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ÇPİ NEDIR?

OECDzÇevreselzPerformanszİncelemeleriz(ÇPİ),zülkelerinz

çevrezpolitikasızhedeflzerinezdoğruzilerleyişizhakkındaz

kanıtlarazdayalızanalizzvezdeğerlendirmezsağlar.

Ülkelerinzçevreselzperformanslarınıziyileştirmeyez

yardımcızolmakziçinzeşlizöğrenimizteşvikzeder,zhükumetinz

hesapzverebilirliğinizgüçlendirirzvezhedefezyönelikz

tavsiyelerzsağlar.zGenişzbirzyelpazedezekonomikzvez

çevreselzverilerlezdesteklenmektedir.zHerzbirzÇPİz

döngüsü,zbütünzOECDzülkelerizilezseçilizpartnerzülkeleriz

kapsar.

Bütünzraporlarzvezdahazfazlazbilgi,zÇPİzinternetzsitesindez

mevcuttur:zhttp://oe.cd/epr.

TÜRKIYE ÜÇÜNCÜ ÇPİ’SI

Türkiye,zOECD’ninzkurucuzüyesidir.zDahazöncekiz

TürkiyezÇevreselzPerformanszİncelemeleriz1999zvez2008z

yıllarındazyayınlanmıştı.zRapor,zTürkiye’ninz2008’denz

buzyanazçevrezperformansınızinceliyor.zBuzsüreç,zOECDz

ÇevreselzPerformanszÇalışmazGrubu’naz(WPEP)zkatılanz

ülkelerzilezTürkiyezarasındazyapıcızvezkarşılıklızyararz

sağlayanzbirzpolitikazdiyaloğunuziçeriyordu.zOECDz

inceleyicizikizülkeyezminnettardır:zKorezvezPortekiz.

EPR,z7zKasımz2018’dezWPEPztarafındanzonaylanmışz36z

tavsiyezkararızsunmaktadır.zTürkiye’ninzdahazçevreci,z

düşükzkarbonzekonomisinezdoğruzilerlemesine,z

doğalzvarlıklarınızdahaziyizyönetmesinezvezçevrez

yönetişimizilezidaresinizgeliştirmesinezyardımcızolmayız

amaçlamaktalar.zKentselzatıkzsuzyönetimininzyanısıraz

iklimzdeğişikliğininzhafizflzetilmesinezvezuyarlanmasınaz

özelzbirzvurguzyapılmıştır.

http://oe.cd/epr

OECD Çevresel 
Performans İncelemeleri

“İklim değişikliği etkisini 

azaltmak maksadıyla enerji 

verimliliğine ve yenilenebilenlere 

yatırım yapmak suretiyle düşük 

karbonlu, daha çevreci ve daha 

kapsayıcı bir ekonomiye geçişin 

hızlandırılması hususunda 

Türkiye’nin önünde ciddi 

fırsatlar bulunuyor.”

Rodolfo Lacy
OECD Çevre Direktörü
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Genel Bakış

2008’denzbuzyanazTürkiye’ninzgüçlüz
ekonomikzbüyümesizhavazemisyonlarından,z
enerjizkullanımından,zatıkzoluşumundanzvez
suztüketimindenznispetenzayrışmıştır.zAncakz
mutlakzverilerzışığındazbuzçevrezbaskılarız
artmayazdevamzedecektir.zDüşükzkarbonluz
daireselzekonomiyezgeçiştezdahazfazlaz
ilerlemezgerekiyor.

FIRSATLAR

 z Yenilenebilir enerji kaynaklarında büyük 
potansiyel ve artan kurulum kapasitesi 

 z Atık su yönetiminde büyük çaplı ilerleme

 z AB standartlarına daha fazla uyarlanmış mevzuat 
çerçevesi

 z Geniş ölçüde çevreyle ilgili vergi gelirleri

 z Özel sektörün artan çevre yatırımı.

ZORLUKLAR

 z Fosil yakıtlara dayanan, yüksek düzeyde karbon 
yoğunluklu ekonomi

 z Seragazı emisyonlarının hızla artması

 z Büyük şehirlerdeki ve sanayileşmiş bölgelerdeki 
hava kalitesinin düşüklüğü

 z Kentsel katı atıkların geri kazanımının ve geri 
dönüşümünün yetersizliği

 z Çevreye zararlı sübvansiyonların geniş ölçekli 
olması

 z İklim değişikliğinin etkilerine maruz kalma.

