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Sunuş
Peyzaj Araştırmaları Derneği,
· Doğal ve kültürel bileşenleri peyzaj çerçevesinde bütünsel olarak
ele almak; peyzaj içinde süre giden akış ve işlevlerin önemini
vurgulamak, bu yapıyı, içinde yaşayan insanlar ve diğer canlılarla
beraber korumak; bu bileşenlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına
katkıda bulunmak ve bu doğrultuda kamuoyu oluşturmak,
· Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini,
toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmek ve bu
etkinlikleri yeniden kurgulamak,
· İnsan gereksinimlerini mekan algısı çerçevesinde yeniden
tanımlamak, üretim tüketim desenlerini kaynak yönetimi
çerçevesinde ele almak ve bu yönetimi en iyi sağlayan
teknolojileri, mimarileri ve yaşam biçimlerinin gelişmesini ve
yaygınlaşmasını sağlamak.
amaçlarıyla 2012 yılında kurulmuştur. Derneğimizin tüzüğünde
belirtilen bu amaçlara ulaşmak doğrultusunda gerçekleştirdiği ilk
proje “Doğal Bitkilerle İklim Dostu Çankaya Parkları” projesidir. Bu
proje Çankaya Belediyesi ortaklığında yürütülmüş ve UNDP-GEFSGP Küçük Destek Programı tarafından desteklenmiştir.
İklim değişikliğinin insanların ekonomik faaliyetleri tarafından
tetiklendiği ve gerekli önlemler alınmadığı sürece önlenemez bir
ivme ile küresel iklim sistemini değiştireceği Hükümetlerarası İklim
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Değişikliği Panelinin 5. İlerleme Raporunda bilim insanlarınca
kabul görmüştür. Elbette ki iklim değişikliği mücadelesinde
başta yapılması gereken sera gazı emisyonlarının azaltım
mekanizmalarını geliştiren teknoloji ve politikaları desteklemek,
kabul etmek ve bu doğrultuda eylemler geliştirmek olmalıdır.
Ancak bu mücadelenin önemli bir tamamlayıcısı uyum politikaları
ve eylemlerinin geliştirilmesidir.
“Kentler iklim değişikliğinin hem aktörü hem de mağdurudur”.
Bu genelleme nüfusunun %77’sinin kentli olduğu Türkiye için de
doğru bir önermedir. Bu nedenle yerel yönetimlerin bir yandan
azaltım hedefleri koyup uygulamaya başlaması diğer yandan
da kentleri iklim değişikliğinin önlenemez sonuçlarından olan
aşırı iklim ve hava olaylarına karşı hazırlaması gerekmektedir.
Bir devlet politikası olarak geliştirilmesi ve tartışılması gereken
iklim değişikliği mücadelesinde kuşkusuz yerel yönetimler kadar
akademi, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da
söz sahibi olmalıdır. Derneğimiz, bu proje ile iklim değişikliği
mücadelesinde yerel yönetimlere örnek olacak bir işbirliği
geliştirmiş ve bu anlayışın/uygulamaların yaygınlaşması için bu
eğitim çalışmasını düzenlemiştir.
Ortalama sıcaklıklarda yükselme, ortalamanın üzerindeki ve
altındaki sıcak/ soğuk gün sayısındaki artış, kuraklık, şiddeti ve
yoğunluğu değişen yağış ve akabinde oluşan sel ve taşkınlar gibi
hava olayları dikkate alındığında kentsel yeşil alanlar, kentlerin can
simididir. Kentsel yeşil alanları en küçük bahçeden yol ağaçlarına,
büyük kent parklarından cep parklara, kenti çevreleyen doğal
alanlarla beraber ele alınması gereken bir yeşil altyapı sisteminin
parçalarıdır. Bu sistem kentliye rekreasyon, temiz hava, temiz su,
iklim regülasyonu gibi pek çok servis sağlamaktadır. Aslında bir
park sadece bir park değil, kentin damarıdır. Bu nedenle planlama,
tasarım ve yönetim süreçlerinde parkların ekolojik performansını
artıran sürdürülebilirlik ilkesi temel olmalıdır. Kaynakları kendi
kendine yeten, daha büyük bir yapının parçası olarak ele alınan
ve park sınırının dışında gelişen kentsel sorunlara çözüm üreten,
estetik ve peyzaj yönetimi kavramlarının yeniden kurgulandığı
parklarla sürdürülebilirliğe ulaşmak mümkündür. Geleneksel
parklarda enerji, sulama, gübre, bitki materyali ve işçilik dışarıdan
temin edilmektedir. Sürdürülebilir parklarda yeşil enerji, doğal

İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Doğal Bitki Örtüsüyle Sürdürülebilir Uygulamalar

