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TÜRKİYE’DE KARBON PİYASALARININ GELİŞİMİ VE
ORMANCILIĞA ETKİSİ
Özet
İklim değişikliği, 21. Yüzyılın en büyük zorluklarından ve sorunlarından birini
oluşturmaktadır. İklim değişikliğinin çok ciddi sosyo-ekonomik sonuçlara yol
açabilecek bir sorun olarak nitelendirilmesinden dolayı, özellikle son yıllarda
uluslararası gündemin üst sıralarında yerini almaya başlamıştır. Atmosferde
karbondioksit oranını azaltmak küresel iklim değişikliği ile ilgili mücadelede
yapılması gereken önemli çalışmalardan birini oluşturmaktadır. Ormanlar ise bu
karbon depolama işlevi açısından karasal ekosistemde organik karbonun yaklaşık
%78’ini tutması açısından çok önemli bir karbon depolama işlevi görmektedir.
Kyoto Protokolü ile ortaya çıkmış olan karbon piyasaları sanayi sektöründe
meydana getirmiş olduğu kısıtlamalar ve karbon finansmanı gelişimi sağlayacak
bir takım altyapılara zemin hazırlamıştır. Türkiye’de sera gazı ile mücadelede iklim
değişim politikaları henüz tam anlamıyla belirlenmemiş olsa da çalışmamızda
Türkiye’de karbon piyasalarının gelişim sürecinden ve bunun ormancılığa ne tür
etki ettiğinden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Sera Gazı, Kyoto Protokolü, Karbon
Piyasası

Türkiye’de Karbon Piyasalarının Gelişimi ve Ormancılığa Etkisi

DEVELOPMENT OF CARBON MARKETING IN TURKEY AND ITS
EFFECT TO FORESTRY
Abstract
Changes in climate compose one of the biggest problems and difficulties of twenty
first century. Because of climate change is seen as a problem which can endanger
very serious socio-economic results, it has begun to take place at the top of
international agenda. Reducing carbondioxide level in atmosphere forms one of the
most important studies to struggle with global climate change. Forest functions as a
very important carbon storing function because they hold %78 of organic carbon in
ecosystem. Carbon strolling which appeared with Kyoto Protocol has laid
groundwork for the development of carbon finance because it caused restrictions in
industry sector. Although climate change policy in Turkey has not been informed
in struggling with climate change policy yet, development of carbon policy and its
effects to forestry will be noticed.
Key Words: Climate change, Greenhouse gas, Kyoto Protocol, Carbon marketing
GİRİŞ
İnsanoğlu, varoluşundan itibaren sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim ve
tüketim etkinliklerinde bulunmuş, bunları gerçekleştirirken de çevre üzerinde baskı
oluşturmuştur. Bu süreçte; sanayileşme, aşırı ve bilinçsiz tüketim, çarpık kentleşme, hızlı nüfus
artışı gibi nedenler neticesinde doğal kaynakların tahrip edilmesi, hava, su ve toprak kirlenmesi,
çölleşme ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi birçok çevresel sorun ortaya çıkmıştır.
Tomanbay (2008: 34)’e göre; sanayileşme sonrasında yoğunlaşan ve atmosfere salınan
karbondioksit, metan ve diazotmonoksit gibi gazlar ile kesilen ağaçlar sonucunda fotosentez
işleminin azalması ile sera etkisi oluşmakta ve bu olay da ısınmaya yol açmaktadır. Atmosferde
kızılötesi ışınların tutulması ve yansıtılması sırasında, tıpkı seradaki camlar gibi ısıyı muhafaza
etme özelliklerinden dolayı bu gazlara “sera gazı” adı verilmiştir (Ulusoy 2007). 18. Yüzyılın
ortalarındaki Sanayi Devrimi’nden bu yana sera gazlarının atmosferdeki miktarı %31’lik bir
artış göstermiştir.
Koray (2008: 418)’e göre; “pamukla buharın evlenmesi” birçok açıdan bir devrimdir.
James Watt tarafından buharla çalışan makinenin icadından sonra, ev içinde yapılan küçük
ölçekli üretim, artık yerini fabrikalarda yapılan kitlesel üretime bırakmıştır. İnsan gücünün
yerini makinelerin almasıyla başlayan endüstrileşme süreciyle birlikte büyük değişimler
yaşanmaya başlanmış, sadece üretim sistemi değil; çalışma yaşamı, gündelik koşullar, aile
yapısı, sahip olunan değerler sistemi ve toplumsal yapı da bu değişimlerden etkilenmiştir.
Kapitalizmin de gelişmesinin başlangıcı olan sanayileşme, siyasal ve sosyal yapının da
değişmesini tetiklemiştir. Ancak teknolojik gelişme, ilerleme adına önemli mesafe kaydederken,
doğaya uyum göstermeyen üretim süreci çevre tahribatını da beraberinde getirmiştir. Ekolojik
dengeyi gözetmeyen endüstrileşmenin çevre üzerindeki tahribatı, günümüzde, geçmişe oranla
kendini daha fazla hissettirmekte ve etkileri daha büyük çapta olmaktadır. Bugün küresel ısınma
olarak nitelendirilen kavram da, Sanayi Devrimi ile başlayan sürecin günümüze gelirken
geçirdiği evrelerde doğaya karşı denetimsiz olarak hareket edilmesinin bir sonucudur. Doğal
hayatı olumsuz etkileyen küresel ısınma sanayileşmenin etkisiyle insan etkinliklerinin bir
sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Yeryüzünü çevreleyen atmosfer tabakası da insan kaynaklı faaliyetlerden etkilenmiş ve
atmosferin kimyasal yapısında bozulmalar görülmeye başlanmıştır. Atmosferin kimyasal
yapısını bozan en önemli etken ise, atmosferdeki sera gazları yoğunluğunun artmasıdır. Sera
gazları, hem doğal hem de insan kaynaklı olup; atmosferdeki kızıl ötesi radyasyonu emen ve
tekrar yayan gaz oluşumları olarak tanımlanmaktadır (UN 1992). Kyoto Protokolü Ek-A’da sera
gazları; karbondioksit (CO2), metan (CH4), nitröz oksit (N2O), hidrofluorokarbonlar (HFCs),
perfluorokarbonlar (PFCs) ve kükürt heksaflorür (SF6) olarak belirtilmiştir. Bu sera gazlarının
en önemli görevi yeryüzünden yansıyan ışınları tutarak, bu ışınların uzaya geçmesini
engellemek ve bu sayede dünyayı makul bir sıcaklık seviyesinde tutmaktır. Atmosferde bulunan
sera gazlarının bu görevi yerine getirebilmesi için, doğal konsantrasyonlarının değişmemesi
gerekmektedir.
Karbondioksit başta olmak üzere; sera gazlarının neden olduğu sera etkisi dünya ortalama
sıcaklığını yükseltmekte ve küresel iklim sistemini bozmaktadır. Sera gazı emisyonlarında
meydana gelen artış ile yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında meydana gelen sıcaklık
arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur (Arı 2010: 206). Sera gazı emisyonlarındaki artışlara bağlı
olarak küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında meydana gelen artış, küresel ısınma olarak ifade
edilmektedir. Küresel ısınma günlük, aylık ve yıllık maksimum sıcaklıklardaki artıştan ziyade,
minimum sıcaklıklardaki artışı ifade etmektedir (Yamanoğlu 2006: 139).
Çoğu zaman küresel ısınma ile iklim değişikliği kavramları aynı anlamda
kullanılmaktadır; ancak, iki kavram arasında fark vardır. Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle
fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile
atmosfere salınan sera gazlarının hızlı artışına bağlı olarak ve şehirleşmenin de etkisiyle
yeryüzünde ve atmosferin alt bölümlerinde (alt troposfer) görülmeye başlanan sıcaklık artışına
“küresel ısınma” adı verilmektedir (DSİ 2008a). Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi (BMİDÇS)’nde iklim değişikliği, “karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen
doğal iklim değişikliklerine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin
bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişikliktir” şeklinde
tanımlanmaktadır (UN 1992). Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarında
ise, iklim değişikliğinin doğal nedenler ve insan faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan
meteorolojik değişim olduğu ifade edilmektedir (Yamanoğlu 2006: 140).
İnsan faaliyetleri sonucunda iklimdeki değişimlerin en önemli sebebi ise, küresel
ısınmada olduğu gibi; fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan karbondioksit başta olmak
üzere, sera gazları olmaktadır. Bunun yanı sıra, ormanların tahribi ve çarpık sanayileşme gibi
insan faaliyetleri neticesinde, sera gazları atmosferde birikerek atmosferin kimyasal özelliklerini
etkilemekte; uzun vadede ise, sera etkisi yüzünden küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep
olmaktadır (ÇOB 2008: 101).
Küresel hesaplamalara göre, atmosfere salınan insan kaynaklı sera gazı salınımlarının
büyüklüğü nedeniyle, küresel karbon dengesi bozulmuştur. Güç ve üretim amaçlı enerji
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yakılan fosil yakıtlar nedeniyle yılda yaklaşık 6.3 milyar ton
(Mt) ve arazi kullanım değişikliği ve ormansızlaştırma yoluyla 1.6 Mt olmak üzere, her yıl
toplam 7.9 Mt karbon atmosfere salınmaktadır. Bu miktarın ancak 4.6 Mt kadarlık kısmı küresel
karbon döngüsünün iki büyük ana bileşenini oluşturan karasal ekosistemler (ormanları da içeren
tüm bitki örtüsü ve topraklar) ve okyanuslar tarafından tutulur. Bu durumda, her yıl insan
kaynaklı net 3.3 Mt karbon atmosferde kalmaktadır (Dolu 2005).
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1. İklim Değişikliği Konusunu Uluslararası Platforma Taşınma Süreci
İklim değişikliğine bağlı olarak gözlenen ve beklenen muhtemel değişiklikler,
günümüzde iklim değişikliğinin küresel bir felaket olarak değerlendirilmesine neden
olmaktadır. Tüm dünyayı ilgilendiren bu sorunun önlenmesinin ancak küresel çapta
gerçekleştirilecek eylemlerle mümkün olabileceği görüşü, iklim değişikliği ile mücadelede
uluslararası ölçekte çalışmalar ve işbirliği yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Öztürk ve
Türker 2011: 306). Bu amaçla, gelinen noktada uluslararası alanda iklim değişikliği ile
mücadele amacıyla birçok adım atılmış, toplantılar ve zirveler düzenlenmiş, ülkelere çeşitli
yükümlülükler getiren sözleşmeler imzalanmıştır. İklim değişikliği ile mücadelede rol oynayan
uluslararası süreçler Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1: İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası süreçler (Arıkan 2006: 58-59)
YIL

