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ÇPİ NEDIR?
OECDzÇevreselzPerformanszİncelemeleriz(ÇPİler),z
ülkelerinzçevrezpolitikasızhedeﬂzerinezdoğruzilerleyişiz
hakkındazkanıtazdayalızanalizzvezdeğerlendirmezsağlar.
ÇPİler,zülkelerinzçevreselzperformanslarınız
iyileştirmelerinezyardımcızolmakziçinzeşlizöğrenimizteşvikz
eder,zhükûmetinzhesapzverebilirliğinizarttırırzvezhedefez
yönelikztavsiyelerzsunar.zÇPİler,zgenişzbirzyelpazedez
ekonomikzvezçevreselzverilerlezdesteklenir.zHerzbirzÇPİz
döngüsü,zbütünzOECDzülkelerizilezseçilizortakzülkeleriz
kapsar.
Bütünzraporlarzvezdahazfazlazbilgi,zÇPİzwebsitesindez
mevcuttur:zhttp://oe.cd/epr.

TÜRKIYE’NIN ÜÇÜNCÜ ÇEVRESEL
PERFORMANS İNCELEMESI (ÇPİ)
Türkiye,zOECD’ninzkurucuzüyesidir.zDahazöncekiz
TürkiyezÇevreselzPerformanszİncelemeleriz1999zvez2008z
yıllarındazyayınlanmıştır.zBuzrapor,zTürkiye’ninz2008’denz
buzyanazçevreselzperformansınızincelemektedir.zBuz
süreç,zOECDzÇevreselzPerformanszÇalışmazGrubu’naz
(WPEP)zkatılanzülkelerzilezTürkiyezarasındazyapıcız
vezkarşılıklızyararzsağlayanzbirzpolitikazdiyaloğunuz
içermiştir.zOECD,zincelemezyapanzKorezvezPortekiz’ez
teşekkürüzborçzbilir.
ÇPİ,z7zKasımz2018’dezWPEPztarafındanzonaylanmışz36z
tavsiyezsunmaktadır.zBuztavsiyeler,zTürkiye’ninzdahaz
yeşil,zdüşükzkarbonluzekonomiyezdoğruzilerlemesine,z
doğalzvarlıklarınızdahaziyizyönetmesinezvezçevreselz
yönetişimzvezyönetiminizgeliştirmesinezyardımcızolmayız
amaçlamaktadır.zKentselzatıksuzyönetimininzyanızsıraz
iklimzdeğişikliğizilezmücadelezvezuyumazözelzbirzvurguz
yapılmıştır.

http://oe.cd/epr

“İklim değişikliğinin etkileri
ile mücadele etmek amacıyla
özellikle enerji verimliliğine ve
yenilenebilir enerjilere yatırım
yapmak suretiyle, düşük
karbonlu, daha yeşil ve daha
kapsayıcı bir ekonomiye geçişin
hızlandırılması hususunda
Türkiye’nin önünde ciddi
fırsatlar bulunuyor.”
Rodolfo Lacy
OECD Çevre Direktörü

Türkiye

ÖNE ÇIKANLAR

Genel Bakış
2008’denzbuzyanazTürkiye’ninzgüçlüz
ekonomikzbüyümesi,zhavazemisyonlarından,z
enerjizkullanımından,zatıkzüretimindenzvez
suztüketimindenznispetenzayrışmıştır.zAncakz
buzçevreselzbaskılarınzartmayazdevamz
edeceğizaşikârdır.zDüşükzkarbonlu,zdöngüselz
ekonomiyezgeçişziçinzdahazfazlazilerlemez
gerekmektedir.

FIRSATLAR
z Yenilenebilir enerji kaynaklarında büyük

potansiyel ve artan kurulu kapasite

z Atıksu yönetiminde büyük ilerleme
z AB standartlarına daha fazla uyarlanmış

düzenleyici çerçeve

z Çevreyle ilgili önemli miktarda vergi geliri
z Özel sektör çevre yatırımlarının artması

TÜRKIYE 2017
Nüfus
80,7 milyon

ZORLUKLAR
z Fosil yakıtlara dayalı, karbon yoğunluğu yüksek

ekonomi

Kişi başı GSYİH

z Hızla artan sera gazı emisyonları

(cari satın alma gücü paritesiyle)

z Büyük şehirlerde ve sanayileşmiş bölgelerde

26.500 USD
(OECD ortalaması: 43.700 USD)

Toplam yüzölçümü
770 000 km2
Nüfus yoğunluğu
102,8 kişi/km²

düşük hava kalitesi

z Belediye katı atıklarında yetersiz geri kazanım ve

geri dönüşüm

z Önemli derecede çevreye zararlı sübvansiyonlar
z İklim değişikliğinin etkilerine maruziyet

(OECD ortalaması: 35,4)

Para birimi
Türk lirası (TRY)
2017’de, 1 USD = 3,65 TRY
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Çevresel performans | Temel eğilimler
Türkiye, OECD’nin en büyük sekizinci ve en hızlı büyüyen ekonomisidir.
Hızlı ekonomik kalkınma ve nüfus artışının, çevresel baskıları ağırlaştırması
muhtemeldir.

