini
gözden geçirecek, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde mümkünse iptal
edeceğiz.
(CHP SEÇİM BİLDİRGESİ,
2018)
EKOSİTEM HAKKI
KORUNACAKTIR!
Gelecek nesiller için “Ekosistem Hakkı” korunacaktır.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek
için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz.
Canlı ve cansız varlıklar
olarak bir ekosistemin parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir
ekosisteme sahip dünyaya
doğma hakkı, henüz doğ-
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mamış olan nesillerin hakkıdır. “Sürdürülebilir Yaşam”
anlayışı ışığında bu hak
Anayasal güvence altına
alınacaktır.
(İKİNCİ YÜZYILA ÇAĞRI
BEYANNAMESİ, 2020)
CHP DOĞA HAKLARI
OLARAK İKLİM KRİZİYLE
MÜCADELE VE İKLİMLE
UYUM İÇİN TAAHHÜTLERİMİZ
Toplam tüketimin azaltılması, tüketim ilişkilerinin
değiştirilmesi,
toplumsal
refahın ekonomik büyüme
kapanından
kurtarılması, enerji verimliliği, tarım,
enerji ve sanayi sistemlerinin yerelleştirilmesi, yönetimlerinin
demokratikleştirilmesi, demokratik karar
alma mekanizmalarının tesis edilebilmesi için;
• Fosil yakıtlardan tamamen vazgeçilerek, enerji
dönüşümü gerçekleştirilerek doğaya zarar vermeyen, doğa haklarını ihlal etmeyen bir yaklaşımla temiz,
erişilebilir enerji kaynaklarına geçiş sağlanmalıdır.
• Paris Anlaşması acilen
TBMM’de onaylanarak yürürlüğe konulmalı, anlaşma
yükümlülüklerini yerine getirme yönünde program ve
takvim hazırlanmalıdır.
• Agroekoloji temelinde
gıda tedarik zinciri yeniden
oluşturulmalı, mevcut tedarik ağları kısaltılmalı, kent
tarımının yaygınlaştırılması
için çalışmalar yapılmalıdır.
• Geri dönüşü ve telafisi
mümkün olmayan zararlar
verecek iklim değişikliği-

ne karşı, tüm canlılar için
en temel hak olan yaşam
hakkını savunacak tarihsel
sorumluluk ve iklim borcu prensiplerini içeren bir
İklim Yasasının yürürlüğe
konulması için sivil insiyatif
ve sivil toplum örgütleriyle
ortak çalışmalar düzenlenmelidir.
• İklim yasası kapsamında,
mevcut diğer yasal düzenlemeler yeniden ele alınarak İklim Yasasıyla uyumlu
hale getirilmelidir.
• İklim, coğrafya, kültür vb.
özelliklerle uyumlu kent,
ulaşım, konut, gıda, sanayi,
çalışma politikaları uygulamaya geçirilmelidir.
• Kentsel yayılmayı önlemeye ve sınırlandırmaya
yönelik öntedbirler alınmalı, kır ve kent ilişkisi eşitlik,
iklim adaleti temelinde inşa
edilerek kentlerin su, gıda,
enerji ve diğer ihtiyaçları
ekosisteme, doğal alanlara
zarar verilmeden yerel ölçekte çözülmeli; uzaktaki
enerji kaynaklarına, suya,
gıdaya ve malzemeye aşırı
bağımlılık terk edilmelidir.
• Kömür nedeniyle heba
edilen tarım alanlarının,
meraların, ormanların haddi
hesabı yoktur. Elektrik üretileceği için yaşamından,
üretim aracından, toprağından koparılmış milyonlarca
yurttaşımıza, söz konusu
alanlar eski haline getirilerek iade edilmelidir.
• Dönüşüm nedeniyle işlerini kaybetmek zorunda kalan işçileri bağımsız olarak
yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ekolojik tarım
gibi alanlara yönlendirme-