bitki örtüsünün kullanımı, su hasatı, kamusal işbirliği, ekosistem
süreçlerini gözeten hidrolojik uygulamalarla iklim direnci yüksek
yeşil alanlar oluşturulabilir (Piet Adolf, Noel Kingsbury’nin tasarım
örnekleri bu bağlamda incelenebilir).
Derneğimiz bu proje kapsamında özellikle doğal bitki örtüsünün
peyzaj tasarımlarında kullanımının yaygınlaşmasını hedeflemiştir.
Türkiye yaklaşık üçte biri (3200) endemik olmak üzere 11300
(alttür ve varyeteler bu sayıya dahil edilmiştir) türe ev sahipliği
yapmaktadır. Endemik türlerimizden de yarısından fazlası
bozkırlarda yayılış göstermektedir (Vural, 2001). Ülkemizde doğal
yayılış gösteren; doku, renk, çiçeklenme, form ve bunun gibi
nitelikleri nedeniyle peyzaj düzenlemelerinde de kullanılması
uygun olacak pek az tür ıslah edilerek piyasaya sunulmuştur.
Oysa ki iklim, toprak ve besin ihtiyaçları gözetildiğinde doğal
bitki örtüsünün kente taşınması parklardaki bakım masraflarını
azaltacak, yaban yaşamını destekleyecek ve sürdürülebilir
parkların oluşmasına hizmet edecektir.
Proje kapsamında Ankara’da doğal yayılış gösteren ve kuraklığa
dayanıklı beş çalı türünden (Genista sessilifolia DC. (Boyacı
katır tırnağı), Colutea cilicica (Yabani Sinameki, Patlangaç),
Cotoneaster numuleria (Dağ muşmulası), Rhus coriaria (Sumak)
ve Viburnum lantana (Tüylü kartopu) çelikler alınarak Çankaya
Belediyesi fidanlığında üretilmiştir. Üretilen bitkiler Çansera Kent
Parkı’nda oluşturulacak gösterim bahçesine dikilecektir. Projenin
üretim materyali toplama, üretim materyalinin hazırlanması,
bakım yapılması ve tüplere alınması gibi üretime dair faaliyetleri
gönüllülerle birlikte yapılmış ve üretim sürecinin yaygınlaşması
sağlanmıştır.
Proje kapsamında bize destek olan tüm gönüllülerimize, proje
danışmanımız Yrd. Doç. Dr. Zuhal Dilaver’e, Çankaya Belediyesi
Fidanlığı Sorumlusu Ziraat Mühendisi Ali Karaca’ya ve diğer
görevlilerine teşekkür ederim. Dilerim iklim mücadelesinde
kentlerin geleceği için yaptığımız bu küçük başlangıç nice büyük
eylemlerin ilk adımı olur.
				
			

Semiha DEMİRBAŞ ÇAĞLAYAN
Peyzaj Araştırmaları Derneği Başkanı
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İklim Değişikliği,
Türkiye ve
Kuraklık
1

Önder ALGEDİK
İklim ve Enerji Danışmanı

İklim Değişikliği
Aşırı fosil yakıt kullanımı ve doğa tahribatı, yeni binyılı ciddi bir
iklim değişikliği sorunu ile karşı karşıya bıraktı. Her ne kadar
uluslararası düzeyde görüşmeler 1979’dan bu yana yapılsa da,
gelinen noktanın çok yeteriz olduğunu bilimsel bulgular ortaya
koymaktadır. 1988 yılında BM Çevre Programı (UNEP) ve Dünya
Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından kurulan Hükümetler Arası
İklim İklim Değişikliği Paneli (IPCC), çalışmalarını, farklı aralıklarla
yayımladığı raporlarla küresel düzeyde ve bilimsel perspektifte
paylaşmaktadır.
IPCC, 2007 yılında yayımladığı dördüncü değerlendirme
raporunda, iklim değişikliğine karşı mücadele etmek ve zararlı
etkilerini en aza indirmek için, çeşitli senaryolar çalıştı. Bu
senaryolardan en önemlisi, küresel salımların 450 ppm’in altında
sabitlemekti.
1850’li yıllarda başlayan sanayileşme öncesi ortalama 280 ppm
(milyonda parçacık sayısı) olan atmosferik küresel karbondioksit
yoğunluğu, 1980’li yıllarda 350 ppm’i geçti ve bugün, 2013 yılı
Mayıs ayında günlük ölçümlerde 400 ppm değeri görülmeye
başlandı 2.
1_ Önder Algedik, www.onderalgedik.com, twitter.com/onderlg
2_ Mouna Loa Ölçüm istasyonu değerleri için bakınız: 		
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/ 3Hansen, J. ve arkadaşları,
Mart 2008
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IPCC’nin 450 ppm senaryosu temelde küresel sıcaklık artışını
2°C’de sınırlama üstüne kuruluydu. Bilim insanları tarafından
yapılan çalışmalar, böylesi bir süreçte iklim dengelerinin insanlığa
ciddi bir yıkım yaratmaması için küresel salımların 2020’ye kadar
%25-40 seviyesinde, 2050 yılına kadar %90 seviyesinde azaltımını
öngörmektedir. Öte yandan azaltım sağlarken de salım artışlarının
2015’den sonra zirve yapmasının da çözümü zora sokacağını ortaya
koymaktadır.
450 ppm senaryosunun, bugün için geçerliliği zayıflamıştır. IPCC,
bu senaryo için 2007’de yayımladığı raporda %50 kesinlik vermiş
idi. Yani, 450 ppm senaryosu güvenli eşiği temsil etmemektedir.
Bir başka deyişle, 450 ppm’e yaklaştıkça iklim dengelerinin
devrilme riski artmaktadır. 2008 yılında bir grup bilim insanı bir
araya gelerek iklim değişikliğini durdurmak ve iklim dengelerinin
devrilmemesi için güvenli eşiğin 350 ppm olduğunu ortaya koydu3.
Şekil 1- İklim
dengelerinin
devrilme
olayları.
(Kaynak:
IPCC, 2007)

