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Kyoto Anlaﬂmas›
Ne Getirir,
Ne Götürür?
irinci Körfez savaﬂ› sonras›nda 1991’de Kuveyt’ten çekilmek zorunda b›rak›lan
Saddam Hüseyin’in askerleri bütün petrol kuyular›n› ateﬂe vererek ülkeyi boﬂaltt›¤›n›n görüntüleri haf›zalar›m›zdan silinmiﬂ de¤il. ‹ﬂte bu görüntüler kuyulardan
boﬂa akan petrolün yan› s›ra, yanarak aylarca gökyüzünü kirleten dumanlar›n nelere sebep olabilece¤i k›sa bir süre sonra anlaﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›. Belki tek sebep Kuveyt’teki kuyular›n yanmas› de¤ildi, ama yanan kuyular›n oluﬂturdu¤u aﬂ›r› atmosfer kirlenmesi barda¤› taﬂ›ran son damla olarak görülebilir. Art›k mevsimler de¤iﬂmiﬂ, k›ﬂ k›ﬂl›¤›n›, bahar baharl›¤›n› yapamam›ﬂ, sular azalm›ﬂ, sadece ülkemizde de¤il bütün dünyada
“küresel ›s›nma” tabiri s›k kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›.
Dünya bu probleme acilen çare bulmak için Birleﬂmiﬂ Milletler öncülü¤ünde
1992’de Brezilya Rio de Janerio’da toplanm›ﬂ ve “Küresel ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve
Sözleﬂmesi” tasla¤›n› tart›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu tart›ﬂmalar oldukça uzun sürmüﬂ ve nihayet 1997’de imzaya haz›r hale getirilmiﬂti. K›saca ifade etmek gerekirse, Kyoto Protokolü, Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan haz›rlanan ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi’dir.
‹mza yerinin Japonya’daki Kyoto ﬂehri olmas› sebebiyle de “Kyoto Protokolü” ad›n› alm›ﬂt›r. Sadece ülke idarecileri ve sermaye çevrelerini de¤il sokaktaki her vatandaﬂ› do¤rudan etkileyecek bu anlaﬂman›n kolay gözükmeyen detaylar›na yak›ndan bak›p farkl› bir
pencere açmaya çal›ﬂan Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisli¤i
Bölümü’nden Prof. Dr. Do¤an Aydal, bu protokolün ana temas›n›n, ülkeleri 1990 y›l›nda atmosfere sald›klar› gaz miktarlar›n›n yüzde 5,2 kadar gerisine çekmek oldu¤unu vurgulayarak “Bu anlaﬂman›n uygulamaya konulabilmesi için antlaﬂmay› imzalayan ülkelerin toplam sera gaz› sal›mlar›n›n dünya toplam sera gaz› sal›m›n›n en az yüzde 55’i kadar olmas› gerekmekteydi. Bu yüzdeye ulaﬂ›lmas› için sekiz sene daha beklenmek zorunda kal›nm›ﬂt›r. Nihayet, Rusya’n›n da 2004 y›l› sonunda özel görüﬂmeler ve ikna pazar-
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Kyoto Anlaﬂmas›’n›n
Türkiye’de uygulanmaya
geçilmesiyle birlikte sadece
yeﬂil bir çevrede, çiçekler
içinde yaﬂayaca¤›m›z›
düﬂünenlerin büyük bir
yan›lg› içinde olduklar›n›
belirten Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisli¤i
Bölümü’nden Prof. Dr.
Do¤an Aydal, yedi¤imiz
ekmekten, kulland›¤›m›z
bisiklete, giydi¤imiz h›rkaya
kadar sanayimizi ve sade
vatandaﬂ› nas›l
etkileyece¤ini anlatt›.
l›klar› sonucunda bu anlaﬂmay› imzalamas› ile bu
mecburi yüzde baraj› aﬂ›lm›ﬂ ve ﬁubat 2005’te Kyoto Anlaﬂmas› yürürlü¤e girmiﬂtir. ﬁu ana kadar imzalayan ülke say›s› 182’dir” aç›klamas›n› yapt›.