ye yönelik kamu teşvikleri oluşturulmalı, dönüşüm
sürecinde oluşacak yeni istihdam alanlarında öncelikli
istihdam hakkı sağlayacak
yasal güvenceler yaratılmalıdır.
• Afet riskini azaltmaya,
afet risk yönetimini benimsemeye ve uygulamaya,
afet karşısında savunmasızlığı azaltmaya, doğal ve
insandan kaynaklı tehlikeler
karşısında dirençli olmaya
ve hızlı çözüm bulmaya, iklim krizinin etkilerinin azaltılmasına ve iklim değişikliğine adaptasyonu teşvik
etmeye yönelik çalışmalar
yürütülmelidir.
• Kentlerin sel, kuraklık ve
sıcak hava dalgası gibi afetler ve iklim değişikliği karşısında dirençleri arttırılmalıdır. Hava kirliliği, gürültü,
görüntü ve diğer kirlilikler
azaltılmalı, uzun vadede
kaldırılmalıdır.
• Üretim ve tüketim ilişkileri
ile alışkanlıkları; ekosistemlerin, suların, doğal yaşam
alanlarının ve biyo-çeşitliliğin korunmasına, iyileştirilmesine ve bunların çevresel
etkilerinin en aza indirilmesine yönelik olarak yeniden
inşa edilmelidir.
• Maden üretim işletmelerinde çevrenin korunmasına
öncelik verilmeli ve su-hava-toprak sağlığını tehdit
eden ve kirleten; zehirli
maden atığı felaketlerine
neden olan, sağlık, gıda güvenliği, çevre gibi değerler
yönünden ağır tehdit içeren
siyanür, sülfürik asit, silika
gibi zehirli toksik kimyasal
maddelerin kullanımını içeren ayrıştırma teknikleri ya-
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SU HAKKI EN TEMEL
HAKLARDANDIR!
Demografik istatistik ve öngörülere göre, Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100
milyonu aşacağı tahmin
edilmektedir. Sanıldığının
aksine, su azlığı yaşayan ülkemiz, su yönetimini etkin
ve doğru şekilde gerçekleştiremezse önümüzdeki
10 yılda “su fakiri” ülke konumuna düşecektir. Suyun
eşit, adil ve erişilebilir dağıtımı vatandaşlarımızın en
temel haklarındandır. Dağıtımda yaşanan sorunların
gelişmiş ülkeler seviyesine
çekilmesi
önceliklendirilmelidir.
Su hakkı, en temel haklardandır. Hiç kimsenin fiziki,
ekonomik ya da başka özelliklerinden dolayı suya erişimi engellenemez.
Dezavantajlı
bölgelerde
yaşayan vatandaşlarımızın
suya erişim hakkının gözetilmesi yerel politikalara da
yön veren husus olmalıdır.
Su hakkını hem doğa hem
insan hakları açısından ele
alan CHP, kar amaçlı değil
yaşamsal amaçlı hakça ve
katılımcı su yönetimi politikası geliştirmeyi, su kirliliğine kalıcı çözümler üretmeyi
taahhüt eder.
Bu bağlamda,
1) Ayrım gözetmeksizin
tüm yurttaşların ücretsiz ve
güvenilir içme suyuna ulaşabilmeleri sağlanmalı, kişi
başına düşen kullanılabilir
su oranındaki eşitsizlikleri
gidermeye yönelik uygulamalar geliştirilmelidir.
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2) Su politikası; şeffaf ve
güncel verilere dayanılarak
hazırlanmalı; su havzalarını, sulak alanları koruyan ve
varlığını sürdürmesini sağlayan bir yaklaşımla düzenlenmeli. Su Kanunu acilen
yürürlüğe konulmalıdır.
3) Türkiye’de bölgeler arasında yaşanan su sıkıntıları,
kişi başına düşen kullanım
suyu oranları tespit edilerek, iklim değişikliği, nüfus
artışı gibi etkenler de gözetilerek acil eylem planları
oluşturulmalıdır.
(CHP DOĞA HAKLARI İHLALLERİ KİTAPÇIĞI 2020)
K I L I Ç DA R O Ğ L U ’ N DA N
GENÇLERE İKLİM
MEKTUBU!
“Sevgili Gençler”
Ekolojik bir yıkımla karşı
karşıyayız; dünyamız yaşanabilir olmaktan büyük bir
hızla uzaklaşıyor.
İklim değişikliği ve bağlı gelişmeler milyarlarca insanın
hayatını doğrudan etkiliyor.
Hava kirliliği, orman yüzölçümünün azalması, türlerin
soylarının tükenmesi, temiz
su kaynaklarının azalması,
ekilebilir arazilerin vasıflarını kaybetmesi, aşırı nüfus
artışı vb. etmenler geleceğimizi tehdit ediyor.
Üstelik bu tehdit salgın bir
hastalık gibi; sınır tanımıyor,
sınırları aşıyor bizleri evlerimizin orta yerinde buluyor.
Amazon
Ormanları’nda
kesilen her bir ağaç, Avrupa’yı sular altında kalmaya
bir adım daha yaklaştırıyor. Türkiye’de yanan her

