




3. ‹klim De¤iflikli¤i

3.1. Girifl
Atmosferdeki karbondioksit (CO2) ve öteki sera gaz› birikimlerinde Sanayi

Devrimi’nden sonra bafllayan h›zl› büyüme e¤ilimine koflut olarak, küresel
ortalama yüzey s›cakl›klar›nda belirgin bir art›fl e¤ilimi gözlenmektedir.
Hükümetleraras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli’nin (IPCC) 3. De¤erlendirme
R a p o r u’ndaki en yeni de¤erlendirmelere göre, küresel ortalama yüzey s›cakl›klar›
geçen yüzy›lda 0,4-0,8°C artm›flt›r (IPCC, 2001a). Küresel ortalamalar aç›s›ndan
1998 y›l›, aletli s›cakl›k gözlemlerinin yap›lmaya bafllad›¤› 1860’dan beri
yaflanan en s›cak y›l olmufltur. Küresel iklimde gözlenen ›s›nman›n yan› s›ra,
H‹DP’nin temel ald›¤› en geliflmifl iklim modelleri, küresel ortalama yüzey
s›cakl›klar›nda 1990-2100 döneminde 1,4-5,8°C art›fl olaca¤›n› ve bu art›fla
ba¤l› olarak, iklimde gözlenen de¤iflikliklerin sürece¤ini öngörmektedir. 2050
y›l›na de¤in Türkiye üzerindeki y›ll›k ortalama s›cakl›klarda yaklafl›k 1-3°C art›fl
olaca¤› tahmin edilmektedir (IPCC, 2001a). 

Küresel ›s›nmaya ba¤l› iklim de¤iflikli¤inin, kar örtüsünün, kara ve
deniz buzullar›n›n erimesi, deniz düzeyinin yükselmesi, iklim kuflaklar›n›n yer
de¤ifltirmesi, fliddetli hava olaylar›n›n, taflk›nlar›n ve sellerin daha s›k oluflmas› ve
etkilerinin kuvvetlenmesi, kurakl›k, erozyon, çölleflme, salg›n hastal›klar, tar›m
zararl›lar› gibi, insan yaflam›n› ve sa¤l›¤›n›, sosyoekonomik sektörleri ve ekolojik
sistemleri do¤rudan ya da dolayl› olarak etkileyebilecek önemli sonuçlar›n›n
olabilece¤i öngörülmektedir (IPCC, 2001b).

1980’li y›llar›n sonlar›ndan bafllayarak, insan›n iklim sistemi üzerindeki
olumsuz etkisini ve bask›s›n› azaltmak için, uluslararas› kurulufllar›n ve özellikle
Birleflmifl Milletler’in (BM) öncülü¤ünde çeflitli etkinlikler ve çal›flmalar
yürütülmüfltür. Bu küresel çabalar, genifl kat›l›ml› BM ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve
Sözleflmesi (‹DÇS) ve Kyoto Protokolü’yle sonuçlanm›flt›r. ‹DÇS ve Kyoto Protokolü,
bir yandan insan kaynakl› sera gaz› sal›mlar›n› (emisyon) s›n›rland›rmaya ve
azaltmaya yönelik yasal düzenlemeler getirirken, bir yandan da, uluslararas›
ticaret, teknoloji ve sermaye hareketleri konusunda gittikçe etkin olmaya
bafllam›flt›r. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin çevre politikas›n›n ana hedefi, sürdürülebilir
kalk›nmayla birlikte çevrenin korunmas› ve gelifltirilmesi olarak belirlenmifltir. Bu
politikan›n temel ilkesi, do¤al kaynaklar›n yönetimi, insan sa¤l›¤› ve do¤al
dengenin korunmas› kofluluyla sürdürülebilir bir kalk›nman›n sa¤lanmas› ve
gelecek kuflaklara yaflanabilir do¤al, fiziksel ve sosyal bir çevrenin b›rak›lmas›d›r.
Türkiye’de bugüne de¤in sera gaz› sal›m›n› do¤rudan azaltmaya ve/ya da
denetim alt›na almaya yönelik herhangi bir yasal düzenlemeye gidilmemifltir.
Buna karfl›l›k, genel olarak do¤al çevrenin korunmas› ve eneri tasarrufu gibi, sera
gaz› sal›mlar›n› dolayl› olarak azaltmaya yönelik çok say›da yasal düzenleme ve
önlem (yasa, yönetmelik, duyuru vb.) bulunmaktad›r.



3.2. Ulusal Gayretler ve Koflullar
3.2.1. Türkiye’nin Kendine Özgü Koflullar› ve Güçlükleri
3.2.1.1. Türkiye’nin Giriflimleri
Türkiye, ‹DÇS Hükümetleraras› Görüflme Komitesi’nin New York

toplant›s›ndaki (May›s 1993) görüflmeler sonucunda, hem Ekonomik ‹flbirli¤i ve
Kalk›nma Örgütü (OECD) üyesi ülkeler ve ekonomisi geçifl sürecindeki ülkelerle
birlikte Ek I listesine, hem de OECD ülkeleriyle birlikte Ek II listesine al›nm›flt›r
(Türkefl, 1995). Türkiye, ‹DÇS’nin eklerinde geliflmifl ülkeler aras›nda
de¤erlendirildi¤i için ve bu koflullar alt›nda özellikle enerji iliflkili karbondioksit
( C O2) ve öteki sera gaz› sal›mlar›n› 2000 y›l›na de¤in 1990 düzeyine indirmek
ve geliflme yolundaki ülkelere mali ve teknolojik yard›mda bulunmak gibi
yükümlülükleri yerine getiremeyece¤i gerekçesiyle, ‹DÇS’yi Rio’da imzalamam›fl
ve sonras›nda da taraf olmam›flt›r. Türkiye gene de, ‹DÇS sürecini
bafllang›c›ndan bu yana etkin bir biçimde izlemifl ve toplant›larda özellikle enerji
iliflkili CO2 ve öteki sera gaz› sal›mlar›n› 2000 y›l›na de¤in 1990 düzeyinde

tutmas›n›n olanaks›z oldu¤unu söyleyerek, sözleflmenin her iki ekinden de
ç›kar›lmas› kofluluyla ‹DÇS’ye taraf olma talebini yinelemifltir.

Türkiye, Kas›m 2000’de yap›lan 6. Taraflar Konferans›’n›n (Lahey
Konferans›) 1. Bölümü’ne görece farkl› bir yaklafl›mla kat›lm›flt›r. Yeni yaklafl›m,
Ek II’den ç›kmak ve ekonomisi geçifl sürecindeki ülkelere sa¤lananlara benzer
kolayl›klar›n Türkiye’ye de sa¤lanmas› durumunda ‹DÇS’ye Ek I ülkesi olarak
taraf olmak biçiminde olmufltur. Bu yaklafl›ma uygun olarak, Lahey
Konferans›’nda, Türkiye’nin sanayileflmenin ilk aflamas›nda oldu¤u hat›rlat›larak
ve ‹DÇS’de belirtilen "ortak ama farkl› sorumluluk ilkesi" do¤rultusunda,
ekonomisi geçifl sürecindeki ülkelere sa¤lanan ayr›cal›klar gibi uygun
koflullardan yararlanmas› kofluluyla, isminin Ek II’den silinerek Ek I’de kalmas›
yönünde resmi bir de¤ifliklik önergesi verilmifltir (Türkefl, 2001a). Lahey
Konferans›’nda al›nan karar gere¤ince, Türkiye’nin Ek II’den ç›karak ‹DÇS’ye bir
Ek I ülkesi olarak taraf olma iste¤i, 29 Ekim-6 Kas›m 2001 tarihleri aras›nda
Fas’›n Marakefl kentinde yap›lan 7. Taraflar Konferans›’nda ilgili yard›mc› organ
taraf›ndan ele al›nd›. Türkiye’nin bu önergesi, konferans›n genel kurulunda
görüflülerek oybirli¤iyle kabul edildi. Türkiye’ye iliflkin kararda, Türkiye’nin
isminin Ek II’den silinmesinin kararlaflt›r›ld›¤› ve konferans›n, ‹DÇS’nin
taraflar›n›, Türkiye’yi Ek I’deki öteki taraflardan farkl› yapan özel koflullar›n›
kabul etmeye davet etti¤i belirtilmifltir.

3.2.1.2. Ulusal ve Uluslararas› Etkinlikler
Türkiye’de 1992 Rio Zirvesi’ne yönelik, atmosferin korunmas› ve iklim

de¤iflikli¤ine iliflkin ulusal haz›rl›klar, baflkanl›¤›n› ve sekreterli¤ini Devlet
Meteoroloji ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nün (DM‹) yürüttü¤ü bir Ulusal ‹klim
Koordinasyon Grubu’nca (U‹KG) gerçeklefltirilmifltir (Türkefl vd., 1992).
U‹KG’nin çal›flmalar› sonucunda, "Atmosferin Korunmas› ve ‹klim De¤iflikli¤i" ve
"Enerji ve Teknoloji" raporlar› haz›rlanm›flt›r. Rio Zirvesi sonras›nda, 1993
y›l›nda, ‹DÇS’ye yönelik ulusal ve uluslararas› bilimsel, teknik ve siyasal haz›rl›k



çal›flmalar›n› gerçeklefltirmek amac›yla bir Ulusal ‹klim Program› (U‹P)
oluflturulmufltur (Türkefl, 2000). 1993-1996 aras›nda görev yapan U‹P’nin
eflgüdümünü ve sekreterli¤ini gene DM‹ yürütmüfltür. 1996’dan sonra, ulusal
iklim de¤iflikli¤i çal›flmalar› ve etkinlikleri önce k›sa bir süre D›fliflleri
Bakanl›¤›’n›n, sonra da Çevre Bakanl›¤›’n›n eflgüdümünde sürdürülmüfltür. 

1999’da, Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) taraf›ndan yürütülen ve 2001-
2005 dönemini içeren Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› haz›rl›klar› kapsam›nda,
bir ‹klim De¤iflikli¤i Özel ‹htisas Komisyonu kurulmufltur. Bu çal›flma arac›l›¤›yla,
iklim de¤iflikli¤i konusu, kalk›nma planlar› çerçevesinde ilk kez tart›fl›lm›flt›r. ‹lgili
bakanl›klar›n, kamu kurumlar›n›n ve gönüllü kurulufllar›n kat›l›m›yla sürdürülen
çal›flmalar sonucunda haz›rlanan ‹klim De¤iflikli¤i Özel ‹htisas Komisyonu Raporu,
Türkiye’nin bundan sonraki kalk›nma döneminde, sektör yat›r›mlar›nda ve
yaflam›n tüm alanlar›nda, iklim de¤iflikli¤ini de dikkate alabilecek ulusal
politikalar›, önlemleri ve teknolojileri, bu alandaki güçlükleri ve gereksinim
duyulan sektörel, yasal ve kurumsal düzenlemeler ile iklim de¤iflikli¤inin bilimsel
ve teknik bir de¤erlendirmesini içermektedir (Anonim, 2000). 

Aral›k 1997’de Japonya’n›n Kyoto kentinde yap›lan ‹DÇS 3. Taraflar
Konferans›’nda, Turkey and Greenhouse Gas Emissions bafll›kl› tutum ka¤›d›
(FCCC/CP/1997/MISC.3) resmi belge olarak yay›mlanm›flt›r. Çevre
Bakanl›¤›’n›n eflgüdümünde, ilgili kurum ve kurulufllar›n kat›l›m›yla haz›rlanan
Turkey: National Report on Climate Change (Çevre Bakanl›¤›, 1998), Kas›m
1998’de Arjantin’in Buenos Aires kentinde yap›lan 4. Taraflar Konferans›’nda,
kay›tlara geçirilerek da¤›t›lm›flt›r. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n (ETKB)
Dünya Bankas› deste¤iyle yürüttü¤ü "Enerji ve Çevre" konulu projeden elde edilen
ilk sonuçlar, Kas›m 2000’de Hollanda’n›n Lahey kentinde yap›lan 6. Taraflar
Konferans›’n›n 1. Bölüm toplant›s›nda sunulmufltur (ETKB-TEAfi, 2000).

Çevre Bakanl›¤›, baflta sanayicileri ve kamuoyunu bilinçlendirmek amac›yla 7
Nisan 1999’da Ankara’da (Çevre Bakanl›¤›, 1999) ve 13 Nisan 2000’de
‹stanbul’da (Çevre Bakanl›¤›, 2000) ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi konulu iki
seminer düzenlemifltir. Ayr›ca, iklim de¤iflikli¤i konular›ndaki çal›flmalar› daha
etkin k›lmak amac›yla, 2001/2 say›l› Baflbakanl›k Genelgesi’yle, ilgili kurum ve
kurulufllar›n üst düzey temsilcilerinden oluflturulan ‹klim De¤iflikli¤i
Koordinasyon Kurulu’nun y›lda üç kez toplanmas› karara ba¤lanm›flt›r. 

3.2.2. Mevcut Koflullar›n De¤erlendirilmesi
3.2.2.1. Enerji
Türkiye’de enerji tüketimi geçti¤imiz y›llarda sürekli artarak 2000 y›l›nda

yaklafl›k 82,2 milyon ton petrol eflde¤erine (Mtoe) ulaflm›flt›r. Bu miktar›n
art›fl›n› sürdürerek, 2005’te 115,2 Mtoe’ye ve 2010’da da 153,9 Mtoe’ye
ulaflaca¤› tahmin edilmektedir. ETKB’nin resmi verilerine göre, kaynaklar
baz›nda genel enerji talebi Çizelge 3.1’de verilmifltir. Türkiye’de hemen her türlü
enerji kayna¤› bulunmakla birlikte, üretim tüketimin gerisinde kald›¤› için, enerji
tüketiminin % 66’s› ithalatla karfl›lanmaktad›r. Bu oran›n önümüzdeki y›llarda
giderek artmas› beklenmektedir. 



Türkiye’nin sanayileflmesini sürdüren geliflmekte olan bir ülke olmas› ve
nüfusun h›zl› art›fl› nedeniyle, elektrik enerjisi talebi de önemli ölçüde
artmaktad›r. Buna koflut olarak, 1990’da 16.317,6 megawatt (MW) olan kurulu
güç, ek elektrik üretim tesislerinin kurulmas›yla, % 67 artarak 2000’de 27.264,1
MW’a ulaflm›flt›r (Çizelge 3.2). Bununla uyumlu olarak, 1990’da 57.543
gigawatt-saat (GW-sa) olan elektrik enerjisi üretimi, % 117’lik art›flla 2000’de
124.921,6 GW-sa olmufltur. 

Türkiye’de elektrik enerjisi talebi, a¤›rl›kl› olarak termik ve hidrolik
kaynaklardan karfl›lanmaktad›r (Çizelge 3.2). Jeotermal ve rüzgar enerjisi gibi
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n pay› ise henüz hayli düflüktür. Termik
üretimde, enerji kaynaklar› aras›nda linyit önemli bir yer tutmaktad›r. Termik
elektrik enerjisi üretiminde do¤al gaz›n pay›n›n artmas›na karfl›l›k, yerli enerji
kayna¤› olarak linyit gelecek y›llarda da önemini koruyacakt›r. 

Çizelge 3.2
Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Güç ve Üretimi

( 1 9 9 0 - 2 0 0 0 )

Kurulu Güç (MW) Üretim (GW-sa)
Y › l T e r m i k H i d r o l i k Jeo. + Rüz. T o p l a m T e r m i k H i d r o l i k J e o . + R ü z . T o p l a m
1 9 9 0 9 . 5 3 5 , 8 6 . 7 6 4 , 3 1 7 , 5 1 6 . 3 1 7 , 6 3 4 . 3 1 4 , 9 2 3 . 1 4 8 , 0 8 0 , 1 5 7 . 5 4 3 , 0
1 9 9 5 1 1 . 0 7 4 , 0 9 . 8 6 2 , 8 1 7 , 5 2 0 . 9 5 4 , 3 5 0 . 6 2 0 , 5 3 5 . 5 4 0 , 9 8 6 , 0 86.247,4 
2 0 0 0 1 6 . 0 5 2 , 5 1 1 . 1 7 5 , 2 3 6 , 4 2 7 . 2 6 4 , 1 9 3 . 9 3 4 , 2 3 0 . 8 7 8 , 5 1 0 8 , 9 1 2 4 . 9 2 1 , 6

Kaynak: TEAfi, 2000.

