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yedeki karar alma organıdır. İklim değişikliği-
ne karşı girişilecek uygulamaların belirlendiği 
COP zirvelerinin ilki 1995 yılında Berlin’de top-
lanmıştır. 1997 yılındaki 3.COP konferansında 
(sera gazları emisyonunu düşürme amacını ilk 
kez vurgulayan) Kyoto Protokolü; 2015 yılın-
daki 21.COP’ta ise Paris İklim Anlaşması im-
zalanmıştır. Öte yandan, tüm bu uluslararası 
çabalara karşın iklim değişikliği olgusuna iliş-
kin risk ve tehditlerin somut olarak azaltılabil-
diğini söylemek mümkün görünmemektedir.  

Güneşten dünyaya gelen ışınların bir mik-
tarı geri yansımaktadır ve bu yansıma olayı 
yerkürenin sıcaklığının belirli sınırlarda dengeli 
bir şekilde tutulması için elzemdir. Atmosfer-
de aşırı miktarda artan sera gazları, güneş 
ışınlarının gerektiği miktarda geri yansımasını 
engelleyerek dünyanın daha fazla ısınmasına 
neden olmaktadır. Bu bağlamda iklimin kü-
resel boyutta değişmesine neden olan başat 
faktör, atmosfere önemli miktarlarda salınan 
sera gazlarıdır. Bu gazların önde gelenleri ise 
Karbon Dioksit (CO2), Metan (CH4) ve Nitröz 
Oksittir (N2O). Söz konusu gazların kontrol-
süz bir şekilde artmasına sebep olan sektörler 
arasında öne çıkanlar sırasıyla elektrik enerjisi 
üretimi, sınai üretim, tarım ve hayvancılık fa-
aliyetleri, ulaşım faaliyetleri ve hane içi tüke-
timlerdir. Karbon emisyonunda en büyük paya 
sahip olan faktör ise enerji üretiminde küresel 
çapta halen önde gelen hammaddeler olarak 
(kömür, petrol, doğalgaz gibi) fosil yakıtların 
kullanılmasıdır. Bu bağlamda, Sanayi Devri-
mi’nden bu yana kontrolsüzce artan fosil yakıt 
tüketimi, küresel iklim değişikliğinin temel ne-
denlerinden biridir.  

IPCC’nin Ekim 2014’te yayımlanan 5 rapo-
runda altı çizildiği üzere küresel iklim sistemi 
üzerindeki insan etkisi açıktır ve son zaman-
lardaki insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının 
salımı, tarihteki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 
Bununla birlikte iklim değişikliğinin insan ve 
doğa üzerinde yaygın etkileri vardır2. Küresel 
iklim sisteminin ısındığı kesin bir olgudur ve 
1950’lerden bu yana gözlemlenen ve tarihsel 
süreçte eşine rastlanmayan pek çok değişiklik 
arasında atmosfer ve okyanuslardaki ısınma, 
kar ve buz kütlelerinin azalması ve deniz sevi-
yelerinin yükselmesi başı çekmektedir3. 

İklim değişikliği, içinde bulunduğumuz yüzyı-
lın gündeminde en çok yer alan ve en çok tar-
tışılan konulardan biridir. İklim değişikliğinin 
küresel niteliği ve kaçınılmaz olarak tüm in-
sanlığı etkilemesi, olgunun önemini artırmak-
tadır. İnsanlığın ortak kaderini etkileme kapa-
sitesi, soruna karşı uluslararası yaklaşımların 
geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Bu bağlamda iklim değişikliğinin etkilerini 
bilimsel olarak tespit etmek ve probleme karşı 
küresel düzeyde mücadele etmek amaçları-
nı taşıyan uluslararası ilk girişim, 1988 yılında 
Birleşmiş Milletlerin (BM) bünyesinde kurulan 
Hükümetler arası İklim Değişikliği Panelidir 
(IPCC). Panelin temel amacı, iklim değişikliği 
konusundaki bilimsel, teknik ve sosyoekono-
mik bilgi ve çalışmaları değerlendirmek; bilim-
sel veriler doğrultusunda iklim değişikliğiyle 
mücadele, risk azaltımı ve uyum konularında 
karar vericilere rehberlik etmektir1. Bu amaçla 
IPCC belirli periyotlarla bilimsel raporlar ya-
yımlamaktadır.  