Türkiye bu anlaﬂmay› imzalamaz ise, sanki imza
atmayan Afganistan, Somali gibi ülkelerle ayn› kefede olacakm›ﬂ gibi alg›land›¤›n›, kimsenin imza atmayan ABD’yi konuﬂmad›¤›na dikkat çeken Prof. Dr.
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Do¤an Aydal, Kyoto Anlaﬂmas›’n›n halk›m›za getireceklerine ve götüreceklerine birçok aç›dan bak›lmas› ve sa¤l›kl› karar verilmesi gereklili¤i üzerinde
durarak Ekonomik Forum Dergisi’nin konuya yönelik sorular›n› yan›tlad›.
l Kyoto Anlaﬂmas› hakk›ndaki düﬂüncelerinizi aç›klar m›s›n›z?
‹sterseniz önce imzalayan ve imzalamayan ülkelere bir kez daha bak›p gerçe¤in ne oldu¤unu görmeye çal›ﬂal›m. Bize verilen imaj, “Türkiye d›ﬂ›nda
imzalamayan üç beﬂ geliﬂmemiﬂ ülke daha var” ﬂeklinde idi. ﬁimdi gerçe¤e yak›ndan bakal›m. Dünya
petrolünün yüzde 25’ini tüketen ABD, antlaﬂmay›
gönülden destekledi¤ini (!) beyan etmekle beraber,
imzalamam›ﬂt›r. Anlaﬂmay› imzalayan ve dünya petrolünün yüzde sekizini tüketen Çin, yüzde üçünü
tüketen Hindistan ve yüzde ikisini tüketen Brezilya
ise sadece gözlemci olarak kat›lacaklar›n›, atmosfere
b›rakt›klar› sera gaz› emisyon (yay›l›m) miktarlar›n›
izleyeceklerini ve rapor edeceklerini, ancak hiçbir
yükümlülük taﬂ›mayacaklar›n› beyan etmiﬂlerdir. Bu
dört ülkenin toplam nüfusu 2,7 milyar kiﬂidir ve
dünya y›ll›k petrol ihtiyac›n›n yüzde 38’ini tüketmektedirler. Bir baﬂka deyiﬂle, imza atan 182 ülkenin 163’nün toplam›ndan daha fazla petrol tüketmektedirler. Kald› ki, sera gazlar› dedi¤imiz karbondioksit, metan, azotoksit, sülfürhekzaflorid, hidroflorkarbon ve perflorkarbon gibi gazlar sadece petrol
kaynakl› gaz yay›l›mlar› de¤ildir. Özellikle karbondioksit, do¤algaz, kömür ve kömür benzeri kat› fosil
yak›tlar›n yak›lmas›yla da aç›¤a ç›kmakta ve atmosfere yay›lmaktad›r. Bu sebeple mesela Çin’in atmosfere sald›¤› gaz miktar› kulland›¤› petrol miktar› olan
yüzde sekizlik oran ile do¤ru orant›l› de¤ildir. Ülke-

de bol miktarda bulunan kömürlerini tüketmek için her y›l elli adet kömürle çal›ﬂan güç
santrali inﬂa etmektedirler. Bu sebeple Çin’in 2004 y›l›nda ölçülen ve ABD sera gaz› yay›l›mlar›n›n yüzde 54’üne eﬂit olan sera gaz› yay›l›m miktar›n›n, 2008-2012 y›l› aras›ndaki
ilk Kyoto periyodunda, ABD’nin atmosfere sald›¤› gaz sal›mlar›ndan fazla olaca¤› hesaplanmaktad›r (gayri resmi raporlar Çin’in gaz sal›n›m miktar›n›n 2006 y›l›nda ABD’yi geçti¤ini de ifade etmektedir). Buna bir de Hindistan’› eklerseniz ortaya ç›kacak tablonun hiç
de parlak olmayaca¤› görülecektir. Ancak her iki ülke de olaya farkl› bir aç›dan bakmakta
ve bu gaz sal›n›m hesaplar›n›n kiﬂi baﬂ›na düﬂen gaz sal›m› olarak hesaplanmas› gerekti¤ini öne sürerek anlaﬂmadan kaç›nmaktad›rlar. Hindistan’›n farkl› sebeplerle anlaﬂmay› yak›nda imzalama ihtimali var. Hindistan, t›pk› Rusya olay›nda oldu¤u gibi “karbon kredi
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bu kredilerin yok pahas›na topland›¤›n› herhalde
tahmin ediyorsunuzdur.