Tü
rk
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e

TÜRKIYE 2017

Nüfus 
80,7 milyon

Kişi başı GSYİH
(güncel satın alma gücü paritesiyle)

26.500 USD
(OECD ortalaması: 43.700 USD)

Toplam yüzölçüm 
770 000 km2

Nüfus yoğunluğu
102,8 kişi/km²
(OECD ortalaması: 35,4)

Para birimi
Türk lirası (TRY) 
2017’de, 1 USD = 3,65 TRY
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Türkiye, OECD’nin en büyük sekizinci ve en hızlı büyüyen ekonomisidir. 
Hızlı ekonomik büyüme ile nüfus artışının çevre baskılarını ağırlaştırması 
muhtemel.

OECD TÜRKIYE ÇEVRESEL PERFORMANS İNCELEMESI

 z Fosil yakıtların özellikle kömürün, enerji karışımındaki 
payını azaltın ve jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisinin 
payını artırın.

 z Enerji, konut ve taşımacılık sektörlerinde ölçülebilir 
verimlilik hedefl eri koyun.

 z Kamu ve özel sektör binalarında enerji verimliliği 
yatırımları için daha ekonomik teşvikler sağlayın.

Sonraki adımlar | Enerji

Çevre performansı | Temel eğilimler

ENERJI

zz Fosilzyakıtlar,zenerjizkarışımınınz%88’inezkarşılıkz
geliyor.zÜlkezbüyükzölçüdezithalzenerjiye,zbilhassaz
petrolzvezdoğalgazazbağımlız(Şekilz1).

zz Toplamzbirincilzenerjizarzı,zenzhızlızbüyüyenzenerjiz
talebinizkarşılamakziçinz2005’tenzitibarenz%76zarttı.z

zz Türkiyezkömürün,zyenilenebilenlerinzveznükleerz
enerjininzyurtiçizüretimizartırmakzvezenerji.z

verimliliğinizteşvikzetmekzsuretiylezithalatz
bağımlılığınızazaltmayızvezenerjizgüvenliğinizsağlamaz
almayızplanlıyor.

zz Yenilenebilirzenerjizkaynaklarınınzkuruluzkapasitesiz
sonzyıllardazciddizölçüdezarttızfakatzenerjiz
karışımındazyenilenebilenlerinzpayız2005’tenzbuz
yanazsabitzkaldı.

Şekil 1. Fosil yakıtlar Türkiye’nin enerji karışımının %88’ini temsil ediyor, toplam birincil enerji arzı, milyon ton petrol muadili

Not: Dağılımda elektrik ticareti hariç tutulmuştur. 
Kaynak: IEA (2018), Dünya Enerji İstatistikleri ve Dengeleri (veritabanı).

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Yenilenebilenler

Doğalgaz

Kömür

Petrol

Diğer

12%

30%

28%

30%



5

     Ö
N

E
 Ç

IK
A

N
LA

R

 z Ülke genelinde enerji ve taşımacılık politikalarıyla, 
planlarıyla entegre edilmiş bir hava kirliliği azaltma 
stratejini formüle ediniz.

 z Kapsamlı bir malzeme temini politikası benimseyiniz 
ve kentsel katı atıkların ayrı ayrı toplanmasını teşvik 
ediniz.

 z Biyolojik çeşitliliği koruma sorumluluklarını bakanlıklar 
genelinde netleştiriniz, biyolojik çeşitliliğin takibini ve 
envanter faaliyetlerini iyileştiriniz.

Sonraki adımlar | Hava kalitesi, atık yönetimi ve biyolojik çeşitlilik

Şekil 2. Hava kirliliğinin ölümcüllüğü ve refah maliyeti, 
küçük parçacıklara maruziyetten ötürü ölümcüllüğü milyonda 
birlik yıllık değer olarak 2005’ten itibaren yükseltmiştir.

Şekil 3. Atıkların %90’dan fazlasıyla arazi dolgusu yapılmaktadır

Kaynak: OECD (2018), “Kentsel atıklar, oluşumu ve arıtılması”, OECD Çevre İstatistikleri (veritabanı)

Kaynak: OECD (2018), “Hava Kirliliğine Maruziyetten Ötürü Ölümcüllük ve Refah Maliyeti”, 
OECD Çevre İstatistikleri (veritabanı).

zz Kirleticilerinzçoğuziçinzortamzhavasızkalitez
gerekliliklerininz2024zitibarıylazABzstandartlarınaz
paralelzhalezgelmesizbekleniyor.

zz Nüfuszkesimlerininzincezparçalızmaddelerez
maruziyetininzDSÖzkılavuzzkurallarınızaşmasıylaz
birliktez2005’tenzitibarenzölümcüllüğünzvezerkenz
olgunluktazölümlerinzartmasıylazsonuçlanmıştırz
(Şekilz2).z