Türkiye’de enerji üretim ve tüketimi h›zl› bir art›fl göstermekle birlikte, henüz
yeterli düzeye ulaflamam›flt›r. Çizelge 3.3’te, baz› enerji göstergeleri aç›s›ndan
Türkiye ile dünya ve OECD de¤erlerinin bir karfl›laflt›r›lmas› verilmektedir.
Toplam birincil enerji arz›/GSY‹H de¤erlerine bak›ld›¤›nda, Türkiye dünya

Çizelge 3.1
Yak›t Türlerine ve Kaynaklar›na Göre Genel Enerji Talebi (Mtoe)

( 2 0 0 0 - 2 0 2 0 )

Y › l
Tür ve kaynak 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 2 0
T a fl k ö m ü r ü 9 . 9 8 3 9 . 2 7 7 1 5 . 5 4 1 7 7 . 1 9 9
L i n y i t 1 3 . 2 1 9 1 6 . 7 6 5 2 4 . 1 1 3 3 0 . 3 3 1
A s f a l t i t 0 . 0 0 9 0 . 0 4 3 0 . 0 4 3 0 . 0 4 3
‹kincil kömür 1 . 6 3 5
P e t r o l 3 2 . 5 9 5 4 3 . 8 0 6 5 1 . 1 6 5 7 1 . 8 9 4
Do¤al gaz 1 3 . 3 2 7 3 4 . 0 6 0 4 9 . 5 8 0 7 4 . 5 0 5
N ü k l e e r 7 . 2 9 7
H i d r o l i k 2 . 6 5 6 3 . 0 9 2 5 . 3 3 9 1 0 . 0 0 2
R ü z g a r 0 . 0 0 3 0 . 0 0 4 0 . 4 4 9 1 . 1 4 6
G ü n e fl 0 . 2 6 2 0 . 3 7 5 0 . 6 0 2 1 . 1 1 9
J e o t e r m a l 1 . 7 9 2 2 . 1 1 6 2 . 6 1 9 4 . 7 3 3
Ticari olmayan kaynaklar 6 . 4 5 7 5 . 3 2 5 4 . 4 1 7 3 . 9 2 5
Net elektrik ithali 0 . 2 8 8 0 . 2 9 5
Toplam birincil enerji talebi 8 2 . 2 2 6 1 1 5 . 1 5 8 1 5 3 . 8 6 8 2 8 2 . 1 9 4

Kaynak: ETKB, 2002.



ortalamas›n›n biraz üzerinde olmakla birlikte, OECD ortalamas›n›n alt›ndad›r.
Ayr›ca, kifli bafl›na toplam birincil enerji arz› aç›s›ndan, 1,07 TEP/kifli olan
Türkiye de¤erinin dünya ve OECD de¤erlerinin alt›nda oldu¤u görülmektedir.
Elektrik enerjisi tüketimi dikkate al›nd›¤›nda bu fark daha da aç›lmaktad›r. Kifli
bafl›na elektrik enerjisi tüketimi dünya ortalamas› 2.280 kilowatt-saat (kW-sa) ve
OECD ortalamas› 7.841 kW-sa iken, bu de¤er Türkiye’de 1.473 kW-sa’d›r. 

Çizelge 3.3
Dünya, OECD ve Türkiye’nin Enerji Göstergelerinin Karfl›laflt›r›lmas›

( 1 9 9 9 )

Toplam birincil Toplam birincil Kifli bafl›na toplam Elektrik tüketimi Kifli bafl›na
Enerji arz› Enerji arz›/GSY‹H birincil enerji arz› ( T W - s a ) elektrik tüketimi
( M t o e ) (Toe/000 95 USD) ( T o e / k i fl i ) ( k W - s a / k i fl i )

D ü n y a 9 , 7 7 4 . 4 8 0 . 3 0 1 . 6 5 1 3 , 5 0 2 . 4 1 2 , 2 8 0
O E C D 5 , 2 2 9 . 4 5 0 . 2 0 4 . 6 8 8 , 7 5 3 . 5 1 7 , 8 4 1
T ü r k i y e 7 0 . 3 3 0.37 1 . 0 7 9 6 . 9 4 1 , 4 7 3

Kaynak: IEA, 2001. 

3.2.2.2. Ulusal Sera Gaz› Sal›mlar›
Türkiye'de sera gaz› sal›m› hesaplamalar›, ulusal iklim de¤iflikli¤i çal›flmalar›

ve etkinlikleri kapsam›nda, Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) taraf›ndan
yap›lmaktad›r. Türkiye’nin sera gaz› sal›mlar› envanterinde, IPCC’nin en basit
yaklafl›m› olan "1. Yöntem"in kullan›lmas›na karfl›n, veri s›k›nt›s› yüzünden, yaln›z
yak›t tüketiminden kaynaklanan sera gaz› sal›mlar› eksiksiz olarak
hesaplanabilmektedir. 1990-2000 tüketim de¤erleri ve 2000-2020 dönemi
projeksiyon de¤erleri, yak›t tüketiminden kaynaklanan sera gazlar›n›n
miktar›nda, bugüne de¤in oldu¤u gibi, gelecekte de çok h›zl› bir art›fl›n olaca¤›n›
göstermektedir. Sera gazlar› içerisinde en büyük pay› CO2 sal›mlar› almaktad›r.
Yak›t tüketimindeki art›fla koflut olarak, CO2 sal›mlar›nda da, gerçekleflen
tüketim de¤erleri ve projeksiyonlar için h›zl› bir art›fl e¤iliminin varl›¤› dikkat
çekicidir (fiekil 3.1).



fiekil 3.1
Türkiye’de Yak›t Tüketiminden Kaynaklanan CO2 Sal›mlar›n›n Sektörel Da¤›l›m›

( 1 9 9 0 - 2 0 2 0 )

fiekil 3.2
Türkiye’de Yak›t Tüketiminden Kaynaklanan CO2 S a l › m l a r › n › n

Sektörel Da¤›l›m› (%)
( 2 0 0 0 )

Tüketim ve projeksiyon de¤erleri için yak›t tüketiminden kaynaklanan
sera gaz› sal›mlar›n›n sektörel da¤›l›m› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, baz› sektörlerin pay›
artarken, baz›lar›n›n pay›nda belirgin bir azal›fl görülmektedir. 2000 y›l›nda CO2

sal›mlar›n›n % 34’ü çevrim, % 32’si sanayi, % 17’si ulaflt›rma ve % 16’s› di¤er
(konut, tar›m ve ormanc›l›k) sektörlerden kaynaklan›rken (fiekil 3.2), 2020’de %



41’inin çevrim, % 33’ünün sanayi, % 13’ünün ulaflt›rma ve % 13’ünün d i ¤ e r
sektörlerden kaynaklanaca¤› tahmin edilmektedir.

Çizelge 3.4
Temel CO2 Göstergelerine Göre Türkiye’nin Dünya Ülkeleri S›ralamas›nda Yeri.

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9
Toplam CO2 s a l › m › 2 5 2 5 2 3 2 4 2 3
C O2/ N ü f u s 8 0 7 9 7 5 7 6 7 5
C O2/ G S Y ‹ H 6 3 7 1 7 0 7 1 6 0
C O2/GSY‹H 81 8 4 8 1 8 1 5 5
(sat›n alma gücü paritesi)

Kaynak: IEA, 2001. 

Türkiye, 1999 y›l›na iliflkin temel CO2 göstergeleri aç›s›ndan, dünya
ülkeleri aras›nda, toplam CO2 sal›m›nda 23., kifli bafl›na CO2 sal›m› aç›s›ndan
75., CO2 sal›m›n›n gayri safi yurt içi has›laya (GSY‹H) oran›nda 60. ve CO2

sal›m›n›n sat›n alma gücü paritesine göre hesaplanm›fl GSY‹H’ye oran›nda ise
55. s›rada yer almaktad›r (Çizelge 3.4). Türkiye’nin, toplam CO2 sal›m miktar›
d›fl›nda kalan göstergelerde alt s›ralarda yer ald›¤›, bu nedenle geliflmifl ülkelerle
birlikte de¤erlendirilmesinin hakkaniyete ve ‹DÇS’nin "ortak ama farkl›
sorumluluklar" ilkesine uymad›¤› görülmektedir.

3.2.2.3. Sera Gaz› Sal›mlar›n›n Denetimi
3.2.2.3.1. Enerji Tasarrufu
Türkiye’de son 10 y›lda ilgili sektörlerden kaynaklanan sera gazlar›n›

azaltmaya ve/ya da denetlemeye yönelik çal›flmalar ve etkinlikler dikkate
al›nd›¤›nda, baflar›l› alanlar›n bafl›nda enerji tasarrufunun geldi¤i görülmektedir.
Enerji tasarrufu etkinlikleri ve çal›flmalar›, yeni ve yenilenebilir enerji
teknolojileriyle birlikte, Türkiye’nin gelecekte de en fazla yararlanabilece¤i
politika araçlar›n›n ve teknolojik olanaklar›n bafl›nda gelecektir. 

(a) Sanayi
Türkiye’deki enerji kullan›m›nda sanayinin pay› % 39’dur ve bu oran›n

2020’de % 59’a ulaflmas› beklenmektedir. Bu nedenle sanayi sektörü gelecekteki
sal›m azaltma çabalar›n›n en önemli alan› olacakt›r. Enerji tüketimi aç›s›ndan,
sanayinin yaklafl›k % 66’s› enerji yo¤un sektörlerden oluflmaktad›r. Bu
sektörlerde enerjinin toplam girdiler içindeki pay› % 20-60 aras›ndad›r.
Dolay›s›yla, Türk sanayisinde daha az enerji yo¤un üretime do¤ru yeniden
yap›lanma gereksinimi vard›r.Türkiye’de ilk planl› enerji tasarrufu çal›flmalar›,
1981’de Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi (E‹E) taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. 1993’te,
ETKB taraf›ndan E‹E’de bir Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (UETM)
kurulmufltur. ‹lk çal›flmalar kapsam›nda, a¤›rl›kl› olarak sanayi sektörüne yönelik
olan, BM S›nai Kalk›nma Örgütü’nün (UNIDO) destekledi¤i bir proje ile Dünya
Bankas› kredisiyle desteklenen iki proje gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca son y›llarda,
Japon teknik yard›m› sonucunda, Japon Uluslararas› ‹flbirli¤i Ajans›’yla (JICA)
iflbirli¤i çerçevesinde, sanayi sektörüne yönelik baz› çal›flmalar yürütülmektedir.



UETM’de, sanayi sektörü a¤›rl›kl› enerji tasarrufu incelemeleri, e¤itim, yay›n,
istatistiksel araflt›rmalar, mevzuat ve politika çal›flmalar› yürütülmekte ve sanayide
enerjinin daha verimli kullan›lmas›na katk› sa¤lanmaktad›r. Bu çal›flmalar
Türkiye’de tüm sektörlerde ortalama % 25’in üzerinde enerji tasarrufu potansiyeli
bulundu¤unu göstermifltir. 

E‹E’nin ilk y›llardan bu yana yürüttü¤ü en önemli çal›flmalardan biri enerji
tasarrufu incelemeleridir. Sanayide enerji verimlili¤i bilincini oluflturmak, enerji
tasarrufu odaklar› ile miktarlar›n› belirlemek ve fabrikalarda etkili bir enerji
yönetimi kurulmas›na yard›mc› olmak amac›yla, UETM taraf›ndan oluflturulan
ekiplerce, özellikle sanayi sektörüne yönelik ve genellikle ön inceleme düzeyinde
çal›flmalar yap›lmaktad›r. Bugüne de¤in çeflitli sektörlerden olmak üzere, gerek
uluslararas› projeler kapsam›nda gerek E‹E ekipleri taraf›ndan 70 dolay›nda
fabrika incelemesi yap›lm›flt›r. Enerji Verimlili¤i E¤itim Arac› Program› ç e r ç e v e s i n d e ,
fabrika personeline enerji tasarrufuyla ilgili konularda yerinde ve kapsaml›
e¤itim sa¤lanmaktad›r. Bu program çerçevesinde toplam 600 dolay›nda teknik
personel fabrikalarda e¤itilmifltir.

Yürütülen enerji tasarrufu çal›flmalar›n›n, yay›nlarla desteklenerek
etkinli¤inin artt›r›lmas› amaçlan-maktad›r. Bugüne de¤in E‹E taraf›ndan çeflitli
tipte 60’tan fazla yay›n haz›rlanm›flt›r. Bu yay›nlar ve bilinçlendirme amac›yla
haz›rlanan çeflitli afifller ve video kasetler paras›z da¤›t›lmaktad›r. 

Sanayi sektöründe enerji verimlili¤ini art›rmak üzere haz›rlanan S a n a y i
Kurulufllar›n›n Enerji Tüketiminde Verimlili¤in Art›r›lmas› Hakk›ndaki Yönetmelik K a s › m
1995’ten beri yürürlüktedir. Tüketimi y›ll›k 2,000 Toe ve üzerinde olan tüm
fabrikalar›n enerji yöneticilerinin yapt›¤› çal›flmalar izlenmektedir. Günümüze
de¤in 500 dolay›nda fabrika yönetmelikle ilgili uygulamalar› bafllam›flt›r. UETM
ile enerji tasarrufu incelemeleri için yetki verilen kurulufllar taraf›ndan, bugüne
de¤in çeflitli sektörlerde toplam 28 kurs düzenlenmifl ve 446 enerji yöneticisi
e ¤ i t i l m i fl t i r .

UETM’nin yurt çap›nda yürüttü¤ü "Enerji Yöneticisi" kurslar›n›n etkinli¤inin
art›r›lmas› amac›yla, Mart 2000’de JICA ile bir proje anlaflmas› imzalanm›flt›r.
Enerji Tasarrufu E¤itim Merkezi kurulmas›n› kapsayan bu proje çerçevesinde,
e¤itim amac›yla enerji tasarrufu ile ilgili çal›flmalar›n yap›laca¤› tüm sanayi
tesislerindeki kay›p ve kaçaklar›n odakland›¤› kazan, f›r›n, bas›nçl› hava sistemi,
buhar sistemi, fan ve pompa sistemi gibi çeflitli uygulama donan›m›n›n yer ald›¤›
bir model fabrika kurulmufl ve Ekim 2001’de hizmete aç›lm›flt›r. Bu kapsaml›
projeyle Türk sanayisinde bir etkin enerji yönetimi sisteminin oluflturulmas› ve
2010’a gelindi¤inde sanayi sektörünün enerji verimlili¤inde % 10 iyilefltirme
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. 

UETM enerji tasarrufuyla ilgili ulusal ve uluslararas› konferanslar, seminerler
ve çal›flma toplant›lar› da düzenlemekte, ayr›ca sanayi sektöründe proje
yar›flmalar› düzenlemektedir.

Türkiye’de beyaz eflya ve klima üretiminde ve kullan›m›ndaki önemli art›fl›
dikkate alan E‹E, elektrik enerjisi tüketimini önemli ölçüde etkileyen bu



ayg›tlar›n enerji verimlili¤inin art›r›lmas› amac›yla çal›flmalar bafllatm›fl ve bu
etkinliklere söz konusu ayg›tlar›n üreticileri, üretici birlikleri ve ithalatç›lar› ile
ilgili kamu kurulufllar›n›n kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. Bu çal›flmalar›n sonucunda,
buzdolaplar›nda enerji verimlili¤inin art›r›lmas› amac›yla haz›rlanan yönetmelik,
Avrupa Birli¤i (AB) direktiflerine uyum kapsam›nda Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›'nca Mart 2002’de yay›mlanm›flt›r. Di¤er ayg›tlarla ilgili yönetmelikler
de haz›rlanmaktad›r. 

(b) Binalar
Türkiye’de binalar›n toplam nihai enerji tüketimindeki pay› son y›llarda %

32 dolay›ndad›r. H›zl› nüfus art›fl›na ve kentleflmeye ba¤l› olarak, binalarda
enerji tüketiminin artmaya devam etmesi beklenmektedir. 1998’de D‹E
taraf›ndan konut sektörü için, ülke ölçe¤inde temsili örnekleme yoluyla yap›lan
anket çal›flmas› sonuçlar›na göre, konutlar›n yaln›z % 10’unda çat› yal›t›m› ve %
12’sinde çift cam bulunmaktad›r. Konutlar›n % 86’s› soba, % 14’ü kalorifer
sistemiyle ›s›t›lmaktad›r. Yal›t›m oranlar›n›n ve ›s›tma sistemlerinin verimlerinin
düflük olmas›, konutlarda enerji tasarrufu potansiyelinin en az % 50 oldu¤unu
göstermektedir. E‹E taraf›ndan kamu binalar› için toplanan veriler ise,
binalar›n›n % 40’›nda çat› yal›t›m›, % 48’inde de çift cam bulundu¤unu
göstermifltir. Is›tma sistemlerinin yaln›z % 17’sinde otomatik kontrol vard›r.
Dolay›s›yla kamu binalar›nda da yaklafl›k % 30 oran›nda bir enerji tasarrufu
potansiyeli bulunmaktad›r. 

(c) Otomotiv Sektörü
Otomotiv sanayisi özellikle son 20 y›lda çevreyle ilgili konulara büyük bir

duyarl›l›kla yaklaflm›flt›r. Türkiye’de motorlu araç teknik mevzuat›n›n AB teknik
mevzuat›na uyumuna yönelik çal›flmalar, Türkiye’de bu alanda al›nan yola iyi bir
örnektir. Türkiye otomotiv sanayisi, enerji kaynaklar›n›n sonlu oldu¤una ve
sürdürülebilir kalk›nma ilkelerine göre yönetilmesi gerekti¤ine, bunun en önemli
arac›n›n da enerji tasarrufu yapmak oldu¤una inanmaktad›r. Bu yaklafl›m›n do¤al
bir sonucu olarak, Türkiye’de 8 otomotiv sanayisi flirketi "ISO 14000 Çevre
Yönetim Sistemi Belgesi" alm›flt›r (Aypak, 2002). 