ENERJI
zz

Fosilzyakıtlar,zenerjizportföyününz%88’iniz
oluşturmaktadır.zÜlkezbüyükzölçüdezithalzenerjiye,z
bilhassazpetrolzvezdoğalgazazbağımlıdırz(Şekilz1).

zz

Toplamzbirincilzenerjizarzı,zhızlızbüyüyenzenerjiz
talebinizkarşılamakziçinz2005’tenzitibarenz%76z
artmıştır.z

zz

enerjizüretiminizartırmakzvezenerjizverimliliğiniz
teşvikzetmekzsuretiylezithalatazbağımlılığınız
azaltmayızvezenerjizgüvenliğinizsağlamayız
planlamaktadır.
zz

Türkiyezyurtziçizkömür,zyenilenebilirzenerjizveznükleerz

Yenilenebilirzenerjizkaynaklarınınzkuruluzkapasitesiz
sonzyıllardazciddizölçüdezartmıştır,zancakzenerjiz
portföyündezyenilenebilirzenerjilerinzpayız2005’tenz
buzyanazsabitzkalmıştır.

Şekil 1. Fosil yakıtlar Türkiye’nin enerji portföyünün %88’ini temsil etmektedir, toplam birincil enerji arzı, milyon ton petrol
eşdeğeri
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Not: Bu dağılıma elektrik ticareti dâhil değildir.
Kaynak: UEA (2018), Dünya Enerji İstatistikleri ve Bilançoları (veritabanı).

Sonraki adımlar | Enerji
z Fosil yakıtların özellikle kömürün, enerji portföyündeki
payının azaltılması ve jeotermal, güneş ve rüzgar
enerjisinin payının arttırılması.

z Enerji, konut ve taşımacılık sektörlerinde ölçülebilir
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verimlilik hedeﬂeri belirlenmesi.

z Kamu ve özel sektör binalarında enerji verimliliği

yatırımları için daha fazla ekonomik teşvik sağlanması.

zz

zz

Kirleticilerinzçoğuziçinzortamzhavazkalitesiz
gerekliliklerinin,z2024zitibarıylazABzstandartlarınaz
uyumluzhalezgelmesizbeklenmektedir.
NüfusunzincezpartikülerzmaddelerezmaruziyetizDSÖz
kılavuzzkurallarınızaşmaktadır,zbunazbağlızolarakz
2005’tenzitibarenzölümlerzvezerkenzölümlerinzrefahz
maliyetizartmıştırz(Şekilz2).

ÖNE ÇIKANLAR

HAVA KALITESI

Şekil 2. Hava kirliliğine bağlı ölüm oranları ve refah
maliyeti 2005’ten itibaren artmıştır, partiküler madde ve
ozona maruziyetten kaynaklı ölümler, yıllık milyon kişi başına.
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ATIK VE MATERYAL YÖNETIMI
zz

Atıkzarıtmazaltyapısınınzgenişletilmesindezbazız
ilerlemelerzsağlanmıştır.zBelediyezatıklarınınz
yaklaşıkz%90’ızdepolamazsahalarınazgitmekte,zancakz
küçükzbirzmiktarızgerizkazanılmaktadırz(Şekilz3).z
2016zyılındazbelediyezatıklarınınzsadecez%9’uzayrız
toplanmıştır.
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Kaynak: OECD (2018), “Hava Kirliliğine Maruziyet Kaynaklı Ölümler ve Refah Maliyeti”,
OECD Çevre İstatistikleri (veritabanı).

Malzeme geri kazanımı
(Geri Dönüşüm + Kompostlama)

Enerji geri kazanımlı
atık yakma
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E. g. kazanımsız atık yakma 2%

Şekil 3. Atıkların %90’dan fazlası depolama sahalarına gitmektedir.
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Kaynak: OECD (2018), “Belediye atıkları, atık üretimi ve atıkların arıtılması”, OECD Çevre İstatistikleri (veritabanı).

