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Ýklim Deðiþikliði: Sera Gazlarýnýn Hesaplanmasý-2
Mayýs-Haziran 2009 sayýmýzda 1. Sayýsýný
yayýnladýðýmýz Ýklim deðiþikliði yazý dizimizin
ikincisi olan Sera Gazlarýnýn Hesaplanmasý
ve Yöntemleri bu sayýmýzda iþleyeceðiz.
Kyoto Protokolü ile birlikte ülkemizinde
gündemine gelen önemli bir konu olan
Sera Gazlarýnýn hesaplanmasý çok yakýn
bir gelecekte birçok sanayi kuruluþunun
ana gündem maddelerinden biri olacaðýný
tahmin ediyoruz.

Ýngiltere Baþbakaný Gordon Brownun 18 Ekim
2009 tarihinde yayýnlanan bir makalesinde
Sayýn Brown sekiz hafta sonra tüm dünya
Birleþmiþ Milletler'in himayesinde iklim
deðiþikliði konusunda yeni bir anlaþmaya
þekil vermek üzere Kopenhag'da toplanacaðýný
ve en büyük ödülleri toplayan ülkeler yeþil
devrimi en önce benimseyecek ülkeler olacaðýný
söylüyor. Özellikle düþük karbonlu enerji
üretiminden, altyapý için gerekli tahmini
harcamalardan, çevre endüstrisinin trilyonlarca
dolara varacak olan küresel büyüklüðünün
ulaþacaðý seviyelerden, oluþabilecek milyonlarca
yeni iþ imkânlarýndan, karbonsuzlaþtýrma
hamlesine eþlik edecek teknolojik yenilik
dalgasýndan, karbon toplama ve depolamasý
ile çeþitli tasarruflu üretim teknolojilerinden,
düþük karbon yatýrýmlarýnýn desteklenmesinden, karbon gazý salýmýný ciddi þekilde
azaltmak amacýyla güçlü bir denetim mekanizmasýnýn yaný sýra piyasa mekanizmalarý oluþturulmasýn gerekliliðinden bahsedilmektedir.
Geçtiðimiz ay Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye
Ülke Ofisi (REC Türkiye) tarafýndan yürütülen
ve temel yararlanýcýsý Çevre ve Orman Bakanlýðý
olan Çevre Alanýnda Kapasite Geliþtirme
Projesi kapsamýnda "Ýþletmelerde Sera Gazý
Hesaplama ve Raporlama Semineri 15 Ekim
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2009 tarihinde Ýstanbul Point Otel Barbarosda
gerçekleþti.
PE International'dan Johannes Partl ve BSI'dan
Dr. Rainer Feld'in sunumlarýyla gerçekleþen
seminere iþ dünyasýndan 50'nin üzerinde
uzman katýldý. Gerçekleþen seminer ile
iþletmelerde sera gazý hesaplama, izleme ve
raporlama teknikleri ve yaklaþýmlarý
konularýnda bilgi ve tecrübe paylaþýmý saðlandý.
(www.rec.org.tr adresinden önümüzdeki
günlerde yapýlacak eðitimleri takip
edebilirsiniz.)
(Sayýn Johannes Partl ve Sn. Dr. Rainer Feldin
sunumlarý için ilkaykiran@ambalaj.org.tr
adresinden benimle iletiþime geçebilirsiniz.)
Bu geliþmeler olurken ülkemizde bir sanayi
kuruluþu olarak öncelikle neler yapmalýyýz bu
yazýmýzda bu konulara deðineceðiz.
Giriþ:
Doðal sera gazlarý (su buharý (H2O), CO2,
CH4, N2O ve ozon (O3)) ile endüstriyel üretim
sonucunda ortaya çýkan florlu bileþikler,
atmosferdeki sera etkisini düzenleyen
temel maddelerdir.UNFCCC (Ýklim Deðiþikliði
Çerçeve Sözleþmesi)1987 tarihli Birleþmiþ
Milletler Ozon Tabakasýnýn Korunmasý

Sözleþmesi Montreal Protokolü ile kontrol
altýna alýnamayan bütün sera gazlarýný
içermektedir.Buna karþýlýk Kyoto Protokolü
Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Diazot
monoksit (N2O), Hidroflorokarbonlar (HFCs),
Perflorokarbonlar (PFCs), Kükürt
heksaflorid(SF6) gibi 6 sera gazýyla ilgilidir.
Yakýt bazlý CO2 emisyonlarýnýn izlenmesi ve
kontrolü küresel ýsýnmaya karþý alýnacak