IPCC’nin kurulmasının devamında atılan bir 
diğer önemli küresel adım, iklim değişikliği ko-
nusunda imzalanan uluslararası ilk sözleşme 
olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçe-
ve Sözleşmesidir (BMİDÇS / UNFCCC). 1992 
yılında Rio de Janeiro’da 154 ülke tarafından 
imzalanan bu sözleşme, esas hedef olarak ik-
lim sistemi üzerinde olumsuz etki yaratan in-
san kaynaklı müdahalelerin önlenmesini belir-
lemiştir. Türkiye, söz konusu sözleşmeyi 2004 
yılında onaylamıştır. Öte yandan sözleşmeyle 
birlikte ülkelerin farklı ekonomik gelişmişlik 
seviyeleri bağlamında “ortak fakat farklılaş-
tırılmış sorumluluklar” kavramı ortaya ko-
yulmuştur. “Convention of Parties” ifadesi-
nin kısaltması olan COP terimi ise Türkçe’de 
“Taraflar Konferansı” anlamına gelmektedir. 
BMİDÇS’yi imzalayan ülkeler, COP zirveleri-
ne katılan tarafları temsil etmektedir. Her yıl 
toplanan COP konferanslarında küresel iklim 
değişikliği sorununa karşı nasıl ortak hareket 
edilebileceği hususu masaya yatırılmaktadır. 
COP konferansları, BMİDÇS’nin en üst sevi-
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yona (üretilen gazların tamamının yutak alan-
lar tarafından tutulmasının sağlanmasına) 
ulaşılması gerekmektedir. Net sıfır emisyon 
hedefini sağlamadaki önemli basamaklardan 
biri, karbon yutak alanlarını geliştirmektir. 
Karbondioksiti atmosferden soğuran ve sö-
nümleyen alanlara “yutak alanlar” denilmek-
tedir. Neden olduğu salımdan çok daha fazla 
karbonu emebildiği için ormanlar, küresel çap-
taki en önemli yutak alanlarıdır. Ormanların 
yanı sıra okyanuslar ve donmuş haldeki top-
rak tabakaları da (permafrost) diğer önemli 
yutak alanları arasındadır. Bu noktada insan 
faaliyetleriyle salınan sera gazları ile yutak 
alanlarca sönümlenen emisyonların arasında 
denklik kurulabilmesi durumu “net sıfır emis-
yon” kavramıyla tarif edilmektedir. 

COP26 zirvesinin temel amaçlarından biri, 
1,5 derecelik ısınma hedefini canlı tutmak ve 
taraf ülkelerden karbon emisyonlarını azalt-
maları yönünde daha radikal uygulamaları 
“Ulusal Katkı Beyanları”na (NDC: nationally 
determined contributions) eklemelerini bekle-
mektedir. 2015 yılından bu yana Paris Anlaş-
masını imzalayan ülkelerin iklim değişikliğine 
neden olan sera gazlarını sınırlamaya ilişkin 
hedeflerini ve izleyecekleri somut yol harita-
larını kapsayan ulusal katkı beyanlarını (NDC) 
her beş yılda bir BM İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (BMİDÇS / UNFCCC) sekretarya-
sına bildirmeleri beklenmektedir.

Ülkelerin sunacakları yeni NDC’lerin yanı 
sıra COP26 konferansında beliren bir diğer 
önemli gündem maddesi ise gelişmiş ekono-
milerin, iklim değişikliğiyle mücadele faaliyet-
lerini desteklemek amacıyla gelişmekte olan 
ekonomilere yıllık 100 milyar ABD doları tuta-
rındaki fonu sağlaması taahhüdüdür. 2021 yılı 
Ekim ayı itibariyle AB üyesi 27 ülkenin yanı sıra 
86 ülke güncelledikleri NDC'lerini BMİDÇS’ye 
sunmuştur.

