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DÜNYADAN

İklim değişikliği sebebiyle değişen hava koşulları ısıtma ve soğutma için enerji talebinin artmasına yol açıyor. 
Dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan aşırı hava olayları, yüksek enerji tüketiminin en önemli kaynağı olarak 
gösteriliyor. Kış ve yaz mevsimlerine ait ortalama sıcaklıklarının değişmesi, özellikle yaz aylarındaki soğutma 
talebindeki artış 2018 yılında küresel enerji talebindeki artışın neredeyse beşte birini oluşturdu. 
CO2 emisyonlarındaki artış 2014 ve 2016 yılları arasında küresel ekonomi büyümeye devam ederken bile 
yavaşlamıştı. Emisyon artış hızındaki bu düşüşün temel sebebi güçlü enerji verimliliği iyileştirmeleri, düşük 
karbon teknolojisi kullanıma geçiş ve dolayısıyla enerji sektöründe kömür talebindeki düşüş olarak gösterildi. 
Ancak 2017 ve 2018'de dinamikler değişti ve artan ekonomik büyüme oranları, daha yüksek enerji verimliliği 
ile karşılanamadı. 
2010 yılından bu yana her %1’lik küresel ekonomik büyüme oranına karşılık %0,3 CO2 artışı gerçekleşirken 
2018 yılında bu rakam %0,5’a denk geldi. Yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer santraller 2018 yılında 
enerji sektöründe %25’lik emisyon tasarrufu sağladı.
Fosil yakıt kullanımının küresel sıcaklık artışları üzerindeki etkisini de değerlendiren Uluslararası Enerji 
Ajansı, kömürün kullanımı ile salımı yapılan sera gazının, yıllık 1°C'lik artışın 0.3°C'sinden sorumlu olduğu 
bulundu. Bu da kömürü küresel sıcaklık artışının en büyük sorumlusu haline getirmektedir.
Çin ve Avrupa’da yenilenebilir kaynaklardan sağlanan CO2 tasarrufu küresel emisyon tasarrufunun üçte 
ikisini oluşturdu. Neredeyse son on yılda ilk kez 2018 yılında karbon yakalama, kullanım ve depolama (CCUS) 
tesislerinin kurulmasına yönelik planlarda artış görüldü. ABD’de CO2 kullanım ve depolama için vergi 
indirimleri sağlanması sonucunda önümüzdeki yıllarda bir CCUS yatırım dalgasının oluşması bekleniyor.

https://www.iea.org/geco/emissions/

Küresel Emisyonlarda Son Durum 
Uluslararası Enerji Ajansının 2018 yılı durum raporuna göre artan enerji talepleri sebebiyle enerji üretimi 
kaynaklı emisyonlar küresel ölçekte %1,7 oranında artış gösterdi. Çin, Hindistan ve ABD emisyonlardaki 
artışın %85’inden sorumlu iken Almanya, Japonya, Meksika, Fransa ve İngiltere’de emisyonlar düşüş 
gösterdi.
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Montreal Protokolündeki 
Kigali Değişikliği ile HFC’ler 
( H i d r o f l o r o k a r b o n l a r ) 
olarak adlandırılan  iklim 
kirleticilerinin kısıtlanmasını 
zorunlu hale getirildi. Ozon 
tabakasının incelmesinin 
önlenmesine yönelik olan 
Montreal Protokolünün aynı 
zamanda iklim ile ilgili önemli 
avantajlar sağlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 
gönderilen teklifin onaylanması 

halinde Türkiye, üretim ve tüketim kaynaklı HFC gaz salımlarındaki artışı 2024 yılında durdurmayı kabul 
etmiş olacak. Bununla beraber, HFC kaynaklı salımlarda Türkiye’nin 2029 yılına kadar yüzde 10, 2035’e 
kadar yüzde 30, 2040’a kadar yüzde 50 ve 2045 yılında yüzde 80 azaltım yapması gerekiyor.

HFC'ler, küresel ısınma potansiyeli oldukça yüksek olan bir sera gazı grubu olarak tanımlanıyor. Bu 
kapsamda bir iklim değişikliği anlaşması olan Kigali Değişikliğinin onaylanması, küresel ısınmayı 1,5 °C’de 
sınırlandırma hedefi olan Paris Anlaşması gereklerinin karşılanması açısından da büyük önem taşıyor.