SU VE MALZEME YÖNETIMI

zz Atıkzarıtmazaltyapısınınzgenişletilmesindezbazız
ilerlemelerzsağlanmıştır.zKentselzatıklarınzyaklaşıkz
%90’ızarazizdolgusunazgitmekte,zancakzküçükzbirz
miktarızgerizkazanılmaktadırz(Şekilz3).z2016zyılındaz
kentselzatıklarınzsadecez%9’uzayrızayrıztoplanmıştır.

zz Malzemezverimliliği,zOECDzortalamasınınzçokz
altındadırzvezancakzsonzyıllardazartmayazbaşlamıştır.

HAVA KALITESI
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BIYOLOJIK ÇEŞITLILIK

zz İstisnaizölçüdezzenginzbiyolojikzçeşitlilikleztürlerinz
%31’izendemiktir.zTehditzaltındakiztürlerin,zOECDz
üyesizdiğerzülkelerlezkarşılaştırıldığındaznispetenz
düşükzbirzpayazsahipzolması.

zz Ağaçlandırma,zerozyonzkontrolü,ziyileştirmez
çalışmalarızvezyenilemezsayesindezormanzörtüsününz
genişletilmesindezsağlananzilerleme.

zz Karadazvezdenizdezkorumazaltındakizalanlar,z
bölgeninz%9’unazçıkmıştırzkizbu,zAichizhedeflzerininz
halazciddizölçüdezaltındadır.
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Şekil 5. Yürütmede idari para cezaları artan bir düzeyde kullanılıyor, gelir, milyon Türk lirası, 2010 fiyatları

Şekil 4. İnceleme sayıları, uyumsuzluk tespitlerinden 
daha hızlı artıyor

Kaynak: Ülke sunumu.

Kaynak: ÇŞB (2016), Türkiye Çevre İnceleme Raporu: 2015, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara.

Çevre mevzuatı çerçevesi, öncelikle çevre mevzuatının AB yönergeleriyle sürekli 
uyumlaştırılmasının sonucunda ciddi ölçüde güçlendirilmiştir. Ancak AB standartlarının ve 
en iyi uygulamaların hayata geçirilmesindeki ilerleme, politika alanları genelinde dengesiz 
olmuştur.

KURUM VE MEVZUAT ÇERÇEVESI

zz Çevreylezilgilizsorumluluklarınzbirkaçzbakanlığaz
dağıtılmasıylazbirliktezçevrezyönetişimizsistemininz
merkezileşmişzolması.

zz Stratejikzçevrezdeğerlendirmesi,zyerelzmekansalz
planlarızkapsamınazalmayarakzarazizkullanımız
planlamasındazönemlizbirzdeğerlendirmezboşluğuz
bırakmaktadır.

zz Türkiye,zmevcutzenziyiztekniklerezdayananzbirz
çevrezizniniz2024’tezuygulamayazgeçirmeyiz
planlıyor.

2012 2017

 2 491
Uyumsuzluklar

52 041
İncelemeler38 601

İncelemeler

3 678
Uyumsuzluklar

Çevre yönetişimi ve idaresi
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UYUMLULUĞUN GÜVENCEYE ALINMASI 

zz Türkiye,zuyumlulukztakibininzriskezdayalız
planlamasınızuygulamayazgeçirmeyezbaşlıyor.zAncakz
İncelemezsayıları,zuyumsuzlukztespitlerindenzdahaz
hızlızartıyorz(Şekilz4).

zz Çevreselzyürütme,zbüyükzölçüdezidarizparaz
cezalarınazdayanıyorzkizbununzyıllıkzmiktarız
2008’denzbuzyanazreelzfiyatlarlazneredeysezikizkatınaz
çıkmıştırz(Şekilz5).



 z Çevre kurullarının enerji, taşımacılık ve diğer 
sektör politikalarının çevresel boyutlarının yatay 
koordinasyonundaki rolünü güçlendirin.

 z Tüm şehirlerde çevre incelemelerinin riske dayalı 
planlamasını uygulamaya geçirin.

 z Sektöre mahsus yeşil sertifi kalandırma programlarını 
genişletin, kamu ihalelerinde bağlayıcı çevre kriterleri 
oluşturun.

 z Çevresel bilgilere erişim kısıtlamalarını ve ücretlerini 
kaldırın, kamuya açık PRTR oluşturun.