Yaklaşık son yüz elli yıllık dönemde insan 
kaynaklı doğa tahribatının en ağırı yaşan-
maktadır. IPCC tarafından Ekim 2018’de ya-
yımlanan “1,5 Derece Küresel Isınma Özel Ra-
poru”na göre Sanayi Devrimi’nden bu yana 
yerkürenin ortalama sıcaklığı ciddi ölçüde ar-
tış göstermiştir. Rapora göre, son yüz elli yıl-
lık süreçte insan faaliyetlerinin sonucu olarak 
yerküre yaklaşık 1 derece ısınmış durumdadır. 
Şu andaki ısınma hızıyla devam edilirse 2030 
ile 2052 arasında 1,5 derecelik artışa ulaşıla-
cağı hesaplanmıştır. Isınmanın bu kritik eşikte 
tutulabilmesi için karbon dioksit emisyonları-
nın 2030 senesine kadar (2010 yılına kıyasla) 
%45 oranında azaltılması ve 2050 yılında ise 
net sıfır emisyona ulaşılması gerekmektedir4.  

İklim değişikliğine sebep olan sera gazla-
rının atmosferdeki miktarının aşırı derecede 
yükselmesindeki temel faktör ise enerji üretim 
sektörü faaliyetlerdir. Bir diğer deyişle, ener-
ji üretimi amacıyla tüketilen fosil yakıtlar çok 
önemli miktarlarda sera gazının atmosfere 
salımına neden olmaktadır. Bu doğrultuda, 
probleme karşı uygulanabilecek çözüm yolla-
rı arasında en öne çıkanı fosil yakıtlara dayalı 
enerji üretimi yerine yenilenebilir, temiz ve ye-
şil enerji kaynaklarından sürdürülebilir şekilde 
faydalanmaktır5.  

Her yıl düzenlenen COP konferanslarına 
ülkelerin liderleri, bakanlar, iklim müzakereci-
lerinin yanı sıra iş insanları, sivil toplum kuru-
luşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler 
katılmaktadır. COP’a her yıl farklı bir ülke ev 
sahipliği yapmaktadır. Birleşmiş Miletler İklim 
Değişikliği Konferansı'nın 26.sı olan COP26, 
Birleşik Krallık’ın Glasgow kentinde 31 Ekim- 12 
Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenmiştir. 
Esasen Kasım 2020’de toplanması gereken 
konferans, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir 
yıl gecikmeli olarak yapılabilmiştir. Konferans-
ta 197 ülkeden çeşitli düzeylerde katılımcılar 
bir araya gelmiştir.  

COP26, iklim değişikliği olgusuna karşı alı-
nacak önlemler bağlamında büyük önem arz 
eden bir konferans niteliğindedir. Küresel ısın-
mayı 1,5 dereceyle sınırlama şansına sahip ol-
mak için, küresel çaptaki sera gazı salımının 
2030 yılına değin mevcut durumun yarısına 
indirilmesi ve 2050 yılına kadar net sıfır emis-
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2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
KONUSUNDA TÜRKİYE’NİN 
MEVCUT DURUMU

Paris Anlaşması, imzacı olan taraf ülkelere 
belirli sorumluluklar yüklemektedir. Ülkelerin 
hazırladıkları ulusal katkı beyanlarında (NDC) 
iklim değişikliğine karşı somut olarak hangi 
faaliyetlerde bulunacakları, karbon salımını 
azaltma stratejileri, kömür, petrol, doğalgaz 
gibi fosil yakıtlardan çıkışın nasıl gerçekleştiri-
leceği gibi hususlar yer almaktadır. 

Bununla birlikte ulusal düzeyde yasal dü-
zenlemelerin yapılması da beklenmektedir. Bu 
bağlamda ilgili bakanlığın isminin değiştiril-
mesi ve teşkilat yapısının yeniden şekillendiril-
mesi, öncelikli olarak atılan adımlar arasında 
değerlendirilebilir.  

2022 yılı ocak ayında Türkiye’nin iklim deği-
şikliğindeki yol haritasının belirleneceği bir “İk-
lim Şurası” düzenleneceği Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafın-
dan bildirilmiştir. Bu şura sonrasında ise bir ik-
lim değişikliği kanununun çıkarılması planlan-
maktadır. Bu başlık altında hayata geçirilmesi 
öngörülen diğer eylemler arasında, Türkiye’nin 
“İklim Değişikliği Mücadele Raporu”nun hazır-
lanması yer almaktadır10.