3.2.2.3.2. Ormanc›l›k
Türkiye’nin orman envanteri, Orman Bakanl›¤› Orman Genel Müdürlü¤ü

taraf›ndan yap›lan orman amenajman planlar›nda bulunmaktad›r. Türkiye’nin
1999 sonundaki ormanl›k alanlar› Çizelge 3.5’te verilmifltir. 

Çizelge 3.5
Türkiye’nin Orman Varl›¤› (1999)

Orman Alan› Normal Koru Alan› Bozuk Koru Alan› Normal Baltal›k Alan Bozuk Baltal›k Alan
( h a ) ( h a ) ( h a ) ( h a ) ( h a )

Devlet orman› 2 0 . 7 4 4 . 7 6 5 , 8 8 . 2 2 8 . 3 3 6 , 9 6 . 1 8 0 . 1 3 8 , 0 1 . 7 8 4 . 1 6 4 , 3 4 . 5 5 2 . 1 2 6 , 6
Özel orman 1 8 . 4 8 1 , 9 9 . 4 1 6 , 1 4 4 8 , 8 5 . 6 5 0 , 9 2 . 9 6 6 , 1
T o p l a m 2 0 , 7 6 3 , 2 4 7 . 7 8 , 2 3 7 , 7 5 3 . 0 6 , 1 8 0 , 5 8 6 . 8 1 . 7 8 9 . 8 1 5 , 2 4 . 5 5 5 . 0 9 2 , 7

Kaynak: Orman Bakanl›¤›, ‹statistik fiube Müdürlü¤ü, 2002.



Çizelge 3.6
Türkiye Ormanlar›n›n Karbon Tutma Kapasitesi (ton karbon)

Y › l Normal Koru Bozuk Koru Normal Baltal›k Bozuk Baltal›k T o p l a m
1 9 9 0 3 1 4 . 9 8 0 . 6 0 6 1 9 . 3 3 9 . 6 2 7 3 2 . 8 8 9 . 1 7 6 9 . 2 5 3 . 2 1 7 3 7 6 , 4 6 2 , 6 2 6
1 9 9 5 3 3 4 . 8 1 8 . 2 1 9 2 0 . 4 8 8 . 0 9 1 3 5 . 6 6 0 . 7 5 9 8 . 9 6 7 . 8 8 4 3 9 9 , 9 3 4 , 9 5 3
1 9 9 9 3 5 2 . 2 2 1 . 7 7 4 2 1 . 9 6 4 . 7 1 1 3 8 . 8 7 2 . 3 6 3 1 1 . 2 9 0 . 5 4 0 4 2 4 , 3 4 9 , 3 8 8

Kaynak: Orman Bakanl›¤›, ‹statistik fiube Müdürlü¤ü, 2002.

Türkiye ormanlar›n›n karbon tutma kapasitesinde (tutulan karbon miktar›)
1990-99 dönemindeki de¤iflmeler Çizelge 3.6’da orman tiplerine göre
verilmifltir. Bu hesaplamalarda gö¤üs çap› 8 cm’den büyük a¤açlarla ilgili veriler
kullan›lmaktad›r. Geleneksel ormanc›l›k envanterlerinde, gö¤üs çap› 8 cm’den
küçük olan a¤aç, a¤açç›k, çal› türleri ve otsu bitkilerle ilgili veri olmad›¤›ndan,
bu alt florada tutulan karbon miktar› ile ölü örtü tabakas›, a¤aç enkazlar›, humus
ve orman topra¤› karbonu hesaba kat›lmam›flt›r. Akdeniz maki bitki örtüsü ile
Karadeniz Bölgesi’nde orman alt› bitki örtüsünde yo¤un yay›l›fl gösteren
ormangülü biyokütlesi de bu hesab›n d›fl›ndad›r. Bu yüzden, Türkiye
ormanlar›nda gerçekte tutulan toplam karbon hesaplanan miktardan fazla
o l m a l › d › r .

3.2.3. Enerji Senaryolar› 
‹DÇS görüflmeleri s›ras›nda Türkiye’nin en çok s›k›nt›s›n› duydu¤u konu,

özellikle enerji sektöründe, sera gaz› sal›mlar›n› azaltma maliyetlerinin
hesaplanmas›nda ve say›sal sal›m azaltma hedeflerinin belirlenmesinde
kullan›labilecek alternatif senaryolar›n bulunmay›fl›yd›. Bu yüzden, enerji
kullan›m›ndan kaynaklanan sera gaz› sal›mlar›n›n azalt›lmas›na yönelik alternatif
senaryolar›n oluflturulmas›, ulusal iklim de¤iflikli¤i çal›flmalar›n›n hep en önemli
gündem maddelerinden biri olmufltur. Bu gereksinimi karfl›lamak amac›yla,
Dünya Bankas› deste¤iyle sürdürülmekte olan Türkiye Enerji ve Çevre Projesi
çerçevesinde, ETKB’nin eflgüdümünde ve Türkiye Elektrik Üretim-‹letim Afi
Genel Müdürlü¤ü’nün (TEAfi) kat›l›m›yla bir senaryo çal›flmas› bafllat›lm›flt›r. Bu
kapsamda afla¤›daki senaryolar›n incelenmesi hedeflenmifltir.

(a) Temel Senaryo: Bu senaryoda, Türkiye’nin mevcut enerji ve çevre
politikalar›n›n de¤iflmeden kalaca¤› kabul edilmifltir.

(b) Sera Gaz› Sal›mlar›n›n Azalt›lmas› Senaryosu: Bu senaryo kapsam›nda,
sera gazlar›n›n azalt›lmas›na yönelik olarak yürütülecek çal›flmalar flunlard›r:

i) Mevcut termik santrallerin iyilefltirilmesi,
ii) Elektrik enerjisi üretimi planlamas›nda yüksek verimli ve geliflmifl

teknolojilerin seçimi,
iii) Do¤al gaz kullan›m›n›n art›r›lmas›,
iv) Kojenerasyon tesislerinin kullan›m›n›n art›r›lmas›,
v) ‹letim ve da¤›t›m kay›plar›n›n azalt›lmas›,
vi) Kullan›mda verimlili¤in art›r›lmas›,
vii) Piyasa temelli araçlar›n incelenmesi (karbon vergisi vb.),
viii) Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›n artt›r›lmas›,



ix) Bütün bu çal›flmalar›n birlefltirilmesi. 
Yukar›da anlat›lan çal›flmalar›n birlefltirilmesiyle, sera gazlar›n›n azalt›lmas›na

yönelik, ekonomik bak›mdan en uygun çözümün belirlenmesi hedeflenmifltir. 
(c) Yerel ve Bölgesel Kirlili¤in Azalt›lmas› Senaryosu: Bu aflamada, sera

gazlar›n›n azalt›lmas› çerçevesinde yap›lan tüm çal›flmalar, toz, SO2 ve NOx için
de yap›lacakt›r.

(d) Reform Senaryosu: Bu çerçevede, enerji sektöründe yap›lacak reformlar›n
(özellefltirmenin yayg›nlaflt›r›lmas› vb.) uygulanmas› sonucunda ortaya ç›kacak
çevre ve maliyet etkileri araflt›r›lacakt›r.

Sürdürülmekte olan senaryo çal›flmalar›n›n 2002 y›l› içinde tamamlanmas›
beklenmektedir. 

3.3. Kapasite Gelifltirme
3.3.1. Sistematik Gözlem ve Araflt›rma
Hava, iklim ve hidrolojik gözlemlerin yap›lmas›, iklim sisteminin izlenmesi ve

araflt›r›lmas› konular›ndan, ulusal meteoroloji (DM‹) ve hidroloji (Devlet Su ‹flleri
ve E‹E genel müdürlükleri) kurulufllar› sorumludur. 

Türkiye’de ya¤›fl, klimatoloji, sinoptik ve yüksek atmosfer gözlem
istasyonlar›n›n kurulmas›, iflletilmesi, elde edilen gözlem kay›tlar›n›n
arflivlenmesi ve de¤erlendirilmesi ile hava ve deniz tahminleri yapmak ve bunlar›
halka/ilgili kurulufllara iletmekle sorumlu kurulufl DM‹’dir. Hava, iklim ve deniz
gözlemlerinin yan› s›ra, DM‹ 1994’ten bafllayarak yüksek atmosfer (troposferik
ve stratosferik) ozon gözlemleri de yapmaktad›r. Bu çerçevede, Dünya
Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) Global Atmospheric Watch program›na katk›da
bulunmaktad›r. DM‹, morötesi ›fl›n›m›n B band›ndaki (UV-B) de¤iflimleri izlemek
ve konuyla ilgili bilimsel çal›flmalar yürütmek amac›yla, 3 Ocak 1997’den beri
Ankara’da ve 21 May›s 1997’den beri Antalya’da gözlem yapmaktad›r. Ayr›ca,
halk› bilgilendirmek ve UV-B ›fl›n›m›ndan korunmak için gelifltirilen morötesi
endeksi tahmin çal›flmalar›n›n ürünleri yay›mlanmaya bafllayacakt›r. Bunlara ek
olarak, gene DM‹’nin sorumlulu¤unda olmak üzere, ya¤›fl örneklerinde asitlilik,
N O3, SO4, Cl ve eser elementler gibi baz› parametreleri ölçmek üzere, 1999’da
Çamkoru’da (Ankara) bir özel istasyon kurulmufltur. 

‹klim de¤iflikli¤ine ve de¤iflebilirli¤ine iliflkin araflt›rmalar, Türkiye
üniversitelerinin meteoroloji, co¤rafya, yer ve deniz bilimleri bölümlerinde ve
DM‹’de, özellikle son on y›lda önemli geliflme göstermifltir.

Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin (GAP) kaplad›¤› alan›n yüzey özelliklerindeki
de¤iflikliklerin bölge iklimini nas›l de¤ifltirece¤i, bölgedeki yeni arazi kullan›m›,
tar›msal etkinlik ve su kaynaklar› kullan›m› potansiyelinin ve gelecekteki
etkinlik/kullan›m politikas›n›n belirlenmesi aç›s›ndan önemlidir. GAP etkinlik
alan› ve genifl anlam›yla bölgesi dikkate al›nd›¤›nda, o bölgedeki iklim
de¤iflikli¤inin iki yönünden söz etmek gerekir. Birincisi, küresel iklim
de¤iflikli¤inin (küresel ›s›nman›n) GAP bölgesinde de bir iklim de¤iflikli¤ine
(bölgesel iklim de¤iflikli¤i) yol açabilecek olufludur. ‹kincisi ise, GAP’›n neden
oldu¤u yeni arazi kullan›m› (tar›msal) ve sanayi etkinlikleri ile GAP’a ba¤l› olarak



kurulan su yap›lar› (barajlar ve göletler) ve sulama sistemlerinin bölge iklimini
de¤ifltirebilecek olufludur. GAP nedeniyle yüzey özelliklerinde ve hava
kalitesinde, baflka bir deyiflle, atmosferin yere yak›n bölümündeki havan›n
bilefliminde oluflan de¤ifliklikler, önce baz› iklim ö¤elerinde, uzun dönemde ise
bölge ikliminde de¤iflikli¤e yol açabilecektir.

Son y›llarda GAP bölgesinde ortaya ç›kabilecek olas› iklim de¤iflikli¤i
konusuna gösterilen yayg›n kayg›n›n ve ilginin do¤al bir sonucu olarak, 2001
y›l›nda GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi’nin sorumlulu¤unda "GAP Bölgesinin
Günümüzdeki ve Yak›n Gelecekteki ‹klim Durumunun ‹ncelenmesi Projesi"
bafllat›lm›flt›r. DM‹ ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi taraf›ndan yürütülen
projenin 2002 y›l›nda tamamlanmas› öngörülmektedir. GAP bölgesindeki iklim
de¤iflikli¤ine iliflkin bir baflka proje, DPT’nin finansman ve DM‹’nin veri
deste¤iyle, ‹stanbul Teknik Üniversitesi taraf›ndan yürütülmektedir. 

3.3.2. Ulusal Sera Gaz› Sal›mlar› Envanteri
Türkiye’de sera gaz› sal›mlar› hesaplan›rken, veri temininde baz› zorluklarla

karfl›lafl›lmaktad›r. Baz› sektörler için ya hiç veri yoktur ya da gerekli verinin
yaln›zca bir bölümüne eriflilebilmektedir. Türkiye sera gaz› sal›m envanterindeki
boflluklar›n doldurulabilmesi için gerekli veriler ve veri aç›s›ndan sorunlu
sektörler afla¤›da özet olarak ele al›nm›flt›r.

a) Ulaflt›rma sektöründen kaynaklanan sal›mlar›n hesaplanmas›nda, gerekli
verilerin temin edilememesi nedeniyle ciddi s›k›nt›lar yaflanmaktad›r. Karayolu
tafl›tlar›n›n neden oldu¤u sal›mlar›n hesaplanabilmesi için, flu verilere
gereksinim duyulmaktad›r:

• Araç park›,
• Araç tipine göre tüketilen yak›t miktar›,
• Araç tipine göre gidilen ortalama yol uzunlu¤u,
• Yol ve araç tipine göre ortalama h›z,
• Gidilen ortalama yol uzunlu¤unun yol tipleri içindeki pay›,
• Yol ve araç tipine göre tüketilen ortalama yak›t.
Hava ulaflt›rmas›ndan kaynaklanan sal›mlar›n hesaplanabilmesi için flu

verilere gereksinim duyulmaktad›r:
• Uçak tipine göre yurtiçi ve yurtd›fl› uçufllardaki inifl/kalk›fl say›s›,
• Yurtiçi ve yurtd›fl› uçufllarda inifl/kalk›fl s›ras›nda tüketilen yak›t miktar›,
• Yurtiçi ve yurtd›fl› uçufllarda tüketilen yak›t miktar›.
b) Sanayi süreçlerinde, çözücülerin kullan›m› ve halokarbonlar (HFCs, PFCs)

ile SF6 tüketiminden kaynaklanan sal›mlarla ilgili veri bulunmamaktad›r.
c) Tar›m sektöründe, tar›msal topraklardan kaynaklanan sal›mlar için bir

hesaplama yap›lamamaktad›r. Ayr›ca, arazi kullan›m de¤iflikli¤inden kaynaklanan
sal›mlar›n hesab› için, orman ve meralar›n dönüflümü ile yönetilen alanlar›n terk
edilmesine iliflkin verilere gereksinim duyulmaktad›r:

3.3.3. Teknolojik Olanaklar ve AR-GE
Türkiye Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2000 y›l›nda ald›¤› karar

do¤rultusunda, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu’nun (TÜB‹TAK)



eflgüdümünde bafllat›lan Ulusal Enerji Teknolojileri Araflt›rma Program›’n›n
oluflturulmas› çal›flmalar›n›n 2002 y›l› içinde tamamlanmas› beklenmektedir. Bu
çal›flmalar kapsam›nda haz›rlanan ön raporda afla¤›daki saptamalar yer
a l m a k t a d › r :

• Türkiye’nin zaten küçük olan Araflt›rma ve Gelifltirme (AR-GE) harcamalar›
içinde, enerji alan›ndaki AR-GE harcamalar›na ayr›lan pay çok küçüktür.
2001’de hükümetin enerji konulu AR-GE harcamalar› yaklafl›k 4 milyon ABD
Dolar›’d›r. Bunun toplam AR-GE harcamalar› içindeki pay› % 0,5; GSY‹H
içindeki pay› ise % 0,0025 düzeyindedir.

• Türkiye’de enerji konulu AR-GE harcamalar›n›n yaklafl›k % 30’u devlet
taraf›ndan karfl›lanmaktad›r.

• Enerji projelerinin pahal› ve riskli olmas› nedeniyle, Türkiye’deki enerji
firmalar› ço¤unlukla ürünlerini yurt d›fl›ndan anahtar teslimi almakta, bunun
sonucunda geliflmifl ülkelerin yapt›klar› AR-GE giderlerinin bir k›sm› asl›nda
Türkiye taraf›ndan karfl›lanmaktad›r.

• Son olarak, Türkiye’de zaten çok küçük olan enerji AR-GE çal›flmalar› bir
eflgüdüm içerisinde yürütülmemektedir.