orman alanı, Akdeniz havzasını daha da kuraklaştırıyor. Açık kalan her bir çeşme, Afrika’daki suya erişim
mücadelesini zorlaştırıyor.
Gelişmiş ülke ekonomilerinin kendi sınırları içindeki
karbon salınımını en aza indirmesinin de tek başına bir
anlamı yok. Çünkü karbon
salınımıyla kirlenen atmosfer, kendisini termik santrallerden kurtarmış ülkelerin
de üstünü örtüyor, onların
da nefesini kesiyor.
Karşı karşıya bulunduğumuz ekolojik yıkım en çok
da sizi ürkütüyor. Geleceğe dair kaygılarınız artıyor;
ebeveynlerinizin yaşadığından daha kötü bir dünyada
ömrünüzün geçeceğini düşünüyorsunuz.
Haklısınız ancak
değiştirebiliriz!

birlikte

Biliyorsunuz, Cumhuriyetimizin II. Yüzyılı için kaleme aldığım II. Yüzyıla Çağrı
Beyannamesinde, “Gelecek
nesiller için Ekosistem Hakkı” başlığına yer vermiş, bu
hakkın anayasal güvence
altına alınacağını söylemiştim.
Masmavi ve yemyeşil, sağlıklı ve bereketli Türkiye hedefimizde, sizlerin de yanımızda olmanız bize gurur
verir. Uluslararası bir dayanışmayla ve aynı zamanda
ulusal bir kararlılıkla ülkemizi, dünyamızı daha yaşanabilir kılmanın politikaları hazır. Dünyaya örnek olacak
ekolojik sıçramamızı birlikte yaşama geçireceğiz.
Türkiye’yi evrensel kriterlere uygun bir ekosistemin
uygulayıcısı ve dünyadaki
öncüsü yapacağız.
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Tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ekolojik sınır ve
şartlara uygun olarak değerlendiren; karar
süreçlerinde demokratik ve siz gençlerin
doğrudan denetimine/ katılımına açık bir
çevre politikasını hayata geçireceğiz. Her
alanda olduğu gibi iklimde, doğada, ekosistemde, suda, tarımda, kent ve kır yaşamında adaleti sağlayacağız; çevrenin binlerce yıllık kadim adaletinin önüne barajlar
kurmayacak yollar yapmayacak, engeller
çıkartmayacağız.

döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı’nı kuracağız. Bakanlığın kadrolarını
büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız.

Bu bağlamda, Millet İttifakı’nın iktidarında
doğal ekosistemin korunması ve eski haline

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan
Gençlere İklim Mektubu, 2022)

Bugünün gençleri olan sizlerle birlikte, sizin de çocuklarınız için evrenin bilinen en
güzel gezegenini, yeniden sağlıklı mavi küreye dönüştürelim.
Türkiye’den başlayalım! Ülkemizin ve dünyanın ekolojik geleceğini kurtaralım.
Başarabiliriz, geleceği değiştirebiliriz!
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Yerbilimci, Bilim Akademisi Kurucu Üyesi

Bir yerbilimci gözüyle
Kanal İstanbul
GİRİŞ
Yapılması düşünülen Kanal
İstanbul
Küçükçekmece
Lagünü, Sazlıdere ve Baklalıdere Vadileri boyunca
ilerleyerek Terkos Barajının
hemen doğusundan Karadeniz’e kavuşur. Marmara
Denizi ile Karadeniz arasında yapay bir boğaz oluşturacak bu su yolunun günümüz inşaat teknolojileri
ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak Kanal güzergahının, jeolojik/hidrojeolojik, jeofizik/sismolojik,
jeoteknik ve çevresel özelliklerinin inşaat sırasında ve
sonrasında ciddi sorunlar
oluşturacağı olasıdır. Bu sorunların tümü değerlendirildiğinde Kanal İstanbul’un
yapılmasının makul, mantıki, ekonomik ve güvenli olmayacağı ve getirisinin gö-
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türüsünden çok daha fazla
olacağı değerlendirilmektedir. Sözkonusu sorunlar
aşağıda anahatlarıyla tartışılmıştır:
JEOLOJİK/HİDROJEOLOJİK SORUNLAR
Güzergah jeolojisi burada
klasik stratigrafik usulde
verilmeyecek, Kanal boyunca güneyden kuzeye doğru
herkesin anlayabileceği gibi
basitçe anlatılacaktır. Kanalın Küçükçekmece bölgesi
ve Marmara ağzı genellikle
Danişmen ve Çekmece Formasyonları ile kalın alüvyon
dolgusu içerir. Danişmen
ve Çekmece Formasyonları
Oligosen-Alt Pliosen yaşlıdır ve çoğunlukla gevşek,
az çimentolu, dayanımsız
kırıntılı çökeller ile duraysız
kil ve karbonatlardan mey-