IPCC, 2007 Raporu iklim devrilmesi ile kastedilen iklim dengelerini
sağlayan unsurların kaybını ortaya koyarken, bunların başında;
Kuzey Kutbu Buzulu’nun yaz sonu itibariyle aşırı erimesi ve
ardından Grönland Buzul yüzey tabakasının erimesi geliyordu.
Beyaz buzul yüzeyinin, güneş ışınlarını yansıtmak yerine, erime
neticesinde emmeye başlaması, yerkürenin sıcaklık dengelerini altüst edecekti. Nitekim bunların ardından önemli bir karbon yutağı
olan mercan resiflerinin asitlenmesi ve Amazon ormanlarının yok
olması gelmektedir.
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2012 Eylül ayında tarihi bir olay gerçekleşti. Eylül ayında yaz sonu
buzul alanı 1970-2000 yılı ortalamasının yarısına düşerek yaklaşık
3,4 milyon km2’lik bir alana geriledi. IPCC, önceki çalışmalarda
Kuzey Kutbu Yaz sonu buzullarının tamamen erimesinin 2070
sonrası olarak tahmin ediyordu. Buzul bilimciler, son olayların
ardından erimenin 2015 yada 2016 yılı yaz sonu olabileceğini ifade
ettiler.
Mayıs 2013 itibariyle saatlik ve günlük karbondioksit ölçümleri 400
milyonda parçacık değerlerine ulaştı. 1987 yılından sonra 350 ppm’i
geçen yoğunluk, 2012 ortalaması 394 ppm kabul edildiği ve bir dizi
aşırı iklim olayları ile karşı karşıya bıraktığını düşünüldüğünde,
400 ppm çok ciddi bir tehlike sinyalidir. Yaklaşık 4,5 milyon yıl
önce bu değerlere yakın bir yoğunluğun tespit edildiğini dikkata
aldığımızda3, fosil yakıt ekonomisinin gezegeni 150 yıl gibi kısa bir
sürede vardırdığı nokta anlaşılacaktır.
Bugün için net olan bir şey var ise, o da, bilimin öngörüsünün de
ötesinde insanlığın ve doğanın iklim değişikliği nedeniyle daha
kötümser gerçeklerle karşı karşıya olduğudur.

Türkiye Örnekleri
Küresel iklim değişikliği, yerel düzeyde de benzer sonuçları
karşımıza çıkartmaktadır. Türkiye son yıllarda çok sayıda aşırı hava
olayı ile karşı karşıya. Aşırı ve anlık yağışlar ve sonucunda oluşan
sel felaketleri, kentsel altyapının çökmesi, sıcak hava olayları, aşırı
hava olaylarının gerçekleşme sıklığındaki artış günlük yaşamda
daha gözlenir hale geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün
hazırlamış olduğu 2010 ve 2012 yılı ‘İklim Verilerinin
Değerlendirilmesi Raporları’nda sıcaklık rakamları, Türkiye’nin
süreçten etkilendiğine dair bir dizi veri sunuyor.
2010 yılının değerlendirildiği raporda, 2010 yılının, 1970-2000 yılı
normalleri olan 12.81°C’den 2.38°C daha sıcak geçtiğini ortaya
koyuyor. Rapor, mevcut meteorolojik veriler çerçevesinde en sıcak
10 yılın tamamının 1998-2010 yılları arasında gerçekleştiği tespitini
de yapıyor. 2010 yılında 6 istasyonda uzun yıllar ekstrem maksimum
3_ 400 ppm nedir? http://350ankara.org/400-ppm-nedir/
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sıcaklık değeri gözlemlenirken, 14 istasyonda yeni ekstrem maksimum
sıcaklıklar ve 1 istasyonda ekstrem minimum sıcaklık kayıt edilmiştir4.
2012 yılı ise, 1970-2000 yılı normallerinden 1.39°C daha sıcak geçerek
14.2°C ortalama ile en sıcak üçüncü yıl oldu. 2012 içinde 31 istasyon
kendi maksimum sıcaklık rekorunu kırdı. Bununla beraber, 2012 yılı
boyunca 66 merkezde çoğu birden fazla olmak üzere günlük maksimum
sıcaklıkların 5 günden fazla ortalama maksimum sıcaklığın 5°C
üzerinde seyrettiği toplam 166 adet sıcak hava dalgası yaşandı5.
Tablo 1- Türkiye’nin en sıcak 10 yılı ve 1970-2000 yılı ortalaması olan
12,81°C ile farkı
Sıra Yıllar

