
76 TAYFUN ÖZKAYA

Ülkemizdeki son orman yangınları ve 
seller umarız ki artık iklim krizinin ne 
kadar yıkıcı sonuçları olacağı 
konusunda herkese bir uyarı olmuştur. 
Sera gazları denilen başta 
karbondioksit olmak üzere iklim 
krizine yol açan gazların salımının 
yavaşlatarak durdurulmaması halinde 
daha büyük felaketlerle de 
karşılaşacağımız ve bu kötü gidişi 
durdurabilmek için önümüzdeki 
yılların giderek azaldığı artık bir 
gerçektir.
Bütün bu gelişmeler karşısında dünya 
ülkeleri 2015 yılında yetersiz de olsa,  
küresel sıcaklık artışını 1,5-2 C 
derecede sınırlamayı öngören “Paris 
Anlaşması”’nı  imzaladılar. Türkiye bu 
anlaşmaya imza koymasına rağmen 
mecliste onaylamayı 
gerçekleştirmeyerek Eritre, İran, Irak, 
Libya, Yemen gibi onaylamayan altı 

ülke arasında bulunuyor. Diğer 
taraftan Avrupa Birliği 11.9.2019’da 
açıkladığı “Avrupa Yeşil Mutabakatı” 
(EU Green Deal) ile iklim nötr (karbon 
nötr) ilk kıta olmak gibi bir hede� 
önüne koydu. Doküman AB’nin 2030 
yılında sera gazı salımının 1990 
düzeyine göre %50 azaltılmasını, 2050 
yılında ise kıtanın bu açıdan nötr yani 
sera gazı salımının zaptedilene eşit 
olmasını öngörmektedir. 
Gerek Paris Anlaşması gerekse de Yeşil 
Mutabakat’ın iklim krizini 
önleyebileceği konusunda ciddi 
şüpheler bulunmaktadır. Bu 
önlemlerden daha ileri önlemlere 
ihtiyaç vardır.  Paris anlaşmasını 
imzalamayan Türkiye örneğin 
2019-2020 ve 2021 Cumhurbaşkanlığı 
programlarında Paris Anlaşması’na ve 
Yeşil Mutabakat’a herhangi bir 
göndermede bulunmamıştır.

 Üstelik yerli kömür kullanımına yönelik 
ifadeler bulunmaktadır. Programda “… 
yerli kömür kullanımına yönelik 
çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede 
Eskişehir-Alpu, Trakya-Ergene, Afyon 
–Dinar, Afşin-Elbistan ve 
Karapınar-Ayrancı termik santral 
kurulmasına yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir” denmektedir. 
Yeşil Mutabakat’ta AB’nin karbon vergisi 
alacağı bilgisi Türkiye’de ihracatın 
sıkıntıya düşeceği endişesini yaratmıştır. 
Ayrıca uluslararası �nansman 
kuruluşlarının yeşil mutabakat için fonlar 
oluşturacağı yüksek düzeyde döviz 
sıkıntısı içinde olan Türkiye’de bu 
konuda bir şeyler yapma isteği 
uyandırdı. 16 Temmuz 2021 tarihli 
Resmi Gazetede “Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı” başlıklı Cumhurbaşkanlığı 
genelgesi yayınlandı. İlginç bir şekilde 
aynı tarihte Ticaret Bakanlığı da “Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı” dokümanını 
açıkladı.  AB Yeşil Mutabakat’ın ülkemizi 
de etkileyeceği düşünülen ve bu nedenle 
geç de olsa Türkiye’nin bir şeyler yapma 
ihtiyacını hissettiği önemli kararlardan 
biri de sınırda karbon düzenleme 
mekanizması adı verilen dış ticarette 
sorunlar yaratacağı öngörülen bir karbon 
vergisinin söz konusu olmasıdır. 
Böylelikle örneğin Türkiye’nin AB’ye 
ihraç edeceği ve fazla sera gazlarına yol 
açan bazı ürünlerde bir vergi 
alınabilecektir.

AVRUPA BİRLİĞİ YEŞİL 
MUTABAKATI VE TÜRKİYE’NİN 
EYLEM PLANI ÜZERİNE



 Bu Türkiye’yi endişelendirmiştir. 
Gerek AB mutabakatında gerekse buna 
dayanılarak hazırlanmış Ticaret 
Bakanlığımızın eylem planında güzel 
süslü ifadeler bulunmaktadır. 
Bunlardan biri de doğrusal 
ekonomiden döngüsel ekonomiye 
geçileceğidir. Örneğin bir sanayi 
dalının çıktıları başka bir sanayi dalının 
girdileri olacaktır. Böylelikle hiçbir atık 
bırakılmayacak bu da küresel iklim 
krizini ortaya çıkaran sera gazlarının 
azalmasına yol açacaktır.
 Tarım alanında bu kavramlara 
hakkıyla değer verilirse çiftçinin 
dışardan aldığı tarım kimyasalları 
(tarım ilaçları ve kimyasal gübreler) 
yerine ekolojik ilkeler kullanılarak bu 
girdiler kullanılamayacak veya gene 
tarımdan kaynaklanan (örneğin 
hayvan gübresi) girdiler 
kullanılacaktır. Gene döngüsel 
ekonomiye göre hayvanların 
beslenmesi için de ithalata da dayanan 
mısır, soya gibi ürünleri kullanmak 
yerine meraya dayalı bir besleme 
yapılması veya tarımsal ürünlerin yan 
ürünlerinin çiftlik içinden sağlanması 
söz konusudur. Gerek AB’nin gerekse 
Türkiye’nin böyle bir anlayıştan çok 
uzak olduğu ve bu mutabakatlara 
baktığımızda da bu güzel kavramların 
lafta kalacağı anlaşılmaktadır. AB’nin 
döngüsel ekonomide öncelikli 
sektörleri elektronik ve bilişim 
teknolojileri, piller ve araçlar, ambalaj, 
plastikler, tekstil, yapı malzemeleri, 
gıda, su olmaktadır. Ticaret Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Mutabakat 
Planı’mızın içeriği oldukça güçsüzdür. 
Amaçlanan değişimlere, hangi 
araçlarla, hangi kaynaklarla ne tür 
politikalar uygulayarak nasıl ve ne 
zaman varılacağı belli değildir. İklim 
krizine yol açan fosil yakıt tüketiminin 
azaltılması planda yer almıyor.  Linyit 
santrallerinden vazgeçilmiyor. Var 
olan santrallerin salımlarının 
denetlenmesi planda yok.