dana gelirler. Özellikle kil
içerikleri nedeniyle kütlesel
hareket ve heyelan yapmaya çok yatkındırlar. Güncel
alüvyon çökelleri ise bu yörede Küçükçekmece Lagünü içerisinde çok kalındır.
Esasen bu Lagün yöredeki
akarsuların birleştiği yerde
oluşmuş bir alüvyon deposudur. Küçükçekmece bölgesi önemli miktarda sığ
ve derin aktif heyelan ve
faylar ile karakterize edilir.
Heyelan zonları Lagünün
doğusunda ve batısında
yaygındır. Faylar ise özellikle Lagünün Marmara Denizi’ne açıldığı kıtasahanlığı
içerisindedir. Bu jeolojik yapılar Kanal için çok tehlikelidir. Kanal kazısı sırasında ve
bilhassa beklenen Marmara
Depremi’nde harekete geçmek suretiyle Kanala ciddi
zararlar verebilirler. Lagün
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içerisindeki alüvyal dolgunun deprem esnasında sıvılaşmaya uğrayıp Kanala
ve ilgili destek ünitelerine
hasar verebileceği akıldan
çıkartılmamalıdır.
Kanal Küçükçekmece Lagünü’nden kuzeye doğru Terkos Gölünün doğusundaki
Kanlıyazma Deresine kadar
aşağı yukarı Eosen-Oligosen yaşlı Ceylan Formasyonu içerisinde devam eder.
Sadece Küçükçekmece ve
Sazlıdere Barajları arasında
kısmen yine aynı yaş aralığındaki Soğucak Kireçtaşı
Formasyonunu keser. Ceylan Formasyonu marnlı ve
killi kireçtaşlarından, Soğucak Kireçtaşı Formasyonu
ise resifal karbonatlardan
oluşur. Kanlıyazma Deresi
ile Karadeniz arasında ise
Kanal güzergahında Oligosen-Miyosen yaşlı Danişmen ve İstanbul Formasyonlarının az çimentolu
ve gevşek kırıntılı kayaları
mostra verir. Güzergahın
uzun ana kısmında Kanalın
yapımı sırasında ve sonrasında önemli hidrojeolojik
sorunların ortaya çıkması
ve yeraltı su akiferlerinin
tahrip olması olasıdır. Bu

bölümdeki kayalar kısmi
porozite ve permeabiliteye
sahip olan birimlerdir. Dolayısıyla yeraltı suyu bakımından iyi durumdadırlar.
Kanal kazıldığı takdirde bu
suların Kanala direne olması kaçınılmazdır. Aynı akibet
Terkos Barajı için de geçerli olabilir. Kanalın taban
seviyesi Terkos Gölü’nün
taban seviyesinin altında
olacağı için göl suyunun
kanala süzülmesi şaşırtıcı
olmayacaktır. Bütün bunların da bölgede bir kuraklığa
neden olabileceği aşikardır.
Keza, Kanalın tamamlanması ve deniz suyu ile dolması halinde deniz suyunun
aynı yolları kullanarak bölge içerisine nüfuz etmesi ve
tuzlanmaya neden olması
da mümkündür.
JEOFİZİK/SİSMOLOJİK
SORUNLAR
Kanal İstanbul beklenen
Marmara
Depreminden
önce tamamlanırsa söz konusu depreme karşı nasıl
tepki vereceği merak konusudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB)
yaptırmış olduğu jeofizik ve
sismolojik araştırmalara da-