BIYOLOJIK ÇEŞITLILIK
zz

İstisnaizölçüdezzenginzbiyolojikzçeşitlilikz
bulunmaktadır,ztürlerinz%31’izendemiktir.zDiğerz
OECDzüyezülkelerizilezkarşılaştırıldığında,ztehditz
altındakiztürlerinzpayıznispetenzdüşüktür.

zz

Ağaçlandırma,zerozyonzkontrolü,zıslahzvez
gençleştirmezsayesindezormanzörtüsününz
genişletilmesindezilerleme.

zz

Karazvezdenizzkorumazalanları,zülkeninzegemenlikz
alanınınz%9’unazçıkmıştır,zancakzbuzdeğerzhalazAichiz
hedeﬂzerininzönemlizölçüdezaltındadır.

Sonraki adımlar | Hava kalitesi, atık yönetimi ve biyolojik çeşitlilik
z Enerji ve ulaştırma politikaları ve planları ile entegre
şekilde, ülke çapında bir hava kirliliğini azaltma
stratejisinin hazırlanması.

z Kapsamlı bir materyal kaynak politikasının

z Bakanlıklar arasında biyo-çeşitliliğin korunması

konusunda sorumlulukların netleştirilmesi, biyoçeşitlilik izleme ve envanter çıkarma faaliyetlerinin
iyileştirilmesi.

benimsenmesi ve belediye katı atıklarının ayrı
toplanmasının teşvik edilmesi.
5

OECD TÜRKIYE ÇEVRESEL PERFORMANS İNCELEMESI

Çevresel yönetişim ve yönetim
Çevre ile ilgili düzenleyici çerçeve, öncelikle çevre mevzuatını AB direktiflerine uyumlu hale
getirmek üzere devam eden çalışmalar sonucunda büyük oranda güçlendirilmiştir. Ancak
AB standartlarının ve iyi uygulamaların hayata geçirilmesinde konusunda kaydedilen
ilerlemeler, politika alanları arasında eşit düzeyde olmamıştır.

KURUMSAL VE DÜZENLEYICI ÇERÇEVE
zz

zz

zz

Şekil 4. Denetim sayıları, usulsüzlük tespitlerinden hızlı
artmaktadır

Çevreyle ilgili sorumlulukların birkaç bakanlık
arasında paylaştırılmış olduğu, merkezi bir
çevresel yönetişim sistemi.
Stratejik çevresel değerlendirme, yerel mekansal
planları kapsamamakta, ve arazi kullanımı
planlamasında önemli bir değerlendirme boşluğu
bırakmaktadır.

2012

2017

38 601
Denetimler

Denetimler

52 041

3 678

2 491

Usulsüzlükler

Usulsüzlükler

Türkiye, mevcut en iyi tekniklere dayanan bir
çevre izni sistemini 2024’te uygulamaya geçirmeyi
planlamaktadır.

Kaynak: Ülke bildirimi.

UYUM GÜVENCESI
zz

Türkiye, risk temelli uygunluk izlemesi planlamasını
uygulamaya geçirmeye başlamıştır. Denetim sayıları,
usulsüzlük tespitlerinden hızlı artmaktadır (Şekil 4).

zz

Çevresel yürütme, büyük ölçüde idari para
cezalarına dayanıyor ki bunun yıllık miktarı
2008’den bu yana reel fiyatlarla neredeyse iki katına
çıkmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. İdari para cezaları giderek daha fazla uygulanmaktadır, gelir, milyon Türk Lirası, 2010 fiyatları
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Kaynak: ÇŞB (2016), Türkiye Çevre Denetim Raporu: 2015, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara.
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UYUM GÜVENCESI, DEVAMI

zz

Çevrezilezilgilizkurumlar,zyeşilzişzuygulamalarınız
teşvikzetmezanlamındazproaktifzdeğillerdir.zTürkiye,z
2008zyılındanzbuzyanazgerilemektezolanzçevrez
yönetimizsistemizsertifizkalandırmalarındazbenzerz
büyüklüktekizOECDzekonomilerininzgerisindez
kalmaktadırz(Şekilz6).

Şekil 6. Türkiye, ÇYS belgesi sayısında geride kalmaktadır,
yıllık yeni belge sayısı
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ÇEVRESEL BILGI

2008

zz

Çevrezilezilgilizbazızbilgilerzinternetzüzerindez
halkazaçıktır,zfakatzkamuzkuruluşlarınınz
elindezbulunanzbilgilerezerişimz“ekonomikz
çıkar”zkısıtlamalarıylazvezücretlerznedeniylez
aksamaktadır.

zz

Türkiye’dezhenüzzbirzkirleticizsalımzveztaşınımz
kaydız(PRTR)zbulunmamaktadır,zözelzişletmelerz
hakkındazçevreselzbilgilendirmezhalkazaçıkzhaldez
mevcutzdeğildir;zfizrmalarınzçevreselzbilgileriz
halkınzerişiminezaçıkzdeğildir.