Türkiye, 2015 yılında ilk ulusal katkı beya-
nını BMİDÇS’ye sunmasına karşın Paris An-
laşmasına taraf olmamıştır. Buradaki temel 
sebep ise Türkiye’nin BMİDÇS kararlarının uy-
gulanmasında belirlenen ülke sınıflanmasın-
da gelişmiş ekonomilerin bulunduğu EK-1’de 
bulunmak istememesidir. Bu listedeki ülkeler 
arasında kişi başına düşen en düşük sera gazı 
emisyonu seviyesine sahip olan Türkiye, eğer 
gelişmiş ülke kategorisinde kalsa idi, sağlana-
cak iklim değişikliğiyle mücadele fonlarından 
yararlanamayacaktı. Bununla birlikte Türkiye, 
artan nüfusu ve ekonomik büyüklüğü dikka-
te alındığında emisyon azaltımı yapmasının 
içinde bulunduğu kategori itibariyle mümkün 
olamayacağını da beyan ediyordu. Türkiye, 
BMİDÇS'nin gelişmiş ülkeler kategorisini oluş-
turan Ek-1 listesinden çıkarılmayı ve gelişmek-
te olan ülkeler kategorisinde yer almayı talep 
ettiği için bugüne kadar anlaşmayı onaylama-
mıştır11.  

Paris Anlaşmasına taraf olunmasını takiben 
BMİDÇS’nin, Türkiye’nin gelişmekte olan ülke 
statüsüne geçme isteğini kabul etmesi gerek-

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Eylül 2021’de 
BM Genel Kurulunda dile getirdiği üzere Tür-
kiye, Paris Anlaşmasına taraf olduktan sonra 
2053 yılında net sıfır emisyon hedefini kabul 
edeceğini bildirmiştir. Paris Anlaşmasına ta-
raf olunmasının TBMM’de kabul edildiği bil-
gisi 7 Ekim 2021 tarihli resmî gazetede yer 
almıştır6. Türkiye, Paris Anlaşmasını 2015’te 
imzalamasına karşın parlamentodan (TBMM) 
geçmediği için daha önce taraf olarak kabul 
edilmemekteydi. Eylül 2015’te BMİDÇS sek-
retaryasına sunulan Türkiye’nin ilk ulusal kat-
kı beyanında (NDC) sera gazı emisyonlarının 
2030 yılına kadar %21 oranında azaltılması 
öngörülmüştü7. Öte yandan Türkiye’nin bu ilk 
NDC’sinde belirtilen hedefler artık takip edi-
leceği söylenen net sıfır emisyon amacıyla ör-
tüşmemektedir. Bu nedenle yeni hazırlanacak 
NDC’nin yeni belirlenen hedefler doğrultusun-
da bir plan ortaya koyması gerekmektedir. Bu 
itibarla, 2053’e kadar Türkiye’nin karbon salı-
mını azaltmada somut olarak atacağı adım-
ları belirlemesi ve 2022 yılı içinde yeni bir ulu-
sal katkı beyanını (NDC), BMİDÇS’ye sunması 
gerekmektedir.  

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele hu-
susunda yakın zamanda önemli adımlar at-
mıştır. Bunlar arasında en öne çıkan ise Paris 
Anlaşmasına taraf olunmasıdır. Bununla bir-
likte Türkiye COP26 konferansına katılım gös-
termiştir. Öte yandan gerçekleşen bir diğer 
somut gelişme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
nın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı olarak (29 Ekim 2021’de) değiş-
mesidir8. Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 
yılı temmuz ayında “Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı” yayımlanmıştır. Yeşil mutabakat eylem 
planında ifade edildiği üzere ilgili belgenin “ül-
kemizin, uluslararası ticaret düzeninde son yıl-
larda ivme kazanan iklim değişikliği ile müca-
dele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı 
hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliğimizi güç-
lendirecek bir yol haritası niteliğinde” olduğu 
ifade edilmiştir9.  
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2021 yılı itibariyle Türkiye’nin toplam elekt-
rik üretimi bir önceki yıla göre %3,8 oranında 
artarak 303,9 milyar kWh olarak gerçekleş-
miştir. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 
verilerine göre 2020 yılı için Türkiye’de elektrik 
üretiminde en çok kullanılan kaynak %27,2 ile 
doğalgazdır. Yerli ve ithal kömürlerin elektrik 
üretimindeki payı %21,2 olarak belirirken, do-
ğalgazla birlikte değerlendirildiğinde Türkiye 
enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını oluşturan 
önemli bir bölümün fosil yakıtlardan elde edil-
diği söylenebilir13.  