yanarak bu konuda tutarlı
birşeyler söylemek mümkündür. Kanalın deprem
sırasında hangi boyutlarda
sarsılacağını tahmin için
Kanal güzergahı boyunca
olabilecek en büyük yer hızı
(PGV), en büyük yer ivmesi
(PGA) ve deprem şiddetinin dağılımına bakmak gerekir.
Bu değerler İBB, BOÜN ve
İTÜ tarafından yapılan çalışmalarla güvenilir bir şekilde tespit edilmiştir. Bu
çalışmalar göre PGV Sazlıdere’den Marmara Denizi’ne doğru gittikçe artarak
20.1 cm/sn’den 46.6 cm/
sn’ye kadar çıkmaktadır. Bu
değerler deprem sırasında
Kanal zeminindeki her bir
noktanın saniyede hangi
hızla sarsılacağını göstermektedir. Bu boyutlardaki
hız değerlerinin ne anlama
geldiğini anlamak için belki
de 1999 Gölcük Depremi ile
karşılaştırmak faydalı olabilir. Gölcük depremi sırasında şiddetli hasar bölgesinde PGV değeri 38-85 cm/
sn aralığında değişmiştir.
Sazlıdere’den kuzeye, yani
Karadeniz’e, doğru gidildikçe PGV değerleri tedrici
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olarak düşer ve 5.3-20 cm/
sn değerleri arasında kalır.
Benzer dağılım PGA için
de geçerlidir. Bilindiği gibi,
PGV kadar PGA’de yeraltı
ve yerüstü yapıları için tehlikelidir. Esasen depremde
bu yapılara yanal yük bindiren ve yıkıma sebep olan
PGA’dir. Sazlıdere Barajı
ile Marmara arasında PGA
dağılımı 0.150g-0.450g’dir.
En yüksek ivme değeri Küçükçekmece Lagünü ile
Marmara Denizi arasındadır. 1999 Gölcük Depremi
sırasında yıkımın en fazla
olduğu yerlerde PGA dağılımının 0.140g-0.400g arasında kaldığını düşünürsek
yapılması düşünülen Kanalın ne büyük bir risk altında olacağı kendiliğinden
görülür. Sazlıdere Barajı’ndan kuzeye doğru gidildikçe PGA değerleri düşer ve
0.090g-0.150g aralığında
kalır.
Kanal güzergahı boyunca
beklenen Marmara Depremi 3 farklı şiddette hissedilecektir.
Karadeniz’den
Baklalı Dere yakınlarına
kadar depremin şiddeti VII
olacaktır. Buradan Sazlıdere’ye kadar depremin şiddeti VIII olarak ölçülecektir.
Sazlıdere-Marmara arasında ise bu şiddet, maalesef,
IX’u bulacaktır. Görüldüğü
gibi, en fazla deprem şiddetine Kanalın Küçükçekmece
bölgesi maruz kalacaktır.
Yukarıda da belirtildiği gibi,
bu bölge zaten aktif fay,
heyelan ve sıvılaşma potansiyeline haiz bir Zemin
içermektedir. Bir de IX şiddetine varan bir depremle
sarsılırsa Kanalın bu kesiminin ayakta kalma şansı
azalacaktır. Mercalli şiddet
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ölçeğine göre bu boyuttaki
bir depremde iyi yapılmış
olan binalar bile çoğunlukla
tahrip olur, zemine iyi oturtulmamış binalar temellerinden kayar, birçok yeraltı
boru ve yapıları kırılır, yerde
kırık ve çatlaklar oluşur, su
hazneleri ve benzeri yapılar ciddi hasar görür. Ayrıca
deprem sırasında Kanalın
Marmara ağzında tsunami olma olasılığı da vardır.
Tsunaminin dalga yüksekliğinin 3 m’yi bulabileceği
hesaplanmıştır. Bu yükseklikteki dalgaların Kanal içerisine girmesi durumunda
kanal kenarlarına bindirme
ve basınç yapabileceği düşünülmektedir.
Kanal İstanbul yapıldığında
İstanbul Boğazı ile Kanal
arasında büyük bir ada oluşacaktır. Bu adada yeni yerleşim alanları olacak, çok
sayıda bina yapılacak ve
buraya ciddi bir nüfus yerleşecektir. Bütün bunlar bir
deprem kentinde olmaması gereken şeylerdir. Fazla
bina ve fazla insan depremde fazla yıkım ve fazla can
kaybı demektir. Üstelik bu
yerleşimin ada nitliği kazanacak olan bir yerde yapılıyor olması deprem riskini
daha da artıracaktır. Olası
bir depremde acil müdahale ve yardım çalışmaları çok
zor yürütülecektir.
JEOTEKNİK SORUNLAR
Kanalın hem Karadeniz
hem de Marmara Deniz’i
ucu Zemin bakımından sorunludur. Zeminin niteliğini belirlemek için Vs30 hız
değerleri incelenir. Bu hız
yeryüzünden itibaren 30 m
derinlik içerisinde sismik S
dalgasının ilerleme hızıdır.