7

Sonraki adımlar | yönetişim

Şekil 6. Türkiye EMS sertifi kalandırmalarında geriden 
geliyor, bir yıldaki yeni sertifi kalandırmaların sayısı

Kaynak: ISO (2017), ISO 2016 Anketi, Uluslararası Standartlaşma Örgütü, Cenevre.

ÇEVRESEL BILGILER

zz Bazızçevrezverilerizinternetzüzerindezhalkazaçıktırz
fakatzkamuzkuruluşlarınınzelindezbulunanz
bilgilerezerişimz“ekonomikzçıkar”zkısıtlamalarıylaz
vezücretlerlezengellenmektedir.

zz Türkiyezhenüzzbirzkirleticizsalıvermezvezaktarmaz
kaydız(PRTR)zoluşturmamıştır,zözelzişletmelerz
hakkındazçevreselzbilgilendirmezhalkazaçıkzhaldez
mevcutzdeğildir.

Grand National Assembly of Turkey, Ankara
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RUYUMLULUĞUN GÜVENCEYE ALINMASI, DEVAM 

EDIYOR
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zz Çevrezyetkilileri,zyeşilzişzuygulamalarınızteşvikz
etmektezproaktifzdeğiller.zTürkiye,z2008’denz
buzyanazazalanzçevrezyönetimzsistemiz
sertifizkalandırmalarındazbenzerizbüyüklüktekiz
OECDzekonomilerininzgerisindezseyrediyorz(Şekilz6).
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KAMU BINALARINDA SIFIR ATIK PROJESI

First Lady himayesindeki “sıfır-atık” girişimi bağlamında 
ÇŞB, yakın bir geçmişte bakanlık tesislerinde sıfır atık 
projesini uygulamaya geçirdi. Atıklar ayrı ayrı toplanıyor 
ve yiyeceklerden artakalanlar da hayvan barınaklarına 
gönderiliyor. Gübre üretmek için kompost üniteleri 
kurulmuştur. Bu girişim sayesinde bakanlık tesislerinin 
atıkları artık arazi dolgusuna gönderilmiyor. Ülke genelinde 
farkındalık kampanyaları düzenleniyor. Hükumet bu projeyi 
2018’de tüm bakanlıklara, 2023 itibarıyla da tüm kamu 
kuruluşları ile kamusal alanlara genişletmeyi amaçlıyor.

Örnekolay çalışmaları 
 

ENDÜSTRIYEL ENERJI VERIMLILIĞI TEŞVIKLERININ 
ARTIRILMASI

Türkiye’nin ISO 50001 standart sertifikası almak için 
1000’den fazla parmağını kullanan sanayi kuruluşlarına 
ihtiyacı var. Enerji yönetimi sistemleri (EnMS), bir yandan 
çevre performansını iyileştirirken diğer yandan tüketimi 
izlemeye ve maliyette tasarruf sağlayan fırsatları belirlemeye 
yardımcı oluyor. EnMS, ciddi bir girdi maliyeti olduğu enerji-
yoğunluklu sanayi sektörlerinde bilhassa değerlidir. EnMS 
kullanımı tüm dünyada artıyor. Enerji yönetimine yönelik 
ISO 50001 için küresel düzeyde sertifikalandırmalar, 

2015’te neredeyse 12.000’e çıktı (Avrupa’da %85). 2016’da 
Türkiye’nin, standardı uygulayan 1.200 adet geniş ölçekli enerji-yoğun sanayi kurulumundan sadece 100 civarına 
(%8) sahip olduğu tahmin ediliyordu. Türkiye’deki firmalar, birinci yıllarında enerji maliyetlerinin %20’sini sübvanse 
ettirmeleri karşılığında enerji yoğunluklarını üç yıl içerisinde ortalama %10 azaltmaya gönüllü olabilirler. Sadece yedi 
adet gönüllülük sözleşmesi tamamlandı; üç yıllık izleme dönemi içinde sekiz tane daha bulunuyor.

Türkiye
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RTARIM SIGORTALARI HAVUZU: IKLIM FELAKETLERINE 
KARŞI DIRENCI ARTIRMA AMAÇLI RISK-PAYLAŞIMI 
MEKANIZMASI

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSIM) aşırı hava şartlarından 
kaynaklanan tarımsal faaliyet zararlarından ötürü çiftçilere 
tazminat sağlamak üzere geliştirilmişti. Bundan önce 
üreticilerden sadece ufak bir kısmın, özel sigortayla teminat 
altına alınmaya yetecek maddi kaynağı bulunuyordu. Son 
on yılda TARSİM’in kapsama alanı ciddi ölçüde genişledi 
ve bugün yaklaşık 400.000 tarım üreticisine ulaşıyor. 
Sistem, kamu-özel ortaklığı olarak işliyor ve devlet de 
üreticiler tarafından ödenecek sigorta maliyetlerinin bir 

kısmını karşılıyor. Sürekli devlet desteğinin ve sigorta çeşitlendirmesinin daha fazla sigorta başvurusuna yol açması 
gerekiyor. Sistemin, artan işlemler ve uygulama maliyetleri ile iklim değişikliğindeki belirsizliğin etkileri bağlamında kendi 
sürdürülebilirliğini güvenceye alması gerekecektir.