sertifikas›” ticaretinden ve teknoloji transferinden kâr edece¤ini düﬂünerek bu anlaﬂmay›
imzalamak üzeredir.
l Karbon kredi sertifikas› nedir?
“Karbon kredi sertifikas›” tabiri inan›yorum ki birçok vatandaﬂ›m›z taraf›ndan yeni iﬂitilen bir kavram. Yenidünyan›n soyguncular› art›k “ben seni soyaca¤›m arkadaﬂ” diyerek
gelmemektedirler. Bu sefer kurgulanan soygun düzeni, hiç de itiraz edemeyece¤iniz “temiz atmosfer” üzerinedir. Size, atmosferi temizleyece¤iz, küresel ›s›nmay› azaltaca¤›z gibi oldukça masumane bir anlaﬂma ile gelinmektedir. Anlaﬂman›n temel hedeflerinden biri neydi beraber hat›rlayal›m. Bütün ülkeler 1990 y›l›nda atmosfere sald›klar› gaz miktarlar›n›n yüzde 5,2 alt›nda bir gaz sal›m› yaparlar ise küresel ›s›nma azal›r ve iklim de¤iﬂikli¤i ile oluﬂacak kurakl›k baﬂta olmak üzere çeﬂitli tehlikeler önlenmiﬂ olur ﬂeklindeydi. Bunu sa¤lamak için de, 2008-2012 aras›ndaki ilk Kyoto Antlaﬂmas› periyodunda, bütün ülkeler, özellikle sanayileﬂmiﬂ ülkeler, öncelikle, enerji, çelik, çimento, cam, tu¤la ve ka¤›t
sanayinde kulland›klar› enerji sebebiyle atmosfere sald›klar› gaz miktar›nda indirime gidecekler. Her sanayileﬂmiﬂ ve sanayileﬂmemiﬂ ülke için bir gaz sal›n›m kotas› konulmuﬂ. O
ülkedeki ﬂirketlerin toplam gaz sal›m› belirlenen kotay› geçmemek zorunda. Ayr›ca, bu
anlaﬂmaya göre yap›lacak gaz sal›n›m indirimi de yanl›ﬂ bir izlenim ile yüzde 5,2 olarak
de¤erlendirilmiﬂ. Oysa 1990 y›l›ndaki sal›m›n yüzde 5,2 alt›nda sal›n›m yapmak demek,
2008 y›l› sal›m›n›n yaklaﬂ›k yüzde 29-32 alt›nda sal›m yap›lmas›na denk gelmektedir (bu
rakam ülkeden ülkeye az da olsa de¤iﬂmektedir). Yani size ﬂöyle denilmektedir: Ey dünya milletleri, yukar›da yaz›l› alt› önemli, emek yo¤un sanayiniz hangi noktada ise bunu ya
yaklaﬂ›k olarak yüzde 30 oran›nda geriye çekecek, üretimi azaltacaks›n›z veya mevcut üretiminizin ve atmosfere sald›¤›n›z gazlar›n bedelini ödeyeceksiniz. Tabii ﬂimdi siz “kime
ödeyece¤iz” sorusunu soracaks›n›z. ‹ﬂte yenidünya soygun düzeninin marifeti de burada
baﬂlamakta. Görüntü yine çok masumane. Burada “Gaz› atmosfere salan hangi ülke veya
hangi ﬂirket ise bedelini ödesin” kural› geçerli. Bu düzenin senaristleri soygun için gerekli her türlü tedbiri de alm›ﬂlar. E¤er 2008 y›l›ndaki üretiminizi veya fazlas›n› yapmay› hayal ediyor veya planl›yorsan›z “Karbon sal›m sertifikas›” almak mecburiyetindesiniz. Bunun ince ayar metotlar›n› da üreterek hemen devreye sokmuﬂlar ve “Karbon Kredi Sertifikas› Borsas›”n› kurmuﬂlar. Kyoto Antlaﬂmas›’n›n bu iﬂe yard›mc› mekanizmalar›, “Flexible Mechanism-Esnek Mekanizma” , “Clean Developing Mechanism- Temiz geliﬂim