Ort. Sıcaklık Fark

Sıra

Yıllar Ort.Sıcaklık Fark

1
2
3
4

2010
2001
2012
2013

15,20°C
14,22°C
14,20°C
14,10°C

2,39°C
1,41°C
1.39°C
1,29°C

6
7
8
9

1998
2007
2009
2005

13,80°C
13,75°C
13,70°C
13,68°C

0,99°C
0,94°C
0,89°C
0,87°C

5

1999

14,10°C

1,29°C

10

2006

13,59°C

0,78°C

Uluslararası Politikalar
1979 yılında Birinci Dünya İklim Konferansı, 1990 yılında
düzenlenen İkinci Dünya İklim Konferansı Dünya Meteoroloji
Örgütü (WMO) öncülüğünde düzenlendi. 1988 yılında kurulan
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPPC) ardından 1991
yılında ilk hükümetler arası müzakereler başladı. 1992 yılında RioBrezilya’da imzaya açılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi,
1994 yılında dünya ölçeğinde yürürlüğe girdi. Sözleşme, tüm
ülkelerin ortak fakat farklı sorumluluklarına ve imkânlarına ve sosyal
ve ekonomik koşullarına uygun olarak mümkün olan en geniş ölçüde
işbirliği yapmasını ve etkili ve uygun uluslararası çabaya katılmasını
gerektirdiğini kabul ederken ülkelerin atmosferdeki seragazı birikimlerini,
iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir
düzeyde durdurmayı başarmayı amaç olarak ortaya koyuyordu.
4_ Devlet Meteoroloji İşleri Gen. Müd. 2010 Yılı İklim Verilerinin
Değerlendirmesi Raporu, Ocak 2011, sf:7
5_ Meteoroloji İşleri Gen.Müd. 2012 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi
Raporu, Şubat 2013, sf:1
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1997 yılında imzaya açılan Kyoto Protokolü 2005 yılında yürürlüğe
girerek birinci yükümlülük dönemi olan 2008-2012 yılları arasında 38
ülkenin 2008-2012 döneminde seragazı salımlarını 1990 yılına göre %5
mertebesinde azaltım yapmasını öngörüyordu.
2007 yılında IPCC dördüncü değerlendirme raporunu yayımladı.
Bu raporun ardından Bali’de gerçekleşen 13. Taraflar Konferansı
sonucunda Bali Yol Haritası çıktı. Bali Yol Haritası temelde; 2012’de
bitecek olan Kyoto Protokolü’nün birinci yükümlülük döneminin
ardından, 2009 yılına kadar bütün ülkeleri kapsayan bir uluslararası
anlaşmanın hazırlanarak yürürlüğe girmesini hedefliyordu. 2009’da
Kopenhag’da gerçekleşen 15. Taraflar Konferansı’nda ise böyle bir
başarı yakalanamadı. Ancak 2011’de Durban’da gerçekleşen 17. Taraflar
Konferansı’nda 2015 yılına kadar müzakere edilecek ve 2020’de
yürürlüğe girecek küresel azaltım anlaşması kararı çıktı. Durban
Konferansı’nda aynı zamanda, 2013-2020 sürecinin Kyoto Protokolü’nün
ikinci yükümlülük dönemi olarak devam ettirilmesi kararı alındı.
Sonuçta, daha fazla ülkenin sorumluluk aldığı, iklim değişikliğinin
ciddiyetine karşılık gelen bir küresel azaltıma yol açacak ve teknoloji,
finansman gibi pek çok konunun netleştiği nihai küresel azaltım
anlaşması hedefi geciktirilmiş oldu. Nitekim bu gecikme neticesinde
Aralık 2012’de Doha’da gerçekleşen 18. Taraflar Konferansı’nda ülkeler
azaltım konusunda gecikmenin farkına vararak, uyum tartışmaları
çerçevesinde iklim felaketleri kaynaklı kayıp ve zararlar için müzakere
yol haritası çıkartılmasına karar verildi.
Gelinen noktada; 1991 yılından bu yana müzakere eden devletlerin,
iklim değişikliğinin ciddiyeti karşısında ortaya koydukları çözüm
yetersiz kalırken, sonuçta sera gazları salımlarında artış oldu. 1990-1994
yıllarındaki atmosferdeki karbondioksit artışı ortalama 1,19 ppm/yıl
iken, 2010-2012 artış ortalaması neredeyse iki katına çıkmış durumdadır.

Grafik 1- Küresel
salım kaynaklı
karbondioksit
miktarı artış
ortalaması
(Kaynak veri:
NOAA)
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Bütün bunların sonucunda, Eylül 2012’de yaşanan Kuzey Kutbu
yaz sonu buzulunda aşırı küçülmesi, Temmuz 2012’de Grönland
kara buzulunda yüzey tabakasındaki hızlı erime ve en son Kuzey
Kutbu sıcaklık rekorları haberi, durumun bilimin tahminlerinden
daha kötü olduğunu ortaya koyuyor. Nasa Goddard Enstitüsü
Başkanı James Hansen’in de içinde bulunduğu, biyolog, ekonomist
ve iklim bilimcilerden oluşan 17 bilim insanının yazdığı makalede,
iklim değişikliği felaketlerini önlemek için karbon salımının yıllık
%6 oranında azaltılması ve küresel orman örtüsünün önemli ölçüde
büyütülmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Türkiye’nin İklim Envanteri
Her yıl olduğu gibi, Türkiye hazırlamış olduğu ulusal sera gazı
envanterini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası’na
teslim etti ve ilgili iki rapor sekreterya internet sayfasında 15
Nisan tarihinde yayınlandı. İletilen verilere göre, Türkiye 2012
yılında 2011’e göre atmosfere %3.7 , 1990 yılına göre de %133.4
oranında daha fazla seragazı saldı. Böylece, iklim değişikliğini
durdurmak için emisyonları 2020’de 1990 yılına göre %25-40
mertebesinde azaltma hedefine karşı güçlü fosil yakıt politikasını
sürdürdü. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli-IPCC’nin
2007’de yayınlamış olduğu 4. Değerlendirme Raporu’nda yer alan
uyarıları kenara bıraktığı gibi, bugünlerde parça parça yayınlanan
5. Değerlendirme Raporu’nda önceki rapora göre daha kesinleşmiş
ifadelerin de ülke politikalarında yeri olmadığını ortaya koydu.
Ancak Türkiye’nin teslim etmiş olduğu CRF (Ortak Raporlama
Formatı) ve NIR (Ulusal Envanter Raporu) bundan çok daha
fazlasını anlatıyor.