ÖZEL SEKTÖRÜN SÜRDÜRÜLEBILIRLIK GIRIŞIMLERI 
ILERLEME POTANSIYELI OLDUĞUNU GÖSTERIYOR

Ev aygıtları, klima ve televizyon üreten bir Türk fi rması olan 
Arçelik A.Ş., Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer 
alıyor. CDP’nin İklim Performansı Endeksinin “A listesinde” 
yer alıyor ve MSCI Küresel Sürdürülebilirlik Endeksinde 
“AAA” puanlı. Türkiye’deki faaliyetlerinden kaynaklanan 
CO2 emisyonlarını 2010 ile 2016 arasında %56 azalttı ve 
ürün başına su çekişini de 2012 ile 2016 arasında %31 
düşürdü. Şirketin yıllık Sürdürülebilirlik Raporu; GHG’ler, 
enerji tüketimi, su çekilişi, hammadde kullanımı ve atıklar 
hakkında ayrıntılı bir hesaplama sunuyor. Türkiye’de yer alan 10 adet araştırma ve geliştirme (ARGE) merkeziyle ve 
1.300’den fazla ARGE personeliyle şirketin, eko-inovasyonda ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Arçelik A.Ş. tarafından 
planlanan bir Tedarikçi Sürdürülebilirliği Endeksi de geliştirilmiş çevre performansını tedarikçiler genelinde ileriye 
taşımaya ve çevresel mallar ile hizmetlere yönelik talebi artırmaya yardımcı olacaktır.

Türkiye
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Çevre ve sürdürülebilir kalkınma değerlendirmeleri, Ulusal Kalkınma Planlarına artan 
ölçüde entegre edilmiştir. Özellikle otomotiv ve yenilenebilir enerji sektörlerinde 
eko-inovasyonun ve çevresel sürdürülebilirliğin iyileştirilmesinde sanayinin öncülük ettiği 
girişimlerin ortaya çıkmakta olduğuna dair işaretler var.

OECD TÜRKIYE ÇEVRESEL PERFORMANS İNCELEMESI

Çevreci büyüme
 

zz Büyükzölçüdezpetrolzvezdizelzbenzindekizyüksekz
vergilerinzneticesindezTürkiye,zçevreylezilgiliz
vergilerdezGSYİHzyüzdesizolarakzOECD’dezenzyüksekz
oranazsahipzolanlarzarasındaz(Şekilz7).z

zz Yenilenebilirzenerjiyezyönelikzgirişztarifesi,zyatırımz
içinzgüçlüzbirzteşvikzsağladı.

zz Araçzvergilendirmezsistemi,zbirtakımzçevreselz
teşviklerzsağlıyorzfakatzgeneldeztüketicilerizdahaz
yüksekzemisyonlarızolan,zdahazeskizvezkullanılmışz
araçlarazyönlendiriyor.

zz Petrolzürünlerinezvezkömürezdönükzvergiz
muafizyetlerizyoksulzailelerezkatkızsağlıyorzçünküz
çevreyezzararlızsübvansiyonlarınzbüyükzkısmız
ısınmayazgidiyor.

zz

zz

Şekil 7. Çevreyle ilgili vergi gelirlerindeki payı OECD ortalamasının neredeyse iki katı, 2016 itibarıyla GSYİH yüzdesi 
olarak çevreyle ilgili vergi gelirleri

Kaynak: OECD (2018), “Çevre Politikası: Çevre Politikası Enstrümanları”, OECD Çevre İstatistikleri (veritabanı).