 %3’ünü değerlendirdiğimiz güneşe 
dayalı elektrik üretim kapasitesinin 
planda öngörülen bin MW’lık kapasite 
artışı ile kurulabilir teknik potansiyeli 
ancak 232 yılda ulaşabileceğimiz 
hesaplanabilir. 
Ulaşım sektörü ile ilgili olarak eylem 
planı elektrikli araçlar ve şarj 
altyapısının güçlendirilmesini 
öngörmektedirler. Elektrik üretimi fosil 
yakıtlara dayandığı sürece ki linyite 
dayalı santrallerin artması 
öngörüldüğü biliniyor, elektrikli 
araçların kullanımının artması iklim 
krizi ile mücadele etmede bir araç 
olarak düşünülemez.     
Eylem planımızda tarım alanındaki 
ifadeler incelendiğinde döngüsel 
ekonomi anlayışı ile ilgili olmayan bir 
anlayışın plana hâkim olduğu 
görülmektedir. Planda organik tarımın 
destekleneceği söylenmektedir.
 Ancak agroekolojiden plan 
habersizdir. Organik tarım 
başlangıcından oldukça farklılaşarak 
sistem tarafından oldukça 
evcilleştirilmiştir. Endüstriyel tarım 
büyük ölçüde tarım kimyasallarına 
(Tarım ilaçları ve kimyasal gübreler) 
dayanılarak yapılmaktadır. Agroekoloji 
ise tarım kimyasalları yerine ekolojik 
ilkelerden yararlanarak ekolojik 
dengeleri sağlayarak tarım yapmak 
anlamına gelmektedir. Organik tarım 
adil bir bölüşüm ile ilgili değildir. 
Agroekoloji ise bu konuda çok 
duyarlıdır. Örneğin yabancı işçi 
sömürüsü ile geniş bir alanda 
biyoçeşitliliğe aykırı olarak tek bir 
çeşitle, büyük şirketlerin ürettiği 
biyopestisitler kullanılarak şeftali 
yetiştiriliyor ve bu ürün uzun bir 
taşımadan sonra sadece zengin 
kişilerin tüketimine sürülüyorsa bunun 
ekolojik ve adil bir ekonomi ile ilgisi 
yoktur.  Organik tarım agroekolojinin 
beş gelişme aşamasından ikincisine 
denk gelmektedir ve orada 
kalmaktadır. 

Planda tarımda pestisit, 
antimikrobiyallerin ve kimyasal 
gübrelerin kullanımının azaltılacağı 
belirtilmektedir.  Ancak Tarım ve Orman 
Bakanlığı bu konuda bugüne kadar iyi bir 
irade göstermemiştir. Tarım zehirleri ile 
ilgili denetlemeler daha çok ihraç tarım 
ürünlerinde yapılmakta, bu konularda 
eleştiri yapan bilim insanları işlerinden 
atılmakta, suçlanarak haklarında adli 
başvurular yapılmaktadır. Plan organik 
tarım üretiminin geliştirilmesini 
öngörmektedir. Bu hede�n nasıl 
sağlanacağı ve ne gibi bir hedef 
konulduğu belli değildir. Örneğin beş yıl 
içinde organik tarım alanı %1 artarsa bu 
başarı olarak kabul edilecek midir? 
Organik tarım ile ilgili yukarıdaki 
eleştirilerimizi saklı tutarak bu alanda da 
bugüne kadar ciddi bir destek olmadığı 
söylenebilir. Örneğin iki yıl organik tarım 
ve iyi tarım desteklerinden yararlanan 
çiftçiler üçüncü yıl bundan 
yararlanamıyorlar. 
Planda “Aydın, Denizli, İzmir ve Ağrı 
İllerinde kurulan Tarıma Dayalı 
(jeotermal sera) İhtisas Organize Sanayi 
Bölgelerinde jeotermal kaynaklardan 
faydalanılarak bitkisel üretim 
yapılacaktır, yenilenebilir enerji kullanan 
seralar ve üretim tesisleri 
desteklenecektir” denmektedir. Bu amaç 
da çok tartışmalıdır. Sayılan illerde 
jeotermal enerji kullanımı sonucu gerek 
havaya salınan buhar gerekse de derine 
deşarj yapılmayıp yüzeysel olarak 
bırakılan sular nedeniyle büyük bir 
ekolojik felaket yaşanmaktadır. Tarımsal 
üretime verilen zarar büyük 
boyutlardadır. Örneğin Alaşehir’de üzüm 
üretimi adeta sera gibi plastik örtüler 
altında yapılsa da verim ve kalite zarar 
görmektedir. Bu tür bir jeotermal 
enerjiden seralarda yararlanmak çare 
değildir, çözdüğü sorunlardan daha 
büyük sorunlar yaratmaktadır.  
 Planda biyoçeşitliliğin nasıl sağlanacağı 
konusunda yuvarlak ifadeler dışında 
somut bir önlem görülmemektedir.
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