2016
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Bulgaristan

2016
2008
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Kaynak: ISO (2017), ISO Araştırması 2016, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı, Cenevre.

Sonraki adımlar | yönetişim
z Enerji, ulaştırma ve diğer sektör politikalarının çevresel

z Sektöre özel yeşil sertifika programlarının

z Tüm şehirlerde çevre denetimleri için risk temelli

z Çevresel bilgiye erişim kısıtlamalarının ve ücretlerinin

yönlerinin yatay koordinasyonu anlamında çevre
kurullarının üstlendiği rolün güçlendirilmesi.
planlama yapılması.

genişletilmesi ve kamu alımları için bağlayıcı çevre
kriterlerinin belirlenmesi.
kaldırılması, halka açık bir KSTK’nın oluşturulması.
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Örnek çalışmalar

KAMU BINALARINDA SIFIR ATIK PROJESI

ÇŞB, Sayın Cumhurbaşkanı’nın eşinin himayesinde
yürütülen “sıfır atık” girişimi kapsamında bakanlık
binalarında sıfır atık projesini hayata geçirmiştir. Atıklar ayrı
olarak toplanırken yemek artıkları da hayvan barınaklarına
gönderilmektedir. Ayrıca, gübre elde etmek için kompost
birimler kurulmuştur. Bu girişim sayesinde bakanlık
binalarında üretilen atıklar, artık atık depolama sahalarına
gitmemektedir. Bu anlamda ülke genelinde farkındalık
arttırma kampanyaları düzenlenirken hükümet de, bu projeyi
2018 yılında tüm bakanlıklara, 2023 yılına kadar ise tüm
kamu kurumlarına ve alanlarına yaymayı amaçlamaktadır.

İstanbul
Bursa
Ankara

Tur

İzmir

ENDÜSTRIYEL ENERJI VERIMLILIĞI TEŞVIKLERININ
ARTIRILMASI

Türkiye’de 1000 TEP’ten fazla tüketim yapan sanayi
kuruluşlarının, ISO 50001 standardı sertifikası alması
zorunludur. Enerji yönetim sistemleri (EYS), enerji
tüketiminin izlenmesi ve enerji maliyetlerinden tasarruf etme
imkânlarının tespit edilmesi için bir yapı sunarken çevresel
performansı da geliştirmektedir. EYS, enerjinin önemli bir
girdi maliyeti bulunan enerji-yoğun sanayi sektörlerinde
bilhassa değerlidir. EYS’den yararlanma oranı dünya
genelinde artmaktadır. Dünya genelinde enerji yönetimine
ilişkin ISO 50001 standardına sahip olan işletmelerin sayısı,
2015 yılında yaklaşık 12.000’i bulmuştur (bu işletmelerin %85’i Avrupa’da yer almaktadır). Türkiye’de 1200 büyük enerjiyoğun sanayi işletmesinden sadece 100 kadarının (%8), 2016 yılında ISO 50001 standardı için başvuruda bulunacağı
tahmin edilmiştir. Türkiye’deki firmalar, enerji maliyetlerinin ilk bir yıl içerisinde %20’sinin sübvanse edilmesi karşılığında
üç yıllık bir dönemde enerji yoğunluklarını ortalama %10 azaltmak adına gönüllü anlaşmalar yapabilir. Şu ana kadar
sadece yedi gönüllü anlaşma imzalanmış olup sekiz anlaşma da üç yıllık izleme döneminde bulunmaktadır.
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TARIM SIGORTALARI SISTEMI: IKLIM AFETLERINE
KARŞI DIRENCI ARTIRMA AMAÇLI RISK PAYLAŞIMI
MEKANIZMASI

Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) olağanüstü hava
koşulları sonucunda tarım faaliyetleri zarar gören çiftçilerin
zararlarının
karşılanması amacıyla oluşturulmuştur. Bundan önce
üreticilerden sadece ufak bir kısmın, özel sigortayla teminat
altına alınmaya yetecek maddi kaynağı bulunuyordu. Son
on yılda TARSİM’in kapsama alanı ciddi ölçüde genişlemiş
ve bugün yaklaşık 400.000 tarım üreticisine ulaşmıştır.
Sistem, kamu-özel ortaklığı olarak işlemekte olup, devlet
üreticiler tarafından ödenecek sigorta maliyetlerinin bir kısmını karşılamaktadır. Sürekli devlet desteğinin ve sigorta
çeşitlendirmesinin daha fazla sigorta başvurusuna yol açması gerekmektedir. Sistemin, artan işlemler ve uygulama
maliyetleri ile iklim değişikliğinin belirsiz etkileri bağlamında kendi sürdürülebilirliğini güvenceye alması gerekmektedir.

