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Özet

Serinin ilk analizinde, uluslararası ölçekte çevreye duyarlı teknolojiler teriminin çok geniş anlaşıldığı ve iklim 
değişikliğine uyum ve sera gazı azaltımı ile ilgili her tür teknolojinin bu terim altında değerlendirilebileceği ifa-
de edilmişti. Uygulamada ise bu kadar geniş kapsamlı bir kavramın devletlerce regüle edilebilmesi kolay olma-
dığı için her devlet iklim değişikliğiyle ilgili öncelik vermek istediği teknolojileri kendisi belirlemektedir. Bu kap-
samda, serinin bu analizi Türkiye’nin gözünden çevreye duyarlı teknolojileri yorumlayarak Türkiye’nin konu ile 
ilgili planlarını tamamlayabilecek politik, yasal ve ekonomik adım önerilerinde bulunacaktır. Bu amaçla, konu 
hakkında yapılan planlar ve yayınlar incelenmekle beraber konuyla ilgili bazı bakanlıklardan, belediyelerden, 
kamu kurumlarında ve sektörden seçilmiş temsilcilerle görüşülmüştür. Bu analizde, Türkiye’nin iklim değişikliği 
veya teknolojilerle ilgili planlarının özetlenmesinden ziyade; yapılmış planlar ve alanda çalışan aktörlerin bakış 
açısı toplu olarak yorumlanarak gelişmeye açık yerler işaret edilecek ve önerilerde bulunulacaktır. 

Bu kapsamda beş adet ana çıkarım yapılmıştır: (i) “teknoloji transferi” ve “çevreye duyarlı teknolojilerin trans-
feri” kavramları arasındaki normatif farkların Türkiye’deki ilgili aktörlerce yeterince iyi anlaşıldığı söylenemez; 
(ii) Türkiye için çevreye duyarlı teknolojilerin kapsamı enerji, bina, sanayi, ulaştırma, atık, tarım, arazi kullanımı 
ve ormancılık sektörlerinde iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayabilecek tüm teknolojilerle; su yönetimi, 
gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı konularında değişen koşullara adaptasyon sağlamakta fay-
dalı olabilecek teknolojiler olarak belirlenebilir; (iii) konu hakkındaki mevzuatın belirsizliği, verilerin yeterince 
şeffaf olmayışı ve idarenin tarafsızlığına olan güven eksikliği ciddi birer sorun teşkil etmektedir; (iv) çevreye 
duyarlı teknolojilerin transferiyle ilgili her sektörün ihtiyaçları farklıdır; (v) devletin bu konu hakkında attığı ve/
veya atması gereken adımlar, aktörleri teşvik etmek ve desteklemek, uluslararası finansman olanaklarını takip 
etmek ve sivil toplumla beraber hareket etmek olarak sayılabilir. Yazıda bu çıkarımlarla ilgili analizlere ve öne-
rilere yer verilmiştir. 



İ K L İ M  D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ  İ L E  M Ü C A D E L E D E  T E K N O L O J İ ,  T Ü R K İ Y E  İ Ç İ N  Ö N E R İ L E R  I I :  
T Ü R K İ Y E ’ D E  Ç E V R E Y E  D U YA R L I  T E K N O L O J İ  T R A N S F E R İ 

2 |

1) Çevreye Duyarlı Teknolojilerin 
Tanımı

Çevreye duyarlı teknolojiler terimi Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan Brundtland 
Raporu1 ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çer-
çeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Madde 4(5)’i ta-
rafından kullanıldıktan sonra yaygınlaşmış ve ilgili 
uluslararası müzakerelerde tartışılmıştır.2 En genel 
anlamıyla, iklim değişikliğiyle mücadelede kullanı-
labilecek tüm uyum ve azaltım teknolojileri çevre-
ye duyarlı teknolojiler olarak nitelendirilebilir.3 Bu 
terim yerine yeşil teknolojiler, iklim teknolojileri ve 
hatta sadece teknoloji transferi gibi başka terimler 
de kullanılmaktadır; önemli olan nokta terimin adı 
değil, kapsamıdır. Teknoloji transferi teriminin iklim 
değişikliği ile ilgili bir dokümanda kullanılması, bu 
teknolojilerin zaten bu kapsamda kullanıldığı anla-
mına gelmekteyse de,4 terimin uzun süredir kalkın-
ma hedefleri çerçevesinde kullanılması okuyucuda 
kafa karışıklığına yol açabilecektir.5 Bu seride, çev-
reye duyarlı teknolojiler teriminin tercih edilmesi, 
semantik olarak en uygun terim olması ve BMİDÇS 
ile uyumlu bir terminoloji olması nedeniyledir. 