ÜLKEMİZDEN
Türkiye Kigali Değişikliğini Onaylıyor
Türkiye ozon tabakasının incelmesine sebep olan HFC gazlarının salımını kısıtlamayı hedefleyen Kigali 
Değişikliğini onaylıyor. Değişikliğin onayına dair teklif Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclise sunuldu ve 15 
Mayısta Dışişleri Komisyonuna gönderildi.

AB’de Mart ayına 23 Euro seviyelerinde başlayan karbon fiyatlarında, belirsiz Brexit görüşmelerinin kur 
dalgalanmalarına neden olduğu ve bu dalgalanmanın tüm ayı etkilediğini görüyoruz. Son 2 aylık süreci 
26 Euro seviyesinde kapatan piyasa, Avrupa Komisyonu ve özel sektör tarafından yapılan açıklamalarla 
yukarı yönlü destekleniyor.
Özel sektör tarafında, yüksek emisyonlu tesislerin azaltıma yönelik yaptıkları açıklamalar, piyasaya 
hareket kazandırdı. Özellikle BP’nin hissedar baskısıyla emisyonlarına ilişkin bilgileri açıklamaya 
başlamasının ardından, şirketin emisyon azaltımına ilişkin 100 Milyon ABD 
Doları büyüklüğünde bir fon ayırdığını duyurması önemli bir etki yarattı. Ayrıca 
dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal zayıf talep, artan ithalat, yüksek 
enerji ve karbon maliyetleri nedeniyle AB ETS (Avrupa Birliği Emisyon Ticaret 
Sistemi) kapsamında belirledikleri üretim kapasitesini düşüreceğini duyurdu. 
Diğer taraftan Avrupa Komisyonunun Nisan ayında yaptığı açıklamada AB ETS 
kapsamındaki emisyonların 2018 yılında da düşüş eğiliminde olduğu ve geçen 
yılın aynı dönemine göre %4 azaldığı bildirildi.

PİYASALARDAN

Her Bülten

Bir Kavram

Montreal Protokolüne taraf olan ülkeler 2017 yılında Ruanda'nın başkenti  
Kigali'de HFC gazlarının (hidroflorokarbonlar) kullanımını kısıtlayacak bir 
uygulama stratejisi ile 2100 yılına kadar küresel ısınmayı 0,5 dereceye kadar 
önleyecek bir değişiklik yapmayı kabul ettiler.

Montreal Protokolü Kigali Değişikliği

www.iklimhaber.org
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Sanayi kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla geliştirilen uluslararası politikaların hem 
sanayici hem de kamu üzerinde etkileri oluyor. Bu sebeple ülkelerin ve şirketlerin büyüme hedefleri 
belirlenirken iklimle ilgili finansal planların yapılması da kaçınılmaz hale geliyor. Ülkemizde Karbon 
Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesinin 1. Fazı ile piyasa temelli emisyon azaltım mekanizmalarının 
uygunluğu araştırılmıştı. Projenin ikinci fazında ise ETS kurulumu üzerinde çalışılacağı; ayrıca Türkiye için 
bir iklim değişikliği kanunun hazırlanacağı bilgisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. 
Türkiye’de bu gelişmeler olurken İklim Değişikliği Kanunu ile özellikle sanayiye gelecek azaltım 
mekanizmalarının olası etkilerini araştırdık.

Karbon Kaçağı: CO2 emisyonlarının 
fiyatlandırıldığı bir ülkede üretim maliyetlerinin 
artması sebebiyle, üretimin CO2 emisyonlarına ek 
ücret ödenmeyen bir ülkeye kaymasıdır.  Çimento, 
Seramik, Kireç, Metal, Kâğıt gibi sektörler karbon 
kaçağı riski taşımaktadır.

Yatırım Maliyetleri: Emisyon azaltım hedeflerine 
bağlı olarak alternatif yakıt kullanımı, hammadde 
değişiklikleri, yenilenebilir enerji tesisleri, Karbon 
Tutma ve Yakalama (CCS) tesisleri gibi düşük 
karbonlu teknoloji geliştirme ve kurulumları gibi  
iklim değişikliği politikaları sonucunda ortaya 
çıkan maliyetlerdir. Sürdürülebilir Kalkınma 
prensiplerinin gerçekleştirilmesi için çevre ve 
toplum sağlığı, daha az iklim hasarı gibi konularda 
destek sağlanacaktır.