ÇEVRECI VERGILER

2015’te enerji kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarının %51’i fi yatlandırılmamıştı; 

emisyonların sadece %21’i bir ton CO2 için 30 EUR yukarıdaki fi yatlardaydı.
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 z Araç ve yakıt vergilendirme sisteminde reform yaparak 
muafi yetleri kaldırın ve emisyon kriterlerini entegre 
edin.

 z Fosil yakıtı tüketimine dönük vergi muafi yetlerini 
aşamalı olarak kaldırın, yoksul ailelere yönelik kömür 
yardımlarını kademeli olarak daha temiz alternatifl ere 
geçişle değiştirin.

 z Kamu - özel sektör ortaklıkları, yeşil bankalar ve 
yeşil tahviller dahil olmak üzere çevre projelerine 
özel sektör yatırımlarını dengeleyen enstrümanların 
kullanımını genişletin.

 z Çevresel AR-GE harcamalarını artırarak, teknolojinin 
sergilenmesini ve ticarileştirilmesini destekleyerek 
eko-inovasyonun politika çerçevesini güçlendirin.

Sonraki adımlar | çevreci büyüme

Şekil 8. Özel sektörün çevre yatırımları artarken kamu yatırımları artmadı, 2010 fi yatlarıyla milyon USD, satın alma 
gücü pariteleri

Not: Brüt sabit sermaye oluşumu ve edinimi eksi üretilmemiş fi nansal-olmayan varlıklar üzerindeki tasarrufl ar.
Kaynak: Eurostat (2018), Çevre koruma harcamaları (veritabanı); OECD (2018), “OECD Ekonomik Görünüm No. 102 (2017/2 Baskısı)”, OECD Ekonomik Görünüm: İstatistik ve Öngörüler 
(veritabanı); OECD (2018), “PPP’ler ve kur oranları, OECD Ulusal Hesap İstatistikleri (veritabanı).

ÇEVRECI YATIRIM VE EKO-INOVASYON

zz İşzdünyasındakizçevrezharcamalarız2008’denzbuz
yanazarttızfakatzkamununzçevrezyatırımlarızartmadı,z
herzikisizdezönceliklezatıkzsuzyönetiminezaktarıldızzzzz
(Şekilz8).

zz Türkiye’dekizABzfiznansmanınınz%33’üzçevreylezilgiliz
alanlaraztahsiszedilmiş,z2014-20zboyuncaz1zmilyarz
EUR’danzfazlasızaktarılmıştı.

zz Yenilenebilirzenerjiyezvezyenizekolojizetiketiz
mevzuatınazyatırımlarınzçevrezürünlerinezvez
hizmetlerinezyönelikzyurtiçizpiyasayızdesteklemesiz
fakatzARGEzharcamalarınınzdüşükzseyretmesiz
bekleniyor.
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Güçlü ekonomi ve nüfus artışının, gelir seviyesindeki yükselişin ve karbon yoğunluklu 
yakıt karışımına sürekli bağlı kalmanın itici gücüyle Türkiye’nin seragazı (GHG) emisyonları 
son on yılda ciddi ölçüde arttı. Yine de 2020 için iklime dönük hafi fl etme taahhüdünde 
bulunmayan tek OECD üye ülkesi olmaya devam ediyor.

OECD TÜRKIYE ÇEVRESEL PERFORMANS İNCELEMESI

İklim değişikliği
 

SERAGAZI EMISYONLARINDAKI EĞILIMLER

HAFIFLETME HEDEFLERI VE STRATEJILERI

zz Türkiye’ninz2005-16zsüresincezGHGz
emsyonlarındakizartışız(+%49)zOECD’ninzenz
yükseğiydi.z

zz KişizbaşınazemisyonzhalazOECDzortalamasınınz
altındazfakatzhızlazyükseliyor.zEmisyonzyoğunluğuz
azalıyor,zancakzOECDzortalamasızkadarzhızlızdeğilz
(Şekilz9).

zz Türkiye,zPariszAnlaşması’nızimzalamışzfakatz
onaylamamıştır.z2030zKesinzKatkılarzİçinzUlusalz
NiyetzBeyanlarız(INDC)zhafizflzetmezhedefiz,zGHGz
emisyonlarınınz2015zseviyesinezgörezikizkatındanz
fazlazartırılmasınızgerektirecektir.zTürkiyezkendiz
emisyonlarındazenzyüksekznoktayazçıkmayız
planlamıyor.

zz UlusalzİklimzDeğişikliğizStratejisizvezEylemzPlanız
kilometretaşlarızilezfaaliyetlerizortayazkoyduzfakatz
uygulamaztakibizeksikzkalmakta.

zz Türkiye,zhafizflzeticizfaaliyetlerezdönükzciddiz
seviyelerdekizikilizvezçokztaraflzızfiznansmandanzyararz
sağlıyor.z(Şekilz10)zAncakzYeşilzİklimzFonu’nazerişimiz
PariszAnlaşması’nınzonaylamanınzönzşartızolarakz
görüyor.
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Şekil 9. Emisyonların hızla artmaya devam etmesi 
bekleniyor, 2005-16 yüzdelik değişim