SÜREÇLER VE ÖNEMLİ ÇIKTILAR

1896
S. Arrheniu’un sera etkisi ile ilgili tespitleri (İlk akademik ifade)
1961
Küresel ısınmanın kanıtlanması
1967
Sıcaklık artışı olabileceğine dair öngörüler
1972
Stockholm Konferansı (Çevresel sorunların çözümü için öneriler)
1979 1. Dünya İklim Konferansı (CO2 gazının tehlikeli olacağı görüşü)
1988
IPC’nin kuruluşu (İklim değişikliğine çözüm amaçlı uluslararası komite)
1988
Değişen Atmosfer Konferansı (CO2 salınımlarını azaltma hedefi)
1990 2. Dünya İklim Konferansı (Balkanlar Deklarasyonu)
1992
BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (BMİDÇ imzaya açıldı)
1994
BMİDÇS yürürlüğe girdi
1995
İlk Taraflar Konferansı (Gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi)
1997
Kyoto Protokolü (Sayısal emisyon azaltım hedefleri)
2001
Marakeş Mutabakatı (Esneklik mekanizmalarının işleyişi belirlendi)
2005
Kyoto Protokolü yürürlüğe girdi.
2007
Bali Eylem Planı (2012 sonrası için müzakere yol haritası)
2009
Kopenhag Mutabakatı (2012 sonrası için anlaşma müzakeresi)
2010
16. Taraflar Konferansı (Cancun)- (Yeni küresel anlaşma taslağı)
2011
Durban, Güney Afrika (17. Taraflar toplantısı, COP17)
2012
Doha, Katar (18.Taraflar konferansı, COP18)
2013
Varşova, Polonya (19. Taraflar Konferansı, COP19)
2014
Lima, Peru (20. Taraflar Konferansı, COP20)
Aynı dönemde Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Küresel İklim Araştırma ve İzleme
Projesi çerçevesinde elde edilen bilimsel kanıtlar, insan faaliyetlerinin küresel iklim düzeyine
zarar verdiğinin ilk açık işaretlerini vermiş ve WMO öncülüğünde 1979 yılında “Birinci Dünya
İklim Konferansı” düzenlenmiştir (Doğan 2007: 41). Bu konferans neticesinde, ülkelere insanın
sebep olduğu iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin önlenmesi ve bu konuda hazırlıklı
olunması konusunda çağrıda bulunulmuştur.
İklim değişikliğinin temelinde insan kaynaklı etkilerin olduğuna dair bilinçlenmenin
artması ile Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) desteğiyle
1988 yılında Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kurulmuştur. IPCC’nin amacı,
insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliğine çözüm üretmektir.
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2. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇD)
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) iklim değişikliği
sorununa karşı küresel tepkinin temelini oluşturmak üzere 1992 yılında kabul edilmiştir.
Sözleşme, neredeyse evrensel bir katılıma ulaşmıştır. BMİDÇS bir çerçeve sözleşme olarak
genel kuralları, esasları ve diğer sektörlerden kaynaklı karbondioksit ve öteki sera gazı
salınımlarından etkilenebilecek, ortak bir varlık olduğunu kabul etmektedir.
BMİDÇS’nin nihai amacını “Sözleşme’nin ilgili hükümlerine göre, atmosferdeki sera
gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde
tutmayı başarmak” olarak tanımlamıştır. Bu amaç “Böyle bir düzeye, ekosistemlerin iklim
değişikliğine doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretimini tehdit etmeyecek ve ekonomik
kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir zaman dahilinde ulaşılmalıdır”
hükmü ile niteliklendirilmiştir (UN 1992). BMİDÇS, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar
çerçevesinde taraf ülkelere, sera gazlarının insan kaynaklı emisyonları ve yutaklar tarafından
uzaklaştırılanlara ilişkin ulusal envanterlerinin düzenli olarak hazırlanması ve güncellenmesi,
iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, ilgili sektörlerde sera
gazı emisyon azaltımına yönelik teknoloji transferi, sürdürülebilir yönetimi teşvik, bilimsel,
teknolojik, teknik, sosyo-ekonomik ve eğitim gibi alanlarda işbirliği ve uygulamaya yönelik
bilgilerin iletimi gibi yükümlülükler getirmektedir. BMİDÇS, ülkeleri sahip olacakları
yükümlülüklere göre Ek-1, Ek-2 ve Ek-1 dışı ülkeler olmak üzere üç gruba ayırmıştır (URL-1):
1) Ek-1 Ülkeleri: Bu ülkeler, sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak, sera gazı yutaklarını
korumak ve geliştirmek, ayrıca, iklim değişikliğini önlemek için aldıkları önlemleri ve
izledikleri politikaları BMİDÇS Sekretaryasına bildirmek ve mevcut sera gazı emisyonlarını ve
emisyonlarla ilgili verileri iletmekle yükümlüdürler. Ek-1 ülkeleri iki ülke kümesinden
oluşmaktadır. Birinci grupta 1992 yılı itibariyle OECD üyesi ülkeler (bunların içinde Türkiye de
vardır) ve AB, ikinci grupta ise piyasa ekonomisine geçiş sürecindeki (PEGSÜ) ülkeler (Beyaz
Rusya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Slovakya, Slovenya,
Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna) ile Türkiye, Monako
ve Lihtenştayn yer almaktadır. Bu grupta halen toplam 41 ülke vardır.
2) Ek-2 Ülkeleri: Bu grupta, BMİDÇS imzaya açıldığı 1992 yılı itibariyle OECD üyesi olan
ülkeler ve AB yer almaktadır. Bu ülkeler, Ek-1’de üstlendikleri yükümlülüklere ilaveten
çevreye uyumlu teknolojilerin özellikle gelişme yolundaki taraf ülkelere aktarılması veya bu
teknolojilere erişimin teşvik edilmesi, kolaylaştırılması ve finanse edilmesi hususlarında
sorumlu kılınmışlardır. Bu grupta 23 OECD üyesi ülke ve AB yer almaktadır (Tablo 2).
3) Ek-1 Dışı Ülkeler: Bu gruptaki ülkeler sera gazı emisyonlarını azaltma, araştırma ve
teknoloji konularında işbirliği yapma ve sera gazı yutaklarını korumaya teşvik etmek üzere
zorunlu bir yükümlülük almamaktadırlar. Bu grupta halen Meksika ve Güney Kore gibi OECD
ülkeleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta gibi AB üyesi ülkelerin yanı sıra Çin,
Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Singapur gibi hızla gelişmekte olan ve yüksek
emisyonları olan ülkeler dahil toplam 150 ülke bulunmaktadır. Tablo 2’de yer alan ülkelerin
dışındaki diğer tüm taraflar (150 ülke) Ek-1 Dışı olarak tanımlanmaktadır.
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Tablo 2: BMİDÇS’de ismi geçen EK-I ve EK-II Ülkeleri (DSİ 2008b)
Almanya
ABD
AB
Avustralya