Türkiye’de k›sa vadede (5 y›l içinde), son ürüne gereksinim duyulan
alanlarda, çokuluslu flirketlerle ortak araflt›rma ya da know-how transferi yoluyla
son ürün teknolojilerinin al›nmas›nda yarar görülmektedir. Öte yandan, transfer
edilen teknolojileri gelifltirme ve bu teknolojilerde yetenek kazanmaya yönelik
AR-GE çal›flmalar› da yürütülmelidir. Orta vadede (5-10 y›l), ana teknolojilerin
gelifltirilmesi için AR-GE yap›lmas› planlanmal›d›r. Bu çal›flmalarda ulusal ve
uluslararas› düzeyde iflbirlikleri kaç›n›lmazd›r ve temel teknolojilerin
yurtd›fl›ndan sa¤lanmas› gerekecektir. Uzun vadede (10 y›ldan uzun) ise,
rekabetçi son ürünlerin gelifltirilmesi ve rekabet gücünün sürdürülebilmesi
ancak temel teknolojilerde yetenek sahibi olmakla olanakl› oldu¤undan, mutlaka
temel teknolojilerin gelifltirilmesi üzerine odaklan›lmal›d›r. Bu alanlardaki AR-GE
ve teknoloji gelifltirme çal›flmalar›, bir yandan, fosil yak›t kullanmayan,
dolay›s›yla da sera gaz› salmayan enerji üretim teknolojileri; öte yandan, enerji
üretiminde verimlili¤i art›rarak, birim enerji için tüketilen fosil yak›t ve bu
nedenle sera gaz› miktar›n› azalt›c› yöntemler üzerinde yo¤unlaflmal›d›r. Bunlar›n
her ikisi de iklim de¤iflikli¤ine neden olan olgular›n azalt›lmas›na hizmet
edecektir. 

3.3.4. E¤itim, Ö¤retim ve Halk›n Bilinçlendirilmesi
Türkiye’deki örgün e¤itim sistemi içinde çevre e¤itimi, ilkö¤retimde 1. s›n›fta

bafllamaktad›r. Ortaö¤retimdeki çevre e¤itiminde ise, 1992 y›l›ndan bafllayarak,
Co¤rafya dersi ve genellikle Lise 1'de aç›lan seçmeli dersler grubundaki Çevre ve
‹nsan dersinde, do¤al çevre, çevre sorunlar› ve enerji gibi konular ifllenmektedir. 

‹lkö¤retim, Lise ve Dengi Okullar E¤itici Çal›flmalar Yönetmeli¤i’nin e¤itici kollar
bölümünde ‘Çevre Koruma Kolu’, ‘Çevre ve ‹zcilik Kolu’ ve ‘Tüketici Kolu’;
okullarda kutlanacak belirli gün ve haftalar bölümünde ise ‘Dünya Çevre Günü’,
‘Çevre Koruma Haftas›’ ve ‘Orman Haftas›’ vb. gün ve haftalara yer verilmifltir.



Milli E¤itim Bakanl›¤›’na (MEB) ba¤l› her kademedeki e¤itim kurumlar›nda, bu
gün ve haftalar içinde ö¤rencilere çevrelerini tan›malar›, çevrenin korunmas› ve
çevre sorunlar›n›n çözümü için uygulamal› bilgiler verilmekte; bireysel ve grup
projesi gelifltirme amac›na yönelik e¤itim etkinlikleri yapt›r›lmaktad›r. Ayr›ca,
olanaklar ölçüsünde, e¤itim kurumlar›nda konferanslar, kompozisyon, fliir, resim
yar›flmalar› düzenlenmekte, duvar gazetelerinde de çevreyle ilgili konulara yer
verilmektedir. Düzenlenen bu e¤itim etkinliklerini daha da gelifltirmek amac›yla,
çevreye yönelik etkinliklerle ilgili yönetmeli¤in güncel ve uygulanabilir hale
getirilmesine yönelik çal›flmalar MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›’nca
s ü r d ü r ü l m e k t e d i r .

Son y›llarda üniversiteler ve ilgili di¤er kurulufllarla iflbirli¤ine gidilerek,
ilkö¤retim ve ortaö¤retim düzeyindeki ders programlar› günün koflullar›na uygun
olarak yenilenmekte ve gelifltirilmektedir. Bu ba¤lamda, Fen Bilgisi ile Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders programlar› yenilenmifltir. Co¤rafya ve seçmeli olan
Çevre ve ‹nsan-1 ders programlar›n› yenileyip gelifltirme çal›flmalar› ise
s ü r m e k t e d i r .

‹lkö¤retim kurumlar›nda, e¤itime yeni bafllayan çocuklar›n kültürel e¤itici
çal›flmalarda bulunmalar›n› sa¤lamak amac›yla, 1, 2 ve 3. s›n›flara haftada üçer
saat bireysel ve toplu etkinlik dersi konulmufltur. Bu ders kapsam›nda,
ö¤retmenler ö¤rencilerine çevreyi sevme ve koruma bilincini afl›layacak
etkinlikler yapt›rmaktad›rlar.

Yayg›n e¤itim kurumlar› ve Halk E¤itim odalar›nda düzenlenen meslek
edindirme kurslar›nda her yafltan ve her cinsiyetten yurttafllar›n çevreyle ilgili
konularda bilinçlenmeleri sa¤lanmaktad›r. Köy ve kasabalarda oluflturulan e¤itim
merkezlerinde, bulunulan çevrenin özelliklerine uygun e¤itim etkinlikleri
düzenlenmektedir. Ayr›ca MEB E¤itim Teknolojileri Genel Müdürlü¤ü’nce
(ETGM), Orman Bakanl›¤› A¤açland›rma Genel Müdürlü¤ü için bir ‘erozyon
belgeseli’ ve konuyla ilgili broflürler haz›rlanm›flt›r. Bu, ETGM’nin çevre ve
çevrenin korunmas›na iliflkin e¤itimi bilgisayar, CD vb. görsel ve teknolojik
araçlarla gelifltirme çabalar›na bir örnektir. Son olarak, deprem konusunda
çocuklara gerekli psikolojik deste¤i sa¤lamak amac›yla, ‘Deprem Dede Program›’
ad›yla, befl programl›k bir dizi yapt›r›lm›fl, çevre ve do¤al afetler konusundaki bu
yard›mc› e¤itim arac›n›n video kasetleri okullara da¤›t›lm›flt›r. Bunlara ek olarak,
Temiz Enerji Vakf› taraf›ndan, 11 kitapç›ktan oluflan bir "Temiz Enerji Vakf›
E¤itim Paketi" haz›rlanm›flt›r.

Türkiye üniversitelerinin meteoroloji, co¤rafya, halk sa¤l›¤›, çevre, yer ve
deniz bilimleri bölümlerinin lisans ve yüksek lisans programlar›nda, iklim
de¤iflikli¤i ve de¤iflebilirli¤iyle ilgili konular ifllenmekte; bitirme, yüksek lisans ve
doktora tezleri yap›lmaktad›r. 

Geliflmifl ve ça¤dafl bir ülke olman›n vazgeçilmez koflulu; teknolojik hedeflere
ulaflman›n yan› s›ra, sosyal ve sosyo-ekonomik sonuçlar› bütünleflik olarak
de¤erlendirebilen, sorgulayan, kat›l›mc›, ulusal çevre ve enerji bilincine sahip bir
toplum olmakt›r. Ayr›ca, bütünleflik bir de¤erlendirmeden söz edebilmek için,



özellikle enerji sektöründe daha önce dikkate al›nmayan toplumsal maliyetlerin
de içsellefltirilmesi gereklidir. Bu çerçevede, ulusal çevre ve enerji bilincini
sa¤layacak olan ça¤dafl bir e¤itimin amaç ve ilkeleri aras›nda flunlar say›labilir
(Uyar, 2001a): 

Amaçlar: Toplumun ve bireylerin, özellikle de kad›nlar›n ve çocuklar›n;
• Çevre sorunlar› ve korunmas› konusunda bilinç ve duyarl›l›k kazanmas›n›

s a ¤ l a m a k ,
• Enerji ve do¤al kaynak yönetimi ile çevre sorunlar› konusunda temel bilgi

ve deneyim sahibi olmalar›n› sa¤lamak, 
• Çevreyi koruma ve iyilefltirme yönündeki etkin kat›l›m iste¤ini

kazanmalar›n› sa¤lamak, ve
• Enerjinin rasyonel ve temiz kullan›m›n› özendirmek, çevresel sorunlar›

tan›mlamalar› ve enerjinin rasyonel kullan›m› için beceri kazanmalar›n›
s a ¤ l a m a k .

‹ l k e l e r :
• E¤itimin ömür boyu sürmesi,
• Farkl› hedef gruplar›na, özellikle kad›nlara ve çocuklara yönelik programlar›

i ç e r m e s i ;
• Enerjinin ve sa¤l›kl› çevrenin insan yaflam› ve refah düzeyi için vazgeçilmez

ö¤eler oldu¤u bilinciyle, çevrenin teknolojik ve sosyal ö¤elerden oluflmufl bir
bütün olarak ele al›nmas›,

• Disiplinleraras› bir yaklafl›ma sahip olmas›,
• Ulusal ve uluslararas› iflbirli¤inin de¤erinin ve gereklili¤inin öne

ç › k a r › l m a s › .
3.4. Politika Araçlar› ve Önlemler
3.4.1. Enerjide Karar Verme
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n (ETKB) ifllevi, enerji gereksiniminin

karfl›lanmas› için uygun politikalar gelifltirerek, enerjinin güvenilir, kesintisiz,
ekonomik ve çevreye duyarl› biçimde üretilmesi yönünde gerekli önlemleri
almak ve uygulamak olarak tan›mlanm›flt›r.

Enerji sektöründe karar vermek, örne¤in alternatif teknolojiler aras›nda
Türkiye’ye en uygun olan› seçmek, hem yerel ve ulusal hem de küresel
geliflmelerin ve gerçeklerin göz önüne al›nmas›n› gerektirmektedir. 1980’li
y›llarda enerji sektörü için, OECD üyesi ülkelerin oluflturdu¤u Uluslararas›
Enerji Ajans› (IEA) bünyesinde, enerji-çevre-ekonomi bütünleflik karar destek
modelleri gelifltirmek üzere, Enerji Teknolojileri Sistem Analizi Program› (ETSAP)
Uygulama Anlaflmas› imzalanm›flt›r. ETSAP Uygulama Anlaflmas› kapsam›nda, bir
araflt›rma ekibi enerji sektöründe sa¤l›kl› karar vermeyi olanakl› k›lan "Enerji-
Ekonomi-Çevre" modelleri kurma görevini gerçeklefltirmifltir. Bu modeller bütün
enerji kaynaklar›n› dikkate almakta, alternatif ekonomik geliflme senaryolar›
oluflturarak, her birinin gerektirece¤i ›s› ve enerji miktar›n› hesaplamaktad›r.
Teknolojiler aras›nda seçim yap›l›rken, her teknolojinin çevreye verdi¤i zarar da
bir ölçüt olarak ele al›nmakta ve teknolojiler ayn› terazide tart›lmaktad›r. Böylece



do¤ru ve en son bilgilerle sistemli bir de¤erlendirme yap›lmaktad›r. Her yeni
bilgi, modelleme tekniklerinde sa¤lanan her yeni geliflme ve eriflilen her yeni
birey ya da kuruluflun bilgi, beklenti ve talepleri karar destek sisteminin
kalitesinin süreklili¤ini sa¤lamaktad›r (Uyar, 2000; Uyar, 2001b).

Türkiye’nin enerji temini ve çevre koruma konular›ndaki güçlükleri ve
gereksinimleri, özellikle de k›sa bir süre içinde ‹DÇS’ye taraf bir ülke olaca¤›
dikkate al›nd›¤›nda, yak›n bir gelecekte ETSAP ya da benzeri modellerin Türkiye
enerji sektörü için kullan›lmas›, enerji sektöründe çevreye duyarl› ve
sürdürülebilir bir sistemin oluflturulmas›n› kolaylaflt›racakt›r. Bu çerçevede,
enerji üretim ve tüketiminin çevre ve insan sa¤l›¤› sorunlar› yaratmadan ve
enerjinin güvenilirli¤i sa¤lanarak, yeterli miktarda ve ucuz temini için, ETKB’nin
eflgüdümünde ilgili kurum ve kurulufllar›n kat›l›m›yla çal›flmalar ve
de¤erlendirmeler yap›l›p, Türkiye enerji sisteminde gerekli önlemlerin al›nmas›
yaflamsal önem tafl›maktad›r. 

3.4.1.1. Enerji Teknolojilerinin Seçimi
Enerji teknolojileri aras›nda seçim yapmada dikkate al›nmas› gereken temel

ölçütler afla¤›da özetlenmifltir (Uyar, 2001b): 
(a) Toplumsal maliyetler
Kullan›lmas› öngörülen enerji teknolojileri aras›nda seçim yaparken, her

sistem için, yak›t üretiminden at›klar›n yönetimine ve tesisin kuruluflundan
sökülüp ortadan kald›r›lmas›na de¤in tüm enerji zinciri dikkate al›narak,
toplumsal maliyetleri ayr› hesaplamak gerekmektedir. Çevre iktisatç›lar›,
herhangi bir insan etkinli¤inin yürütülmesi s›ras›nda birim üretim bafl›na do¤al
çevreye ve insan sa¤l›¤›na verilen zarar› fiyatland›r›p, söz konusu etkinli¤in di¤er
iflletme ve yat›r›m benzeri maliyetlerine ekleyerek gerçek maliyetleri
hesaplamaktad›r. Günümüzde toplumsal maliyetler genelde d›flsal maliyetler
olarak kabul edilmektedir. ABD ve Avrupa, 1990’larda d›flsal maliyetleri yat›r›m
projelerinde göz önüne almaya bafllam›fllar, böylece çimento ve demir-çelik
sanayileri gibi kirletici teknoloji yat›r›mlar›, toplumsal maliyetlerin hesaba
kat›lmad›¤› Türkiye gibi ülkelere kaymaya bafllam›flt›r. 

(b) Ekonomik maliyetler
Her santral tipi için, kuruluflundan sökülüp ortadan kald›r›lmas›na de¤in

do¤abilecek tüm ekonomik maliyetler göz önüne al›nmal›d›r. Örne¤in, ilk
yat›r›m, iflletme, üretim, at›klar›n yok edilmesi ve lisans alma vb. maliyetleri,
maliyet-yarar çözümlemesinde de¤erlendirmeye kat›lmal›d›r. 

(c) Ulusal ç›karlar
Baflka ülkelerin karar vericilerinin ya da firmalar›n›n yönlendirmelerine aç›k

hale gelinmemesi için, ülkemiz ya da bölgemiz için do¤ru olana öncelik verip,
kendi gelece¤imizi planlamam›z gerekmektedir. Ço¤u kez bir sorunun baflka
ülkeye aktar›lmas›, sorunu aktaran ülke için sorunun baflka ülkelerle
paylafl›lmas›, böylece sorunun ilk yafland›¤› ülke ekonomisinin bir yükten
kurtulmas› anlam›na gelmektedir. Ulusal ç›karlar aç›s›ndan, örne¤in yeni bilgi ve
teknolojiler çok iyi izlenmeli ve bu teknolojilere yönelinmelidir. Ayr›ca, teknoloji



seçimi yap›l›rken, Türkiye’ye güvenlik ve kalite temini kavram›n›n getirilmesi ya
da kazand›r›lmas› büyük önem tafl›maktad›r. Bunlara ek olarak, Türkiye’nin
özellikle orta ve uzun vadede enerji arz› güvenilirli¤inde k›s›tlamalar
yaratabilecek uluslararas› anlaflmalara çok dikkatli yaklaflmas› ve ulusal ç›karlar›
do¤rultusunda oluflturulacak politikalar› izlemesi gerekmektedir.

3.4.1.2. Enerji Sektörü ‹çin Ulusal Kararlar
Enerji sektöründe ulusal kararlar al›n›rken afla¤›daki önemli ve duyarl›

konulara dikkat edilmelidir:
• Tüm toplum kesimlerinin görüflleri al›narak, sosyal hukuk devleti ilkesine,

tüketici haklar›na ve kamu yarar›na uygun ve ulusal kaynaklara dayal› bir enerji
politikas› oluflturulmas›; karar vericilerin ve yöneticilerin bu politikalara sayg›l›
olmas›, 

• Dünyada bulunan ya da gelifltirilmekte olan yeni enerji üretim ve son
kullan›m teknolojilerinin bilinmesi ve izlenmesi,

• Ulafl›m, konut, sanayi ve tar›m sektörlerinde, en az enerji kullanarak ayn› ifli
yapan teknolojilerin gelifltirilmesi, üretilmesi ve kullan›m›n›n özendirilmesi,

• Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n daha yayg›n kullan›m› için gerekli
önlemlerin al›nmas›,

• Ekonomik geliflmenin öngörülmesi ve buna ba¤l› son kullan›m taleplerinin
gerçekçi olarak hesaplanmas›,

• Tüm teknolojilerin maliyetlerinin, toplumsal maliyetler göz ard› edilmeden
gerçekçi olarak hesaplanmas›,

• Enerji-ekonomi-çevre bütüncül karar destek modellerinin kullan›lmas›,
• Enerji sisteminin geçmiflin teknolojileri yerine, gelece¤in bilgileri ve

teknolojileriyle planlanmas›,
• Geliflmifl ülkelerden, geçmiflin teknolojilerinin ülkeye aktar›lmas›n›n

e n g e l l e n m e s i ,
• Yerel ve ulusal düzeyde, uzun vadeli stratejik planlamaya önem verilmesi,
• Enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltacak ve kaynak çeflitlendirilmesini sa¤layacak

somut hedeflerin belirlenmesi,
• Yaflam›n her alan›nda ve tüm sektörlerde, enerji tasarrufu ve verimlili¤i

hedeflerinin yasal güvence alt›na al›nmas›,
• Uluslararas› anlaflmalar›n olas› yapt›r›mlar›ndan ve do¤urabilece¤i

olumsuzluklardan halk›n bilgilendirilmesi ve bu anlaflmalar›n yok say›lmamas›
g e r e k m e k t e d i r .