Envanter Raporları Ne Anlatır?
“Nitekim kuraklığın yoğun olduğu 2007 yılında hidroelektrik enerji
eksikliği doğalgaz ve kömür santrallerine yüklenilerek geçiştirilmiş.
Bu bile aslında herhangi bir iklimsel olaya karşı ne kadar hazırlıksız
olduğumuzun bir göstergesi.”
2007 Yılı Envanter Değerlendirmesi, O.Algedik
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Sekreterya’ya iletilen raporlar IPCC’nin yöntemlerine göre
hazırlanır ve genel olarak ülkenin iklim karnesini ortaya koyar.
İklim karnesi dikkatli incelendiğinde, yöntem ve arka plan
irdelenerek güncel politikalar ile ilişkileri kurulduğunda iklim
değişikliği politikaları dışında pek çok noktayı görebilirsiniz.
2007 yılında yaşanılan kuraklığın etkisi ve enerji politikalarına
yansımasını bildiğinizde 2014 kuraklığı ile politikaların aynen
devam ettiği öngörebilir, ekonomik bir pazar çalışması yaptığınızda
düşük karbon ekonomisinin değil, yüksek karbon ekonomisinin
Türkiye’de çalıştığını anlayabilirsiniz. Hatta, yükselen sektörleri,
iklim değişikliğine vatandaşa çözümün sunulmadığını, geleceğin
ne tür senaryolar doğurabileceğini de anlayabilirsiniz.

Envanter Raporları Ne Kadar Doğru?
Teslim edilen envanter raporları, IPCC’nin metotlarına uygun
hazırlanır ve her sene bir uzman grubu tarafından gözden geçirilir.
Şimdiye kadar Türkiye’nin teslim ettiği envantere dair uzman
raporlarında bir dizi uyarı yer aldı.
Raporlamanın kalitesi açısından bazı göstergeler yer almaktadır.
Örneğin envanterin dörtte üçünü kapsayan yakıt kullanımı,
sektörel ve referans yaklaşım ile hesaplanır iki yaklaşımın aynı
sonucu vermesi beklenir. Burada da metot kaynaklı %2’lik bir
sapmaya da izin verilir. Farkın fazla olması durumunda ise bir
açıklama yapılması, bunun kaynağının raporlanması gerekir.
Türkiye’nin bu sene verdiği raporda fark ise, şimdiye kadar verdiği
raporların arasında en kötüsü sayılabilecek olan, %9.23 gibi yüksek
bir farka sahiptir.
Bu örnekleri derinleştirmek mümkün. Ama asıl önemlisi raporu
ne kadar referans alacağımız. Raporda verilen yüzlerce rakamın
kendi iç tutarlılığı dikkate alındığında, elmaları elmalarla, armutları
armutlarla karşılaştırdığınızda, doğru bir yöntemle okunan rapor
geçmişi ve geleceği anlatacak bir dizi veri ortaya koyacaktır.
2012’de Ne Oldu?
Türkiye 1990 yılına göre 2011’de seragazı emisyonlarını %125.1
arttırmıştı. 2012’de süren yüksek karbon ekonomisi ile bu artışı %
133.4’e çıkardı (Grafik-2).
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Grafik 2- 1990 yılına göre Türkiye’nin seragazı emisyonlarında yüzde
olarak artış. (Kaynak: CRF 2012)

Böylece, 1990-2001 arası %3.7 seviyesinde olan ortalama artış, 20012012 arası %4.3 gibi oldukça yüksek bir artış seyrine çıkmış oldu.
1990 yılında 188.43 milyon ton olan seragazı emisyonu böylece
2012’de 439.87 milyon tona ulaştı. Bilim dünyası iklim değişikliği
durdurmak için kişi başı salımların 2 ton seviyesini çekilmesini
önerirken, Türkiye bu hedefe denk gelen toplam salımlar ile olan
makası daha da büyüttü (Grafik-3).

Grafik 3- Türkiye’nin yıllık seragazı emisyonları, milyon ton olarak
(Kaynak: CRF 2012)

-8-

İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Doğal Bitki Örtüsüyle Sürdürülebilir Uygulamalar

Emisyonların temel sektörlere dağılımına bakıldığında %70’inin
enerji kaynaklı olduğu, %14 ile sanayinin ikinci büyük paya sahip
olduğu, %8 pay ile tarım ve %4 pay ile atık sektörünün takip ettiği
envanterden anlaşılmaktadır (Grafik-4).

Tarım
%8

Atık
%8

Sanayi
%14

Grafik 4- 2012 seragazı
emisyonunun ana sektörlere
dağılımı

Enerji
%70

Artışın kaynağına anlamak için temel sektörler baktığımızda, bütün
sektörlerde artış olduğunu görüyoruz. 7.3 milyon ton artış ile enerji
sektörü başı çekerken, sanayi sektöründe 4.2 milyon ton artışı tarım
ve atık sektörü takip ediyor (Grafik-5)