Yeni İstihdam Alanları: Sera gazı emisyonlarının 
izlenmesi ve raporlanmasına yönelik iş gücü 
oluşmasına benzer şekilde karbon borsasının takip 
edilmesi, tahsisat alımı, ticaret kaydı vb. işlemler 
için de ek kalifiye iş gücüne ihtiyaç olacaktır. 

İthalat ve İhracat Fırsatı: Uluslararası 
sürdürülebilirlik endekslerinde CO2 azaltım 
miktarları, çevre dostu teknolojilere olan yatırımlar 
kurum ve kuruluşlara vs. katma değer sağlamaktadır. 
Sürdürülebilirlik endekslerinde yaratılan piyasa 
değeri ithalat ve ihracatta fırsat yaratmaktadır. Ayrıca 
ulusal ve uluslararası hibe programlarında öncelikli 
değerlendirme yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Devlet Gelirleri: Karbon ticareti veya karbon 
vergisi gibi piyasa temelli sistemlerden gelen devlet 
gelirleri yine emisyon azaltım teknolojileri amacıyla 
kullanılabilecektir.

Ekonomik İşbirliği: 2018 Aralık ayında Polonya’da 
gerçekleştirilen COP24’te anlaşmayı imzalayan 
ülkeler kulüp kuracağını, aralarında ticaret 
anlaşmaları yapacaklarını, katkı beyanlarını 
(azaltım hedefleri) kıyaslayacaklarını ve birbirleri 
ile uyumlu hedefler belirleyeceklerini, dolayısıyla 
rekabet dezavantajını ortadan kaldıracaklarını 
bildirmişlerdir. 

ÜLKEMİZDEN

http://www.resmigazete.gov.tr/

Türkiye’de İklim Değişikliği Gündemi
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Material Economics tarafından Avrupa Ağır Sanayi Endüstrisinde 2050 yılında net sıfır emisyonu 
sağlamanın yolları hakkında kılavuz doküman yayınlandı. Çalışma ile AB sera gazı emisyonlarının 
%14’ünü oluşturan çelik, çimento ve kimya endüstrisinin, 2050 yılına kadar döngüsel ekonomi ve verimli 
malzeme kullanımı yaklaşımları benimsenerek düşük CO2 prosesleri ve karbon yakalama/depolama/
kullanım yoluyla net sıfır emisyona nasıl ulaşabileceği gösteriliyor.

2050 yılı itibariyle Paris Anlaşmasında hedeflenen sıfıra yakın emisyonlar ile mevcut iklim politikalarıyla 
gerçekleşen azaltımlar arasındaki boşluğun nasıl kapatılacağı konusunda yapılan tartışmaların merkezinde 
ağır sanayi yer alıyor. Bu sanayi dalında üretilen malzemeler ulaşım, altyapı, inşaat, tüketim malları ve 
tarım gibi ana değer zincirlerine temel girdileri oluşturuyor. Ancak bu malzemelerin üretimi aynı zamanda 
büyük miktarlarda CO2 emisyonu salımına sebep oluyor. 

Politika yapıcıları ve sanayiciyi bekleyen en önemli görev ise iklim ve endüstriyel stratejilerin nasıl bir 
araya getirilebileceğinin araştırılması. Öne çıkan adımlar ise yenilikçilik ve girişimcilik oluyor.

Düşük karbonlu çelik üretimi ile inovasyonda liderlik yapması beklenen çelik sektöründe yenilikçi 
üretimlerin %20 daha maliyetli olacağı raporlanıyor. Ancak tam uygulanan döngüsel ekonomi modelinde 
entegre demir çelik üretimi bu maliyetleri bertaraf edebiliyor.

• Yüksek fırınlarda biyoyakıt kullanımı

• Hidrojen gibi indirgeyici ajanlar kullanılarak doğrudan indirgeme metodu ile pik demir üretimi ve suyun 
elektrolizi ile hidrojen üretimi 

• Kömür bazlı proseslerde karbon yakalaması

• Karbon açısından zengin yüksek fırın gazından kimyasal üretimi

• Hurda oluşumunun azaltılması, kullanılan hurdalarda safsızlığın azaltılması

gibi stratejiler demir-çelik üretiminin çekirdek proseslerinde önemli değişiklikler ve yatırımlar gerektiriyor.

ÖZEL HABER 
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Demir Çelik Sektöründe Düşük Karbonlu Üretim Mümkün Mü? 

https://europeanclimate.org