Elektrik enerjisi üretiminde karbon temel-
li yakıtlardan kaçınmak karbon emisyonlarını 
azaltmada uygulanabilecek en makul seçenek 
olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda elekt-
rik üretiminde kömür ve doğalgazın payının 
tedrici olarak düşürülmesi ve orta vadede kö-
mürden çıkışın (Coal Phase-Out) sağlanması, 
Türkiye’nin karbon emisyonunu düşürmede 
takip edebileceği en olası yöntemlerden biri 
olarak belirmektedir.

mektedir. Böylelikle Türkiye, yardım yapacak 
ülke pozisyonundan çıkarak, finansal yardım 
alacak ülke konumuna gelebilecektir. Söz ko-
nusu talebin uygun görülmesinin akabinde 
Türkiye yeni bir ulusal katkı beyanı sunacaktır. 

Bu yeni beyanda (NDC), küresel ısınma ar-
tışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini ger-
çekleştirebilmek ve 2053 yılına kadar sera gazı 
emisyonunda net sıfıra ulaşmak için uygulan-
ması planlanan somut faaliyetlerin yer alması 
beklenmektedir.  

2018 yılı verilerine göre Türkiye’de salınan 
karbonun üçte birinden fazlası (%35,6) fosil 
yakıtlardan elektrik üretimi sonucunda, %20
’si ulaşım amaçlı kullanım nedeniyle, yaklaşık 
%20’si sanayi üretimi temelinde, %10’un bi-
raz altında bir oran ise konutlarda kullanılan 
yakıtlar neticesinde doğaya salınmaktadır12. 
Bununla birlikte son yıllarda rüzgâr ve güneş 
santralleri gibi yenilenebilir enerji alternatif-
lerinin artmasına karşın Türkiye’nin toplam 
enerji üretimindeki en büyük payın (%48,4) fo-
sil yakıt temelli olduğu söylenebilir. 

Türkiye Elektrik Kurulu Gücünün Dağılımı (2020 Yılı Sonu Değerleri)

Kaynak: TKİ (2021) 2020 Yılı Faaliyet Raporu
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laşması, Türkiye’ye iklim değişikliğiyle mü-
cadele noktasında çeşitli sorumluluklar 
yüklemektedir. Bunlar arasında ilk önce 
gelen, gerekli yasal düzenlemelerin ya-
pılmasıdır. Çıkarılacak iklim kanunu ha-
zırlanırken mümkün olduğunca kapsayıcı 
olunmalı, farklı toplumsal kesimleri bir 
araya getirecek geniş çerçeveli bir uzlaşı 
temel alınmalıdır. İlgili kanunun, bakanlık-
lar, resmî kurumlar, sivil toplum kuruluşla-
rı ve dernekler gibi çok sayıda paydaştan 
görüş ve öneriler alınarak hazırlanması 
faydalı olacaktır. Bu durum ortaklaşa ka-
rar alma mekanizmalarının teşvik edilme-
sini ve demokratik kültürü de besleyeceği 
düşünülerek, ülke siyaseti için bir fırsat 
olarak görülebilir.  