Grafik 5- Türkiye’nin
2011 yıla göre
2012’de emisyon
artışının sektörel
dağılımı

Kim arttırdı?
Genel analizden sonra, artışın temel kaynağını ve temel kaynak
ile politikaların bağlantısını kurmak 2012 yılını anlamak
açısından faydalı olacaktır. Şimdiye kadar sadece seragazı
üstünden yaptığımız hesaplamaları bu bölümden itibaren sadece
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karbondioksit üstünden yaparak kendi içinde karşılaştıracağız.
7,3 milyon ton olan toplam seragazı emisyonundaki artış ve %70
pay ile enerji en belirleyici sektör durumunda. Enerji sektörünün
altında enerji kullanan sektörlerin kırılımı yapıldığında bir
kısmında azaltım, bir kısmında ise artış görülüyor. Diğer sera
gazlarını dikkate almadan baktığımızda, artan ve azaltanlar
toplandığında 6,9 milyon ton daha fazla karbondioksit’in atmosfere
salındığını görüyoruz.
Bu artışta 2 önemli kalem var ki politikanın envanterde ne kadar
belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.
Karayolu taşımacılığında kullanılan petrol nedeniyle salımlar 2012
yılında 2011’e göre %33.8 artarak 41.47 milyon ton’dan 61.24 milyon
tona çıkarak tarihi bir rekor kırdı. 14 milyon ton karbondioksitin
daha fazla salındığı 2012, duble yollar, kent içi otoyollar, azalan
toplu taşıma politikalarının ne nedenli iklimi değiştiren politikalar
olduğunu 2012 envanteri ile gözler önüne serdi. 2012 yılında
yakılan dizel yakıttan kaynaklanan karbondioksit, linyit yakararak
elektrik üreten santrallerin atmosfere saldığı karbondioksit
miktarını 2012 yılında geçti.
Konutlarda ısınma ve yemek pişirme amaçlı olarak kullanılan
fosil yakıtlardaki artış ise bir önceki yıla göre %17.6 oranında
gerçekleşti. Fuel-oil gibi sıvı yakıt kullanımı -arz payına rağmenciddi oranda düşerken, doğalgaz ise pahalı bir yakıt olması
nedeniyle % 4 oranında daha az kullanıldı. Artışın amiral gemisi
ise kömür oldu. 2012 yılında konutlarda, 11.6 milyon daha fazla
kömür kaynaklı karbondioksit atmosfere verilirken, yıllık artış %42
olarak gerçekleşti. Böylelikle, doksanlı yıllardan itibaren azalan
kömür kullanımı kentlerin havası değişirken, 2002’den itibaren
tekrar yükselişe geçerek konutlarda ana yakıt malzemesi olarak
doğalgazın tahtına oturdu.
Böylesi bir artışın kaynaklarını anlamak için enerji kullanımı
olarak konut sektörünü incelemek gerekmektedir. 1990’lı yıllarda
kişi başına bir birim fosil yakıt yakılarak konutlarda enerji ihtiyacı
karşılanırken, karşılığında bir birim karbondioksit emisyonu ortaya
çıkıyordu. Bu değer, 1990-2002 arası hemen hemen mevsimsel
değişiklikler dışında aynı kaldı ve 2012 yılında kişi başına düşen
enerji tüketimi ve karbondioksit emisyonu iki katına çıktı.
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Grafik 31990-2012 yılı arasında konutlarda fosil yakıt kullanımına göre
seragazı emisyonu (bin ton olarak)

Burada iki sorun alanı karşımıza çıkmakta. İlki kentleşme
politikaları. Daha geniş evler, daha verimsiz konut sistemleri
ile yaşadığımız binalar daha fazla enerji tüketen birimlere
dönüştü. Burada rezidansların, TOKİ’nin yaptığı binaların rolünü
unutmamak gerekiyor. Ayrıca kat mülkiyeti kanununda yapılan
değişiklik ile 2007’den itibaren merkezi ısıtma sistemlerinden
bireysel ısıtmaya geçiş ciddi bir kırılma noktası oldu.
İkincisi ise doğalgaz fiyat politikası. Doğalgaz fiyatlarının oldukça
yüksek olması, bireysel kullanıcıları kombi yerine soba yakmaya
zorladı. 2007 öncesi merkezi ısıtmaya sahip konutlar kanunun
yarattığı fırsatla kombiye geçti ama bu süreçte de faturalar pahalı
gelmeye başlayınca kömür kullanımına dönmeye başladı.

Kentsel dönüşüm ve 3. Havalimanı?
Kentsel dönüşüm adıyla bugün pek çok konut ömrü bitmeden
yıkılırken, yeni betonarme konutlar için ciddi bir çimento kullanımı
söz konusu. Taksim meydanı bile betonlaşırken, envanterde bu
politikaların iklime olan sonuçlarını da görmek mümkün. 1,4
milyon tonu çimento sektörünün enerji ihtiyacından, 2.6 milyon
tonu çimento üretiminde kullanılan işlemlerden kaynaklı olmak
üzere sektörde toplam 4.1 milyon ton karbondioksit emisyonu artışı
gerçekleşti. Yıllık artış %8 oldu.
Havacılık sektörü de iklim açısından gün geçtikçe tehlikeli hale
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gelmeye 2012 yılında da devam etti. Yurtiçi uçuşlar kaynaklı %12
daha fazla karbondioksit 2012’de atmosfere salındı. Uluslararası
uçuşlar için verile yakıtlar ise- envanter toplamına etki etmese de%5’lik bir artış gösterdi.

2012 Kömür Yılı Başarılı oldu mu?
Enerji Bakanlığı tarafından 2012 yılı kömür yılı ilan edilmiş, elektrik
üretiminde kömür yatırımlarına dair bir dizi destek açıklanmıştı.
2012 yılında program başarısını gösterdi ve petrol ve doğalgaz’dan
kaynaklı salımlar az miktarda azaldı. Buna karşılık, 2011’de 66.2
milyon ton olan kömür kaynaklı karbondioksit emisyonu 2.5
milyon ton artarak 2012’de 68.7 milyon tona ulaştı.