EK-I Ülkeleri
Danimarka
İtalya
Estonya
İzlanda
Finlandiya
Japonya
Fransa

Letonya

Avustralya Hırvatistan Lihtenştayn
Belçika
Hollanda
Litvanya
İsviçre
İrlanda
Lüksemburg
Bulgaristan
İspanya
Kanada
İngiltere
İsveç
Macaristan
Çek
Beyaz
Monako
Cumhuriyeti
Rusya

Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
Slovakya
Slovenya
Türkiye
Ukrayna
Yeni
Zelanda

EK-II Ülkeleri
Yunanistan
Kanada
Almanya
Hollanda
Norveç
ABD
İrlanda
Yunanistan
AB
Yeni
İspanya
Avustralya
Zelanda
İsveç
Avustralya
İsviçre
Belçika
İtalya
İngiltere
İzlanda
Danimarka
Japonya
Finlandiya
Fransa

Lüksemburg

2.1. Kyoto Protokolü
Japonya’nın Kyoto kentinde 11 Aralık 1997 yılında yapılan 3. Taraflar Konferansında
(COP 3), dünya çapında sera gazlarının azaltılması için bağlayıcı hedefler içeren “Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne İlişkin Kyoto Protokolü” imzalanmıştır. Bu
protokolde, Ek-I’de yer alan taraflar 2008-2012 yıllarını kapsayan taahhüt döneminde Ek-A’da
sıralanan insan faaliyetlerinin neden olduğu CO2 eşdeğeri sera gazlarının salınımları toplamını,
1990 yılı seviyelerinin en az % 5 aşağısına indirmek için Ek-B’de kayıtlı sayısallaştırılmış salım
sınırlandırma ve azaltım taahhütlerine uygun olarak ve hesaplanarak tayin edilmiş olan
miktarları aşmamasını sağlayacakları ve bu tarafların, 2005 yılına kadar bu protokoldeki
taahhütlerini gerçekleştirme konusunda kanıtlanabilir bir ilerleme kaydetmiş olacakları
belirtilmektedir (URL-2).
Kyoto Protokolü’nün yürürlüğe girebilmesi için, 1990 yılı toplam CO2 salımlarının en az
%55’ine tekabül eden Ek-I’deki tarafların protokolü onaylaması gerektiğinden, son olarak 18
Kasım 2004 tarihinde Rusya Federasyonu’nun da onaylamasıyla Kyoto Protokolü 16 Şubat
2005 tarihinde fiilen yürürlüğe girmiştir. Kyoto Protokolü (KP) ile, BMİDÇS arasındaki temel
fark; BMİDÇS sanayileşmiş ülkeleri sera gazı emisyonlarını dengede tutmaya teşvik ederken;
KP ise, ülkelere Protokol’ün Ek-A listesinde yer alan sera gazlarında emisyon azaltımını taahhüt
ettirmektedir.
Kyoto Protokolü, taahhüt dönemi için sayısallaştırılmış sera gazı azaltım hedeflerine
sahip olması nedeniyle, iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir yere sahiptir. Fakat
KP’yi daha da önemli kılan neden ise, küresel çapta toplam sera gazı emisyonunu azaltmaya
yönelik taraflara esneklik sağlayan mekanizmaları devreye sokmasıdır.
Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları (Flexible Mechanisms) olarak adlandırılan bu
mekanizmalar (URL-3);
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 Teknoloji transferi ve yatırım aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder,
 Yükümlülük altındaki ülkelerin emisyon azaltımı ya da diğer ülkelerde atmosferden
karbon uzaklaştırma yolları ile maliyet etkin bir şekilde hedeflerine ulaşmalarına
yardımcı olur,
 Özel sektör ve gelişmekte olan ülkelerin emisyon azaltım çabalarını destekler.
Protokolde tanımlanan ve Temiz Kalkınma Mekanizması (TKM), Ortak Yürütme (OY)
ve Emisyon Ticareti (ET) olarak adlandırılan esneklik mekanizmaları sayesinde bir “karbon
piyasası” ortaya çıkmış ve bu piyasanın da sera gazı emisyonlarını uzun dönemde azaltabileceği
öngörülmüştür. Sözleşmeye taraf olan ülkeler, kendi aralarında ya da kendi ülkelerinin dışında
sera gazı emisyonları azaltmaya yönelik proje yatırımları ile sera gazı azaltım hedeflerine
ulaşabilmekte, elde ettikleri karbon kredilerini (karbon sertifikalarını) piyasada satabilmektedir.
Esneklik mekanizmaları ve ortaya çıkardıkları karbon piyasaları, takip edilen bölümlerde
ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
3. Karbon Piyasalarının Tarihsel Süreci
Küresel Isınma ve iklim değişikliği sorunlarının tüm dünyayı etkileyecek düzeye
gelmesinin ardından, uluslararası alanda bu sorunlarla mücadele giderek önem kazanmaya
başlamıştır. Özellikle bahsi geçen sorunların sadece çevresel etkilere neden olmaması, bunun
yanı sıra birçok ekonomik ve sosyal sorunlara da sebep olması durumunda BMİDÇS, sözleşme
kapsamında gerçekleştirilen Kyoto Protokolü ve Taraflar Konferanslarında iklim değişikliği ile
mücadele için çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Bu araçlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Ecer
2010);
 İlgili Sektörde Alınacak Ulusal Önlemler
 Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları
 Temiz Kalkınma Mekanizması
 Ortak Yürütme
 Uluslararası Emisyon Ticareti
 Uluslararası Fonlar
 Dünya Bankası
 Küresel Çevre Fonu
 Diğer Uluslararası Fonlar
 İkili ve Bölgesel İşbirliği
 Yasal Araçlar (Vergiler)
 Teşvik Mekanizmaları
 Ulusal Emisyon Ticaret Sistemleri
 Gönüllü Karbon Piyasaları
Bu araçların bazısı karbon vergisi gibi fiyat temelli araçlar, bazısı da karbon ticareti gibi
miktar temelli araçlardır. Aynı zamanda bu araçların bazısı iktisadi, bazısı iktisadi olmayan
araçlar olarak insan kaynaklı sera gazı emisyonunu kontrol altında tutmayı amaç
edinmektedirler. İktisadi olmayan araçlar yeni ve temiz teknolojilerin kullanılmasına ve
geliştirilmesine dayalı araçlar olmaktadır (Yamanoğlu 2006: 141).
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3.1. Karbon Piyasası Mekanizmaları
3.1.1. Zorunlu karbon piyasaları (Esneklik mekanizmaları)
Zorunlu karbon piyasaları, karbon piyasasının düzenleyici gerekliliklerini karşılayan
karbon denkleştirme işlemlerine (yani Kyoto hedeflerini karşılamak amacıyla hükümetler veya
kuruluşlar tarafından satın alınan denkleştirme kredilerine) yönelik bölümü olarak ifade
edilmektedir (URL-4). İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik
olarak uluslararası alanda en önemli adım niteliğinde görülen Kyoto Protokolü, ülkelere ortak
fakat farklılaştırılmış sorumluluklar çerçevesinde daha düşük maliyetlerle emisyon azaltım
hedeflerine ulaşma imkânı sağlayan ve Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları olarak
adlandırılan üç yeni mekanizma geliştirmiştir. Sanayileşmiş ülkelere iklim değişikliğine karşı
mücadelede azaltım yükümlülüklerini yerine getirmede belli ölçüde esneklik sağlayan
mekanizmalar şunlardır:
 Temiz Kalkınma Mekanizması (Clean Development Mechanism)
 Ortak Yürütme (Joint Implementation)
 Emisyon Ticareti (Emission Trading)
Esneklik mekanizmalarının temel hedefleri şunlardır (ÇOB 2011: 105):
 Teknoloji transferi ve yatırım aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı özendirmek,
 Ülkelerin Kyoto hedeflerini gerçekleştirmelerinde maliyet etkin yolla emisyonlarını
azaltmalarına veya atmosferden karbonu uzaklaştırmalarına yardımcı olmak,
 Özel sektörü ve gelişmekte olan ülkeleri emisyon azaltım çabalarına katkı vermeleri
için teşvik etmek.
Kyoto Protokolü ile geliştirilen bu piyasa mekanizmaları çerçevesinde Protokole taraf
ülkeler nezdinde karbon ticaretini kapsayan aşağıdaki üç senaryodan söz edilmektedir (Taşdan
2008: 5):
Senaryo 1: Üretimi nedeni ile sera gazı salımı yapan bir şirket, üretime devam edebilmesi için
sera gazı limitini aşmak durumunda kaldığında bir başka salım yapan şirketten salım hakkı
alarak limitini genişletir ve sera gazı salımına rağmen üretimine devam eder.
Senaryo 2: Sera gazı salımına neden olan bir şirket sera gazı limitini aşmadığında, geri kalan
kotasını bir sonraki yıla saklayabilir ya da karbon piyasasında satabilir.
Senaryo 3: Sera gazı salımına neden olan şirket farklı ülkeler ve bölgelerde sera gazı azaltım
projelerine yatırım yaparak elde edebileceği kredilerle kotasını genişletebilir ya da bunları
piyasada satabilir.
Esneklik mekanizmalarının genel karşılaştırılmaları Tablo 3’te gösterilmiştir. TKM ve
OY, proje temelli mekanizmalar olup aralarındaki temel fark, projelerin ev sahibi (satıcı)
ülkelerinin farklı olmasıdır. OY, Kyoto Protokolü Ek-B listesinde yer alan ülkeler arasında sera
gazı azaltım amaçlı proje yatırımlarına imkân verirken, TKM’de Ek-B’de yer alan ülkeler,
BMİDÇS’nin Ek-1 dışı ülkelerin ev sahipliğindeki emisyon azaltım projelerine yatırımcı
olabilmektedir. Proje temelli mekanizmalar sayesinde gelişmiş ülkeler maliyet avantajları
sağlarken, gelişmekte olan ülkeler de ev sahibi olarak önemli miktarda yabancı sermaye girdisi
ve yeni teknoloji elde etme imkânına sahip olmaktadırlar.
ET ise, piyasa temelli mekanizmaya sahiptir ve bu mekanizma sayesinde ülkeler önemli
düzeyde gelir elde etmektedirler. Belirli bir dönem için emisyon azaltım hedefi olan Ek-B
ülkeleri, hedeflerinden daha fazla azaltım sağladıklarında, aradaki farkı, piyasada satabilmekte
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ve gelir elde edebilmektedirler. Benzer şekilde, emisyon artırım hakkına sahip olan ülkeler de
bu haklarını belirli bir fiyat karşılığında ihtiyaç duyan ülkelere satmaktadırlar.
Tablo 3: Zorunlu Karbon Piyasası Mekanizmaları (ÇOB 2008: 102)
Esneklik
Proje/Piyasa Temelli Yatırımcı Ülke
Ev Sahibi Ülke
Mekanizması
Emisyon Ticareti
Piyasa Temelli
Ek-B Ülkeleri
Ek-B Ülkeleri
Ortak Yürütme
Proje Temelli
Ek-B Ülkeleri
Ek-B Ülkeleri
Temiz
Kalkınma Proje Temelli
Ek-B Ülkeleri
Ek-1 Dışı Ülkeler
Mekanizması
3.1.1.1. Emisyon ticareti (ET- Emission Trade)
Piyasa temelli esneklik mekanizması olan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), Kyoto
Protokolü altında sayısallaştırılmış emisyon azaltım yükümlülüğü olan ülkelere emisyon
hedeflerini gerçekleştirmelerinde kolaylık sunmaktadır. Protokol’e taraf ülkeler arasında
gerçekleştirilen emisyon ticaret sistemi, emisyon azaltım yükümlülüğüne göre daha fazla
azaltım sağlayan taraf ülkenin ilave azaltımlarını başka ülkeye satma hakkını sağlar.
Bunun yanı sıra, bölgesel ve ülke çaplı geliştirilen ETS’ler de bulunmaktadır. 2005
yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi, dünyadaki en gelişmiş ve en
büyük sera gazı emisyon ticaret sistemi olarak yerini almış bulunmaktadır. Bu tür ETS’ler başta
enerji üreticileri ve imalatçı firmalar gibi sera gazı emisyonları yüksek işletmeleri hedef
almaktadır. Sistem çerçevesinde işletme bazında sera gazı üst limiti belirlenerek, hedeflerine
ulaşmaları için işletmelerin kendi aralarında sera gazı azaltım kredilerini alıp satmalarına imkân
tanınmaktadır (Karakaya 2008: 171).