rkey

Adana

ÖZEL SEKTÖRÜN SÜRDÜRÜLEBILIRLIK GIRIŞIMLERI
ILERLEME POTANSIYELI GÖSTERIYOR

Ev aletleri, klima ve televizyon üreticisi olan Arçelik A.Ş.,
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmiştir.
Ayrıca, Karbon Saydamlık Projesi (KSP) kapsamında İklim
Performans Liderlik Endeksi’nde A listesinde bulunmaktadır;
ayrıca MSCI Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi’nde “AAA”
ile derecelendirilmiştir. Arçelik, 2010-2016 döneminde
Türkiye’deki faaliyetlerinden kaynaklı CO2 emisyonlarını
%56, 2012-2016 döneminde ürün başına su çekim oranını
ise %31 azaltmıştır. Şirketin yıllık Sürdürülebilirlik Raporu,
sera gazları, enerji tüketimi, su çekimi, hammadde kullanımı ve atık konularında detaylı bir bilgi vermektedir. Türkiye’de
10 AR-GE merkezi ve 1300’ü aşkın AR-GE çalışanı bulunan şirketin, eko-inovasyon bakımından önemli bir potansiyeli
bulunmaktadır. Arçelik A.Ş. tarafından planlanan Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi de, bu anlamda tedarikçilerin
çevresel performansının gelişmesini, çevre ürünleri ve hizmetleri ile ilgili talebin artmasını sağlayacaktır.
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Yeşil büyüme
Çevre ve sürdürülebilir kalkınma hususları Ulusal Kalkınma Planları’na daha fazla entegre
edilmektedir. Başta otomotiv ve yenilenebilir enerji sektörlerinde olmak üzere ekoinovasyonun gelişmekte olduğuna ve çevresel sürdürülebilirliği geliştirme anlamında
sanayinin öncülük ettiği yeni girişimler olduğuna dair emareler bulunmaktadır.

VERGI SISTEMININ YEŞILLENDIRILMESI
zz

Türkiye,zbüyükzorandazbenzinzvezdizelzyakıtlaraz
getirilenzyüksekzvergilerznedeniylezOECDzülkeleriz
arasındazGSYHzyüzdesizolarakzçevrezilezilgiliz
vergilerinzenzyüksekzolduğuzülkelerzarasındazyerz
almaktadır.z(Şekilz7).z

zz

Sabitzfizyatlıztarifeler,zyenilenebilirzelektrikz
yatırımlarınızteşvikzetmiştir.

zz

Türkiye’ninztaşıtzvergilendirmezsistemi,zçevreyez
yönelikzbazızteşviklerzsunmaktadırzancakztüketicileriz
dahazyüksekzsalımzyapmasızmuhtemelzdahazeskizvez
ikincizelzaraçlarazitmektedir.

zz

Petrolzürünlerinezyönelikzvergizmuafizyetleriz
vezyoksulzailelerezısınmaziçinzkömürzyardımı,z
çevreyezzararlızsübvansiyonlarınznemlizbirzkısmınız
oluşturmaktadır.

2015 yılında enerji kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarının
emisyonların sadece

%51’i ücretlendirilmemiştir;

%21’i bir ton CO başına 30 Avrodan fazla ücretlendirilmiştir.
2

Şekil 7. Çevre ile ilgili vergi gelirlerinin oranı OECD ortalamasının neredeyse iki katı, 2016 itibarıyla GSYH yüzdesi
cinsinden çevre ile ilgili vergi gelirleri
3.5%
3%

Motorlu araçlar
ve taşımacılık

2.5%
2%
Diğer
1.5%

Enerji

1%

Enerji

0.5%
0%
Türkiye

Kaynak: OECD (2018), “Çevre Politikası: Çevresel Politika Araçları”, OECD Çevre İstatistikleri (veritabanı).
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YEŞIL YATIRIM VE EKO-INOVASYON
zz

İşzdünyasındakizçevrezharcamalarız2008’denzbuz
yanazartmış,zfakatzkamununzçevrezyatırımlarız
artmamıştır,zherzikisindezdezharcamalarzçoğunluklaz
atıksuzyönetiminezaktarılmıştırz(Şekilz8).

zz

Türkiye’dez2014-2020zdönemiziçinzABzfonlarınınz
yaklaşıkz%33’ü,zçevrezilezilgilizalanlaraz1zmilyarz
Avronunzüzerindezfonztahsiszedilmiştir.

zz

Yenilenebilirzenerjizyatırımlarızvezyenizekoetiketzmevzuatınınzçevreselzmalzvezhizmetlerez
yönelikzyurtiçizpazarınızbüyütmesi,zancakz
ARGEzharcamalarınınzdüşükzseviyedezkalacağız
beklenmektedir.