Sonuç olarak
1992’de müzakere edilen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne
2004’de, 1997’de müzakere edilen Kyoto Protokolü’ne 2009’da
katılan Türkiye, 2009’da görüşülen Kopenhag Uzlaşması
sonucunda hiçbir azaltım hedefi vermedi. 2012 envanteri
Türkiye’nin uluslararası düzeyde olduğu gibi ulusal düzeyde
de hiçbir adım atmadığı gibi, iklimi değiştirmek için bütün
araçları ekonomi adına kullanacağını ortaya koyuyor. Bu haliyle
son envanter Türkiye’nin “yüksek karbon ekonomisi” merkezli
politikayı tercih ettiğini ortaya koyuyor. Sonucunda da, doğa
tahribatına yol açan inşaat, enerji ve ulaşım politikalarındaki
gelişmeler iklimi de değiştiren seragazı emisyonlarına hızla ve
şiddetle yansıyor.
Türkiye’nin 2012 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri atmosfere
saldığı seragazları üstünden anlatmaya çalıştık. Bunu yaparken de
yüzdeler üstünden tanımlamayı daha anlaşılır kılmak için tercih
ettik. 1990 yılına göre %25-40 azaltım yapılması gereken noktada
tek bir yılda karayolu taşımacılığında %33.8, toplamda ise %3.7
artış yapmasının yaşamsal karşılığı dikkate alınmak zorunda.
2012 yılı seragazı envanter raporları, Türkiye’nin iklim değişikliği
konusunda yapılmaması gereken her şeyi yaptığını gösteriyor.
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İklim Bu Yaz Neyi Vuracak?6
2014 yılına kuraklık gündemi ile girdik. İlgili bakanlar açıklamaları
ile durumu yumuşatmaya çalıştı. Bakanların açıklamaları ne iklim
değişikliği mekanizmalarını ne de kuraklığın boyutunu bizlere
açıklamıyor. İklim değişikliği ile mücadele politikasının yokluğu ve
bilgilerin eksikliği ise önümüzdeki dönemde yaşanılacak olaylara
karşı önlem alma şansımızı zayıflatıyor. Bu durum, senaryosunu
fosil yakıtların yazdığı bir filmin en aksiyonlu sahnesinde
oynadığımız anlamına geliyor.

Kuraklık Gıda Üretimini Etkileyecek
Filmi izlemeden önce, kamunun raporlarına bir göz atalım.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklık haritaları son 12 ayda ülke
genelinde olağanüstü, çok şiddetli yada hafif kuraklığın hüküm
sürdüğünü ortaya koyuyor. Hatta Kasım 2013-Ocak 2014 dönemini
kapsayan 3 aylık haritasında ise, kuraklığın kış aylarında da devam
ettiğini ortaya koyuyor. Yaz aylarında gıda üretimi verilerinin
ortaya çıkması ile filmin gelecek karesinin ciddiyetini öğrenmiş
olacağız. Öğreneceklerimiz bununla da sınırlı kalmayacak.
Meteoroloji Genel
Müdürlüğü
Şubat 2013-Ocak
2014 kuraklık
haritası

6_ Bu yazı 15 Şubat 2014 tarihinde kaleme alınmış olup, yesilekonomi.com
adresinde yayınlanmıştır.
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Kuraklık Kentleri Vuracak?
Tarımda yaşanacak rekolte düşüşü kent yaşamını doğrudan etkiler.
Son zamanlarda daha fazla gördüğümüz gıda spekülasyonları,
yokluk nedeniyle bir ket daha fazka hayatımızı etkileyecek. Bu
durum, kent yaşamı için ciddi bir sıkıntı olacak. Belki özveride
bulunup gıda ürünleri ithalatına kaynak ayrılabiliriz. Böylece
sorunu biraz ileriye atabiliriz. Ama asıl sorun, kentlinin, kent
hizmetlerinin ve de sanayinin su ihtiyacını nasıl karşılayacağımız.
İstanbul’un günde 2,5 milyon m3, Ankara’nın da 1 milyon m3 su
kullandığı dikkate alındığında, kentlerde doğadan çekilen suyun
zaten çok yüksek olduğu görülecektir.
Bir de barajların doluluk oranlarını inceleyelim. İSKİ’nin verilerine
göre, 10 Şubat 2013’de barajlar yüzde 79,4 dolu iken, 2014’de bu
oran yüzde 31,62’ye düşmüş durumda. Ankara için durum pek
farklı değil. ASKİ verilerine göre, 9 Şubat 2013’de yüzde 41,18 olan
doluluk bir yıl sonra aynı gün yüzde 35,05 mertebesine düşmüş
durumda. Kısaca, 2007 kuraklığından bu yana barajlarda en düşük
su seviyesine sahip olduğumuz bir dönemdeyiz.
Asıl kötü olansa, barajlara gelen yağışların azlığı. Ankara’da
barajları besleyen su miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre
neredeyse üçte birine düşmüş durumda. Yani, barajlara gelen
suyun çok daha fazlasını kentlerde tüketeceğiz.
Bu kareye bir de son yılların daha sıcak geçtiğini eklememiz
gerekiyor. Sadece Ankara için verilere baktığımızda, 2000 yılından
sonra her yılın ortalamalardan daha sıcak geçtiğini görürüz.
1961-1990 ortalamasına
göre Ankara’nın yıllık
sıcaklık ortalaması
( Doğu Anglia
Üniversitesi, İklim
Araştırma Birimi
tarafından hazırlanan
CRUTEM4 data seti
kullanılarak Ankara
için oluşturulmuştur.)