Teknoloji transferi kavramında kullanılan transfer 
kelimesi ise sadece bir teknolojinin bir yerden baş-
ka bir yere taşınmasını ifade etmemekte, çevreye 
duyarlı teknolojilerin geliştirilmelerinden üretimleri-
ne, ithalat veya ihracatlarından kullanımlarının sür-
dürülmesine kadar tüm süreçleri kapsamaktadır.6 
Çevreye duyarlı teknolojilerin kullanımının işçilere 
öğretilmesi için verilen eğitimlerin bile çevreye du-
yarlı teknoloji transferi adı altında BM İklim Deği-
şikliği Rejimi bütçesinden desteklendiği örnekler 
mevcuttur.7 Buraya kadar yapılan açıklamaları so-
mutlaştırmak ve konunun ne kadar geniş bir kap-
samda tartışıldığını izah etmek adına, Türkiye’nin 
elektrikli araçlara geçme kapsamında attığı adımlar 
örnek olarak verilebilir. Bu örnekteki çevreye du-
yarlı teknoloji transferi süreci, Enerji Piyasası De-
netleme Kurumu’nun Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ni 
hazırlamasını,8 yerli elektrikli araba geliştirmek için 
yatırım yapılmasını,9 bu arabalarda ihtiyaç duyu-
labilecek patentli parçaların lisans anlaşmalarıyla 
temin edilmesini,10 gerek duyulursa altyapı için il-
gili kurum veya özel sektörle yap–işlet–devret gibi 
anlaşmalar yapılmasını,11 ihtiyaç halinde yabancı ül-
kelerden elektrikli araç veya parça ihraç edilmesini 

ve gereken diğer tüm süreç ve aktörleri kapsamak-
tadır. Yani, uluslararası tartışmalarda geçen çevreye 
duyarlı teknolojilerin transferi terimi hem kapsadığı 
süreçler hem de teknoloji çeşitliliği sebebi ile nere-
deyse her sektörü ve aktörü ilgilendiren çok geniş 
bir konuya işaret etmektedir. Tam da bu sebeple, 
devletlerin bu konuyu bir bütün olarak ele alması 
güçleşmektedir. Bunların üzerine, çevreye duyarlı 
teknolojilerin transferleri bir kalkınma sorunu olarak 
uzun süredir tartışılan teknoloji transferi meselesi ile 
benzer sorunlara sahiptir ve bu durum bir dezavan-
taj olarak karşımıza çıkmaktadır.12 Zira, çevreye du-
yarlı teknolojiler, teknoloji transferiyle ilgili sürege-
len uluslararası hukuk sorunlarını miras almıştır; bu 
konu serinin üçüncü analizinde tartışılacaktır. 

Çevreye duyarlı teknolojilerin transferleri, çok geniş 
bir konuyu işaret etmesi, farklı süreçleri içermesi, çe-
şitli aktörlerle ilgili olması ve miras aldığı uluslararası 
hukuk karmaşasına rağmen, hem BM İklim Değişikliği 
Rejimi altındaki antlaşmalar,13 hem de iklim değişik-
liğiyle mücadelede elzem olmaları sebebiyle dev-
letlerin odağındadırlar.14 Bu analizde, Türkiye’de bu 
teknolojilerin ilgili aktörlerce nasıl algılandığı hem ko-
nunun kapsamı hem de konuyla ilgili yaşanan sorun-
lar bağlamında analiz edilerek, Türkiye’nin halihazırda 
var olan planlarında eksik görülen noktalar için siyasi, 
hukuki veya ekonomik politika önerileri yapılacaktır. 

2) Türkiye’ye Göre Çevreye Duyarlı 
Teknolojiler: Algı, Sorunlar ve 
Öneriler

Konuyla ilgili farklı birçok aktör olmasına rağmen 
devletin bu konudaki bakış açısı politikalara sira-
yet ederek diğer tüm aktörleri etkilemektedir. Bu 
sebeple aşağıdaki çıkarımlarda ilk önce devletin ve 
daha sonra diğer aktörlerin bakış açısı verilecektir. 
Devletin bakış açısı için ilgili mevzuat,15 BMİDÇS 
kapsamında sunulan Türkiye’nin 7. Ulusal Bildirimi,16 
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretar-
yasına 2015 yılında sunulan Niyet Edilen Ulusal Kat-
kı Beyanı,17 Türkiye’nin İklim Değişikliği Eylem Pla-
nı 2011–2023,18 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve 
Eylem Planı 2011–2023,19 Türkiye İklim Değişikliği 
Stratejisi 2010–2023,20 Türkiye’nin Yeşil Kalkınma 
Devrimi Planı,21 Yeşil Mutabakat Eylem Planı,22 Tür-
kiye’nin ulusal sera gazı emisyon envanteri,23 On 
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Birinci Kalkınma Planı 2019–202324 ve İklim Şurası 
tavsiye kararları25 başta olmak üzere; Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sunu-
lan bilgilendirme materyalleri26 gibi diğer belgeler 
de dikkate alınmıştır. Bunların dışında, bazı bakan-
lıkların temsilcileriyle görüşmeler yapılmıştır.27 Özel 
sektör, belediyeler ve diğer aktörlerle ilgili bilgiler 
ise bu aktörlerin plan ve yayınları ile onlarla yapılan 
görüşmelerden elde edilmiştir.28