Şekil 1: Emisyon ticaret sistemi mekanizması işleyişi (ÇOB 2011: 107)
ETS’
in çalışma prensibini Şekil 1 örneği üzerinden açıklanacak olursa, emisyon
azaltım taahhüdünün ötesinde azaltım sağlayan A firması, taahhüdünü gerçekleştiremeyen ve
üst limitinin üzerinde sera gazı salan B firmasına bu emisyon kredilerini satabilme hakkına
sahiptir. Dolayısıyla, ETS üzerinden elde edilen finansman aracılığıyla, marjinal azaltım
maliyeti birim emisyon tonu başına daha düşük olan A firmasının emisyon azaltım faaliyetleri
desteklenmiş olur. Başka bir ifadeyle açıklanacak olursa, ETS kapsamında maliyet etkin olan
emisyon azaltım faaliyetlerine kaynak sağlanmış olur.
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3.1.1.2. Temiz kalkınma mekanizması (TKM- Clean Development Mechanism)
Kyoto Protokolü’nün 12. Maddesi ile düzenlenen Temiz Kalkınma Mekanizması,
Protokol çerçevesinde emisyon sınırlama veya azaltım yükümlülüğü bulunan EK-B Tarafı bir
ülkenin bu hedeflerini gerçekleştirmesinde, sera gazı azaltım hedefi olmayan EK-I Dışı bir taraf
ülke yani; Çin, Hindistan, Meksika veya Brezilya ile iş birliği dahilinde projeler uygulamasını
sağlar. Bu projeler sonucunda EK-B Tarafı, her biri bir ton CO2’e eşdeğer olan sera gazı
emisyon azatlımı kadar Sertifikalandırılmış Emisyon Azaltım Kredileri (CER- Certified
Emission Reduction) elde eder. Mali etkin yöntemlerle gelişmekte olan ülkelerde sera gazı
emisyonlarının azaltılmasını sağlayan bu projeler yoluyla, proje sahibi ülkelere temiz
teknolojilerin transferi de sağlanmış olur. Hayata geçirilen TKM Projeleri ile elde edilen CER
kredilerine denk emisyon miktarı, EK-B ülkesinin ilgili yükümlülükleri kapsamında emisyon
azaltımı olarak değerlendirilir (ÇOB 2010: 3).
3.1.1.3. Ortak yürütme (OY- Joint Implementation)
Kyoto Protokol’ün 6. Maddesi ile tanımlanan Ortak Yürütme, EK-I Tarafları arasında
uygulanan bir mekanizmadır. Bu mekanizma ile; Protokol gereğince emisyon sınırlama veya
azaltım yükümlülüğüne sahip olan EK-I Tarafları, diğer Ek-I Tarafı ülkelerde misyon azaltım
projeleri uygulanabilir. OY projeleri yoluyla emisyon azaltımı sağlayan projenin ev sahibi EK-I
Tarafı ülke, Emisyon Azaltım Birimi (Emissions Reduction Units-ERU) kredisi kazanır ve bu
kredileri diğer EK-I ülkesine satabilir. OY projesinin her iki katılımcı tarafları, belli bir emisyon
azaltım yükümlülüğüne sahip EK-B ülkesi oldukları için ERU’ların diğer ülkeye satışını
gerçekleştiren ülkenin ilgili azaltım miktarının, kendisine Tahsis Edilmiş Birim (AAU)
miktarından düşülmesi gerekmektedir. Transfer edilen emisyon azaltım miktarı kadar ev sahibi
ülkenin toplam emisyon salma hakkı azalırken, kredileri satın alan yatırımcı EK-I ülkesinin
toplam emisyon salma hakkı artmış olur (ÇOB 2011: 108).
Aşağıdaki şekilde Temiz kalkınma mekanizması ve Ortak yürütme mekanizması’nın
çalışma prensibi gösterilmektedir.
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Şekil 2: Ortak yürütme ve temiz kalınma mekanizması işleyişi (Karakaya 2008: 174)
3.1.2. Gönüllü karbon piyasaları ve mekanizmaları
Gönüllü karbon piyasası (gönüllü emisyon ticareti), bireylerin, işletmelerin, etkinliklerin,
kurum ve kuruluşların, firmaların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların sera gazı emisyonlarını
gönüllü olarak azaltımını ve denkleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan bir pazar
olarak adlandırılmaktadır (Öztürk 2009). İşleyiş süreci zorunlu piyasalardaki gibi olsa da,
gönüllü karbon piyasasını esneklik mekanizmalarından ayıran en temel fark, bu piyasalarda
emisyon azaltımlarının ülkelerin ulusal ya da uluslar arası yükümlülüklerine bağlı olarak değil,
gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmesidir.
Kyoto Protokolü ile iklim değişikliği ile mücadele amaçlı olarak ortaya konan esneklik
mekanizmalarının aksine, gönüllü karbon piyasasında zorunlu bir belirleyici kural veya standart
bulunmamaktadır. Mevcut durumda, gönüllü karbon piyasalarında bölgelere, ülkelere, ya da
proje konularına göre farklılık gösterebilen birçok farklı standart söz konusudur.
Gönüllü karbon piyasalarında yer alan projelerin Kyoto Protokolü esneklik
mekanizmalarındaki TKM ve OY projelerinde olduğu gibi emisyon azaltımlarına özgün katkı
sağlaması ve projeye ev sahipliği yapan ülkede sürdürülebilir kalkınmayı destekler nitelikte
olması beklenmektedir. Gönüllü piyasalardaki azaltım projelerinden elde edilen emisyon
sertifikaları Gönüllü (Onaylı) Emisyon Azaltımları (VER-Verified Emission Reductions) birimi
ile ifade edilir.
İşletmeler, aşağıda sıralanan amaçlarla gönüllü karbon piyasalarında yer alırlar (Karakaya
2008: 169):





Kurumsal imaj ve marka bilinirliliğine olumlu katkıda bulunmak,
Pazar değerlerini artırmak,
Müşteriler tarafından sosyal ve çevreci bir kuruluş olduklarına dair algı oluşturmak,
Elde edecekleri tecrübe ile kurumsal kapasitelerini, teknolojilerini ve süreçlerini
iyileştirmek
 İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için istekli olduklarını göstermek,
 İleride karşılaşılacak olan ulusal ve bölgesel yükümlülüklere hazır olmak.
Gönüllü karbon piyasasında ilk yatırım 1989 yılında Guatemala’da bir elektrik santralinin
neden olduğu sera gazı emisyonu karşılığında 50 milyon ağaç dikim bedelini çiftçilere ödemesi
ile başlamıştır. Özellikle Kyoto Protokolü’nün devreye girmesi ve kuruluşların yukarıda
bahsedilen nedenlere giderek önem vermesi ve belirsizliğini koruyan iklim değişikliği ile
mücadelede uluslararası süreç ve yükümlülüklere karşı hazırlıklı olma amaçları nedeniyle
piyasa giderek büyümektedir. Günümüzde piyasanın geleceği hakkında iyimser durum söz
konusudur. Birçok gönüllü alıcı emisyonlarını azaltmak ve denkleştirmek amacıyla yeni
taahhütlerde bulunmakta ve piyasada yer alan satıcılar ise talebin ekonominin iyileşmesine bağlı
olarak güçlü kalacağına inanmaktadır (Çelik 2009: 65).
Gönüllü karbon piyasalarında
sınıflandırabiliriz (Çelik 2009: 68):