Bu hız bir yerde ne kadar
yavaşsa o yerin zemini o
derece kötüdür. Hızın yüksek olduğu yerler görece
sağlam kaya zeminlerdir.
İBB-BOÜN araştırmalarına
göre, Vs30 Kanalın Sazlıdere Barajı’nın güneyindeki kesiminde ve Karadeniz’girişinde en düşük hız
değerlerine ulaşır. Bu hız
aralığı 200-350 m/sn’dir. S
dalgalarının bu kadar yavaş
bir hızla ilerlemesi Kanalın
bu kesimlerinde çok vakit
geçirmesi ve o sürede de
bu kesimi sallayıp sarsması
demektir. Onun için bu tür
zeminler deprem etkisini
artıran yumuşak ve görece çürük çökel zeminlerdir.
Sağlam kaya zeminlerde
Vs30 değeri 750 m/sn’den
daha fazladır. Kanal’ın Küçükçekmece yöresinde yapılan zemin sınıflaması buradaki zeminlerin jeoteknik
manada en kötü zemin olarak kabul edilen Z3 ve Z4
nitelikte olduğunu ortaya
koymuştur.
Özellikle Z4 sınıfındaki zemin Küçük Çekmece Lagünü’nün içerisinde yer almaktadır. Bu zemin baskın
olarak çimentosuz, gevşek
ve suya doygun alüvyal
çökellerdir. Bu çökellerin
herhangi bir deprem sırasında sıvılaşma potansiyeli
büyüktür. O nedenle yapılması düşünülen Kanalın Küçükçekmece kesiminin ve
buradaki destek yapılarının
olası bir depremde ciddi
hasarlar alması kaçınılmazdır. Kanalın Sazlıdere ile Karadeniz ucu arasındaki kesimi görece daha iyi nitelikli
bir zeminden oluşmuştur.
Buradaki Vs30 hız aralığı
400-600 cm/sn’dir.
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ÇEVRESEL SORUNLAR
Kanal İstanbul’un çevre
sorunları bu yapının inşaatı sırasında ve sonrasında
ciddi bir ekosistem tahribatı olarak ortaya çıkacaktır.
Kanalın kazılması sürecinde
her gün yaklaşık 57.000 ton
hafriyat yapılacaktır. Bunun
için de günde 11 tonluk patlayıcı kullanılacaktır (amonyum nitrat ve fuel oil). Bu
miktarda bir patlama aşağı
yukarı 3.8 büyüklüğünde
bir depreme denk gelecektir. Kanal kazımı minimum 4
yıl sürecektir.
Bu hesaba göre Kanal güzergahında 4 yıl boyunca
her gün 3.8 büyüklüğünde bir deprem oluşacaktır
(Eyidoğan, 2020). Hergün
yinelenen böyle bir sarsıntı
bölgenin jeolojik ve hidrojeolojik yapısını belirli ölçüde
etkileyecek ve ekosistem
üzerinde belirgin bir stres
oluşturacaktır. Ayrıca kazı
sırasında çevreye sadece
sismik enerji salınmayacak
devasa miktardaki hafriyatın çıkartılması ve kamyonlara yüklenip taşınması esnasında muazzam bir kirlilik
de oluşturulacaktır. Günlük
hafriyatın taşınabilmesi için
1900 tane 30 tonluk kamyona ihtiyaç vardır. Her bir
kamyonun bir kaç sefer yapacağı düşünülerek bu sayı
daha az öngörülebilir ama
her durumda oluşacak olan
ekzoz ve gürültü kirliliğinin
çevredeki fauna ve floraya
ne kadar zarar verebilecği
kolayca tahmin edilebilir.
Hafriyat malzemesinin kuzeye taşınarak Kanal ağzının her iki tarafına kıyı
boyunca yayılacağı söylenmektedir. Kuşkusuz, milyonlarca ton malzemenin

bir sahilde duraylı olarak
kalacak, denizle etkileşimi
olmayacak ve o yöredeki
göl ve barajları (ör: Terkos
Gölü) tahrip etmeyecek şekilde yerleştirilmesi de son
derece özen isteyen güç bir
iştir.
Kanal yapıldıktan sonra neden olacağı çevre kirliliği
çok daha önemlidir. Bilindiği gibi, Karadeniz dünyanın
en kirli iç denizlerinden biridir. Bütün Orta Avrupanın
sanayi atıkları her ne kadar
arıtılsa da Tuna Nehri vasıtasıyla bu denize taşınmaktadır. Ayrıca, Dinyeper
ve Dinyester gibi nehirler
Doğu Blokunun atıklarını da
Karadeniz’e taşırlar. Bugükü
Karadeniz ilk 200 metresi
hariç son derece kirli ve ölü
bir denizdir. Kanal İstanbul
yapılınca bu denizin suyu
Marmara Denizi’ne akacaktır. Akacak olan suyun miktarı 5.500 m3/sn olacaktır.
Bu da Kanalın tek başına
İstanbul nüfusunun yaklaşık %70-80’ine eşdeğer bir
kirlilik yükünü Marmara’ya
boşaltacağı anlamına gelir
(Orhon ve Sözen, 2020).
Marmara Denizi’nin zaten
kirlilikten can çekiştiği düşünülürse işin vehameti
kendiliğinden anlaşılır.