3.4.2. Enerji Tasarrufu ve Verimlili¤i
4.2.1. Sanayi Sektörü
Sanayinin tüm alt sektörlerindeki enerji verimlili¤i art›fllar›n›n önemli bir

bölümünün, planl› enerji yönetimi uygulamalar›yla sa¤lanabilece¤i
görülmektedir. Geliflmifl ülkelerin deneyimleri ve E‹E’nin çal›flmalar› sonucunda,
özellikle enerji yöneticilerinin atanmas›, e¤itilmesi ve ifllev görmesiyle,
önümüzdeki 10 y›ll›k bir süreçte Türkiye’de % 10’a ulaflan bir tasarrufun
gerçeklefltirilebilece¤i öngörülmektedir. Bu hedefe ulafl›labilmesi için, belirlenen



enerji tasarrufu projelerinin h›zl› bir biçimde yaflama geçirilmesi, yeni projelerin
oluflturulmas›, enerji verimlili¤i proje ve yat›r›mlar›n›n mali olarak özendirilmesi
ve enerji verimlili¤i hizmet flirketlerinin Türkiye’de yapabilecekleri etkinliklerin
desteklenmesi gereklidir. Bu durumda, en az % 15 dolay›nda ek bir tasarrufun
sa¤lanmas›n›n olanakl› oldu¤u tahmin edilmektedir.

Türkiye’de etkin bir enerji verimlili¤i program›n›n uygulanabilmesi ve somut
baflar›lar elde edilebilmesi için, yetkili bir kurulufla ve etkin bir Enerji Verimlili¤i
Yasas›’na gereksinim bulunmaktad›r.

3.4.2.2. Binalar
Türkiye’deki yal›t›m uygulamalar›n›n 1985 tarihli ›s› yal›t›m›

yönetmeli¤inden sonra gerçekleflti¤i göz önüne al›nd›¤›nda, yeni yap›lacak
binalar için 2000 y›l›nda yürürlü¤e giren yeni yönetmelikle, yal›t›ml› bina
oran›nda daha h›zl› bir art›fl beklenmektedir. Böylece, bina sektöründeki enerji
tüketiminin art›fl h›z›n›n azalmas› sa¤lanacakt›r. Eski binalarda da, ›s› yal›t›m›n›
özendirmek için halka yol gösterilmesi ve finansman kolayl›klar› sa¤lanmas›
konusunda çal›flmalar sürdürülmektedir. 

Elektrikli ev aletleri ve ayd›nlatma sistemlerinde elektrik tüketiminin
azalt›lmas› için, tüketicileri daha verimli ürünlere yönlendirmek üzere çeflitli
bilgilendirme çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Bu kapsamda Mart 2002’de Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› buzdolaplar› için enerji etiketi zorunlulu¤u hakk›nda bir tebli¤
yay›mlam›flt›r. Bu uygulama ileride di¤er elektrikli ev aletlerini de kapsayacakt›r.
Ayd›nlatmada da enerji tasarruflu sistemlerin kullan›m›yla ilgili çeflitli
bilgilendirme çal›flmalar› yürütülmektedir. 

3.4.3. Yenilenebilir Enerjiler
Geleneksel kaynaklarla enerji üretiminin küresel ve yerel düzeyde yaratt›¤›

çevresel etkilerin ve bunlar›n küresel ›s›nmayla iliflkisinin aç›kça görülmesi,
neredeyse s›f›r sal›m› olan yenilenebilir enerji kaynaklar›n› çevresel aç›dan
ayr›cal›kl› bir konuma getirmifltir. Pek çok ülkede yenilenebilir enerjileri
desteklemek için teflvikler uygulanm›flt›r. Bu özendiriciler, kaynaklar›n pazara
girme s›ras›nda karfl›laflt›¤› zorluklar› azaltmada yararl› olmufltur. Genellikle,
do¤rudan para ödeme biçimindeki özendiricilerin bir süre sonra kald›r›lmas›
önerilmektedir. Bu özendiriciler kullan›c›lara, yat›r›mc›lara ve imalatç›lara
verilebilmektedir. Ekonomik özendiricilerin yan›nda, mevzuat düzenlemeleri de
yenilenebilir enerjinin geliflmesinde büyük önem tafl›maktad›r. Geliflmifl ülke
kökenli üretim-da¤›t›m flirketlerinin belirli bir miktar enerjiyi yenilenebilir
kaynaklardan elde etme zorunlulu¤u getirilmesi ya da üretilen yenilenebilir
enerjiyi sat›n almalar›na yönelik düzenlemeler yap›lmal›d›r. Bunun d›fl›nda, AR-
GE’ye önem verilmesi ve/ya da teknoloji transferine gidilmesi, teknolojinin
kazan›lmas› aç›s›ndan yararl› görülmektedir.

3.4.3.1. Türkiye’de Durum
Yenilenebilir enerji kaynaklar›n› Türkiye’nin ulusal enerji üretimine katk›da

bulunan büyük bir potansiyel olarak tan›mlayan bir çok çal›flma bulunmaktad›r.
Bu çal›flmalardan baz›lar›, Dünya Bankas›’n›n Enerji ve Çevre Konular› ve Seçenekleri



Raporu, Enerji Teknolojileri Politikas› Çal›flma Grubu Raporu (TÜB‹TAK-TTGV, 1998),
Ulusal Çevre Eylem Plan›, Kocaeli Üniversitesi Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynak
ve Teknolojileri Araflt›rma Birimi (YEKAB) ile Marmara Üniversitesi Enerji Ana
Bilim Dal›’n›n etkinlikleri ve E‹E’nin günefl ve rüzgar enerjisi çal›flmalar› ile E‹E
ve DM‹’nin ortak Türkiye Rüzgar Atlas› çal›flmas›d›r. 

Son y›llarda, Türkiye’nin var olan enerji gündemini daha da gelifltirmek için
bir iflbirli¤i oluflturulmufltur. Bu ortakl›kta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
(ETKB), Çevre Bakanl›¤›, E‹E, Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf› (TTGV),
TÜB‹TAK, çeflitli üniversitelerden uzmanlar ve araflt›rma enstitüleri
bulunmaktad›r. Bu çal›flmalardan ç›kan öneriler, enerjinin verimli kullan›m›,
verimli linyit kullan›m›, yenilenebilir enerji ve verimli enerji teknolojisi transferi
konular›nda ulusal AR-GE programlar›n›n haz›rlanmas› için çal›flma gruplar›n›n
oluflturulmas› yönündedir. TÜB‹TAK eflgüdümünde bafllat›lan "Ulusal Enerji
Teknolojileri Araflt›rma Program›" haz›rlama çal›flmalar› 2002 y›l› içinde
tamamlanacakt›r. 10 y›ll›k bir ulusal eylem plan›n› oluflturacak bu program›n
gerçekten uygulanabilmesi, program kapsam›nda önerilecek projelere kaynak
sa¤lamak için önemli düzeyde finansman›n bulunmas›n› gerektirecektir.

3.4.3.2. Rüzgar Enerjisi 
Türkiye’nin 2000 y›l› kurulu rüzgar enerjisi gücü 18,9 MW’t›r. Bu de¤er,

çal›flmakta olan üç rüzgar enerjisi projesine aittir. ETKB’nin verilerine göre
rüzgar enerjisinin toplam kapasite içindeki pay› 2000 y›l›nda 0,07’dir (Çizelge
3.7). Gene ETKB’nin tahminlerine göre, rüzgar enerjisi üretim kapasitesinin
kurulu güç kapasitesi içindeki pay› 2010’da % 3,6’ya, 2020’de ise % 4,3’e
yükselecektir. Türkiye'nin bugünkü teknik koflullarda toplam teknik
potansiyelinin 88.000 MW, ekonomik potansiyelinin ise 10.000 MW dolay›nda
oldu¤u hesaplanmaktad›r. Bu de¤erler, Türkiye'nin bir an önce kullanmas›
gereken çok büyük bir rüzgar enerjisi potansiyeli oldu¤unu göstermektedir. 

Çizelge 3.7
ETKB’nin Öngördü¤ü Kurulu Güç Kapasitesi ‹çinde Rüzgar Enerjisi

Üretim Kapasitesinin Pay› 

Y›l Toplam Kurulu Güç Rüzgar Enerjisinin Pay› 
( M W ) ( % )

2000 2 7 . 2 6 4 0 , 0 7
2010 5 8 . 6 5 1 3 , 6
2020 1 1 6 . 2 4 0 4 , 3

Kaynak: ETKB, 2002.

Türkiye’de yenilenebilir enerjiler aras›nda, potansiyeli en yüksek olan›n
rüzgar enerjisi oldu¤u kabul edilmektedir. Bu alandaki umut verici yeni bir
geliflme, E‹E ve DM‹’nin ortak çal›flmas›yla haz›rlanan Türkiye Rüzgar Atlas›’ n › n
Haziran 2002’de yay›mlanm›fl olmas›d›r. TÜB‹TAK-MAM’›n Mekanik ve Enerji
Sistemleri Bölümü’nde 1989’da DPT deste¤iyle gerçeklefltirilen bir çal›flmaya
dayanan atlasta temel al›nan model sonuçlar›na göre, yerden 50 m yükseklikteki



rüzgar h›zlar› aç›s›ndan en yüksek potansiyel gösteren alanlar Ege, Marmara ve
Do¤u Akdeniz bölgelerinde yer almaktad›r. Türkiye Rüzgar Atlas›’n›n yay›mlanarak
kullan›c›lar›n hizmetine sunulmas› sonucunda, konuyla ilgilenen yat›r›mc›
say›s›nda ve yat›r›mlarda art›fl beklenebilir.

Bugüne de¤in ETKB taraf›ndan de¤erlendirilen yaklafl›k 75 "rüzgar çiftli¤i"
projesi vard›r ve bunlar›n toplam kapasitesi 3.400 MW dolay›ndad›r. Bu projelerden
önce, toplam 375 MW kapasiteli 13’ünün yat›r›mc›larla yap›lan görüflmeleri
sonuçland›r›lm›flt›r. Böylece, Türkiye'de gelecek y›llarda tamamlanabilecek olan
rüzgar güç santrallerinin toplam kurulu gücü de 3.750 MW’a ulaflm›flt›r.

Rüzgar enerjisinin gelifltirilmesine gereken önem verilerek pazar
yarat›ld›¤›nda, Türk sanayisinin rüzgar güç santrallerinin imalat›na kolayca ayak
uydurabilece¤i beklenmektedir. Türbinler, kuleler ve üreteçler de dahil olmak
üzere, rüzgar enerjisi donan›m› yurtiçinde de üretilebilir. Örne¤in, yeni kurulan
rüzgar çiftliklerinin kuleleri yerel olarak imal edilmeye bafllam›flt›r. fiu anda
yurtiçi üretimin geliflmedi¤i temel alan elektronik donan›mlar›n üretimidir.

3.4.3.3. Günefl Enerjisi
Türkiye’de rüzgar enerjisi gibi, günefl enerjisinin de büyük bir geliflme

potansiyeli vard›r. Türkiye’de günefl enerjisi kullan›m› esas olarak ›s›tmada günefl
toplay›c›lar› kullan›lmas› biçimindedir ve 2000 y›l›nda 262.000 Toe enerji
üretilmifltir. Henüz elektrik üretimine yönelik kullan›m bulunmamaktad›r. Günefl
enerjisiyle üretilen enerji miktar› ulusal enerji üretiminin % 1’inden azd›r.
Is›tmaya yönelik ulusal toplay›c› kapasitesi 7,5 milyon m2 dolay›ndad›r. ETKB ve
E‹E’nin öngörülerine göre, 2010’da 602 Ktoe ve 2020’de 1.119 Ktoe enerji
elde edilebilecektir.

AR-GE çal›flmalar› günefl enerjisinin günefl pilleri arac›¤›yla kullan›m›
üzerinde yo¤unlaflmaktad›r ve günefl pillerinin önemsenmesi gereken bir ticari
potansiyeli vard›r. E‹E, TÜB‹TAK ve di¤er kurulufllar fotovoltaik piller ve
fotokimyasal enerji alan›nda çeflitli çal›flmalar yürütmüfllerdir. Türkiye’de
tart›fl›lan baflka bir konu da, organik günefl enerjisinden elektrik ak›m› elde eden
ayg›tlar›n binalar›n d›fl cephelerinde kullan›m›d›r. Durum de¤iflecek gibi görünse
de, var olan yasalar özel sektörün ulusal bir a¤da günefl enerjisi üretimini
s › n › r l a m a k t a d › r .

Türkiye yaklafl›k 7,5 milyon m2 günefl toplay›c›s› alan›yla, dünyan›n önde gelen
günefl enerjisi kullan›c›lar› aras›nda yer almaktad›r. Bu kullan›m›n yan› s›ra,
yaklafl›k 100 imalathane ya da fabrikadan oluflan bir sanayi de oluflmufltur. Yerli
üretimin bir bölümü AB’ye ihraç edilmektedir. Bugünkü kullan›m daha çok ülkenin
güney bölgelerinde oldu¤u için, kullan›m düzeyinin artma potansiyeli vard›r. 

3.4.3.4. Jeotermal Enerji
1980’lerin bafl›ndan beri elektrik üretiminde kullan›lmakta olan jeotermal

enerjinin konut ›s›nmas› amac›yla kullan›m› son y›llarda giderek artm›flt›r. Bu
kullan›m›n enerji karfl›l›¤›, 90 GW-sa elektrik ve 100.000 Toe ›s› düzeyindedir
(TJD, 2002). Türkiye’deki sanayinin flu andaki net katma de¤eri 2 milyar ABD
Dolar›’d›r. 



Yaklafl›k 31.500 MWt jeotermal ›s› enerjisi potansiyeliyle, Türkiye bu aç›dan
dünyada 7. zengin ülke konumundad›r. Bugünkü toplam ›s› kullan›m› kapasitesi
820 MWt’dir. Kullan›m›n ço¤unlu¤u, kapasitesi 493 MWt’ye eflit olan, yaklafl›k
52.000 konut eflde¤erinde jeotermal merkezi ›s›tma uygulamalar›nda (konut
›s›tmas›, termal tesis, sera ›s›tmas› vb.) gerçeklefltirilmifltir; 194 kapl›can›n
kullan›m› 327 MWt’dir. Günümüzde 50.000 konut ›s›t›lmas›na karfl›n, bugünün
teknik ve ekonomik koflullar›nda, 2010 y›l›nda 500.000 konutun jeotermal
›s›tmadan yararlanabilece¤i öngörülmektedir (TJD, 2002). Türkiye’nin 2010 y›l›
jeotermal elektrik üretim hedefi ise 500 MWe’dir. Jeotermal enerjinin toplam
elektrik üretimindeki bugünkü pay›n›n günümüzde % 0,1 olmas›na karfl›l›k,
Türkiye’nin gelecekte toplam elektrik enerjisi gereksiniminin % 5’ini jeotermal
kaynaklardan karfl›layabilece¤i öngörülmektedir.

3.4.3.5. Küçük Ölçekli Hidrolik Enerji Tesisleri
Türkiye, toplam 104 iflletmeyle, büyük bir hidroelektrik enerji kayna¤›na

sahiptir. Yüksek yeryüzü flekilleri ve yeryüzü flekillerinin k›sa mesafelerde
de¤iflmesi vb. özellikler dikkate al›nd›¤›nda, küçük hidrolik enerji tesisleri
yönünden en flansl› alanlar, rölyef enerjilerinin zenginli¤i nedeniyle Karadeniz,
Akdeniz ve Do¤u Anadolu bölgeleridir.

2000’de Türkiye elektrik üretiminin yaklafl›k % 40’› hidrolik enerji
tesislerinde gerçeklefltirilmifltir. Günümüzde hidrolik enerji tesislerinin toplam
kapasitesi 12,4 GW’t›r; bu de¤erin 2005’te 13,9 GW’a, 2010’da da 18,8 GW’a
yükselece¤i öngörülmektedir.