Şekil 10. İklimle ilgili olarak Türkiye’ye yönelik kalkınma fi nansmanı arttı, milyar USD, taahhütler, 2016 fi yatları

Not: Öngörüler arazi kullanımından kaynaklanan emisyonları / uzaklaştırmaları, arazi 
kullanımındaki değişimi ve ormancılığı (LULUCF) içerir. GSYİH, satın alma gücü paritesine 
(PPP) göre 2010 USD fi yatlarından belirtilmiştir.
Kaynak: ÇŞB (2016), UNFCCC kapsamında Türkiye Altıncı Ulusal Bildirimi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Ankara; OECD (2018), “Hava ve iklim: Kaynağa göre seragazı 
emisyonları”, OECD Çevre İstatistikleri (veritabanı); OECD (2018), “Toplam Ulusal Hesaplar, 
SNA 2008 (veya SNA 1993): Gayrisafi  yurtiçi hasıla”, OECD Ulusal Hesap İstatistikleri 
(veritabanı).

Not: 2012’den sonraki artış büyük ölçüde OECD Kredi Veren Raporlama Sistemine yönelik çok tarafl ı fi nansmanın genişletilmiş raporlamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle faaliyet 
üstlenmenin başlıca gerekçelerinden biri olarak UNFCCC hedefl erini teşvik eden faaliyetlere “öncelikli” hedef puanı verilmektedir. “Önemli” olarak işaretlenen faaliyetlerin başkaca öncelikli 
hedefl eri vardır fakat iklim kaygılarını karşılamaya yardımcı olacak şekilde formülasyonu veya ayarlaması yapılmıştır.
Kaynak: OECD (2018), “Kredi Veren Raporlama Sistemi: Yardım faaliyetleri”, OECD Uluslararası Kalkınma İstatistikleri (veritabanı).
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 z Paris Anlaşması’nı onaylayarak INDC’yi güçlendirin, 
iklim ve enerji hedefl erini entegre eden uzun vadeli 
düşük emisyon stratejisini benimseyin.

 z İklimle ilgili tüm politika belgelerini düzenli olarak takip 
edin ve uygulamalarını değerlendirin.

 z Enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kullanımını 
artırarak enerjinin ve ısı üretiminin karbon yoğunluğunu 
azaltın.

 z Ekonominin kilit sektörlerinde öncelikli eylemler 
ile niceliksel enerji verimliliği hedefl eri belirleyin ve 
uygulayın.

 z İlgili politika alanları ile politika ve proje değerlemesine 
uyarlamanın yaygınlaştırılmasını güçlendirin, iklim 
değişikliğine uyum planlarını hazırlarlarken yerel 
makamlara destek olun.

Sonraki adımlar | iklim değişikliği
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UYARLAMA POLITIKASI

zz Ciddizmiktarlardazselzvezkuraklıklarzdazdahilzolmakz
üzereziklimzdeğişikliğininzetkilerinezdairzartanzsayıdaz
kanıt.z(Şekilz11).

zz UlusalzUyarlamazStratejisizvezEylemzPlanı,zilgiliz
sektörlerdezuyarlamanınzyaygınlaştırılmasız
çağrısındazbulunmaktadır.zBuzçabalarzbüyükzölçüdez
suzsektöründezgerçekleşmiştir.

zz Uyarlamazfaaliyetlerizbugünezkadarzkanıtztabanınız
oluşturmayazodaklanmıştır.zSektörzkırılganlığızvez
sosyo-ekonomikzetkilerzkonularındazbilgizboşluklarız
devamzetmektedir.

Şekil 11. Aşırı hava olaylarının sayısı artmıştır 

Kaynak: MGM (2018), 2017’de Türkiye’de İklimin Durumu, T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara.
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Birçok su kaynağında düşük kabul edilen yüzey suyu kalitesi, kirlilik kontrolünün 
yetersizliğinden ötürü bozulmakta. Arıtılmamış atık suyun kentsel ve endüstriyel 
alanlardan tahliyesi sorunu ekonomideki canlanmayla daha da ağırlaşmıştır. Türkiye 
aynı zamanda büyükşehir alanlarında atık su toplanmasını ve arıtmasını artırmak için de 
kayda değer bir çaba göstermiştir.