Mekanizmas›” ve “Joint Implementation-Müﬂterek Uygulama” adlar› alt›nda protokol
içine alm›ﬂ. Bu mekanizmalar, ülkelere ayr›lan karbon gaz› sal›n›mlar› kotas›n›n veya yeni
üretilen projeler ile kazan›lacak karbon gaz›n›n belli miktarlarda sertifikalar ﬂeklinde sat›labilmesine imkân vermekte. Avrupa’n›n beﬂ ülkesi, Almanya, ‹talya, Fransa, ‹spanya ve
‹talya ile birlikte Japonya ve Kanada, anlaﬂman›n sa¤lad›¤› bu güzellikten (!) faydalanmak
için merkezi Londra’da bulunan “Karbon Kredi Sertifikas›” borsas›n› kurmuﬂlar. Di¤er
ülkelerin, daha “neler oluyor?” sorusunun cevab›n› arad›¤› bir dönemde, gaz sal›m› az fukara ülkelerin elinde, tahsis edilen karbon kotalar› sebebiyle bulunan, ama kullan›lmayan
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l Karbon Kredi Sertifikas› bir anlam›yla ticari bir amaç taﬂ›yor, bu ticaretin boyutlar› hakk›nda bilgi verir misiniz?
Bu piyasan›n boyutlar› hakk›nda bilgi verilmeden
olay yine de tam anlaﬂ›lmayabilir. Karbon kredi sat›ﬂlar› Londra borsas› d›ﬂ›nda 2005 sonras› kurulan dört
borsada daha yap›lmaktad›r. Bunlar Chicago Climate Exchange, European Climate Exchange, Nord
Pool, PowerNext ve the European Energy Exchange, ama bu piyasan›n ﬂimdilik yüzde 80 kadar› Londra’da oldu¤u için Londra’daki rakamlar› vermek piyasa boyutlar› hakk›nda genel bir bilgi verecektir.
Londra borsas›nda 2008 y›l›n›n ilk alt› ay› içinde el
de¤iﬂtiren karbon kredi sertifika de¤eri yaklaﬂ›k 30
milyar dolar civar›ndad›r ve bu rakam geçen y›la
oranla yüzde 80 art›ﬂ› ifade etmektedir. Bu y›l›n sonunda karbon kredi piyasas›n›n 64 milyar dolar seviyesini geçece¤i düﬂünülmektedir. Bugünlerde bir
ton karbon karﬂ›l›¤› sertifikan›n de¤eri 18,37 Avro (
14,74 ‹ngiliz Poundu) seviyesindedir. Barclays Capital’in Baﬂkan› Louis Redshaw’a göre bu rakam›n on
y›l gibi k›sa bir sürede üç trilyon dolar seviyesine ç›kaca¤› da hesaplanmaktad›r. Hatta “karbon kredisi
sertifikas›” sat›ﬂ piyasas›n›n dünyan›n en büyük boyutlu ve önemli iﬂi olaca¤› düﬂünülmektedir.
l Kyoto anlaﬂmas› kapsam›nda karbon sat›ﬂ
mekanizmalar› yani Flexible Mechanism/Esnek
Mekanizma, Clean Developing Mechanism/Temiz Geliﬂim Mekanizmas› ve Joint Implementation/Müﬂterek Uygulama iﬂlemleri nas›l olmaktad›r?