Şekil 8. Özel sektörün çevre yatırımları artarken kamu yatırımları artmamıştır, milyon USD, 2010 fiyatları, satın alma
gücü pariteleri
Özel

Kamu

108 1365

734

147 60 77

2015
Atıksu yönetimi
859

583

160 79

2012
Diğer
197

403

608

2008

261

Toprak, yeraltı
suları ve
yerüstü suları

258

289

136

Atık yönetimi

Not: Gayri safi sabit sermaye oluşumu ve alımı eksi üretilmemiş finansal olmayan varlıkların satışı.
Kaynak: Eurostat (2018), Çevre koruma harcamaları (veritabanı); OECD (2018), “OECD Ekonomik Görünüm No. 102 (2017/2 Baskısı)”, OECD Ekonomik Görünüm Raporu: İstatistikler ve
Tahminler (veritabanı); OECD (2018), “SAGPler ve kur oranları”, OECD Milli Gelir Hesaplamaları (veritabanı).

Sonraki adımlar | yeşil büyüme
z Muafiyetlerin kaldırılması ve emisyon kriterlerinin

bütünleştirilmesi için taşıt ve akaryakıt vergi sisteminin
yeniden düzenlenmesi.

z Fosil yakıt tüketimine yönelik vergi muafiyetinin

aşamalı olarak kaldırılması, yoksul ailelere kömür
yardımı uygulamasının yerini daha temiz alternatiﬂere
geçiş desteklerinin alması.

z Kamu - özel sektör ortaklıkları, yeşil bankalar ve

yeşil tahviller dâhil olmak üzere çevre projelerine özel
sektörün yatırım yapmasını sağlayacak araçlardan
yararlanma imkânının arttılması.

z Çevresel AR-GE harcamalarını artırarak,

teknoloji gösterimi ve ticarileşmeyi destekleyerek
eko-inovasyona yönelik politika çerçevesinin
güçlendirilmesi.
11
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İklim değişikliği
Güçlü ekonomik büyüme, nüfus artışı, artan gelir düzeyi ve karbon-yoğun yakıtlara giderek
daha fazla bağımlı olma durumu, Türkiye’deki sera gazı (SG) emisyonlarının son on yıl
içerisinde önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte Türkiye, 2020 yılına
yönelik olarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltma taahhüdünde bulunmayan tek OECD
ülkesidir.
SERA GAZI EMISYONLARINDAKI EĞILIMLER
zz

zz

2005-2016zdönemindezTürkiye’ninzSGz
emisyonlarındakizartışızOECDziçerisindezenzyüksekz
artışzolmuşturz(+%49).z
Kişizbaşınazdüşenzemisyonzmiktarızhalenz
OECDzortalamasınınzaltındadır,zfakatzhızlaz
yükselmektedir.zEmisyonzyoğunluğuzazalmakta,z
ancakzOECDzortalamasızkadarzhızlızazalmamaktadırz
(Şekilz9).

Şekil 9. Emisyonların hızla artmaya devam etmesi
beklenmektedir, 2005-2016 yüzdelik değişim

OECD

AKAKDO hariç
toplam emisyon

Türkiye

OECD

Kişi başı toplam SG

İKLIM DEĞIŞIKLIĞI ILE MÜCADELE IÇIN HEDEFLER VE
STRATEJILER
zz

Türkiye,zPariszAnlaşması’nızimzalamışzfakatz
onaylamamıştır.zNiyetzEdilenzUlusalzKatkızBeyanlarız
(NEUKB)zkapsamındaz2030ziçinzbirzazaltmazhedefiz,z
SGzemisyonzdüzeylerinin,z2015zyılınınzikizkatınaz
çıkabileceğizanlamınazgelmektedir.zTürkiye’nin,z
SGzemisyonlarınınzzirvezyapmasızgibizbirzplanız
bulunmamaktadır.

zz

UlusalzİklimzDeğişikliğizStratejisizvezEylemz
Planı’ndazkilometreztaşlarızvezfaaliyetlerzbelirlenmişz
olsazdazuygulamanınzizlenmesindezeksikliklerz
bulunmaktadır.z

zz

Türkiye,zikiztaraﬂzızvezçokztaraﬂzızdonörlerinz
iklimzdeğişikliğizilezmücadelezkonusundakiz
yardımlarındanzönemlizölçüdezyararlanmaktadır.z
(Şekilz10)zAncakzTürkiye,zYeşilzİklimzFonu’nazerişimiz
PariszAnlaşması’nınzonaylamanınzönzşartızolarakz
görmektedir.