kullanılan

standartlara

bakacak

olursak

şöyle

Gold Standard: Dengeleme projelerinin ve karbon kredilerinin sertifikalandırılmasında
kullanılan uluslararası bir standarttır. Projelerin çevresel ve sosyal yararları özellikle dikkate
alınır. 60’ın üzerinde çevre ve kalkınma konulu STK tarafından onaylanmış, kar amacı
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gütmeyen bir kuruluştur. Başlıca amaçları, ilave sürdürülebilir enerji projelerine yapılan
yatırımların çoğaltılması, kamu desteğinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı
yapılmasının sağlanmasıdır. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınmaya
yararlı projeler kabul edilir.
VCS: Uluslararası Salım Ticareti Derneği (IETA) ve Dünya Bankası (WB) tarafından
uluslararası ölçekte uygulanan bir standarttır. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına dair
özelliklere odaklanır ve projelerin ilave çevresel veya sosyal faydalar sağlamasını gerektirmez.
VCS, karbon denkleştirme sektörünce (proje geliştiriciler, büyük karbon bedeli alıcıları,
doğrulayıcılar ve proje danışmanları) geniş kapsamda desteklenir.
VER+: TÜV Süd firması tarafından geliştirilmiş ve dengeleme projelerinin ve karbon
kredilerinin sertifikalandırılmasında kullanılır.
ISO 14064: Uluslararası Standartlar Enstitüsü tarafından uluslararası alanda geçerli olan
dengeleme projelerinin ve karbon kredilerinin sertifikalandırılmasında kullanılan bir standarttır.
Green-e: Kuzey Amerika’da kullanılmaktadır, dengeleme projelerinin sertifikalandırılmasında
kullanılır.
CCB Standards: Ormanlaştırma çalışmalarında özellikle biyolojik çeşitlilik ve sosyal
yararların ortaya konulması amacıyla uluslararası alanda geçerliliği olan bir standarttır.
Dengeleme projelerinin sertifikalandırılmasında kullanılır.
CCX: Chicago Climate Exchange tarafından geliştirilen ve bu sistemde yer alan proje ve
karbon sertifikaları için kullanılır.
Plan Vivo: Tarım ve ormancılık sektörlerindeki projelerde çevresel yararların gözetmesi
amacıyla kullanılır.
Climate Neutral Network: Çoğunlukla Kuzey Amerika’da dengeleme projelerinin ve karbon
kredilerinin sertifikalandırılmasında kullanılır.
Greenhouse Friendly: Avustralya’da aynı adla anılan program kapsamında dengeleme
projelerinin ve karbon kredilerinin sertifikalandırılmasında kullanılır.
WBCSD/WRI Protocol: Firma, işletme, proje boyutunda sera gazı salınımlarının
hesaplanmasında kullanılan bir rehberdir.
CCAR: Kaliforniya’da kullanılan bir raporlama aracıdır.
Social Carbon: Güney Amerika ve Portekiz’de yeniden ormanlaştırma projelerinde çevresel ve
sosyal yararların gözetilmesi için kullanılır.
DEFRA: İngiliz hükümeti Çevre Bakanlığı tarafından tüketicilere rehberlik edecek bir
belgeleme sistemidir.
Gönüllü Karbon Piyasaları iki ana piyasaya ayrılmaktadır:
Şikago İklim Borsası (CCX): ABD’de faaliyet gösteren Şikago İklim Borsası, firma ve
tesislerin yasal olarak bağlayıcı azaltım politikası taahhüdü vermesi koşulu ile gönüllü olarak
dâhil oldukları bir sistemdir.
Tezgâh Üstü Piyasa: Gönüllü karbon piyasasında yürütülen diğer bütün işlemleri kapsayan bu
pazar, alıcı ve satıcılarının taleplerine göre ilgi gören standartlar çerçevesinde geliştirilmiş olan
sertifikalara işlem fırsatı sunmaktadır. Tarihsel olarak ormancılık karbon sertifika işlemlerinin
%73’ü gönüllü karbon piyasalarında ve bu işlemlerin çoğu da Tezgâh Üstü Piyasa’da
gerçekleşmektedir. Bu piyasalarda işlem gören sertifikaların pek çoğu Kuzey ve Latin Amerika
menşelidir.
Tezgâh Üstü Piyasa, “tamamen gönüllü” ve “taahhüt öncesi” odaklı olmak üzere iki farklı
alıcı kitle tarafından yönlendirilmektedir. “Tamamen gönüllü” alıcılar, sertifikaları kendi
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emisyonlarını denkleştirmek amacıyla satın almaktadırlar. “Taahhüt öncesi” alıcıları ise ileriye
dönük zorunlu piyasa ihtimalinde piyasaya erken giren avantajından yararlanmak veya ileride
zorunlu piyasa olması durumunda düşük fiyata aldıkları sertifikaları daha yüksek fiyata satmak
motivasyonuyla satın alımı yapmaktadırlar (ÇOB 2011: 110).
3. Orman Karbon Piyasası
Ormanların hem en büyük karasal karbon deposu olarak hem de kömür ve petrolden
sonra üçüncü en büyük karbon emisyon kaynağı olarak iklim değişikliği ile mücadelede çok
önemli ve kritik bir rol oynadığı hususu uluslararası düzeyde giderek daha fazla kabul
görmektedir. Ağaçların yerküre üzerindeki en güçlü karbon yoğunlaştırıcı oldukları
düşünülmektedir ve gelişmekte olan ülkelerde (çoğunlukla tropik bölgelerde) ormansızlaşma ve
orman bozunumundan kaynaklanan emisyonların yıllık toplam küresel sera gazı emisyonlarının
yaklaşık %20’sini oluşturduğu tahmin edilmektedir (IPCC 2007). Bu aynı zamanda
ormansızlaşma sürecinin kontrol altına alınabilmesi veya önlenmesi halinde önlenebilecek
emisyon miktarı olarak görülebilir. Bununla birlikte, bu tür büyük ölçekte emisyon havuzu,
BMİDÇS kapsamında atılan herhangi bir önemli politika adımı için bugüne kadar
hedeflenmemiştir (ÇOB 2011: 110).
Ormancılık sektöründe bu politika eksikliği büyük bir aykırılık oluşturmaktadır. Küresel
sıcaklıklardaki ortalama artışları kabul edilebilir düzeyde tutmanın, özellikle ormansızlaşma ve
orman bozunumundan kaynaklananlar olmak üzere olası tüm sera gazı emisyon kaynakları için,
hedef belirlenmiş azaltımlar sağlanmadan mümkün olmayacağı giderek daha açık bir şekilde
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ormansızlaşmanın azaltılması, emisyonları düşürmenin en maliyet
etkin yollarından birisidir ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), ormansızlaşma
emisyonlarının yaklaşık %25’inin her bir metrik ton karbondioksit (tCO2) başına 20$’ın altında