önlemlerin anahtarýný oluþturmaktadýr.
Emisyonlarýn takibi ve azaltýlmasýna yönelik
alýnacak önlemlerin belirlenmesi yapýlmasý
gereken öncelikli çalýþma endüstriyel
iþletmenin atmosfere saldýðý emisyonlarýn
envanterinin yapýlmasýdýr.Birim üretim baþýna
yýllara baðlý olarak deðiþerek yapýlacak bir
emisyon tespiti, alýnan önlemlerin etkisini
arttýracaðý gibi ileriki yýllarda þirket
projeksiyonlarýnda salýnmasý mümkün emisyon
miktarýný proaktif olarak izleyebilme
saðlayacaktýr.

Firmalarýn, karbon yönetimi ilkelerini, hem
çevre yönetiminin bir parçasý hem de iþletme
verimliliði ve rekabetin arttýrýlmasýnýn bir aracý
olarak uygulamaya sokmasý desteklemesi
gerekmektedir.
Gönüllü karbon ticareti alanýnda iç piyasanýn
oluþturulmasý desteklenmelidir. Sürecin
büyümesi için mali destekler (Karbon
etkinliklerinde vergi muafiyeti, dengeleme
projelerine mali destek, çevresel vergilerden
kýsmen muafiyet gibi) gerekli olabilir. Yerel
ve ulusal STKlarýn da sürece katýlýmý
desteklenmelidir. Bir standartýn ve bir
sertifikalandýrma programýnýn benimsenmesi
kaliteyi, projelerin ve prosedürlerin
karþýlaþtýrýlmasýný garantileyecektir. ISO14064
kabul edilmiþtir ancak diðer gönüllü karbon
standartlar düþünülmelidir.

Önceki yazýmýzda da belirttiðimiz üzere Ülkeler
atmosfere saldýklarý sera gazý miktarýný 1990
yýlýndaki salýným deðerlerine düþürmeleri
gerekmektedir. Bu amaçla firmalarýn sera gazý
envanterlerini bir an önce çýkarmalarý büyük
önem kazanmaktadýr.
Karbon Ticareti ile Ýlgili Çalýþmalara Baþlanýrken;
Kamu kurumlarý, holdingler ve yabancý ortaklý
firmalar baþta olmak üzere, uygun nitelikteki
firmalarýn karbon dostu nitelik kazanmasý
için karbon tasarrufu yaratan projelere destek
olmalarý konusunda bilinçlendirme ve kapasite
geliþtirme çalýþmalarý yürütülmelidir. Bu
kapsamda; öncelikle tüm sektörlerde ve
firmalarda karbon ayak izi hesaplamalarýnýn
gerçekleþtirilmesi saðlanmalýdýr.

Gönüllü Karbon Ticaretinde satýþlarla ilgili
bilgilendirme amacýyla, temel aktörlerin de
katýlýmýyla basit ve verimli bir kurumsal
çerçeve oluþturulmalýdýr.
Proje çeþitleri enerji verimliliði, yenilenebilir
enerji ve karbon yakalama alanlarýný
kapsayabilir. Sürece girecek projelerin salým
azaltýmý için alt sýnýr belirlenebilir. Yerli firma
ve kuruluþlarýn karbon talebini destekleyecek
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Gönüllü Karbon Piyasalarýnda Kullanýlan Standartlar (State of Voluntary Market, 2007)

ve yönetecek ulusal bir piyasa
oluþturularak,diðer ülkelerin bu piyasadaki
rolleri ve katkýlarý belirlenmeli.
2012 öncesinde gönüllü piyasalarda yer alan
alýcýlarýn (ör. Uluslararasý sivil havacýlýk), 2012
sonrasýnda zorunlu küresel karbon piyasalarýna
katýlacaðý dikkate alýndýðýnda, gönüllü
piyasalardaki iþlem ve sermaye hacminin
azalmasý beklenebilir. Sürecin bu þekilde
ilerlemesi halinde ve Türkiyenin 2012
sonrasýnda geçerli olacak uluslararasý sürecin
(Kyoto Protokolünün 2. Yükümlülük Dönemi
ya da 2009 yýlýnda Poznanda belirlenen yeni
bir uluslararasý anlaþma) dýþýnda kalmasý
halinde, halen Türkiyeye doðru yönlenen
uluslararasý talep, 2012 sonrasý süreçte
geçerli olamayabilecektir.
Bu nedenle, halen Türkiyede yürütülen gönüllü
karbon ticareti, gerçekte nihai bir amaç
olarakdeðil, Türkiyenin 2012 sonrasýnda
küresel karbon piyasalarýna katýlabilmesi için
bir araç olarak deðerlendirilmelidir.
Bu çerçevede, öncelikle, halen yürüyen
süreçlerin, Türkiyenin 2012 sonrasýnda EkB dýþý konumunu koruyarak karbon satýcýsý
ülke konumuna hak kazanabilmesi ve yeni
oluþacak CDM/JI piyasasýnda karbon
yatýrýmlarýna evsahibi (karbon satýcý ülke)
olarak yer almasýný saðlamak için bir destek
y a d a m ü z a k e re a r a c ý o l a r a k
deðerlendirilmelidir.
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2006 yýlý Proje Tabanlý Karbon Ticareti
2005