Esnek mekanizma veya temiz geliﬂme mekanizmalar›; geliﬂmiﬂ ülkeler olarak adland›r›lan ve (Annex
1) olarak listelenen zengin ve sanayileﬂmiﬂ ülkeler ihtiyaçlar› olan karbon kredi sertifikas›n›, karbon sal›n›m› az ve belli bir kota’ya sahip geliﬂmemiﬂ veya geliﬂmekte olan ve (Non Annex 1) olarak adland›r›lan ülkelerden sat›n alarak yapabileceklerdir. Geliﬂmiﬂ ülkeler bu sertifikalar›n Karbon kredi borsalar›ndan al›nabilece¤i gibi bu ülkelerin “Joint Implementation/Müﬂterek Uygulama” ad› alt›nda da eski Do¤u
Avrupa ülkeleri veya Rusya ile beraber yapacaklar›
projeler ile temin edebilecektir. Baﬂlang›çta bunun
neresi kötü diye düﬂünülebilir. Ancak bu sistemin
uygulanmas› sonras›nda zengin ülkelerin daha zenginleﬂece¤i, karbon kredilerini satan ülkelerin sanayilerinin her geçen gün daha gerileyece¤ini düﬂünürseniz, haz›rlanan tuzak daha rahat görülebilir.
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l Sistemin iﬂleyiﬂ ﬂeklini biraz daha somutlaﬂt›rabilir misiniz?
ﬁimdi bu usulün Avrupa’n›n herhangi bir ülkesi ile veya Avrupa’n›n bütünü ile Türkiye aras›nda
gerçekleﬂti¤ini varsayal›m. Türkiye’ye tahsis edilen
karbon kredi kotas›n› bu ülkelere satarsak baﬂlang›çta belli bir para kazanabiliriz, ama emek yo¤un alt›
sektörümüz bir müddet sonra Avrupa ile teknolojik
olarak rekabet edemez hale gelir. Bu sektörlere bak›ld›¤›nda inﬂaat sanayisi ilk baﬂta gelecektir. Bir ülkede çelik, çimento, tu¤la, cam ve kâ¤›t sanayinin
gerilemesi ile oluﬂacak sonuçlar› hayal bile etmek istemezsiniz. Zaten, bir müddet sonra bu malzemeleri geliﬂmiﬂ ülkelerden almaya mecbur hale geldi¤inizde, art›rd›klar› fiyatlar› ile karbon kredi al›m› için
size verdikleri bu paralar› birkaç kat fazlas›yla geri
alacaklar›ndan da ﬂüpheniz olmas›n. Karbon kredilerinizi satmad›¤›n›z ve üretiminizi artt›rmaya karar
verdi¤inizde ise baﬂka problemlerle karﬂ›laﬂacaks›n›z
demektir. 1990 y›l›nda atmosfere b›rakt›¤›m›z sera
gaz› miktar›n›n yüzde 5,2 kadar aﬂa¤›s›na inmek veya tan›mlanan limit üzerinde atmosfere sald›¤›n›z
karbon gaz› için baﬂka ülkelerden karbon kredisi sat›n almak mecburiyetindeniz demektir. Bu oran›n
2008’den geriye do¤ru hesaplanmas› yap›ld›¤›ndan
sat›n alman›z gereken miktar yaklaﬂ›k yüzde 30 kadar olacakt›r. Bunun bir di¤er anlam› ise her ne üretiyorsan›z enerji masraflar›n›zdaki yüzde 30 art›ﬂ sebebiyle fiyatlar›n›z› art›racaks›n›z demektir. Hatta
gün gelecek alacak karbon sertifikas› bulamaman›z
sebebiyle üretiminizi ask›ya almak mecburiyetinde
kalacaks›n›z. Olmaz diyorsan›z, Türkiye’nin AB ile
olan siyasi geçmiﬂindeki dalgalanmalara ve sebeplerine bir bak›n. Emek yo¤un inﬂaat sektöründe fiyatlar›n artmas› veya inﬂaatlar›n durmas› demek, birçok
kiﬂinin iﬂsiz kalmas› demektir. Sonuçlar› itibari ile de
en az›ndan fakir fukaran›n ev sahibi olma hayallerini
daha birkaç on y›l ertelemesi demektir.