bir maliyetle azaltılabileceğini tahmin etmektedir (ÇOB 2011: 111).
Bu anlatılanlardan yola çıkarak, iklim değişikliği ile mücadelenin bir aracı olarak küresel
karbon piyasasının faydası küresel bir güvenilirlik kazanmakta ve kabul görmektedir. İklim
değişikliği tehdidi ile mücadele etme ihtiyacı giderek daha fazla önem kazanan bir uluslararası
politika endişesi haline geldikçe, bu karbon piyasalarının büyüklüğü özellikle Kyoto
Protokolü’nün 2005 yılında onaylanmasından bu yana katlanarak artmıştır. Finans dünyasındaki
çalkantılara ve 2012 sonrası karbon piyasasındaki politika belirsizliklerine rağmen, küresel
karbon piyasasının büyüklüğü 2008 yılında iki kat artmış ve Temiz Kalkınma Mekanizması
(TKM) yoluyla hem EU-ETS’de hem de CER piyasasında hızlı bir büyüme meydana gelmiştir.
Ayıca, IPCC, dünyadaki toplam sera gazı emisyonlarının %17’sinin ormansızlaşma ve orman
bozulması sonucunda meydana geldiğini bildirmektedir (ÇOB 2011: 112).
Ormanların tahribinden kaynaklanan emisyonların küresel emisyonlar içerisindeki payı,
enerji sektöründen sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Orman yutaklarında tutma yoluyla oluşturulan karbon kredilerine yönelik piyasa yani
“Orman Karbonu” piyasası iki farklı türe ayrılabilir. Bunlar hakkında detaylı bilgi aşağıdaki
bölümlerde verilmektedir.
3.1. Zorunlu Orman Karbon Piyasaları
Zorunlu Orman Karbon Piyasalarında ormancılık sektöründe iki mekanizma oldukça
önemlidir. Bunlar;
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 Temiz Kalkınma Mekanizması Ormancılık Kredileri
 Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Ormansızlaşma ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan
Emisyonların Azaltılması (REDD- Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation in Developing Countries)
3.1.1. Temiz Kalkınma Mekanizması Ormancılık Kredileri
Temiz Kalkınma mekanizması (TKM) gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerin
taahhütlerini yerine getirebilmeleri amacı ile ormancılık projeleri yürütülmesine imkan
sağlamaktadır. TKM kapsamında sadece ağaçlandırma ve yeniden ağaçlandırma projeleri kabul
görmektedir. Ağaçlandırma ve yeniden ağaçlandırma projelerinin TKM piyasasındaki hacmi
%1’den azdır.
Kyoto Protokolü kapsamında taahhütlerini karşılamaya dönük olarak EK-I Tarafları,
ormancılık sertifikalarını yıllık bazda tahsis edilen miktarlarının (AAU) %1’ini geçmeyecek
şekilde kullanabilmektedirler (ÇOB 2011: 114).
Temiz Kalkınma Mekanizması, gelişmiş ülkelerin sayısal hedeflerini sağlamaları
yönünde kullanılabilecek karbon kredilerinin oluşturulabilmesi amacıyla, gelişmekte olan
ülkelerde ormancılık projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik fırsatlar sunmaktadır. Ancak,
ormancılık sektörü için TKM kredilerinin oluşturulması önünde bazı engeller ve kısıtlar
bulunmaktadır. Bunlar sırasında aşağıdakiler yer almaktadır:
 Şu anda, TKM çerçevesinde emisyon azaltımları için sadece ağaçlandırma ve yeniden
ormanlaştırma projeleri uygun görülmektedir.
 Kyoto Protokolü kapsamında, Ek-I ülkeleri ormancılık CER (Certified Emission
Reduction- Sertifikalandırılmış Emisyon Azaltımı)’lerini 1990 yılındaki toplam
emisyonlarının sadece %5’ine kadar kullanabilmektedir.
 En önemlisi, EU-ETS şu anda bu ormancılık kredilerinin kullanımına izin
vermemektedir.
Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (EU-ETS) kapsamında ormancılık sertifikaları
işlem görememektedir. Oldukça sınırlı talep gören TKM sertifikaları, 2007 yılında toplam TKM
sertifika arzının sadece %0,1’ini temsil etmiştir. Sertifikalar yenilenebilir enerji projeleri gibi
diğer sektörlerde geliştirilen sertifikalara oranla %65-80 daha az değerde işlem görmüştür.
Ormancılık sertifikalarına gösterilen sınırlı talebin en önemli sebebi, bu sertifikaların EU-ETS
sisteminde işlem görememesi olarak özetlenebilmektedir (ÇOB 2010: 8).
İşlem gören ormancılık karbon sertifikalarının %63’ü ağaçlandırma ve yeniden
ağaçlandırma projelerinden, %17’si REDD projelerinden, %13’ü ise Orman Kaynakları
Yönetiminin Geliştirilmesi projelerinden oluşmaktadır (OGM 2011: 56).
3.1.2. Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Ormansızlaşma Ve Orman Bozulmasından
Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması (REDD)
Gelişmekte olan ülkelerde ormansızlaşmadan ve orman bozulmasından kaynaklanan
emisyonların azaltılması (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in
Developing Countries) süreci olarak adlandırılan REDD’in amacı; ormansızlaşma ve orman
bozulmasının önlenerek emisyonların azaltılmasını sağlamaktır (Bayçelebi 2011).
REDD ilk olarak 2005 yılında Montreal’de yapılan 11. Taraflar Konferansında (COP 11)
Papua Yeni Gine ve Kosta Rika’nın önerileri ile gündeme alınmış ve öneri diğer ülkelerden de
destek almıştır. IPCC’nin yapmış olduğu araştırmalara göre her yıl atmosfere salınan sera gazı
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emisyonlarının yaklaşık %20’sinin ormansızlaşma ve orman bozulmasından kaynaklandığı
belirtilmektedir.
Buna göre; IPCC raporunda öngörülen ve sıcaklık artışının 2ºC kalabilmesi ve
atmosferdeki CO2 yoğunluğunun 450 ppm’de tutunabilmesi için ormansızlaşma ve orman
bozulmasının önlenmesi gerekmektedir. 2020 yılına kadar bugüne göre en az %50 azaltılması
ve en geç 2030 yılında durdurulması amaçlanmaktadır (OGM 2010: 21).
REDD’in gelişim sürecini inceleyecek olursak; 2006 yılında İtalya’da, 2007 yılında
Avustralya’da ve 2008 yılında Japonya’da UNFCCC çalıştayı düzenlenmiştir. Daha sonra 2009
yılında Referans Emisyon Seviyesi ile İlgili Uzmanlar Toplantısı Almanya’da yapılmıştır.
Bunun üzerine 2007 yılında Endonezya’da toplanan COP13 ve 2008 yılında Polonya’da