ciddi ve kısmen de telafisi
mümkün olmayan sorunlar
oluşturacaktır. Kanaatime
göre, Kanalın öngörülen
maaliyet ve zamanda bitirilmesi mümkün olmayacak, düşünülen miktardan
çok daha pahalıya mal olacaktır. Bittiği zaman da gerek konum, gerek boyut ve
gerekse hukuki çerçevesi
gereği İstanbul Boğazı’na
ciddi bir rakip olamayacak
ve Boğaz’daki trafik yükünü
hafifletmeyecektir. Herşeyden önemlisi şu anda bile
kirlilik ve müsilaj ile alarm
veren Marmara Denizi’nin
ölümünü hızlandıracaktır.
Ayrıca, Avrupa yakasını
bölmek ve yeni yerleşim
alanları oluşturmak suretiyle bina ve nüfus artışına
neden olacağı için İstanbul
gibi bir deprem kentinde
deprem riskini artıracak ve
acil müdahale eylemlerini
zorlaştıracaktır. Kısacası bu
proje yapılmaması gereken
ve astarı yüzünden pahalıya gelecek olan bir projedir.

***
DEĞİNİLEN KAYNAKLAR
Eyidoğan, H., 2020, Kanal İstan-
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bul-Deprem ve Tsunami Tehlikesi
ve Riskler. Orhon, D., Sözen, S. ve

Kanal İstanbul’un en önemli
yapılma gerekçesi İstanbul
Boğazı’ndaki deniz trafiğini azaltarak kaza riskini
minimuma indirmek olarak
açıklanmıştı. Günümüz teknolojileriyle bu riskin Kanal
olmadan da azaltılması elbette mümkündür. Ancak
yukarıda da belirtildiği gibi,
bu Kanal yapılırken de kullanılırken de ülkemiz için

Görür, N. (editörler), Kanal İstanbul, Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme, 121-137.
Orhon, D. ve Sözen, S., 2020, Kanalın İstanbul ve Çevresine Ölümcül Etkileri. Orhon, D., Sözen, S. ve
Görür, N. (editörler), Kanal İstanbul, Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme, 167-187.
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

Cumhuriyet’in 2’nci yüzyılında
belediyelerin hedefleri
Gelecek yıl, Cumhuriyetimizin
100’ncü yılını kutlayacağız.
Ulu Önder Atatürk’ün bizlere en büyük armağanı olan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
geride bıraktığımız 99 yılda
çok ve büyük işler başardı.
Ülke olarak her alanda çalışmaya, gelişmeye devam edecek, hedeflerimize ulaşmak
için elimizden gelen her şeyi
yapacağız.
Cumhuriyetin 2’nci yüzyılında
belediyelerimizin hedeflerinin neler olması gerektiğine
ilişkin söylemem gereken ilk
şey şu; belediyelerimizin yani
yerel yönetimlerin hedefleri, ülkenin hedeflerinden ayrı
düşünülemez. Daha çağdaş,
daha evrensel, daha demokratik, refah seviyesi yüksek,
huzurlu ve güvenli şehirler
yaratmak olmalıdır. Eğer bu
anlayışı tüm yerel yönetimle-
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re yayabilirsek, ülkemizin ve
Cumhuriyetimizin hedeflerine
ulaşması çok daha kolaylaşacaktır.
Elbette bu hedeflerin gerçekleşmesi için yapılması gereken şeyler var. Bunlardan ilki,
yerel yönetimlerle ilgili yasalarda geniş çaplı bir reformun
yapılmasıdır. Bugün sahip olduğumuz yerel yönetimlerle
ilgili yasaların bazı bölümleri
çağımızın
gereksinmelerini
karşılayacak, yerel yönetimleri yeni hedeflere yönlendirmekten uzaktır. Bilhassa
önümüze yüksek duvarlar
örmektedir. Benim her fırsatta dile getirdiğim, dikkat çekmeye çalıştığım konulardan
biri, yerel yönetimlerin birçok
konuda sorumlu ama yetkisiz
olmalarıdır. Örneğin bunlardan en göze batanı şehir içi
trafiktir. Trafikte yaşanan sı-