leﬂtirmek için yeni teknolojiye para ödeyece¤iz. Her durumda üretilen enerjinin fiyat› artacakt›r. Yani “ya k›rk kat›r ya k›rk sat›r” hikâyesi; seç be¤en al...
Geliﬂmiﬂ ülkelerin haz›rlad›¤› güzellikler(!) bunlarla da s›n›rl› de¤ildir. Diyelim ki geliﬂmiﬂ ülkelerdeki ﬂirketlere daha fazla karbon kredisine ihtiyaç var, o zaman da B plan›
haz›r. Hemen “Clean Developing Mechanism” devreye sokulur ve geliﬂmekte olan bir ülkedeki bir ﬂirketle anlaﬂma yap›l›r ve bu orta¤›n ucuza toplad›¤› veya üretti¤i krediler iyi
bir fiyatla Londra’daki borsada paraya tahvil edilir. Mesela, Bir ‹ngiliz petrol ﬂirketi, Hindistanl› bir petrol ﬂirketi veya Çinli bir enerji üretim ﬂirketinin enerji üretim istasyonundaki teknolojiyi yenileyebilir ve bu yenilenme sonucunda kazan›lacak karbon kredisinin bir
k›sm› ‹ngiltere’deki fazla üretim için transfer edilebilir. Do¤u Avrupa ve Rusya ile yap›lacak çal›ﬂmalar için de Joint Implementation/Müﬂterek Uygulama ad› verilen bir baﬂka
güzellik (!) devreye sokulmakta ve ayn› metotlar bu ülkeler için de uygulanmakta. Fukara ülkeler için de yard›m ad› alt›nda formüller de düﬂünülmüﬂ. Bu ülkelere sa¤lanan basit
yard›mlarla atmosfere sal›nan gazda indirim sa¤lanabilmekte, bu ülkelerde son derece
ucuza elde edilen bu karbon sertifikalar› Londra pazar›nda yap›lan yard›m›n onlarca misli fazlas›yla sat›labilmekte. Böylece bu fukara ülkelere ﬂirin gözükmüﬂ olma da iﬂin cabas›.
l Peki, Kyoto’yu imzalam›ﬂ geliﬂmekte olan bir ülkede bir proje geliﬂtirilirse ve
bu proje karbon kredisi kazand›racak bir proje ise bu ülkeler veya ﬂirketler bu krediyi kolayl›kla paraya çevirebilirler mi?
Bu iﬂ de o kadar kolay de¤il. Bu tip projelerin kabul edilebilir bir proje oldu¤una karar verecek olan kurum yine Birleﬂmiﬂ Milletler Kyoto Protokolü çerçevesinde yetkilendirilen, Almanya-Bohn merkezli “Clean Development Mechanism” yönetim kuruludur.
Projenin kabul safhas› gerçekleﬂse bile bu projenin paraya tahvil edilme safhas›, Kyoto
Antlaﬂmas›n› imzalamayan ülkeler için farkl› olacakt›r. Zira etken güçler bunun için de çifte standard›n yollar›n› önceden hesaplam›ﬂlard›r. Bir ton karbon kredisinin Çin’deki maliyetinin iki dolar, Almanya veya ‹sveç’teki maliyetinin daha fazla oldu¤unu söyleyip önünüze garip garip hesaplama modelleri ç›kard›klar› bilinmektedir. Normalde bir ton karbon sertifikas› fiyat› Kyoto’yu imzalayan ülkeler için, yukar›da belirtildi¤i gibi, bugün için
“Zorunlu Pazarda “ 18,37 Avro iken, biz satt›¤›m›zda “gönüllü pazar” denilen pazarda

l Kyoto ba¤lant›l› baﬂka ticaret ﬂekilleri olacak m›d›r?