OECD TÜRKIYE ÇEVRESEL PERFORMANS İNCELEMESI

Kentsel atık su yönetimi 

zz Türkiyez25zadetzhidrolojikzhavzaztespitzetmiş,z
bunlarınzhepsindeznehirzhavzasızeylemzplanlarınız
tamamlamışzvezötrofizkasyonazduyarlızsuzkaynaklarız
belirlemiştir.

zz Suzkirleticilerinzhukukizdüzenlemesizartanzbirz
ölçüdeznehirzhavzasızseviyesindekizsuzkaynaklarınınz
şartlarınazdayanıyor,zsuzkalitesininztakibindez
iyileşmezsağlanmıştır.

Atık su toplama sistemine bağlantısı olan nüfus yüzdesi

Atık su arıtma tesislerinin sayısı (sağ eksen)
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Kaynak: OECD (2018), “Su: Atık su arıtma”, OECD Çevre İstatistikleri (veritabanı). TurkStat (2018) Atık su istatistikleri.

Şekil 12. Su arzı ve atık su arıtma harcamaları hızla büyüyor, 2010 satın alma gücü paritesiyle milyar USD

POLITIKALAR VE MEVZUAT

Nüfus kitlelerinin atık su arıtma tesislerine erişimi 2005-16 döneminde %42’den %79’a 

çıkmıştır.
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 z Alıcı su kaynaklarının taşıma kapasitesi hakkındaki 
değerlendirmeye ve aşırı sermaye ve faaliyet altyapısı 
maliyetinden kaçınmaya dönük güçlü bir maliyet 
- kazanç analizine dayalı olarak atık su arıtma 
standartlarını ayarlayınız.

 z Atık altyapısı geliştirilmesinin ve yönetiminin ulusal ve 
belediye düzeyindeki planlamasını uyumlaştırınız.

 z Mevcut varlıkların, yeni yatırımların ve nehir havzası 
yönetim planlarında tespit edilen sonraki geliştirmelerin 
faaliyet ve bakım maliyetlerini kapsayan, sağlam ve 
gerçekçi fi nansman stratejileri geliştirin ve destekleyin.

 z Başkaca yatırımların ve faaliyet maliyetlerinin 
fi nansmanını kolaylaştırmak ve tarifeleri uygun fi yatta 
tutmak için su arzını ve sıhhi temizlik hizmetlerini 
iyileştirmeye dönük ulusal kurallar çıkarın, kamu hizmeti 
performansının geliştirilmesini teşvik edin.

Sonraki adımlar | Kentsel atık su yönetimi

15

zz Türkiye,zulusalzvezuluslararasızfonlarlazsürekliz
yatırımzyapılmasınınzsonucundazkentselzatıkzsuz
yönetimindezciddizbirzilerlemezkaydetmiştir.zAncakz
konutzkaynaklızatıkzsuyunz%14’üzarıtmazyapılmadanz
tahliyezedilmektedirz(Şekilz12,zs.14’ezbakınız).

zz Ulusalzatıkzmaddezstandartlarınınzkatılığındanzötürüz
besinlerinzkaldırılmasınazyönelikzABzstandartlarınınz
ötesinezgeçenzfazlazyatırımzriskizbulunmaktadır.

zz SadecezazzsayıdazTürkzsuztesisi,zyenizyatırımlarız
fiznansezetmekziçinzenzyoksulzhanezhalklarınazzararz
vermedenztarifesindezartışazgitmezpotansiyeliz
taşımaktadırz(Şekilz13).

zz Hükumet,zsuzarzınınzvezsıhhiztemizlikzhizmetlerininz
sağlanmasıziçinztarifelerinzyapısızvezseviyesizilez
hizmetzkalitesinizdeziçerenzbirzkıstaslamazsistemiz
oluşturmakzüzerezilkzadımlarızatmıştır

Not: Veriler 2016 yılındandır ve USD 2010 PPP olarak belirtilmiştir; metreküp başına uygun fi yatlı tarife hesaplamasında kullanılan eşik, SKI hizmet alanındaki en alt beşte birlik kısmın hane 
gelirinin %2,5’idir.
Kaynak:  Dünya Bankası (2016), Türkiye’nin Sürdürülebilir Kentsel Su Arzı ve Sıhhi Temizlik, Washington, DC; OECD (2018), “Toplam Ulusal Hesaplar, SNA 2008 (veya SNA 1993): Gayrisafi  
yurtiçi hasıla”, OECD Ulusal Hesap İstatistikleri (veritabanı).

Şekil 13. Hane halkı su ve atık su tarifeleri birçok şehirde uygun fi yat limitlerini aşmaktadır, metrekare başına ABD 
doları, hane halkı tarifesi (yeşil), uygun fi yat tarifesi (altın)
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