Türkiye

OECD

GSYH birimi
başına toplam
SG
-40%

Türkiye
-20%

0%

20%

40%

60%

Not: Tahminlere arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılıktan kaynaklanan
emisyonlar/giderimler dahildir (AKAKDO). GSYH, 2010 dolar kuru ve satın alma gücü
paritelerine göre ifade edilmiştir.
Kaynak: ÇŞB (2016), Türkiye’nin BMİDÇS kapsamındaki Altıncı Ulusal Bildirimi, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara; OECD (2018), “Hava ve İklim: Kaynağına Göre Sera Gazı
Emisyonları”, OECD Çevre İstatistikleri (veritabanı); OECD (2018), “Toplam Milli Gelir
Hesaplamaları, SNA 2008 (veya SNA 1993): Gayri safi yurtiçi hasıla”, OECD Milli Gelir
Hesaplamaları (veritabanı).

Şekil 10. Türkiye’de iklim konusunda verilen kalkınma desteği artmıştır, milyar USD, taahhütler, 2016 fiyatları
3.5
3.0

Diğer çok taraflılar

2.5
2.0

ÇTKBler

1.5
1.0
0.5
0.0

İki taraflı (ana)
İki taraflı (önemli)
2005-06

2007-08

2009-10

2011-12

2013-14

2015-16

Not: 2012’den sonra görülen artış, OECD Kredi Kuruluşları Bildirim Sistemi’ne çok taraﬂı finansmanlarını daha fazla bildirilmesiyle açıklanmaktadır. “Ana” hedef puanı, bilhassa BMİDÇS
hedeﬂerine destek olan faaliyetlere verilmektedir. “Önemli” olarak nitelendirilen faaliyetlerin başka öncelikli hedeﬂeri bulunmaktadır ancak iklim ile ilgili endişeleri gidermek üzere bu hedeﬂer
yeniden şekillendirilmiş veya düzenlenmiştir.
Kaynak: OECD (2018), “Kredi Kuruluşları Bildirim Sistemi: Yardım Faaliyetleri”, OECD Uluslararası Kalkınma İstatistikleri (veritabanı).
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UYUM POLITIKASI
zz

Ciddiztaşkınlarzvezkuraklıklarzdazdâhilzolmakzüzere,z
iklimzdeğişikliğininzetkilerinezdairzartanzsayıdaz
kanıt.z(Şekilz11).

zz

UlusalzUyumzStratejisizvezEylemzPlanı,ziklimz
değişikliğinezuyumuzilgilizsektörlerdekizpolitikalaraz
yansıtmayızamaçlamaktadır.zBuzçabalarzbüyükz
ölçüdezsuzsektöründezyoğunlaşmıştır.

zz

Uyumzfaaliyetlerizbugünezkadarzbüyükzorandaz
kanıtzdayanağınızgeliştirmeyezodaklanmıştır.zSektörz
hassasiyetizvezsosyo-ekonomikzetkilerzkonularındaz
bilgizeksikliklerizdevamzetmektedir.

Şekil 11. Olağanüstü hava olaylarının sayısı artmıştır
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Kaynak: TSMS (2018), 2017 Yılında Türkiye’de İklimin Durumu, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Sonraki adımlar | iklim değişikliği
z Paris Anlaşmasının onaylanması ve Niyet Edilen Ulusal
Katkı Beyanları’nın güçlendirilmesi, iklim ve enerji
hedeﬂerini bütünleştiren uzun vadeli, düşük emisyonlu
bir kalkınma stratejisinin geliştirilmesi.

z İklimle ilgili tüm politika belgelerinin düzenli olarak
izlenmesi ve uygulamaların değerlendirilmesi.

z Enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kullanımını

arttırarak, enerji ve ısı üretiminin karbon yoğunluğunun
azaltılması.

z Atılacak öncelikli adımların ve kilit ekonomik

sektörlerde niceliksel enerji verimliliği hedeﬂerinin
belirlenmesi ve uygulanması.

z Uyum faaliyetlerinin ilgili politika alanlarında ve politika
ile proje değerlendirmelerinde yaygın hale getirilmesi,
iklim değişikliği uyum planlarını hazırlama konusunda
yerel yönetimlere destek olunması.
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Kentsel atık su yönetimi
Pek çok su kütlesinde düşük olduğu değerlendirilen yerüstü suyu kalitesi, yetersiz kirlilik
kontrolü nedeniyle bozulmaktadır. Kentsel ve endüstriyel alanlardan kaynaklanan
arıtılmamış atıksu deşarjı sorunu, ekonominin büyümesiyle daha da şiddetlenmektedir.
Türkiye aynı zamanda büyükşehirlerde atıksu toplama ve arıtma hizmetlerini artırmak için
de kayda değer bir çaba göstermiştir.