Bu arada ﬂirketlerimizin daha az sera gaz› sal›m›
için daha iyi bir teknolojiye ihtiyaçlar› olursa, kurulan düzen bu ihtiyaçlar için de çeﬂitli güzellikler (!)
düﬂünmüﬂtür. Ülkemiz ve ihtiyac› olan di¤er ülkeler ileri teknolojik aletleri de tabii ki geliﬂmiﬂ ülkelerden sat›n alarak bu ülkelerin daha da zenginleﬂmesine katk›da bulunacaklard›r. Enerji sektöründeki
yat›r›mlar›n kaderi de bundan farkl› olmayacakt›r.
Eski teknoloji ile yapt›¤›m›z ve düﬂük kaliteli linyitlerimizi kulland›¤›m›z termik santrallerimiz için ya
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ton baﬂ›na en fazla üç Avro verilecektir. Zira üye olmayan ülkelerin pazar› bile farkl› tutulmuﬂtur. Yani onlar›n karbonu “beyaz”,
bizim karbonumuz bile “zenci” anlayaca¤›n›z.
l Ülkemizde karbon kredi sat›ﬂlar› ile ilgili herhangi bir
ﬂirket çal›ﬂmas› var m›?
Ülkemizde halen üç ﬂirket karbon sertifikas› iﬂine girmiﬂ durumda. Bunlardan biri Kyoto anlaﬂmas›n› imzalayan Pakistanl› bir
ﬂirket ile ortak bir proje geliﬂtirmiﬂ, bu ülkede inﬂa edece¤i 50
MW’l›k bir rüzgâr santral› ile kazanaca¤› 150 bin tonluk karbon
kredisini Pakistan arac›l›¤› ile “Zorunlu Pazarda” sataca¤› için
Türkiye’de üretilen projelerine oranla daha fazla para kazanacakt›r. Ülkemizde de geliﬂtirilen iki önemli proje daha var, ama ﬂirketlerimizin ulaﬂt›¤› bu güzel sonuçlar ve yar›nlarda yap›lacak baz›
projeler ile kazançlar Kyoto konusundaki fikirlerimizi de¤iﬂtirmek
için yeterli de¤il. Zira oyunu kurgulayan ve Kyoto Projesi’ni planlayan odaklar bu planlar› Türkiye gibi, Çin gibi, Hindistan gibi geliﬂmekte olan ülkeler için yapmam›ﬂ. Zira biz “soyulmas› gereken”
Non-Annex 1” listesinde bulunan ülkeler içindeyiz. Kald› ki Hindistan gibi 1,1 milyar nüfuslu, arazisi ve imkânlar› daha geniﬂ bir
ülkede ﬂu ana kadar geliﬂtirilen karbon kredi kazan›n proje say›s›
300-400 civar›ndad›r. Ülkemizde üretilecek 20-30 karbon kazan›m projesi ile kazan›lacak paran›n yan›nda kaybedilecekler düﬂünüldü¤ünde, haz›rlanan oyun çok daha rahat görülür. Bu antlaﬂmadan sade vatandaﬂa ne denilebilir. Ya da sade vatandaﬂ “Bu iﬂler zenginlerin iﬂi, bana ne” diye düﬂünebilir. ﬁimdi gelelim sade
vatandaﬂ› ilgilendiren en önemli konuya; bu antlaﬂma sade vatandaﬂ›n her gün ald›¤› ekme¤in fiyat›n› istemeseler de art›racakt›r.