toplanan COP14’de REDD ile ilgili raporlar sunulmuştur (Khan 2010: 28)
REDD ile ilgili asıl bağlayıcı karar; 2007 yılında Endonezya/Bali’de yapılan 13. Taraflar
Konferansında alınan 2/CP.13 nolu karardır. Bu kararla Bilimsel ve Teknolojik Danışma
Yardımcı Organı (SBSTA) adı altında bir çalışma grubu oluşturularak COP.15’te
sonuçlandırılmak üzere metodolojik konulara ilişkin çalışmalar yapmak ve uygulamaya ilişkin
olarak ta “uygulama rehberi” hazırlanması amacıyla çalışmalar yapması istenmiştir. Çalışmalar
hala devam etmektedir. 2009 yılı Aralık ayında Danimarka’da toplanacak olan COP15’de
REDD konusunda, özellikle finansman konusunda bağlayıcı kararlar alınması beklenmektedir
(OGM 2009).
REDD dört ana unsur üzerinde görüşülmektedir. Bunlar;
Kapsam: REDD’in hangi konuları kapsayacağı,
Referans seviyesi: Emisyon azaltımında hangi dönemin kullanacağı,
Finansman: Projeler için finans nasıl sağlanacağı,
Dağıtım: Sağlanan finansmanın nasıl dağıtılacağı.
Ayrıca son dönemlerde müzakerelerde REDD’e ilaveten “REDD+” gündeme
getirilmiştir.
“REDD+” konuları içerisine ormansızlaşma ve orman bozulmasına ilaveten;
 Sürdürülebilir Orman Yönetimi,
 Ormanların Korunması,
 Orman Karbon Stoklarının Artırılması (ağaçlandırma, rehabilitasyon vb. faaliyetler),
 Biyolojik Çeşitliliğin Korunması konuları dahil edilmiştir.
3.2. Gönüllü Orman Karbon Piyasası
Kyoto Protokolü’nün emisyon ticaretine konu olan esneklik mekanizmalarından
yararlanamayan Türkiye’de; 2005 yılından bu yana, söz konusu mekanizmalardan bağımsız
olarak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş Gönüllü Karbon
Piyasası’na yönelik projeler geliştirilmektedir. Net sayıları bilinmemekle beraber Türkiye’de
geliştirilen ve Gold, VER ve VCS standart kuruluşlarına kayıtlı olan projelerin sayısı 100’ü
aşmış bulunmaktadır.
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Şekil 3: Gönüllü karbon piyasalarında proje türleri ve sayıları (ÇOB 2011: 115)
Tablo 4: Türkiye’deki gönüllü karbon projelerinin profili (OGM 2010: 10)
Bugüne Kadar Kayıt Olmuş GKP Projesi
109
Tahmini Yıllık Emisyon Azaltımı
~8 milyon ton eşdeğer CO2
Başvuruda bulunmuş tüm projeler
Tahmini Piyasa Hacmi
2010 yılı Türkiye VER fiyatlarına göre tahmin edilen 83.2 Milyon ABD doları
varlık değeri
4. Türkiye’nin Küresel Karbon ve Orman Karbon Piyasaları Karşısındaki Durumu
Khan (2010: 31)’a göre; dünyada iklim değişikliği ile mücadele amacıyla ortaya konan
emisyon ya da karbon ticareti ve mekanizmalarının belirlendiği ve ülkelere özelliklerine bağlı
olarak değişik yükümlülükler getiren uluslararası sözleşmelerde Türkiye’nin mevcut durumu
farklılık teşkil etmektedir. Türkiye iklim değişikliği rejimi kapsamında diğer ülkelerden farklı
bir konuma sahiptir ve bu nedenle karbon piyasasına erişim için bir strateji oluşturmaya
çalışırken zorlu bir süreçle karşı karşıyadır (Khan 2010: 31).
Türkiye, 2012 yılına kadar Kyoto Protokolü kapsamında Ek-B Listesi’nde yer almaması
ve sayısal bir sera gazı azaltım taahhüdü üstlenmemesi nedeniyle, esneklik mekanizmalarından
yararlanamamakta, dolayısıyla emisyon ticareti yapamamaktadır. Türkiye’de, emisyon
azaltımına imkân sağlayan başta yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi olmak üzere,
emisyon azaltım potansiyelinin yüksek olmasına rağmen emisyon ticareti imkanını
kullanamaması ve emisyon ticareti konusunda hukuki altyapının oluşmamış olması nedeniyle,
gönüllük esasına dayanan bir piyasa anlayışı içinde emisyon ticareti sistemi gelişmiştir.
Türkiye’de, emisyon azaltımına yönelik kuralları belirlenmiş bir emisyon ticareti sistemi
bulunmamakla birlikte, başta rüzgâr, jeotermal, küçük hidroelektrik santraller ve katı atıkların
yok edilmesi olmak üzere çeşitli projelerle azaltılan sera gazı emisyonları sertifikalandırılarak
gönüllü piyasalarda işlem yapılmaktadır. Gönüllü karbon piyasası sistemi, Kyoto Protokolü EkA listesinde yer almayan uluslararası sivil havacılık gibi sektörlerin, Kyoto Protokolü Ek-B
listesinde yer almayan ülkelerde karbon emisyonlarını dengelemek isteyen firmalar ve Kyoto
Protokolü ile doğrudan yükümlülük altına girmeyen bankalar, ticaret merkezleri gibi alıcılar ile
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Kyoto Protokolü’ne taraf olmayan veya Kyoto Protokolü Ek-B listesinde yer almayan ülkelerde
ya da Kyoto Protokolü’ne taraf olan ancak diğer iki esneklik mekanizması süreçlerinin aşırı
maliyetli olduğu ülkelerde, satıcıların, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlayan
yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir atık yönetimi projelerinden sağladıkları
karbon azaltım miktarlarının ticaretini yapmaları yoluyla işlemektedir (Çabuk 2011: 284).
Türkiye mevcut durumda sadece gönüllü karbon piyasasında aktif olarak yer almaktadır.
Türkiye’de gönüllü karbon piyasasına kayıtlı bulunan ve yıllık yaklaşık 8 MtCO2’e karbon
azaltma kapasiteli 109 proje bulunmaktadır. Türkiye’de piyasanın tahmini hacmi, 83 milyon
$’dır. Ülkemizde gerçekleştirilen projelerin çoğunluğu yenilenebilir enerji (hidroelektrik, rüzgâr
vb.) alanındadır. Ayrıca jeotermal, atıktan enerji üretimi ve biyokütle enerjisi projeleri de
mevcuttur (ÇOB 2011: 115).
Türkiye gönüllü karbon piyasalarında, dünya genelinde önemli bir işleve sahiptir ve bu
piyasadaki projelerin birim fiyatları incelendiğinde, 2008-2010 döneminde Türkiye’deki
projelerin birim fiyatının istikrarlı biçimde arttığı ve dünya ortalamasının üzerinde gerçekleştiği
görülmektedir. Bunda en önemli nedenlerden biri de Türkiye’nin zorunlu karbon piyasalarında
yer alamamasına rağmen, firmaların karbon azaltım etkinliklerinde istekli olmaları ve 2012
sonrası sürece hazırlık yapma eğilimleridir.
473