-14-

İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Doğal Bitki Örtüsüyle Sürdürülebilir Uygulamalar

Resim bu kadar net iken, şimdiden su kullanımını azaltan
önlemlerin neden alınmadığını sorgulamamız gerekiyor. Araba
yıkamanın yasaklanması, çim sulamanın engellenmesi, yüksek su
tüketen ve kritik olmayan endüstrilere yönelik kararlar hala alınmış
değil. Bütün umutlar gelecek yağışlara bağlansa da, o yağışların
pek de hayırlı olmayacağını, iklim mekanizmaları açısından iyiye
işaret etmeyeceğini de görmek zorundayız.

Kuraklık ve İklim
Bilim dünyası, iklim değişikliği ile beraber geçmişte yaşanan aşırı
hava olaylarının sıklığının ve şiddetinin artacağını uzun zamandır
çeşitli raporlarla ortaya koyuyor. Yani, aşırı bir kuraklık ardından
aşırı yağış ihtimalinin artacağı anlamına geliyor. Zaten son yıllarda
artan sel felaketleri bunun önemli göstergelerinden biri.
Burada asıl sorun, böylesi aşırı olayların arka arkaya gelmesi ile
nasıl bir iklim felaketleri mekanizması ile karşı karşıya olduğumuz.
Böylesi risklerin olası sonuçlarına dair filmin senaryosunun
tehlikeli mekanizmasını biraz tasvir etmeye çalışalım:
1- Uzun ve şiddetli kuraklık neticesinde toprak üstü bitki tabakası
zayıflar.
2- Olağan yağışları beklerken, iklim değişikliğinin etkisi ile, ani
ve şiddetli yağmurla karşılaşırız. (Nitekim, son yıllarda bir
dizi kentte aylık toplam yağışın neredeyse 1-2 saatte yağdığını
gördük.)
3- Ani ve şiddetli yağışlar, zayıf toprak tabakasını daha kolay tahrip
eder ve üst tabakasını süpürür.
4- Doğa tahribatı ile gücünü kaybeden, betonlaşma ve asfalt
yüzünden geçirgenliği kalmayan yüzeye gelen yağış, emilmediği
için akmaya başlayacak, sel ve beraberinde toprak örtüsü kaybını
bir kez daha hızlandıracak.
5- Böylece yüzbinlerce yılda oluşan toprağın organik tabakasını çok
kısa bir sürede kaybedebiliriz.
6- Şiddetli yağmur kar gibi toprak yüzeyinde tutulamayacağı için,
doğal bitki örtüsüne faydası kısıtlı olur.
7- Artan sıcak hava dalgaları ile de mevcut organik üst toprağın
bozulması da hızlanabilir.
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Kısaca tehlikeli mekanizmayı böyle tanımlayabiliriz. Bugün
yaşadığımız süreç salt bir kuraklıktan öte, “insan kaynaklı iklim
değişikliği” kaynaklı aşırı hava olaylarının daha sık ve daha
şiddetli yaşanması ve sonuçlarının yaşam dengeleri açısından
yüksek riskler taşıması anlamına geliyor. (Detaylar için bakınız
Ağustos 2012’de YeşilEkonomi)

Enerji Krizi yolda
Gıda ve tarımı etkileyecek sahneleri anlattıktan sonra asıl soruna
gelelim. İklim değişikliği konusunda hiçbir hedefi olmayan
Türkiye, 1990-2011 arasında iklimi değiştiren seragazı emisyonlarını
%124 arttırdı. Üstüne bir dizi duble yol, kent için otoyol,
havalimanı, HES ve termik santrali projeleri eklemeye çalışıyor,
doğanın tahribatını hızlandırıyor. Bütün bu politikalar ekonomi
adına yapıldı ve “enerjiye ihtiyacımız var” denilerek hızlandırdı.
HES santrallerinin bu yaz çalışmaması gündemde. Deniz kenarında
olmayan termik santrallerin de çalışmaması gerekebilir. Su ile
soğutulan bu santraller doğadan su çektiğinde, havzanın altında
bulunan yerleşim ve doğanın da suyunu “çalmış” olacak, yaşamak
için su azalacak ya da kalmayacak. Gelinen noktada, belki de ilk
defa, “bir kilowatt saat enerji ile bir bardak su” arasında tercih
yapıldığını görebiliriz.

Filmi kim çekecek?
Türkiye’de politikacılar iklim değişikliğine karşı savaşım
noktasında hep kulak tıkadı. Gelinen noktada Türkiye’nin bir adım
atacağını beklemek, hele hle bugün yaşadığımız sorunlar ayyuka
çıkmışken, hayalcilik olacaktır. Politikacıları beklemek yerine artık
şirketler, yerel yönetimler, topluluklar kendi iklim eylem planlarını
ve risk planlarını yapmalı, hızla da hayata geçirecek adımları
atmalı. Böylece olası riskleri nasıl azaltacağımızı, iklim değişikliğine
karşı yerel ve kurumsal politikaları nasıl hayata geçireceğimizi
görebileceğiz.
Yoksa, iklim felaketleri filminin hızlanan karelerinde baş rolü almak
zorunda kalacağız.
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