Emek yo¤un sektörlerden olan inﬂaat ﬂirketleri baﬂta olmak üzere
Kyoto kapsam›na giren beﬂ önemli sektörde fiyatlar yükselecek ve
iﬂçiler ç›kart›lacakt›r. “Orta direk” olarak tan›mlad›¤›m›z vatandaﬂlar›m›z›n ev sahibi olmas› daha zorlaﬂacakt›r. Kyoto’nun ikinci periyodunda, bindi¤iniz araban›n harcad›¤› yak›ta, evinizi ›s›tt›¤›m›z
zaman aç›¤a ç›kan karbondioksite kadar ceza olarak verece¤imiz
miktarlar aç›kland›¤›nda sade vatandaﬂ da Kyoto’nun kendine dokunan k›sm›n›n fark›na
varacakt›r. Bu s›k›nt›lar tam anlaﬂ›lmadan, antlaﬂman›n getirileri ve götürüleri tam hesaplanmadan imzalanacak Kyoto Antlaﬂmas›’n›n sonu sadece hüsran olur.
l Çal›ﬂmalar›n küresel ›s›nmay› azaltmaya herhangi bir faydas› olacak m›?
Bütün bunlar yap›ld›¤›nda dünya iklimi iyileﬂecek mi demek istiyorsunuz. Bu uygulamay› yapan güçler daha baﬂlang›çta dünyay› küresel ›s›nman›n oldu¤una inand›rm›ﬂlard›r. ‹klimde de¤iﬂiklik oldu¤u muhakkak ve baz› tedbirler mutlaka al›nmal›, ayr›ca tart›ﬂ›lmaya de¤er konular. Ancak bu ›s›nman›n etkin güçler taraf›ndan iddia edildi¤i gibi
2100 y›l›nda 5.2 °C artaca¤›n› söylemek, kesinlikle söyleyebilmek çok güçtür. Kald› ki
önümüzdeki 20-otuz y›l içinde petrol rezervleri tükenece¤inden petrole dayal› karbon sal›mlar›nda da çok azalma olacak. Bütün hesaplar›n do¤ru oldu¤unu kabul etsek bile ve
Kyoto Anlaﬂmas› kurallar› bütün dünya ülkeleri taraf›ndan tam uygulansa bile antlaﬂman›n ilk periyodunun sonu olan 2012 y›l›nda dünya ›s›s›n›n sadece 0,02 °C ile 0,2 °C derece aras›nda iyileﬂece¤i hesaplanm›ﬂt›r.
l Son olarak belirtmek istedi¤iniz hususlar nelerdir?
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ya’n›n, Brezilya’n›n hatta Çin’in gerekçeleri detayl›
olarak tart›ﬂ›labilir, ancak bu konuyu da¤›tmaktan
baﬂka bir iﬂe yaramaz. Dikkat ederseniz di¤er sera
gazlar›ndan bahseden hiçbir ülke olmad›¤› gibi bu
gazlar üzerine oluﬂturulan özel borsalar da yok. Sera
gazlar›n›n zarar› varsa, di¤er sera gazlar›n›n neden
al›n›p sat›lmad›¤›, karbondioksit gibi borsas›n›n oluﬂmad›¤› sebepleri ise ayr›ca düﬂünmeye ve tart›ﬂmaya
de¤er. Hükümetimiz Kyoto Antlaﬂmas›n› kazara kabul ederse oluﬂacak bir baﬂka büyük problem de
Türkiye’ye tahsis edilecek karbon kredisinin ﬂirketler
aras›nda nas›l sat›laca¤› ve/veya da¤›t›laca¤› problemidir. Hükümet ne yaparsa yaps›n ﬂirket kay›rmakla
suçlanacak veya gerçekten ﬂirket kay›racak hükümetler de olacakt›r. Al›n size milyonlarca dolarl›k bir baﬂka sorun. Tart›ﬂ, tart›ﬂ dur. Kyoto Antlaﬂmas› “küresel ›s›nma” bahane edilerek yeni bir usulle para kazanmak için bir bardak suda kopart›lan f›rt›na’ya
benziyor de¤il mi?