Bununla birlikte kanun çıkarılmadan 
önce bir paydaş analizi yapılması ve resmî 
kurumlar nezdinde hangi kuruluşun iklim 
değişikliği konusunda hangi yetki ve so-
rumlulukları üstleneceğinin açıkça belir-
lenmesi yerinde olacaktır. Böylelikle ileri-
ki dönemlerde olası yetki karmaşaları ve 
uygulamada sorunlarla karşılaşılmaması 
adına sorumlulukların net bir biçimde be-
lirlenmesi, iklim değişikliği konusundaki 
çalışmaların resmî kurumlar arasında pü-
rüzsüz bir uyum içerisinde yürütülmesini 
sağlayabilecektir. Bir diğer ifadeyle, çıka-
rılacak iklim yasasının hem tüm kesimle-
ri bir araya getiren çoğulcu bir düzlemde 
hazırlanması hem de net görev tanımları 
vasıtasıyla uygulamada boşluk bırakma-
yacak bir şekilde kurgulanması uygun ola-
caktır.  

Öte yandan Türkiye, 2022’de hazır-
layacağı ulusal katkı beyanıyla (NDC) 
önümüzdeki beş yıl için karbon salımını 
azaltma yönünde taahhütte bulunacak-
tır. NDC’lerin temel hedefleri ise ülkelerin 
atmosfere saldıkları sera gazlarının mik-
tarının azaltılmasıdır. Bu bağlamda Tür-
kiye’nin karbon emisyonunu düşürmedeki 
öncelikli gündeminin enerji üretiminde fo-
sil yakıtlardan uzaklaşmak olacağı aşikâr-
dır. Bu hususta, ikinci maddede yer alan 
öneriler göz önünde bulundurulabilir.

Türkiye, Paris Anlaşmasına taraf olmakla 
iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeni 
bir sürece girmiş bulunmaktadır. Türkiye’nin 
bugüne kadarki çekincesini oluşturan pozis-
yonunun değişeceğinin taahhüt edilmesi son-
rasında Türkiye anlaşmaya taraf olmuştur. 
Bu çekince ülkenin gelişmiş ekonomiler ara-
sında isminin listelenmesidir ve Türkiye eğer 
gelişmekte olan bir ekonomi olarak anılacak-
sa anlaşmaya taraf olabileceğini bildirmiştir. 
Buradaki temel kaygı iklim değişikliğine dair 
fonlara ulaşabilme noktasındadır. Sera gaz-
ları emisyonu bağlamında tarihsel sorumlu-
luğu da olan erken sanayileşmiş ülkeler, iklim 
değişikliğiyle mücadelede kullanılmak üzere 
yıllık 100 milyar ABD doları tutarında bir fo-
nun oluşturulmasını vaat etmişlerdir. Buradan 
Türkiye’ye ayrılacak olan miktarın üç milyar 
dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu çerçevede Türkiye, söz konusu fonlardan 
yararlanabilmek için bazı taahhütlerde bulun-
malıdır. Paris Anlaşması gereği ülkeler, ger-
çekleştirmeyi taahhüt ettikleri sera gazı emis-
yonlarının düşürmenin yanı sıra ulusal bazda 
yasal düzenlemeleri yapmak ve bunların şef-
faf ve adil bir şekilde yürütüleceğini vaat et-
mek durumundadır. Ulusal katkı beyanlarını 
takip etmeyen ve taahhütlerini gerçekleştir-
meyen ülkelerin söz konusu fondan yararlan-
ma ihtimalinin düştüğü bu noktada belirtil-
melidir. Bu bağlamda Türkiye yakın zamanda 
hem ulusal katkı beyanını hazırlamak hem de 
gerekli yasal düzenlemeleri yapmak durumun-
dadır. 

Sonuç olarak iklim değişikliğine karşı verilen 
mücadelede Türkiye’nin uygulaması gereken 
adımlar şu şekilde sıralanabilir:

1. İklim değişikliği kanununun 2022 yılı 
içerisinde hazırlanacağı resmi makamlar-
ca belirtilmiştir. Bu doğrultuda yeni yapı-
lacak kanun, yasal düzenlemeler ve mev-
zuatlar mümkün olan en yüksek seviyede 
katılımcı süreçleri içermelidir.