POLITIKALAR VE DÜZENLEMELER
zz

zz

Türkiyez25zadetzhidrolojikzhavzaztespitzetmiş,z
bunlarınzhepsindezhavzazkorumazeylemzplanlarınız
tamamlamışzvezötrofizkasyonzaçısındanzhassaszsuz
kütlelerinizbelirlemiştir.

Sudakizkirleticilerinzdüzenlenmesizartanzbirz
ölçüdeznehirzhavzasızseviyesindekizsuzkütlelerininz
koşullarınazbağlıdır,zsuzkalitesizizlemedeziyileşmez
sağlanmıştır.

Nüfusun atıksu arıtma tesislerine erişimi 2005-2016 döneminde

%42’den %79’a çıkmıştır.

Şekil 12. Su temini ve atıksu arıtma harcamaları hızla artmaktadır, milyar USD, 2010 satın alma gücü paritesi
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Kaynak: OECD (2018), “Su: Atıksu arıtma”, OECD Çevre İstatistikleri (veritabanı). TurkStat (2018) Atıksu istatistikleri
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YATIRIM VE FINANSMAN
zz

Türkiye,zsüreklilikzarzzedenzulusalzvezuluslararasız
fonzyatırımlarızsayesindezkentselzatıksuzyönetimiz
konusundazönemlizilerlemelerzkaydetmiştir.zAncakz
evselzatıksuyunz%14’üzarıtmazyapılmadanzdeşarjz
edilmektedirz(Şekilz12,zs.14’ezbakınız).

zz

NütrientzgiderimizaçısındanzABzstandartlarınınzdaz
ötesinezgeçenzağırzulusalzçıkışzsuyuzstandartlarınaz
ulaşmakzadınazaşırızyatırımzyapılmasızgibizbirzriskz
sözzkonusudur.z

zz

Türkiye’dezsadecezçokzazzsayıdazsuzhizmetiz
sağlayıcısı,zyenizyatırımlarızfiznansezetmekziçinzenz
yoksulzhanelerezzararzvermedenztarifelerizarttırmaz
potansiyelinezsahiptirz(Şekilz13).

zz

Hükumet,ztarifelerinzyapısızvezdüzeyizilezhizmetz
kalitesizdezdahilzolmakzüzere,zsuzvezteminizvez
arıtmazhizmetlerininzverilmesinezyönelikzolarakz
karşılaştırmalızbirzsistemzkurmakziçinzilkzadımlarınız
atmıştır.

Şekil 13. Birçok ilde su ve atıksu tarifeleri hanelerin ödenebilirlik sınırını aşmaktadır, metrekare başına ABD doları,
hane tarifesi (yeşil), ödenebilir tarife (sarı)
5
4
3
2
1
0

Not: Veriler 2016 yılına ait olup 2010 ABD Doları SAGP cinsinden ifade edilmiştir. Metreküp başına uygun fiyatlı/ödenebilir tarifenin hesaplanmasında kullanılan eşik, Su ve Kanalizasyon
İdaresi hizmet alanındaki en yoksul beşte birlik kesime ait gelirin % 2.5’idir.
Kaynak: Dünya Bankası (2016); OECD (2018), “Toplam Milli Gelir Hesaplamaları, SNA 2008 (veya SNA 1993): Gayri safi yurtiçi hasıla”, OECD Milli Gelir Hesaplama İstatistikleri (veritabanı).

Sonraki adımlar | Kentsel atıksu yönetimi
z Aşırı sermaye ve işletme altyapı maliyetlerinden

kaçınmak için alıcı su kütlelerinin taşıma kapasitesini
ve sağlam bir fayda-maliyet analizini de göz önünde
bulundurarak, atık su arıtma standartlarının ayarlanması.

z Ulusal ve kentsel su altyapılarının geliştirilmesi ve

yönetimi için planlamanın uyumlu hale getirilmesi.

z Nehir Havzası Yönetim Planları’nda belirlenen mevcut

işletme ve bakım maliyetlerini içeren sağlam ve gerçekçi
finansman stratejilerinin geliştirilmesi ve onaylanması.

z Su temini ve arıtma hizmetlerinin iyileştirilmesi için ulusal
kılavuzlar yayımlanması, ileride yapılacak yatırımların
ve işletme maliyetlerinin finansmanını kolaylaştırmak
ve tarifeleri ödenebilir seviyede tutmak için su hizmeti
sağlayıcılarında daha iyi performansın teşvik edilmesi.

varlıkların, yeni yatırımların ve geliştirme çalışmalarının
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