Küçük ölçekli tesisler Türkiye’nin toplam hidrolik enerji tesisleri
kapasitesinin yaln›z % 1’ini oluflturmaktad›r. Halen kapasitesi 10 MW’›n alt›nda
olan 40 adet küçük ölçekli tesis bulunmaktad›r. Özel sektör kurulufllar›,
kapasitesi 20 MW’tan küçük 6 adet hidroelektrik santral infla etmifltir ve halen
çal›flt›rmaktad›r. Bu tesislerin toplam kapasitesi 57 MW’t›r. Eski Türkiye Elektrik
Kurumu’nun da küçük ölçekli hidroelektrik tesisleri bulunmaktayd›. Ne var ki,
bu tesisler daha sonra özel sektöre devredilmifltir. Halen 4 tesisin yap›m›
sürmektedir, 37’si de planlama aflamas›ndad›r. TEAfi ve Devlet Su ‹flleri Genel
Müdürlü¤ü’nün (DS‹) küçük ölçekli hidroelektrik tesisleriyle ilgili enerji
öngörülerine göre, 2000’de 143 MW olan kurulu güç, 2010’da 418 MW olacak
ve 2020’de 750 MW’› aflabilecektir. 

3.4.3.6. Biyokütle Enerjisi
Türkiye’de biyokütle kullan›m› daha ciddi bir düzeye ulaflmakla birlikte,

kullan›mda geleneksel yöntemlerden modern yöntemlere geçifl gereklidir.
Biyokütle enerji kaynaklar›n›n geliflimi di¤er yenilenebilir enerjilere göre henüz
geliflme aflamas›ndad›r. Biyokütle enerjisinin geliflim potansiyeli bulunmaktad›r,
fakat öncelikle gösterim projelerinin desteklenmesi gerekmektedir. TÜB‹TAK
taraf›ndan desteklenen araflt›rma projeleri, h›zl› büyüyen tohum gelifltirme,
tar›msal mekanizmalar, biyokütle, at›k, oksitlenme ve yanma sistemlerinin
gelifltirilmesine yöneliktir.



3.4.3.7. Enerji Ormanlar›
Türkiye ormanc›l›k sektöründe son y›llarda, fosil yak›tlar yerine,

sürdürülebilir olarak iflletilen ormanlardan sa¤lanan yakacak odunun
kullan›lmas›na önem verilmektedir. Bu yaklafl›m, plantasyonlar ya da silvikültür
uygulamalar› kullan›larak ormanlar›n gelifltirilmesi ve enerji ormanlar›
yetifltirilmesi yoluyla ormanlardan yak›t amac›yla yararlanman›n
yayg›nlaflt›r›lmas›n› içermektedir. Türkiye’nin enerji orman› potansiyeli hayli
büyüktür. Orman Bakanl›¤›’n›n de¤erlendirme çal›flmalar›, yaln›z mefle türü için
4 milyon hektarl›k (ha) bir alan›n enerji orman› için uygun oldu¤unu
göstermifltir. 

Türkiye’de enerji orman› kurulmas› çal›flmalar›, bozuk baltal›k alanlar›n
verimli hale getirilmesi amac›yla canland›rma kesiminin yan› s›ra tohum ekimi ve
fidan dikimi biçimini almaktad›r. Bugüne de¤in 520.000 ha alanda bu tür
çal›flmalar yap›lm›flt›r; potansiyel alan ise yaklafl›k 4,5 milyon ha dolay›ndad›r.
Ayr›ca, orman amenajman planlar›nda zaman-alan düzenlemesine ba¤lanm›fl
verimli baltal›k ormanlarda, 20 y›l yönetim süresiyle enerji orman› yenileme
çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Bu çerçevede, kesim düzenine ba¤lanm›fl verimli
baltal›k alan yaklafl›k 2,7 milyon ha’d›r. D›fl ya da iç finansman deste¤i
sa¤land›¤›nda, y›lda 50.000 ha alanda çal›flma yap›labilecektir. Türkiye
koflullar›nda bunun y›ll›k maliyetinin 7,5 milyon ABD Dolar› oldu¤u
h e s a p l a n m › fl t › r .

Modern anlamda enerji ormanc›l›¤›n› gelifltirerek Türkiye enerji üretimine
katk›da bulunma konusunda, Orman Bakanl›¤›’na çok önemli görevler
düflmektedir. Bu amaçla yap›lmas› gerekenler flöyle s›ralanabilir:

• Türkiye’nin de¤iflik co¤rafi bölgeleri için, yöresel ekolojik koflullara uyumlu
ve enerji ormanc›l›¤›na uygun, h›zl› geliflen yerli ve yabanc› türler
b e l i r l e n m e l i d i r .

• Belirlenen bu türlerin en yüksek verim elde edilecek biçimde üretimi,
bak›m›, zararl›lar›, hasat ve yönetim süresi, ekonomisi gibi konularda araflt›rma
çal›flmalar›n bafllanmal›d›r.

• Türkiye’nin biyokütle potansiyeli belirlenmelidir.
• Konuyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtd›fl›nda çal›flan kifli, kurum ve

kurulufllarla ba¤lant› kurarak, bilgi al›flveriflinde bulunulmal›d›r.
• Baltal›k ormanlar›n yönetim süreleri bu amaca en uygun olacak biçimde

b e l i r l e n m e l i d i r .
• Halk› ve özel sektörü özendirmek amac›yla, tar›m arazilerinde bir enerji

orman› örnek iflletmesi kurulmal› ve bu örnek yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
• Biyokütleden elektrik enerjisi elde etmeyi özendirmek ve yayg›nlaflt›rmak

amac›yla, Türkiye’nin mefle baltal›klar›n›n yo¤un olarak bulundu¤u yörelerinden
birinde örnek bir iflletme kurulmal›d›r. Bu tür örnek iflletmeler, devlet ya da özel
sektörce kurulabilir.

Enerji ormanlar›n›n finansman› ise flunlar› içerebilir:
• D›fl kaynakl› projeler,



• Enerji orman› fonu kurulmas›,
• Fosil yak›t kullanan büyük sanayi iflletmelerinin ve çimento üreticilerinin

enerji ormanlar›na yat›r›m yapmalar›n›n ya da üretimleri oran›nda bu fona
katk›da bulunmalar›n›n sa¤lanmas›,

• Orman Bakanl›¤›’n›n a¤açland›rma bütçesinin art›r›lmas›.
3.4.3.8. Politika Önerileri
Yenilenebilir enerji kaynaklar› kullan›m›n›n art›r›lmas› için baz› önlemler

al›nmas› gereklidir. Öncelikle, enerji politika, program ve projeksiyonlar›nda bu
kaynaklara yer verilmesi önem tafl›maktad›r. Bunun d›fl›nda, yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan üretilen elektri¤in sat›n al›nmas›yla ilgili düzenlemelerin
getirilmesi de olumlu bir etkide bulunacakt›r. Yasal düzenlemeler yap›l›rken, bu
kaynaklar›n en az›ndan bafllang›çta özendirmeye gereksinim duyabilece¤i
dikkate al›nmal›d›r. Öte yandan, bu kaynaklar›n teknolojik geliflmelerinin
sürdü¤ü de düflünülerek, AR-GE çal›flmalar›n›n yo¤unlaflt›r›lmas› ve bu
konularda sanayi, üniversite, devlet iflbirli¤inin gelifltirilmesi üzerinde
durulmal›d›r. 

Türkiye’nin yeterli düzeyde bir yenilenebilir enerji hedefine ulaflabilmesi
için, afla¤›da noktalar›n dikkate al›nmas› önerilebilir:

• Enerji planlar›na yenilenebilir enerjiler için uzun vadeli hedeflerin
k o n u l m a s › ,

• Enerji sektörüne iliflkin kararlar al›n›rken, tüm enerji seçeneklerinin neden
oldu¤u toplumsal maliyetlerin, ekonomik yap›labilirlik çal›flmalar›nda hesaba
kat›lmas›. 

Günefl, rüzgar, jeotermal, küçük ölçekli hidroelektrik ve biyokütle enerjileri,
Türkiye için potansiyeli olan yenilenebilir enerjilerdir. Bu kaynaklardan enerji
üretiminin ve kullan›m›n›n art›r›lmas›na yönelik bafll›ca politika ve önlemler
fl u n l a r d › r :

• Yenilenebilir enerji kaynaklar› potansiyelinin saptanmas›,
• Bu potansiyel do¤rultusunda yenilenebilir enerji planlar› haz›rlanmas› ve

hedefler konmas›,
• Ç›kar›lacak yasa ve düzenlemelerle yenilenebilir enerji sektörünün önünün

a ç › l m a s › ,
• Öncelikli teknolojilerin ve AR-GE alanlar›n›n belirlenmesi,
• Bu alanlardaki AR-GE ve teknoloji gelifltirme etkinlikleri için devlet deste¤i

s a ¤ l a n m a s › ,
• Bu alanlardaki üreticilerin di¤er enerji sektörleri üreticileriyle rekabet

edebilirli¤i için, üretim özendiricilerinin (örne¤in, vergi iadesi ve
taksitlendirmesi, altyap› yat›r›mlar› için faizsiz ya da düflük faizli krediler vb.)
s a ¤ l a n m a s › ,

• Bu sistemlerle üretilecek enerjinin tüketimini özendirecek ve tüketiciyi
koruyacak mevzuat›n (standart, sertifika, yönetmelik vb.) ç›kar›lmas›,

• Bu tür sistemlerin ürün ve bileflenleri için uluslararas› standartlarla uyumlu
ulusal standartlar›n gelifltirilmesi,



• Devlete ait ve devletçe iflletilen tesislerde tercihli kullan›m›,
• Hükümetlerle flirketler aras›nda "gönüllü programlar"›n gündeme

getirilmesi 
• Pazar oluflturulmas›na yönelik olarak:
- Bireysel kullan›mlar için altyap› ve da¤›t›m a¤›n›n oluflturulmas›;
- Tüketicilerin yapacaklar› altyap› yat›r›mlar›n›n kredilerle özendirilmesi;
- Bireysel üreticilerin ürettikleri kullan›m fazlas› elektri¤i flebekeye

tüketilen elektrik fiyat›ndan satabilmesini sa¤layacak teknik altyap›n›n ve
mevzuat›n oluflturulmas›,

• Yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin flebekeye verilmesini
düzenleyen mevzuat›n ve standartlar›n oluflturulmas›,

• Tan›t›m, gösterim, e¤itim ve kamuyu bilgilendirme projeleri ile örnek
u y g u l a m a l a r .

3.4.4. Yeni ve Temiz Teknolojiler
3.4.4.1. Elektrik Sektörü
Enerji talebinin karfl›lanmas›nda, olanakl› oldu¤u ölçüde yerli kaynaklar›n

kullan›lmas› Türkiye’nin enerji politikalar›nda yer alan önemli ilkelerden biridir.
Bu çerçevede, Türkiye’de bol ve yayg›n bulunan yerli linyitlerin elektrik
üretiminde önemli bir yer tutmas› ve gelecek y›llarda da önemini koruyacak
olmas›, kömür kullan›m›nda, geleneksel termik santrallere göre daha az CO2

salan verimli ve geliflmifl teknolojilerin uygulanmas›n› dikkate de¤er k›lmaktad›r.
Bu nedenle son y›llarda, Türkiye’de kurulacak olan linyite dayal› enerji üretim
tesislerinde, ülke koflullar›na ve yerli linyitlerin kalitesine en uygun olan,
dünyada ticari de¤eri kan›tlanm›fl ve ekonomik aç›dan maliyet-etkin
teknolojilerin belirlenmesi önem kazanm›flt›r.

3.4.4.2. Fosil Enerji Kaynaklar›
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m› henüz çok zay›f

oldu¤undan, enerji üretiminde fosil yak›tlar, özellikle de kömür kullan›lmak
zorundad›r. Türkiye’nin 8,3 milyar ton linyit ve alt bitümlü kömürü ve yaklafl›k
1,1 milyar ton taflkömürü bulunmaktad›r. Bu yüzden Türkiye, gerek elektrik
üretimi gerek ›s›nma amac›yla y›lda yaklafl›k 65 milyon ton kömür kullanmak
için, temiz teknolojiler gelifltirmek ve uygulamak zorundad›r. Yerli kömürler ›s›l
de¤eri düflük ve yüksek kükürt içerikli kirli kömürler oldu¤undan, sal›m denetimi
(baca tesisleri) ve yakma teknolojileri aç›s›ndan, çevre kirlili¤inin en aza
indirilmesi için yat›r›ma gerek duyulmaktad›r. Bunun için gerekli olan maddi ve
teknolojik olanaklar, geliflmifl ülkelerle iflbirli¤i ve/ya da ortak projeler yoluyla
sa¤lanabilir. Bu tür iflbirliklerinin ve ortak projelerin desteklenmesi önem
tafl›maktad›r. 

3.4.4.3. AR-GE ve Proje Destekleri
Türkiye’de son 10 y›lda, devlet kurum ve kurulufllar› ile üniversiteler d›fl›nda,

yeni ve temiz teknolojiler konusunda etkinlik gösteren sivil toplum kurulufllar›
da kurulmaya bafllam›flt›r. Bunlardan biri olan Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›
(TTGV), kuruldu¤u günden bu yana ana etkinlik olarak, sanayi kurulufllar› ile



yaz›l›m flirketlerinin teknoloji gelifltirme projelerine mali destek sa¤lamaktad›r.
Desteklenen etkinlikler, firma taraf›ndan, bilgi birikimi firmada kalacak biçimde
gerçeklefltirilen teknolojik ürün ve süreç yenili¤i projeleridir. Altyap› ya da
üretim yat›r›m›na dayal› projeler ile üniversite ve araflt›rma kurumlar› taraf›ndan
sunulan projeler bu destek kapsam› d›fl›ndad›r. TTGV bugüne de¤in toplam 240
teknoloji gelifltirme projesine yaklafl›k 95 milyon ABD Dolar› tutar›nda destek
sa¤lam›flt›r. Proje tutar›n›n en çok % 50’si kadar destek sa¤land›¤› ve geriye
kalan miktar sanayi kurulufllar›nca karfl›land›¤›na göre, bugüne de¤in TTGV’nin
katk›lar›yla ülke genelinde yaklafl›k 195 milyon ABD Dolar› tutar›nda AR-GE
hacmi yarat›lm›flt›r.

TTGV bugüne de¤in, "Ozon Tabakas›n› ‹ncelten Maddelerin (OT‹M)
Giderilmesi Projesi" kapsam›nda, so¤utma, köpük çözücü aerosol ve tar›m
sektörlerinde, 27 projeye 14,8 milyon ABD Dolar› tutar›nda destek sa¤layarak,
ilgili sektörlerde OT‹M alternatifi maddelere ve yeni teknolojilere geçifle katk›da
bulunmufltur. Desteklenen bu projelerle, Türkiye’de OT‹M tüketiminin % 70'i
g i d e r i l m i fl t i r .

Türkiye’de yeni ve temiz teknolojilerin gelifltirilmesi ve kullan›lmas› için,
afla¤›daki alanlarda ivedilikle AR-GE çal›flmalar›na bafllanmas› önerilmektedir:

• Elektrikli tafl›t teknolojileri: Güç elektroni¤i anahtarlar› ve devreleri,
elektrik motorlar› denetimi, tafl›t denetim sistemi vb.;

• Yak›t pili ve hidrojen teknolojileri;
• Enerji depolama teknolojileri: Akü/batarya enerji depolama sistemleri (k›sa

vadede kurflun asit bataryalar, orta vadede nikel metal hidrür bataryalar, uzun
vadede lityum-iyon bataryalar), üstüniletken magnetik enerji depolama sistemi,
so¤utma sistemleri, güç elektroni¤i, magneto-dinamik enerji depolama sistemi,
süper s›¤açlar.

3.4.4.4. Uluslararas› Projeler
TÜB‹TAK-Marmara Araflt›rma Merkezi Enerji Sistemleri ve Çevre Araflt›rma

Enstitüsü’nde, uygulamaya yönelik üç uluslararas› proje yürütülmektedir:
1) Kara elektrikli platformlarda kullan›lan yak›t pili benzetimi,
2) Ergimifl karbonatl› yak›t pili gelifltirme,
3) PEM yak›t pili reformer benzetimi.
3.4.5. Tar›m ve Ormanc›l›k
3.4.5.1. Türkiye’de Arazi Kullan›m›
Türkiye 77.797.127 ha (779.452 km2) alan›yla genifllik bak›m›ndan

dünyan›n 34. büyük ülkesidir. Asya ve Avrupa k›talar› aras›nda yer alan ülke,
co¤rafi bak›mdan büyük farkl›l›klar göstermektedir. Kendine özgü bu co¤rafi ve
topografik farkl›l›klar da iklimi, bitki örtüsünü, nüfusu ve sosyo-ekonomik yaflam›
e t k i l e m e k t e d i r .