Taraf olunması hususu 6 Ekim 2021’de 
TBMM tarafından onaylanan Paris An-

DEĞERLENDİRME VE 
ÖNERİLER
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yeni bir bağımlılık durumuna düşülmeme-
li; geliştirilen yerli teknolojiler sayesinde 
enerjide sürdürülebilirlik sağlanmalıdır. Bu 
noktada gerekli insan kaynağının gelişti-
rilmesi için yükseköğretimde yeni bölüm-
lerin açılması, yenilenebilir enerji üzerine 
çalışacak yeni araştırma geliştirme mer-
kezlerinin ve laboratuvarların kurulması-
nın yanı sıra bu alanlarda yatırım yapmak 
isteyenlere devlet tarafından finansman 
sağlanması faydalı olacaktır. Uzun vade-
li bir perspektiften bakıldığında Türkiye, 
enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtula-
bilmek ve kendine yeterli, sürdürülebilir, 
yeşil ve temiz enerji üretebilmek için enerji 
altyapısı teknolojisini kendi kaynaklarıyla 
ortaya koyabilmeli ve bu amaca ulaşma-
da gerekli olan bilimsel altyapıyı da mu-
hakkak hazırlamalıdır. Aksi takdirde enerji 
sektöründeki bağımlılık yeni bir görünüme 
bürünmekle birlikte devam edecektir. 

3. 2015 yılında Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu tarafından genel hatla-
rı belirlenen14 “adil dönüşüm” (just tran-
sition) uygulamaları tesis edilmeli ve et-
kin kılınmalıdır. Düşük karbon salımlı yeni 
enerji üretim metotlarının aynı zamanda 
sürdürülebilir de olması gerekmektedir. 
Buradan hareketle, çalışmak isteyenler 
için insana yaraşır işlerin sunulması ve 
yoksulluğun önlenmesi, enerji geçiş sü-
reçlerinde hedeflenmelidir. İklim deği-
şikliğiyle mücadelede alınacak önlemler 
ve kararlarda adaletli bir geçiş sürecinin 
sağlanması önemli görülmektedir. Örne-
ğin karbon emisyonlarını azaltmak ama-
cıyla kömür üretim ve tüketiminin yakın 
vadede önemli ölçüde azaltılacağı nere-
deyse kesindir. Bu bağlamda, Zonguldak, 
Soma, Yatağan, Afşin, Elbistan gibi hem 
kömür madenciliği hem de termik temelli 
enerji üretimine ekonomik olarak bağımlı 
olan yerleşim yerlerindeki iktisadi ve sos-
yal ilişkilerin önemli ölçüde değişeceği ön-
görülebilir. Söz konusu bölgelerde kömür-
den çıkış sonrası ekonomik ve toplumsal 
hayatın nasıl şekilleneceği detaylı biçimde 
tartışılmalı ve araştırılmalıdır. Tam da bu 
noktada adil dönüşüm kapsamında oluş-
turulacak yeni iş kollarına ve sektörlere 

2. Ülkelerin karbon salımlarını düşürme 
taahhütleri, direkt olarak mevcut enerji 
üretme metotlarına ve kaynaklarına iliş-
kindir. Elektrik üretimi sektöründe yeni-
lenebilir enerjinin payını artıracak ve fosil 
yakıtların kullanımını azaltacak müdaha-
leler etkin kılınmalıdır. Bir başka deyişle, 
enerji üretimindeki karbon salım miktar-
larında en büyük paya sahip olan kömür 
ve doğalgaza olan bağımlılığın azaltılma-
sı, bu kaynaklar yerine konulabilecek yeni 
enerji teknolojilerinin sunulmasını gerek-
tirmektedir. Bu noktadaki alternatifler 
olarak ise yenilenebilir enerji kaynakları 
olan güneş, rüzgâr, jeotermal, su gücü ve 
yeşil hidrojen devreye girmektedir. 