Şekil 4: 1990-2007 yılları arasında gerçekleşen karbon stok değişimi ve 2008 sonrası için
öngörülen değişim (OGM 2010: 8)
Yukarıdaki projeksiyona göre; 2020 yılında yıllık stok artısının 16.744 mil.ton
Karbon/yıl’a, yutak alan miktarının da 61.395 mil.ton CO2 eşdeğer/yıl’a yükseleceği tahmin
edilmektedir.
Türkiye’nin gönüllü karbon piyasalarını kullanmaktan dolayı elde ettiği kazanımlar
değerlendirildiğinde, gönüllü karbon piyasaları Kyoto Protokolü’nün ilgili esneklik
mekanizmalarına katılamayan Türkiye’de 2012 sonrası Kyoto Protokolü kapsamında emisyon
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ticareti sistemine entegre olmayı kolaylaştırmasının yanı sıra, yatırımcılar için temiz
teknolojilere yatırımı daha cazip hale getirmektedir. Uzun vadede ise işletmelerde enerji ve
hammadde tasarrufunu sağlayarak, rekabet ve verimliliği artıracağı, özellikle yenilenebilir
enerji, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi konularda kurumsal, çevresel ve sosyal
sorumluluk projelerinin daha da artacağı öngörülebilir. Ayrıca, projelerin gerçekleştirilmesi ve
yenilenebilir enerji teknolojileri için araştırma ve geliştirme ile sanayi alanlarının artması
sonucu yeni istihdam alanları oluşmaktadır. Öte yandan, gönüllü karbon piyasaları ile
Türkiye’de gelişmekte olan yeni emtia borsalarına hazırlık yapıldığı söylenebilir (Nart 2012:
45-46).
SONUÇ
İçinde bulunduğumuz yüzyılda, iklim değişikliği farklı şekillerle de olsa tüm Dünya’yı
etkilemektedir. Bu nedenle iklim değişikliği küresel bir sorundur ve ancak küresel çabalarla
çözümlenebilmektedir. Bu doğrultuda ülkeler, sorunun çözümüne yönelik olarak uluslararası
düzeyde çalışmalar gerçekleştirdikleri bir süreci başlatmışlardır. Bu amaçla sera gazı
emisyonlarını azaltmaya yönelik karbon piyasaları oluşturulmuştur.
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile Büyük Buhranın etkilerinin toplamından daha büyük
bir zarara yol açması beklenen küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye’nin geç de olsa
sorumluluk alması sevindirici bir gelişmedir. Bununla birlikte, Kyoto’yu imzalamış olsa da
Türkiye’nin, 2012 yılına kadar emisyon indirimi taahhüdünde bulunma zorunluluğu
bulunmaktaydı. Türkiye Kyoto Protokolü tarafından getirilen karbon finansman araçlarından da
yararlanamamaktadır. Ancak gönüllü pazarda kısıtlı adımlar atabilmektedir (Çelik 2009: 72).
Karbon piyasalarındaki yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ormanlaştırma ve yeniden
ormanlaştırma gibi projelerin ülkemizde yaygınlaştırılması, böylece doğal kaynakların
sürdürülebilir bir şekilde kullanımına ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlanmalıdır
(OGM 2009).
Bu açıdan REDD değerlendirilecek olursa ülkemizde;
 Ormansızlaşmanın ve orman bozulmasının önlenmesi,
 Ormanların başta yangın ve böcek olmak üzere çeşitli tehditlere karşı korunması,
 Mevcutların durumunun iyileştirilmesi, rehabilite edilmesi ve geliştirilmesi,
 Orman alanlarının arttırılması,
 Sürdürülebilir orman yönetiminin sağlanması,
 Günlük yaşamlarında büyük oranda ormana ve orman ürünlerine bağımlı olan orman
köyleri ve köylülerinin desteklenmesi için büyük miktarlarda kaynak harcanmaktadır.
IPCC 4. Değerlendirme raporunda da belirtildiği gibi ülkemiz olası iklim değişikliğinden
en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Orman alanlarımızın %60’nın yangına
hassas bölgede yer alması, bulunduğu coğrafyada zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan
ormanlarımızın içinde ya da bitişiğinde yaklaşık 7 milyon orman köylüsünün yaşaması orman
koruma faaliyetlerinin önemini artırmaktadır. Orman kaynaklarını tüketerek gelişen ülkelerin
aksine ülkemiz orman varlığını korumak ve alanını artırmak için çok büyük kaynak
ayırmaktadır.
Danimarka/Kopenhag’da yapılacak olan COP15’te şekillenmesi beklenen 2012 sonrası
yeni süreçte oluşturulacak REDD mekanizması kapsamında yer alan fonlardan ülkemizin
yararlanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu durum ülkemizin yapılacak toplantılarda elde
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edeceği pozisyona bağlı olarak değişebilecektir. REDD mekanizmasının tüm ülkelerde geçerli
olması gerektiği düşünülmektedir (OGM 2009).
Ayrıca yapılan toplantılarda;
 Sürdürülebilir orman yönetimi,
 Ormanların korunması,
 Ormanlık alanların sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi ve muhafazasının
sağlanması,
 Ormanların devamlılığı ve biyolojik çeşitliliği, ekosistem hizmetleri dikkate alınması
şartıyla odunsu biyokütlenin enerji üretiminde kullanılmasının desteklenmesi,
 PVC, alüminyum, çelik, çimento gibi enerji yoğun ürünler yerine sürdürülebilir
şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen ahşap materyal kullanımının desteklenmesi,
 Günlük yaşamlarında ormana ve orman ürünlerine bağlı olan orman köylülerinin
desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin,
Yukarıda bahsedilen unsurların REDD kapsamına alınması ve bu konularda yeterli
finansal destek sağlandığı takdirde REDD Türkiye açısından önemli bir fırsat olduğu
söylenebilir.
Sonuç olarak; karbon emisyonunun azaltılmasında sanayi kesimlerine ve özellikle devlete
önemli büyük görevler düşmektedir. Özellikle Kyoto Protokolünden doğacak olan
yükümlülükler sonucunda ülkemiz çok ciddi ekonomik yaptırımlar ile yüz yüze kalacaktır. Bu
gibi bir durumun bilincine varmalı ve çeşitli bilinçlendirme programları oluşturulmalıdır. Bunun
için ormanların işlevlerinden biri olan karbondioksit depolama işlevine finansal destek
sağlanmalı ve karbon borsaları oluşturulmaları için çalışmalara hız verilmeli ve karbon
ağaçlandırmaları için finansman sağlanmalıdır.
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