Çok çeflitli yeryüzü flekillerinin, özellikle de yüksek platolar ve da¤l›k arazilerin
bulundu¤u Türkiye’de ortalama yükseklik yaklafl›k 1.130 m’dir. Arazinin yaklafl›k
yar›s›nda e¤im % 40 ya da üzerindedir. Orman rejimine giren toplam orman
kayna¤› 20,7 milyon ha’d›r. E¤imli alanlardaki tar›ma elveriflli olmayan ama tarla



tar›m›nda kullan›lan arazilerin teraslama vb. çal›flmalarla topra¤› koruyucu bitkisel
üretime ve meraya dönüfltürülmesi planlanmaktad›r. 1950’lerde 37,8 milyon ha
olan mera ve çay›rlar, 1990’larda yaklafl›k 21-22 milyon ha’ya gerilemifltir. Çay›r
ve mera alanlar›ndaki bu daralman›n sonucunda art›fl gösteren afl›r› otlatma
orman tahribine ve erozyona yol açm›flt›r. Bu yüzden var olan çay›r/mera arazileri
kesinlikle korunmal›; uygun ekoloji ve toprak koflullar›nda yapay meralar
art›r›lmal›d›r. Tümüyle erozyona aç›k hale gelen ve verimsizleflen arazilerde ise,
tek ve çok y›ll›k, enerji amaçl› tar›m ve ormanc›l›k yap›lmal›d›r. 

Türkiye’de ifllenebilir toplam tar›m arazisi 26,3 milyon ha olarak
belirlenmifltir ‹fllenebilir topraklar›n % 49’unda orta, % 8’inde ise fliddetli
erozyon tehlikesi vard›r. Öteki alternatifler düflünülmeden, tar›m d›fl› sektörlerin
gereksinim duydu¤u sanayiye (örne¤in, tu¤la, kiremit, çanak, çömlek vb. için)
hammadde sa¤lamak ve kentsel geliflim alanlar› oluflturmak için tar›msal üretim
potansiyeli yüksek 1. ve 2. s›n›f verimli topraklar›n seçilmesi nedeniyle, yaklafl›k
5 milyon ha tar›m arazisi amaç d›fl› kullan›ma aç›lm›flt›r. 

Yanl›fl arazi kullan›m›, de¤iflik amaçlara yönelik uygulamalarla gittikçe
artmaktad›r. 1-4. s›n›f arazilerdeki yaklafl›k 172.000 ha arazi, yerleflim ve sanayi
alan› olarak kullan›lmaktad›r. Özellikle son 20 y›l boyunca tar›m alanlar›n›n
yerleflimler ile ticaret ve sanayi tesislerince iflgal edilmesi büyük ivme kazanm›flt›r.
Bu durum tar›mda verimi azalt›rken, ayn› zamanda sel ve taflk›nlar› da art›rm›flt›r.

Sanayileflmeye ve kentleflmeye ba¤l› olarak geliflen bu olumsuzluklar›n yan›
s›ra, temel toprak ve su yasalar›n›n ç›kar›lamam›fl olmas›, ormanc›l›kla ilgili yasal
düzenlemelerin yetersizli¤i ve baz› yeni yasal düzenlemeler de toprak, su ve
orman kaynaklar›n›n yok olmas›na yol açmaktad›r. 

3.4.5.2. Ormanc›l›k
Yaklafl›k 20,7 milyon ha orman alan›yla, Türkiye ormanca zengin bir ülke

de¤ildir. Günümüzde orman rejimine giren bu alan›n yaklafl›k yar›s› (% 52)
bozuk ormanlardan oluflmaktad›r. Türkiye, hem Akdeniz büyük iklim bölgesiyle
ba¤lant›l› iklim özellikleri, hem de yüksek ve enge-beli yeryüzü flekilleri
nedeniyle, ormans›zlaflmaya karfl› çok duyarl›d›r. Son y›llarda ormanlar›m›zda
art›fl gösteren toplu a¤aç kurumalar› ve böcek afetlerinin birincil nedeninin
kurakl›k ve asit ya¤murlar› oldu¤u yolunda güçlü bulgulara rastlanm›flt›r. Yaln›z
1993-94’te yaklafl›k 2 milyon m3 a¤aç varl›¤› böcek tahribat› nedeniyle
kesilmifltir. Bunun yan› s›ra, kurakl›¤a ba¤l› olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde,
kitlesel boyutlarda olmasa da, gözle görülür a¤aç kurumalar› gözlenmektedir.
Ayr›ca, a¤açlar›n zay›f düflmesi, ormanlar›n f›rt›na, kar, ç›¤ ve benzeri abiyotik
etkilere karfl› direncini de düflürmekte, bunun sonucunda a¤açlarda devrik ve
k›r›k miktar› artmakta, orman›n bünyesi di¤er zararl›lara karfl› dayan›ks›z hale
gelmektedir. Bu olumsuz etkiler ormanlar›m›z›n biyolojik çeflitlili¤ini, gen
rezervlerini ve karbon tutma kapasitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

3.4.5.2.1. A¤açland›rma ve Erozyon Denetimi
Türkiye’de a¤açland›rma ve erozyon denetimi çal›flmalar› Orman Bakanl›¤›

A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü¤ü’nce (AEKGM)



yürütülmektedir. 2001 sonuna de¤in; orman içi ve d›fl› a¤açland›rmalar, yeflil
kuflak a¤açland›rmalar› ve çeflitli kurum ve kurulufllar›n katk›s›yla gerçeklefltirilen
hat›ra orman› a¤açland›rmalar› sonucunda, toplam 2.900.865 ha a¤açland›rma
gerçeklefltirilmifltir. Yedinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› döneminde, 250.000 ha
plan hedefine karfl›l›k, 165.925 ha program verilebilmifl ve 165.923 ha
a¤açland›rma yap›lm›flt›r. Gerek programlanan›n gerek gerçekleflmenin düflük
düzeyde kalmas›n›n ana nedeni, bu plan dönemindeki finansman yetersizli¤idir. 

1995 tarih ve 4122 say›l› Milli A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik
Kanunu, topluma ve baz› kurum ve kurulufllara a¤açland›rma yapmak
yükümlülü¤ü getirmenin yan›nda, AEKGM’ce yap›lacak a¤açland›rma ve erozyon
denetim çal›flmalar› için, A¤açland›rma Fonu’na kaynak yaratmay› da
hedeflemifltir. Bu dönemde, yanan orman alanlar›n›n a¤açland›r›lmas›na da büyük
önem verilmifltir. Ayr›ca, kifli, kurum ve kurulufllar›n adlar›yla an›lan bir orman
oluflumu sa¤layarak, toplumda a¤aç ve orman sevgisini yaymak amac›yla bafllat›lan
‘Hat›ra Orman›’ uygulamas› yayg›nlaflm›flt›r. 1999 sonuna de¤in, hat›ra
ormanlar›n›n oluflturulmas›na toplam 92.300 kifli ile çeflitli kurulufllar kat›lm›fl, bu
etkinliklere kat›lanlar ad›na 5.650 ha alanda 6.300.000 fidan dikilmifltir.

A¤açland›rma çal›flmalar›na yöre köylüsünün kat›l›m›n›n sa¤lanmas›n›n
önemi nedeniyle, 1998’de a¤açland›rma alanlar›n›n köy tüzel kiflilikleri
taraf›ndan, bedeli karfl›l›¤›nda korunmas› uygulamas› bafllat›lm›flt›r. Bu amaçla,
55 köyde 16.437 ha alan›n korunmas›, yap›lan bir protokol çerçevesinde köy
tüzel kiflilikleri taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Bu yaklafl›m çerçevesinde 2001
sonuna de¤in 166.837 ha orman alan›n›n korunmas› 583 köy tüzel kiflili¤ine
verilmifltir. Orman içi mera ›slah çal›flmalar› ise, 2001 y›l› sonunda 94.037 ha’ya
ulaflm›flt›r. 

3.4.5.2.2. ‹ç Kaynakl› Projeler
Orman Bakanl›¤›’n›n kendi kaynaklar›yla gerçeklefltirdi¤i ve halen sürmekte

olan çok say›da a¤açland›rma, erozyon denetimi, kumul denetimi, mera ›slah› ve
otland›rma projesi bulunmaktad›r. Bu projelerin en iyi bilineni, 10 Milyar Mefle
Tohumu Projesi’dir. Orman Bakanl›¤› ile Türkiye Erozyonla Mücadele ve
A¤açland›rma (TEMA) Vakf› aras›nda Haziran 1998’de imzalanan bir protokol
çerçevesinde, TEMA Vakf› taraf›ndan daha önce fiubat 1998’de bafllat›lm›fl olan
10 Milyar Mefle Tohumu Ekimi Projesi’nin eflgüdümü Orman Bakanl›¤›’na
verilmifltir. Söz konusu protokol çerçevesinde, 2000 y›l› sonuna de¤in 3.431 ha
alanda mefle ekimi gerçeklefltirilmifltir. 

Projeli yeflil kuflak çal›flmalar› ise, ilk kez 1980’li y›llar›n bafl›nda Ankara'da
yap›lm›flt›r. Hava kirlili¤inin artmas›, plans›z kentleflme, su alanlar›n›n tortullarla
dolmas› ve artan nüfusla birlikte yeflil ortama duyulan özlem vb. nedenler bu tür
etkinliklerin itici gücünü oluflturmufltur. Ankara’daki yeflil kuflak a¤açland›rma
çal›flmalar›n›n k›sa sürede olumlu sonuç vermesi üzerine, 32 ilde daha bu
uygulama bafllat›lm›flt›r. Yeflil kuflak a¤açland›rma çal›flmalar› sonucunda, 2000
y›l› sonuna de¤in toplam 121.896 ha alanda a¤açland›rma yap›lm›flt›r.



3.4.5.2.3. D›fl Kaynakl› Projeler
Do¤u Anadolu Su Havzas› Rehabilitasyon Projesi, k›rsal yoksulluk ve do¤al

kaynaklar›n bozulmas› sorunlar›n› ele almak üzere, Dünya Bankas›’n›n kredi
deste¤iyle yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 110 milyon ABD Dolar›’d›r;
bunun 77 milyon ABD Dolar› Dünya Bankas›’ndan sa¤lanm›flt›r. Ormanc›l›k
etkinlikleri projenin % 60’›n› oluflturmaktad›r. Proje, erozyonu azaltma ve toprak
verimlili¤ini art›rma yoluyla, küçük havzalarda mera ve ormanc›l›k etkinlikleri ile
tar›msal etkinlikleri iyilefltirmeyi ve sürdürebilir k›lmay› amaçlam›flt›r.
Ormanc›l›k çal›flmalar›nda ise, köylüye karfl›n de¤il, köylüyle birlikte çal›flmay›
amaçlayan kat›l›mc› bir projedir. Eylül 2001 sonuna de¤in, proje kapsam›nda
toplam 62.272 ha alanda "Toprak Muhafaza A¤açland›rmas›", 19.282 ha alanda
mera ›slah› ve 2.240 ha alanda mefle rehabilitasyon çal›flmas› yap›lm›flt›r.

3.4.5.2.4. A¤açland›rma ve Erozyon Denetim Politikalar›
C O2 sal›mlar›n›n azalt›lmas›nda önemli bir rol oynayan ormanlar, do¤al

nedenlerden çok insan etmeni yüzünden tahrip olmaktad›r. Bu bozulmay›
ortadan kald›rabilmek için, orman alanlar›nda yaflayan insanlar›n etkin kat›l›m›n›
sa¤layacak bütüncül projeler uygulanmal›d›r. Bu çerçevede, do¤al kaynak
tahribat›yla birlikte ormans›zlaflman›n yaratabilece¤i zararlar konusunda halk
bilinçlendirilmelidir. Bunun yan› s›ra, sivil toplum kurulufllar› desteklenmeli ve
ormans›zlaflman›n getirece¤i sonuçlar hakk›nda bilgilendirilmelidir. Atmosferde
CO2 birikiminin azalt›lmas›na önemli oranda katk› sa¤layan orman alanlar›n›n
art›r›lmas› için, gerekli ve yeterli düzeyde finansman kayna¤› sa¤lanmal›d›r.

Türkiye’de, 2.240.000 ha a¤açland›rma, 2.614.000 ha erozyon denetimi ve
425.500 ha mera ›slah çal›flmas› olmak üzere, Orman Bakanl›¤›’nca ele al›nmas›
gerekli toplam potansiyel alan 5..279.500 ha’d›r. Bu alanlar›n ormanlaflt›r›lmas›
ya da verimli meralar haline dönüfltürülmesi halinde, mevcut ormanlar›n
korunmas› kolaylaflacak ve orman alanlar›n›n artmas›yla birlikte atmosferdeki
insan kaynakl› fazla karbonun tutulmas› için daha fazla yutak
oluflturulabilecektir. 

3.4.5.3. Tar›m
C H4 ve N2O sal›mlar›n› azaltmak ya da denetim alt›na almak amac›yla, Tar›m

ve Köyiflleri Bakanl›¤›'nca yap›lmas› önerilen çal›flmalar ve uygulamalar afla¤›da
ö z e t l e n m i fl t i r :

C H4 sal›mlar› için:
• Kolay sindirilebilen tane yemlerin kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›, bu

amaçla e¤itim ve ö¤retim programlar› düzenlenmesi;
• Kurutulmufl, sindirimi zor yemler yerine, ‘silaj’ yemlerin üretim ve

kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›;
• Yayg›n hayvanc›l›k yerine, yo¤un hayvanc›l›¤›n›n gelifltirilmesi, et ve süt

verimi yüksek hayvan yetifltiricili¤inin desteklenmesi (Bu, ayn› zamanda hayvan
say›s›nda azalmaya yol açarak CH4 sal›mlar›n›n da azalmas›na neden olacakt›r.);

• Hayvansal gübrelerin kat› depolama sistemleri, kurutma sistemleri (kuru
depolama), di¤er bitkisel at›klarla kar›flt›r›lmas› ve otlak gibi genifl alanlara



serpilmesi konular›n›n çiftçi düzeyindeki uygulamalarla desteklenmesi;
• Gübreye dayal› biyogaz enerji üretim sistemlerinin araflt›r›lmas› ve

uygulama alanlar›n›n saptanmas›;
• Sulama teknolojilerinin gelifltirilmesi, su derinli¤inin ayarlanmas› ve

akaçlama sistemlerinin gelifltirilmesi yoluyla, çeltik yetifltirilmesinden
kaynaklanan metan sa1›mlar›n›n azalt›lmas›;

• Çeltik tarlalar›nda toprak çözümlemelerinin düzenli olarak yap›lmas› ve
organik gübre kullan›m›n›n bu sonuçlara dayanarak düzenlenmesi;

• Tah›l üretimi sonras›nda toprak üzerinde kalan bitkisel at›klar›n ve özellikle,
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›'nca da yasaklanm›fl olan, an›z yak›lmas›n›n engellenmesi.

N2O sal›mlar› için:
• Gübre kullan›m›ndaki geliflmeleri izlemek,
• Düflük sal›ml› gübre yönetim sistemlerinin gelifltirilmesi,
• Bitkilerin azot gereksinimini belirlemek için toprak çözümlemelerinin

y a p › l m a s › ,
• Toprakta azot tutan ürünlerin belli dönemlerde yetifltirilmesinin

yayg›nlaflt›r›lmas›. 
Türkiye’de tar›m alanlar›n›n korunmas›, gelifltirilmesi ve tar›m-çevre iliflkileri

aç›s›ndan tar›m sektöründeki eksiklikler ve baflar›s›zl›klar afla¤›daki gibi
ö z e t l e n e b i l i r :

• Topra¤› koruyarak verimli k›lmaya yönelik yasal düzenlemelerin olmamas›
ve tar›m arazilerinin amac› d›fl›nda kullan›lmas› yüzünden, ekilebilir alanlar›n
azalmas› ve buna karfl› etkili bir politikan›n yürütülememesi;

• Tar›msal girdi ve ürün fiyatlar›n›n sektör aleyhine geliflmesi ve buna ba¤l›
olarak üretimin ekonomik olmaktan ç›kmas›;

• Tar›m Ürün Sigortalar› Yasas›’n›n yürürlü¤e girmemesi nedeniyle, ürünleri
çeflitli do¤al afetlerden zarar gören çiftçilerin söz konusu zararlar›n›n
karfl›lanamamas› sonucunda, tar›msal etkinlikten uzaklaflmalar›;

• Su ve toprak yasalar›n›n ç›kar›lamam›fl olmas› ve konuyla görevli uzman
nitelikli ve sorumlu bir kamu kuruluflunun bulunmamas› yüzünden, y›llard›r
süren sorunlara yasal bir çözüm getirilememesi;

• Azotlu gübre kullan›m›n›n denetim alt›na al›namamas› ve toprak
çözümlemesine ba¤l› gübrelemenin sa¤lanamamas›;

• Çiftçilere yönelik e¤itim çal›flmalar›na ve an›z bozma makinelerinin
kullan›lmas›n›n özendirilmesine karfl›n, an›z yak›lmas›n›n önlenememesi.

Geçen 10 y›ll›k dönemde, baflar› sa¤lanm›fl konular ise flöyle özetlenebilir: 
• Çeltik üretiminde kesik sulama sistemiyle topra¤›n batakl›k özelli¤i

kazanmas›na izin verilmemekte ve bu konuda yay›m çal›flmalar›
s ü r d ü r ü l m e k t e d i r .