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliş-
tirilmesi ve üretilmesinin bilgisi, yoğunluk-
la gelişmiş ekonomilerin elinde bulunmak-
tadır. Bu doğrultuda, gelişmekte olan ve 
gelişmemiş ekonomiler üzerindeki karbon 
salımı azaltma baskısı, söz konusu ülkele-
rin bütçeleri üzerinde önemli bir yük oluş-
turmaktadır. Bu baskı iki yönlü olmakta-
dır. Birinci olarak, daha eski teknolojiye 
sahip ve görece ucuz olan kömür, doğal-
gaz ve petrol gibi karbon temelli enerji 
kaynaklarından tamamen vazgeçmek, 
kırılgan ekonomiler için mevcut şartlar 
altında sürdürülebilir görünmemektedir. 
İkinci olarak, yeni ve ileri teknoloji içeren 
ve bu nedenle de ilk yatırım maliyetleri 
yüksek olan yenilenebilir enerjiye geçişin 
finansmanı bir diğer ekonomik baskı un-
surunu oluşturmaktadır. Bu noktada ge-
lişmiş ekonomiler ile gelişmekte olanlar ve 
gelişmemişler arasında yeni bir bağımlılık 
ilişkisi kurulmaktadır.  

Gelişmiş ülkeler rüzgâr, güneş, jeo-
termal ve yeşil hidrojen gibi yenilenebilir 
enerji yatırımları bağlamında, barındır-
dıkları know-how bilgisi aracılığıyla kırıl-
gan ekonomiler üzerinde yeni bir hegemo-
nik pozisyona erişmektedir. Bu bağlamda 
öne çıkan bir öneri Türkiye’de yenilenebi-
lir yeşil enerjiye geçişte kendi araştırma 
geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmesi 
için gerekli adımların atılmasıdır. Karbon 
temelli enerji kaynaklarından çıkılırken 
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geçişte somut destekler sağlanmalıdır. 
Resmi otorite, alternatif iş imkânlarını 
teşvik etmeli ve bunları geliştirme yönün-
de somut, pratik adımlar atmalıdır. Bu-
nunla birlikte, yeni ekonomik örüntülerin 
oluşturulabilmesi için toplumsal diyalog 
kanalları açık tutulmalı ve her kesimden 
paydaşların katılımı öncelenmelidir. Böy-
lelikle adil dönüşümün temel bileşenlerin-
den olan yerel, kapsayıcı ve nitelikli iş im-
kânları sağlanabilecektir.  

4. Tüketim kültürünü dönüştürme yö-
nünde etki edebilecek çalışmalar yapıl-
malı ve girişimlerde bulunulmalıdır. Bir 
diğer deyişle, bireysel alışkanlıklardaki 
değişimin yolunu açacak uygulamalar or-
taya koyulabilir. Bireysel bazda yapılan 
tüketimler, karbon emisyonlarında önem-
li paya sahiptir. Bu doğrultuda, tüketimi 
azaltma yönünde önlemler geliştirilebilir. 
Bireysel davranış ve tüketim örüntülerin-
de yapılacak küçük değişiklikler, toplum-
sal düzeyde düşünüldüğünde toplamda 
önemli çıktıları oluşturacaktır. Bireysel 
olarak yalnız başına araç kullanmak ye-
rine mümkün olduğunca toplu taşıma, 
bisiklet veya paylaşımlı araç kullanmak; 
kullan at ürünleri ve ambalajları değil, de-
pozitolu ürünleri tercih etmek; gıda, giy-
si ve enerji tüketiminde tasarruflu olmak 
gibi uygulamalar olumlu anlamda önemli 
sonuçları beraberinde getirecektir. 

Bireysel tüketimi doğa dostu bir şekil-
de düzenleyebilmenin bir yolu da sade 
yaşam ahlakının teşvik edilmesinden geç-
mektedir. Bu itibarla, gereksiz yapılan tü-
ketimleri azaltmaya yönelik eğitimlerin 
verilmesi yerinde olacaktır. Hayatın er-
ken dönemlerinden itibaren kaynakların 
hoyratça tüketiminin özendirilmesinden 
ziyade somut ihtiyaçlar doğrultusunda 
daha sade bir yaşamın yüceltilmesinin 
önemli bir adım olacağı düşünülmektedir. 
Bu kapsamda vatandaşlara yönelik ola-
rak bilinçlendirme ve farkındalık çalışma-
ları yapılabilir. İlk ve orta seviyedeki okul 
müfredatlarına bilinçli, sade ve tasarruflu 
tüketime dair ders konuları ve üniteler ek-
lenebilir.
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