2006

2005-2006 Deðiþimi

Ticaret Hacmi Piyasa Deðeri Ticaret Hacmi Piyasa Deðeri
(Mton eþ-CO2) (Milyon US$) (Mton eþ-CO2) (Milyon US$)

Piyasa Deðeri
(%)

Birincil CDM

341

2417

450

4813

32

99

Ýkincil CDM

10

221

25

444

150

101

JI

11

68

16

141

45

107

Diðer

20

187

17

79

-15

-58

Ayrýca diðer ülkelerden farklý olarak, Türkiyede
oluþturulacak gönüllü karbon piyasasýnda
kamunun rolü daha da etkinleþtirilmeli, izleme,
onay ve kayýt sürecinde oluþturulacak kurumsal
yapý ve iþleyiþ, 2012 sonrasýnda Türkiyenin
esneklik düzeneklerindeki Yetkili Kurum
(Designated National Authority) ve kayýt sistemi
(Registry) olacak þekilde kurgulanmalýdýr.
Böylelikle, 2012 öncesi Türkiyedeki gönüllü
karbon ticareti uygulamalarý, Türkiyenin 2012
sonrasýndaki uluslararasý sürece mevzuat,
iþleyiþ, izleme ve denetleme açýsýndan tam
anlamýyla hazýr bir þekilde,ulusal çýkarlarýný
gözeterek ve herhangi bir gecikme
yaþanmaksýzýn katýlmasýný saðlayabilecektir.
ISO 14064 nedir?
Bir kuruluþun, sera gazý emisyonlarýnýn istikrarlý
raporlanmasý, envanterlerinin çýkartýlmasý,sera
gazý emisyon azaltýmý projeleri,sera gazý
bildirimlerinin dogrulanmasý ve geçerli kýlýnmasý
için bir rehber olarak kullanýlmak üzere önerilen
bir standartlar serisidir.Üç ayrý kapsamda
yayýnlanmýþtýr.
ISO 14064-1 Sera Gazý Emisyonlarýnýn ve
uzaklaþtýrmalarýnýn Kuruluþ Seviyesinde
Hesaplanmasýna ve Rapor Edilmesine dair
Kýlavuz ve Özellikler
Amacý; Organizasyonlarýn baþtan aþaðý Sera
Gazý Envanteri Hazýrlamasý için kural ve
gereklilikleri sunmaktadýr.
ISO 14064-2 Sera Gazý Emisyon Azaltmalarýnýn
veya iyileþtirmelerinin, proje seviyesinde
hesaplanmasýna, izlenmesine ve rapor
edilmesine dair kýlavuz ve özellikler
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Amacý; Sera Gazý Emisyon Azaltmalarý ve
iyileþtirmeleri için hazýrlanmýþ projeler için
kural ve gereklilikleri saðlamaktadýr.
ISO 14064-3 Sera Gazý Beyanlarýnýn
doðrulanmasýna ve onaylanmasýna dair kýlavuz
ve özellikler
Amacý; Sera Gazý Envanterlerinin Doðrulanmasý
veya Sera gazý projelerinin doðrulanmasý veya
sera gazý projelerinin geçerli kýlýnýp,
doðrulanmasý için kural ve gereklilikleri
saðlamak
Sera Gazlarýnýn Uzaydan Ýncelenmesi
Konu ile ilgili bir ülke uygulamasýndan
bahsetmek istiyorum.Japonya Uzay Keþif Ajansý
(JAXA) Baþkaný Takashi Hamazaki Sera Gazlarý
Gözlem Uydusu'nun (GOSAT) 21 Ocak'ta
fýrlatýlacaðýný açýkladý.
Hamazaki, uydu yörüngeye girdikten sonra
toplanacak verilerle, bilim adamlarýnýn
yeryüzündeki 56 bin noktada karbondioksit
ve metan gazý yoðunluklarýný
hesaplayabileceklerini belirtti. Uydu aracýlýðýyla
56 bin noktadan alýnacak verilerin yeryüzündeki
toplam sayýlarý 282 olan gözlem
i s t a s yo n l a r ý n d a n a l ý n a n ve r i l e r l e
karþýlaþtýrýlacaðýný söyledi.
Küresel ýsýnmayla mücadele edebilmek için,
dünyadaki bütün bölgelerde sera etkisi yapan
gazlarýn yoðunluklarýný ve bu yoðunluklardaki
deðiþimleri izlemek gerektiðini bildiren Sn
Hamazaki, özellikle geliþmekte olan ülkelerde
gözlem istasyonlarýnýn kurulmalarý gerektiðini,
uydularýnýn bu tür gözlem istasyonu olan