• Türkiye’nin hayvan varl›¤›nda yerli ›rk hayvanlar›n say›s› gittikçe azalmakta,
bunlar›n yerini kültür ›rk› ve melez hayvanlar almaktad›r.

• Özellikle d›fl talepteki art›fla ba¤l› olarak, ekolojik tar›m ve örtü alt› tar›mda
göreli bir geliflme sa¤lanm›flt›r. 



3.4.5.4. Otomotiv Sektörü
Türkiye otomotiv sanayisi, AB Motorlu Araç Teknik Mevzuat›’na büyük ölçüde

uyum sa¤lam›flt›r. AB’dekilere benzer sonuçlar›n elde edilmesi için, Türkiye’de
gelifltirilecek olan kapsaml› bir politika afla¤›da belirtilen bileflenleri içermelidir:

• ‹leri motor teknolojisinin gerektirdi¤i daha iyi yak›t kalitesinin ülke
çap›nda tüketiciye sunulmas›,

• Karayolu altyap›s›n›n gelifltirilmesi,
• Etkin flehir içi trafik yönetimi,
• Trafikteki can ve mal güvenli¤ini tehdit eden ve sal›m aç›s›ndan daha çok

kirletici olan, belirli bir yafl›n üzerindeki araçlar›n trafikten çekilmesi için teflvik
ve kolayl›klar getirilmesi,

• Daha iyi bir sürücü e¤itimi,
• Daha etkin dönemsel araç muayene sisteminin kurulmas›.
3.5. D›fl Finansman Kaynaklar› ve Projeler 
3.5.1. D›fl Finansman Olanaklar›
Türkiye’nin uluslararas› piyasalardan sera gaz› sal›mlar›n›n azalt›lmas›na

yönelik projeler için sa¤layabilece¤i kredi ya da hibe kaynaklar› konusunda
henüz ayr›nt›l› bir çal›flma bulunmamaktad›r. Böyle bir çal›flman›n yap›labilmesi
için, öncelikle konunun siyaset gündemine tafl›nmas› ve Türkiye’nin kalk›nma
öncelikleri aras›nda bu konunun öneminin belirlenerek, bu amaçla yap›lmas›
gereken yat›r›mlar›n maliyetine iliflkin tablonun ortaya konmas› gerekmektedir.
Ayr›ca, yabanc› kaynak aray›fl›na ç›k›lmas› için, bu alanda ne tür somut projeler
haz›rlanabilece¤inin bilinmesinde de yarar vard›r. Bu çerçevede, kaynak
gereksinimi ortaya konarak ve gerekli projelendirme çal›flmalar› yap›larak
DPT’nin haz›rlad›¤› y›ll›k yat›r›m programlar›nda yer almas› durumunda, kamu
kurum ve kurulufllar› do¤rudan kendilerinin gerçeklefltirecekleri projeler ya da
arac›l›k edecekleri özel sektör projelerinin finansman› için, uluslararas›
kurulufllardan, hükümetlerden ve ticari bankalardan kaynak sa¤lamak için
yönelik giriflimde bulunabilecektir.

Dünya Bankas› yönetimindeki fonlardan sa¤lanan hibeyle 1999’da Enerji ve
Çevre konulu bir çal›flma gerçeklefltirilmifltir. Ard›ndan, bu çal›flma kapsam›nda
ele al›nmas› önerilen konular aras›ndan 7’si üzerinde, gene Dünya Bankas›
yönetimindeki bir Japon Hükümeti hibesiyle çal›flmalar yürütülmektedir. Bunlar
aras›nda yer alan Enerji Modellemesi ve Enerji Talebi Tahmini ç a l › fl m a l a r › n › n
Türkiye’de gerçeklefltirilmesi gereken yat›r›mlar›n boyutu hakk›nda bir fikir
vermesi beklenmektedir. 

Öte yandan, Dünya Bankas› kredisiyle Haziran 2003’te bafllayacak olan Ü l k e
Yard›m Stratejisi kapsam›nda, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklar›yla enerji
üretimini özendirmek amac›yla, gerçeklefltirilmesi olas› özel sektör projelerine
arac› kurum ve kurulufllar yoluyla uygun koflullu kredi aktar›lmas›n› öngören bir
proje kredisinin sa¤lanmas› gündemdedir. Kesin rakam henüz belli olmamakla
birlikte, Dünya Bankas›’ndan bu amaçla 200 milyon ABD Dolar› dolay›nda bir
kredi sa¤lanabilece¤i öngörülmektedir.



Ayr›ca, Türkiye’nin haz›rlad›¤› ve AB’ye tam üyelik süreci içinde k›sa ve orta
vadede gerçeklefltirilmesi öngörülen yükümlülükleri içeren AB Müktesebat›n›n
Üstlenilmesine ‹liflkin Türkiye Ulusal Program›’n›n "Çevre" bafll›¤› alt›ndaki "Hava
Kalitesi" bölümünde, k›sa vadeli yükümlülükler aras›nda, hava kirleticileri ve sera
gaz› sal›m envanterlerinin ç›kar›lmaya bafllanmas› ve hava kalitesi yönetimi için
programlar›n gelifltirilmesi öngörülmektedir. Orta vadeli yükümlülükler aras›nda
da, sera gaz› sal›mlar›n›n azalt›lmas› için programlar›n oluflturulmas›na yer
v e r i l m e k t e d i r .

AB kaynakl› hibeler Ulusal Program öncelikleri dikkate al›narak
sa¤lanmaktad›r. Bu kapsamda, söz konusu alanlar›n desteklenmesi durumunda,
bu alanlarda oluflturulabilecek projelerin AB’den sa¤lanacak hibelerden ya da
AB’nin çevreyle ilgili programlar›ndan finanse edilmesi olanakl› olabilmektedir.
Bunlar›n d›fl›nda, Avrupa Yat›r›m Bankas› kaynaklar›ndan da finansman
s a ¤ l a n a b i l m e k t e d i r .

3.5.2. Ortaklafla Uygulanan Etkinlikler
Türkiye’nin ‹DÇS’ye Ek I ülkesi olarak taraf olma süreci tamamland›¤›nda,

‹DÇS’nin taraflar›n yükümlülüklerini düzenleyen 4. maddesi uyar›nca, Ek I
taraflar›ndan biri ya da birkaç›yla birlikte ‘ortaklafla uygulanan bir etkinlik’
Türkiye’de gerçeklefltirilebilecektir. Bu aflamada, konunun tüm yönlerinden
sorumlu olabilecek kurum ve kurulufllar›n bir an önce belirlenmesi ve yasal
düzenleme gereksinimlerinin karfl›lanmas›, ivedilikle dikkate al›nmas› gereken
konular olarak öne ç›kmaktad›r.

Sera gazlar›n› azaltmaya ve/ya da denetim alt›na almaya yönelik önlemlerin
uygulanmas›nda, teknoloji transferi ve ‹DÇS kapsam›nda ortaklafla uygulanan
etkinlikler (ya da ortak uygulama projeleri) aç›s›ndan Türkiye için öncelikli
olabilecek alanlar ve olas› proje konular› flunlar olabilir:

• Arazi kullan›m›, arazi kullan›m› de¤iflikli¤i ve ormanc›l›k (LULUCF),
• Yüksek verimli kazan teknolojileri,
• Kojenerasyon teknolojileri,
• Is› geri kazan›m sistemlerinde ileri teknoloji uygulamalar›,
• Yap›larda enerji verimlili¤ine yönelik ileri teknolojiler,
• Enerji yönetim sistemleri,
• Sanayide enerji verimlili¤inin art›r›lmas›,
• Konut ve ticaret sektörlerinde enerji tasarrufu,
• Enerji verimli üretim teknolojileri,
• Elektrik iletim ve da¤›t›m›ndaki kay›plar›n azalt›lmas›,
• Ak›flkan yatakta yakma teknolojileri,
• Yak›t hücreleri gibi ileri enerji çevrim sistemleri,
• Yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelik projeler ve AR-GE çal›flmalar›.
3.5.2.1. Yutak Projeleri
Türkiye, ormanlaflt›rma, yeniden ormanlaflt›rma, biyokütle, sürdürülebilir

orman yönetimi vb. konular›nda, uluslararas› iflbirli¤i, ortak proje ve finansman
sa¤lanmas› için, ‹DÇS kapsam›ndaki ‘ortaklafla yürütülen proje etkinlikleri’ ile



Kyoto Protokolü esneklik mekanizmalar› kapsam›ndaki "Temiz Kalk›nma
Mekanizmas›" (TKM) ve "Ortak Uygulama Projeleri"nden yararlanma yoluna
gidebilir. Bu noktada, ‹DÇS’nin Temmuz 2001 tarihli Bonn Anlaflmas›’ n › n ,
özellikle tar›m, çay›r/mera ve ormanc›l›k konular›na iliflkin kararlar› yararl›
olabilir (Türkefl, 2001b). Bu anlaflmaya göre, ormanlaflt›rma ve yeniden
ormanlaflt›rma, taraflar›n birinci yükümlülük döneminde TKM kapsam›nda
kullanabilecekleri tek elveriflli LULUCF projeleri olacakt›r. Ayr›ca, orman
yönetimi, tar›m arazisi yönetimi, otlak yönetimi ve yeniden bitkilendirme,
LULUCF ile ilgili madde kapsam›ndaki en elveriflli etkinlikler olarak kabul
edilmifltir. 

‹klim de¤iflikli¤inin orman ekosistemleri üzerindeki olas› olumsuz etkilerinin
en aza indirilmesi, bu etkilere uyum sa¤lanmas› ve karfl› önlemler al›nmas›,
orman varl›¤›n›n ve buna ba¤l› olarak su ve topra¤›n korunmas› için, özellikle AB
üyesi ülkelerle iflbirli¤i ve ortak çal›flmalar yap›labilir. Bu çerçevede, söz konusu
ülkeler taraf›ndan yürütülen AR-GE çal›flmalar› ile gözlem amaçl› a¤lara kat›l›m
sa¤lanabilmelidir. 

3.6. Sonuç ve Öneriler
29 Ekim-6 Kas›m 2001’de Fas’›n Marakefl kentinde yap›lan ‹DÇS 7. Taraflar

Konferans›’nda, daha önce Lahey Konferans›’nda al›nan karar uyar›nca,
Türkiye’nin, özel koflullar› dikkate al›narak kendisine baz› kolayl›klar sa¤lanmas›
kofluluyla, Ek II’den ç›karak ‹DÇS’ye bir Ek I ülkesi olarak taraf olma iste¤i kabul
edilmifltir. Bu nedenle, Türkiye’nin ‹DÇS’den kaynaklanan yükümlülüklerini
yerine getirmek için, yasal önlemler ile çok sektörlü/çok kullan›c›l› programlar›
da içeren uygun politikalar›, kendi önceliklerini ve koflullar›n› dikkate alarak bir
an önce belirlemesi gerekmektedir.

1999’da Türkiye, kifli bafl›na CO2 sal›m› bak›m›ndan dünya ülkeleri aras›nda
75. s›rada yer almaktayd›. Enerji talebinde sürekli bir art›fl beklenmesine karfl›n,
2010 y›l›nda Türkiye’de kifli bafl›na CO2 sal›m miktar›n›n dünya ortalamas›n›n
biraz üzerinde, OECD ortalamas›n›n ise ancak % 40’› düzeyinde olaca¤›
ö n g ö r ü l m e k t e d i r .

Birincil enerji talebinin yaklafl›k % 70’ini ithalatla karfl›layan Türkiye’nin
do¤al gaz arz›nda ve taflkömürü ithalat›nda 2010 y›l›na kadar büyük bir art›fl
planlanmaktad›r. Enerji arz›ndaki bu ölçekte bir art›fl göz önüne al›nd›¤›nda,
Türkiye’nin CO2 sal›mlar›n› l990 y›l› düzeyine ya da alt›na indirmesi, olanaks›z
olmasa bile çok zor olacakt›r. Bununla birlikte, ETKB, en az›ndan CO2

sal›mlar›n›n art›fl h›z›n› azaltmak amac›yla çeflitli senaryolar üzerinde
ç a l › fl m a k t a d › r .

Enerjinin tasarrufu ve verimli kullan›m›yla ilgili etkinlikler ve çal›flmalar, yeni
ve yenilenebilir enerji teknolojileriyle birlikte, Türkiye’nin yararlanabilece¤i
politika araçlar›n›n ve teknolojik olanaklar›n bafl›nda gelmektedir. Enerji
tasarrufu çal›flmalar›, Türkiye’de bütün sektörlerde % 25’in üzerinde enerji
tasarrufu potansiyeli bulundu¤unu göstermektedir. Bu potansiyelin
gerçeklefltirilebilmesi için, mevcut enerji tasarrufu projelerinin h›zla



uygulanmas›, yeni projelerin yap›lmas›, enerji verimlili¤i proje ve yat›r›mlar›n›n
mali olarak özendirilmesi ve enerji verimlili¤i hizmet flirketlerinin Türkiye’de
yapabilecekleri etkinliklerin teflvik edilmesi gereklidir. Ayr›ca, Türkiye’de etkin
bir enerji verimlili¤i program›n›n uygulanabilmesi ve somut baflar›lar elde
edilebilmesi için, yetkili bir kurulufla ve etkili bir "Enerji Verimlili¤i Yasas›"na
gerek vard›r.

Türkiye’de geliflme potansiyeli en yüksek yenilenebilir enerji kayna¤›, rüzgar
enerjisidir. ETKB’nin tahminlerine göre, rüzgar enerjisi üretim kapasitesinin
2020 y›l› için öngörülen kurulu güç kapasitesi içindeki pay› % 4,3’e
yükselecektir. Günefl enerjisinin de büyük bir geliflme potansiyeli bulunmaktad›r.
Türkiye’de günefl enerjisinden yararlanma büyük ölçüde, ›s›tmada günefl
toplay›c›lar› kullanma biçimindedir ve 2000 y›l›nda 262.000 Toe enerji
üretilmifltir. Is›tma amaçl› ulusal toplay›c› kapasitesi 7,5 milyon m2 d o l a y › n d a d › r .
2010 y›l›nda 602 Ktoe, 2020’de ise 1.119 Ktoe enerji sa¤lanabilece¤i tahmin
edilmektedir. 

Türkiye’nin mevcut toplam jeotermal ›s› kullan›m› kapasitesinin 820 MWt
olmas›na karfl›n, potansiyeli yaklafl›k 31.500 MWt’dir. Halen 52.000 konut
›s›t›l›rken, 2010 y›l›nda 500.000 konutun jeotermal ›s›tmadan yararlanmas›
öngörülmektedir. Türkiye’nin 2010 y›l› jeotermal elektrik üretim hedefi ise 500
MWe’dir. Türkiye’nin gelecekte, jeotermal potansiyeli ile toplam elektrik enerjisi
gereksiniminin % 5’ini karfl›layabilece¤i tahmin edilmektedir.

Türkiye’de mevcut hidroelektrik tesislerinin toplam kapasitesi 12,4 GW’t›r.
Bu de¤erin, 2005’te 18,7 GW’a, 2010 y›l›nda da 24,5 GW’a yükselece¤i
öngörülmektedir. Küçük ölçekli tesisler, Türkiye’nin toplam hidroelektrik üretim
kapasitesinin yaln›z % 1’ini oluflturmaktad›r. Küçük ölçekli hidroelektrik
tesislerle ilgili öngörülere göre, 2000’de 143 MW olan kurulu güç, 2010’da 418
MW’a, 2020’de ise 750 MW’a ç›kacakt›r.

Türkiye’de ormanc›l›k sektörü, fosil yak›tlar yerine, sürdürülebilir olarak
iflletilen ormanlardan sa¤lanan yakacak odunun kullan›lmas›na önem
vermektedir. Türkiye’nin enerji orman› potansiyeli hayli yüksektir. Yap›lan
çal›flmalar yaln›z mefle türü için 4 milyon ha’l›k bir alan›n enerji orman› için
uygun oldu¤unu göstermifltir.

Mevcut durum ve gelece¤e iliflkin tahminler, Türkiye’de enerji talebinin
doyma noktas›na ulaflmad›¤›n› ve gelecek birkaç on y›lda da ulaflmayaca¤›n›
göstermektedir. Dolay›s›yla, geliflmifl ülkeler gibi Türkiye de, toplumsal ve
ekonomik refahta k›s›tlamaya gitmeden yap›lacak enerji tasarrufu, yeterli ve
verimli enerji kullan›m›, yeni teknolojilerin ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
gelifltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› ile ormanlar gibi karbon yutaklar›n›n
art›r›lmas› yoluyla sera gazlar›n› denetim alt›nda tutabilecektir. Türkiye, tasarruf
edilebilecek enerji ve yutaklar arac›l›¤›yla tutulabilecek karbon miktarlar› ile
yeni teknolojilerin ve yenilenebilir enerjilerin katk›lar›n› dikkate alarak ve bütün
bu alanlara yönelik önlemler, bilimsel ve teknolojik araflt›rmalar ile çal›flmalar
yürüterek, kendi CO2 sal›mlar›n› denetleyebilmeyi hedeflemektedir.