kıntıların bütün sorumluluğu
yerel yönetimlere çıkarılmaktadır. Oysa yerel yönetimlerin
ceza kesme, yanlış park eden
araçları çekmek gibi bir yaptırım yetkisi yoktur. Keza bunun gibi yerel yönetimlerin
(belediyelerin) pek çok yetkileri, başka kamu kurumlarıyla da paylaşılmakta ve bu
yüzden bu kurumlar çoğu kez
birbirleriyle çelişkili karar yetkileriyle karşı karşıya gelmektedirler. Bunun gibi size birçok örnek verev bilirim. Diğer
taraftan benim, “Büyükşehir
Belediyelerinin Yerel Yönetim
Sistemine Ait Yapısal Sorunları Ve Çözüm Önerileri” başlıklı
geniş kapsamlı bir çalışmam
Sayın Cumhurbaşkanına da
ulaştırılmıştır. Bu ve benzeri
öneriler ve çalışmalar ışığında
Yerel Yönetim Yasa ve diğer
idari düzenleyici metinlerde,
derhal geniş çaplı bir revizyo-
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nun yapılmasını gerekli gördüğümü söylemek istiyorum.
Yetkileri ve mali gelirleri artan, merkezi yönetim tarafından daha az müdahale edilen,
karar alabilme kabiliyetleri
için daha demokratik ve daha
özgür ortamlar yaratıldığında
yerel yönetimler ülkemizin ve
Cumhuriyetimizin itici gücü
olacaktır.
Yalnızca bir takım yasal düzenlemelerin yapılması elbette tek başına yeterli değildir.
En az onun kadar önemli olan
bir diğer husus, yerel yönetimlerin hem yöneticiler hem
de kurumsal anlamda vizyonunun ve misyonunun çağdaşlığı ve genişliğidir. Zira
yerel yönetimler, insanların
doğumlarından
ölümlerine
kadar, 7 gün, 24 saat yaşamlarının her alanında vardır.
İnsanların huzur, mutluluk,
güven ve rahatlık ihtiyaçlarının sağlanmasında yerel

yönetimler birinci sıradadır.
Vizyon ve misyonun genişliği de yeterli değildir. Her ne
kadar yerel yönetimler bir taraflarıyla siyasetin çok içinde
olsalar da, asla partizanca bir
yaklaşımla yönetilmemelidirler. Hizmet yapılırken, partili
partisiz, oy veren vermeyen
ayrımı kesinlikle yapılmamalıdır.
Bunların tümü bugün nasıl
belediyelerin hedefi ise, Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılında
da “ana hedefler” olmalıdır.
Bu hedeflere ulaşıldığında,
görülecektir ki, eğitimde, sağlıkta, trafikte, sosyal yaşamda,
kültür ve sanatta, çevrenin ve
doğanın korunmasında bugünkünden çok daha yetkin
ve etkin olunabilecektir.
Eğer bu ana hedefleri es geçer, görmezden gelirsek, ne
kadar çok geniş yollar, bulvarlar, geniş yeşil alanlar, yüksek binalar, köprüler yaparsak
yapalım, mutlu şehirler yarat-

mak konusunda hep geride
kalırız.
Bizim Eskişehir’deki çalışmalarımızın temelinde yatan
ana unsur budur. Ben hiç bir
zaman büyük, heybetli, gösterişli yatırım ve projelerin
peşinde olmadım. Eskişehirlilerin önceliklerini bilerek, kıt
kaynakları en verimli şekilde
kullanmaya gayret ettik. Onların huzurlu, güvenli, rahat
ve mutlu olmaları için çalıştık.
Sonunda da yerli ve yabancılar tarafından beğenilen ve
örnek alınan bugünkü Eskişehir ortaya çıktı.
Ben, Cumhuriyetimizin daha
nice yeni yüzyılları karşılayacağına yürekten inanıyorum.
Her yeni yüzyıl için yerel yönetimlerin hedefleri hep aynıdır. Hedef, o şehirde yaşayan
insanların mutluluğudur, aydınlık, çağdaş, canlı haklarına
ve çevreye saygılı şehirler yaratmaktır. Gerisi ayrıntıdır.
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Yağmur
Yağ hay mübarek
Şarıl şarıl,
Yıka taşları toprakları
Tarlalar yeşerinceye dek.
Artık geçti hüzün taşımanın modası
Getir bize yeşillik, neşe getir.
Sendedir bütün nafakamız
Bil ki bütün ümidimiz sendedir.
Yıka taşları toprakları
Şarıl şarıl,
Tarlalar buğday bekler senden, çocuklar ekmek.
Dünyanın da yüzü yıkanmak gerek,
Yağ hay mübarek.
Cahit Külebi
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