ülkelerdeki gaz yoðunluklarýný ve deniz
üzerindeki atmosferi de tarayabileceðini
söyledi.
GOSAT'taki iki algýlayýcý yeryüzünden yansýyan
kýzýlötesi ýþýnlarý izleyecek ve iki sera etkisi
yapan gazýn, karbondioksit ve metan gazlarýnýn
yoðunluklarýnýn hesaplanmasýna yardýmcý olacak,
çünkü bu iki gaz belli dalga boylarýndaki ýþýnlarý
emiyor.
5 yýl yörüngede kalacak ve ayda bir veri
toplayacak olan GOSAT'tan ilk verilerin Nisan
ya da Mayýs ayýnda alýnabileceði belirtildi.
Sonuç
Çevre ve Orman Bakanýmýz Sayýn Veysel Eroðlu
yaptýðý açýklamada Kyoto Protokolü`nün 13
Mayýs 2009 tarihinde yayýmlanmasýnýn
ardýndan `Katýlým Belgesi`nin Dýþiþleri Bakanlýðý
tarafýndan 28 Mayýs 2009 tarihinde Birleþmiþ
Milletler Genel Sekreterliði`ne gönderildiðini
hatýrlattý. Türkiye`nin de 90 günlük sürenin
ardýndan 26 Aðustos 2009 tarihinde Kyoto
Protokolü`ne resmen taraf olacaðýný kaydetti.
Tüm dünyayý harekete geçiren bu çalýþmalarýn
ülkemizde de öncelikle havacýlýk, denizcilik,
çimento gibi sektörlerde de çok yoðun þekilde
kendini göstereceðini söyleyebiliriz. Örnek
olarak ülkeler kendi hava sahalarýnda faaliyet
gösteren tüm hava yolu þirketlerinden karbon
salýnýmý hesabý ve raporu isteyebilecek. Bu
nedenle belki de havacýlýk sektörü bu konuda
ilk çalýþmalara öncelik vermesi gereken sektör
olarak görünüyor.

Kaynaklar
www.rec.org.tr
IPCC - Greenhouse Gas Inventory Reference Manual - Revised
1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
IPCC - Good Practice Guidance and Uncertainity Management
in National Greenhouse Gas Inventories - IPCC National
Grennhouse Gas Inventories Programme.
ENS, October 2005, BONN, Germany
www.enerji.gov.tr
powernext.com
climex.de
www.eex.de
www.pointcarbon.com
www.corbonriskmanagement.com
www.unfccc.int
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Ýngilterede Cam Geri Dönüþümü
Rebecca Cocking-T2e

Ýngiliz Cam üreticisi British Glassýn Geri
dönüþüm müdürü Rebecca Cocking T2e
(www.t2e.co.uk)ye Ýngilteredeki cam geri
dönüþümü hakkýnda önemli açýklamalarda
bulundu.
Cam sanayi son 12 ayda yeni þiþe ve
kavanoz üretimi açýsýndan oldukça karýþmýþ
durumda. Ýngilterede cam sanayi 2008 yýlýnýn

son çeyreði ve 2009 yýlý içerisinde ekonomik
kriz nedeniyle bir düþüþ yaþarken, diðer bir
tarafta cam geri dönüþümü pozitif bir çýkýþ
ile AB direktifi cam geri kazaným hedefi olan
%60a ulaþtý ayrýca camda PRN fiyatlarý da
artýþ gösterdi.
2009 yýlýnýn ilk ve ikinci çeyreði 2008 yýlýna
raðmen tüm teþvik ve özendirme çabalarýna

2004 yýlý Cam Üretimi ve Geri Dönüþüm Miktarý
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raðmen istenen geri dönüþüm oranlarýna
ulaþýlamadý. Uzun vadede durumun ne olacaðý
cam kullaným çýkýþ rakamlarýna baðlý olacak
gibi görünüyor.
Bir endiþe daha var ki; eðer cam ambalaj
kullanýmý yýllara baðlý olarak azalmaya devam
ederse, Ýngilterede cam geri dönüþüm oranlarý
da düþme göstereceðidir. Böylelikle geri
dönüþtürülmüþ bir ürünün kalitesinin düþmesi
ve yýllara göre kullanýmýnýn da azalmasý
engellenemez ise, cam için tek gerçek çözüm
düzenli depolama olacaktýr, þeklinde yorum
yapýlýyor.
Ýngilteredeki Cam üreticileri tedarik
zincirinde çevresel açýdan faydalarýný kullanarak
cam geri dönüþüm prosesi için yüksek fiyatlar
teklif ediyordu. Ancak birçok insan geri
dönüþmüþ cam malzemenin niçin saf
hammaddeden daha pahalý olduðunu anlamadý.
Dolayýsý ile PRN sistem dýþýnda hiçbir
kurum/kuruluþ geri dönüþmüþ camýn
kullanýlmadýðý tespit edilmiþtir.
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Norveçte Ambalaj Atýklarýnýn Geri Kazanýmý Arttý
25 Eylül 2009

Hambronun yaptýðý açýklamada; Hammadde
firmalarýnýn uygun fiyatlar ile üretimlerine
devam edebildikleri için toplanan ambalaj
atýðý miktarýnýn yükselmesinden memnun
olduðunu belirtti.
Bu sonuçlar Norveç Çevre bakanlýðý ile ambalaj
optimizasyonu, ambalaj atýðýnýn toplanmasý
ve geri dönüþümü gibi Ambalaj zincirleri
arasýndaki etkili gönüllü anlaþmalar olduðunu

göstermektedir.
Ambalaj optimizasyonu oluþan atýk miktarýný
azaltýrken, 2007den 2008e toplam ambalaj
kullanýmý da %2 artmýþtýr. Her yýl ambalaj
tüketimi artarken bunun olmasýnýn ana sebebi
büyük cirolara sahip þirketlerin kendi ambalaj
atýklarýný azaltmak için çalýþmalar yapmasýdýr.

Tablo 1: Norveç 2008 yýlý geri dönüþüm oranlarý

Norveç Kirlilik Kontrol Kurumu(SFT)nin
açýkladýðý yeni rakamlara göre geçtiðimiz yýl
sonunda 510.000 tonun üzerinde bir ambalaj
atýðý toplandýðýný açýkladý. Aþaðýdaki tabloda
da görebileceðiniz bu rakamlar üretilen ambalaj
atýðýnýn % 92sinin enerji ve malzeme olarak
geri kazanýlmasýyla birlikte hâlihazýrdaki AB
hedeflerinin de çok üzerindeki bir rakama
ulaþýldýðýný ortaya koymaktadýr.
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Geri kazanýlan Ambalaj atýðý miktarý 2007
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Letonyada Biyoplastiklere Yönelik Yeni Yaklaþým
Letonyada EN 13432 ve EN 14995i ulusal mevzuata uygulamaya yönelik bir çalýþma baþlatýldý.
Bir Bakanlar Kurulu kararnamesi ile biyolojik
olarak parçalanabilen-bozunur plastikler EN
13432 ve EN 14995e göre sertifikalý kompost
edilebilir malzemeler olarak tanýmlanacak.
Þu anda, standartlarýn ulusal mevzuata
yansýtýlmasý için, kompost edilebilen
biyoplastiklere ait EN 13432 ve EN 14995
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Avrupa standartlarýnýn Letonya diline tercüme
edilmesiyle uðraþýldýðý bilgisi alýndý.
Letonyada uygulanmakta olan bir ekonomik
enstrümana göre, biyoplastiklerden imal
edilmiþ ambalajlara uygulanan vergi oraný,
geleneksel plastik malzemelerden imal
edilenlere göre çok daha düþük. Bu yeni

kararnameye göre düþük tarifeden
yararlanmak isteyen biyoplastik ürünler için
belgeleme ve etiketleme zorunluluðu olacak.