Aşağıda yapılacak analizin anlaşılabilir olabilmesi 
için incelenen materyaller tek tek değerlendirilme-
yecek, bunun yerine çıkarımlar madde madde ve-
rilerek bu konudaki öneriler de aynı maddeye ek-
lenecektir. 

Çıkarım 1: Teknoloji transferi ile 
çevreye duyarlı teknoloji transferi 
arasındaki farkın gözetilmesi hususu

Politika yapıcılar, çevreye duyarlı teknoloji transfe-
rini iklim değişikliğiyle ilgili planlarda ayrı bir konu 
olarak değerlendirmemekte, “teknoloji transferi” ve 
“çevreye duyarlı teknolojilerin transferi” kavram-
larının normatif farklarını gözetmemektedir. Türki-
ye’nin iklim değişikliği ile ilgili yaptığı çoğu planda 
teknoloji transferi terimi geçse de, daha çok genel 
cümleler kurulmuş,29 terimin kapsamı açıklanma-
mış30 ve finansmana erişim noktası olarak yorum-
lanmıştır.31 İklim değişikliği ilgili planlarda, bazı 
sektörler için teknoloji ihtiyacına değinilirken ba-
zılarında teknolojiden neredeyse hiç bahsedilme-
miştir.32 İklim Şurası tavsiye kararlarında iklim de-
ğişikliği ile mücadelede teknolojilere yapılan vurgu 
çok daha belirgindir.33 Öte yandan, kalkınma ile ilgili 
olarak teknoloji transferinin ciddi olarak ele alındı-
ğı açıktır.34 Kalkınma amacı ile teknolojilere bütçe 
ayrılmakta, orta ve uzun vadeli planlar yapılmakta 
ve insan kaynağı, araştırma ve geliştirme (ARGE) 
gibi daha somut adımlar göz önüne alınmaktadır.35 
Buna benzer hedefler iklim değişikliği kapsamında 
sadece İklim Şurası tavsiye kararlarında görece be-
lirgindir. Kısacası, Türkiye, teknoloji transferi konu-
sunu ciddiye alsa da bu konunun çevreye duyarlı 
teknolojilerin transferleri ile aynı olmadığını gözden 
kaçırmakta ve yaptığı politikalarda bu kavramlar 
arasında anlamlı bir ayrım gözetmemektedir. Bu 
ayrım henüz yapılmasa da, - kamu kurumlarından 
temsilcilerle yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin yeni 

iklim değişikliği planlarında teknolojiye çok daha 
ciddi ve detaylı vurgu yapılacağı bilgisi verilmiştir.

Bu konuyla ilgili ilk politika önerisi şudur; Türkiye, 
iklim değişikliğinde rol oynayacak teknolojilere re-
ferans vermek için genel bir terim seçerek (örneğin 
çevreye duyarlı teknolojiler/iklim teknolojileri/yeşil 
teknolojiler/çevre dostu teknolojiler36 gibi), bu tek-
nolojilere özgü politikalar geliştirebilir. Bu uygula-
ma iklim finansmanına ve çevreye duyarlı teknolo-
jilere erişimi kolaylaştıracaktır. Devletlerin kalkınma 
amacıyla uzun yıllardır teknoloji transferini hedef-
lemesi ve bu alandaki uluslararası destekleri kul-
lanmalarının ardından,37 1990’lardan bu yana, iklim 
değişikliğiyle mücadelede rol oynayacak teknoloji-
lere ilişkin bir yapılanma ve kaynak yaratma süreci 
başlamıştır.38 Zamanla kalkınma fonlarından çevre-
ye duyarlı teknolojiler için kaynak ayrılmış, iklim de-
ğişikliği gözle görülür bir krizi simgelediği için çoğu 
uluslararası yapının politika yaparken gözettiği bir 
konu haline gelmiştir.39 Sadece Dünya Bankası’nın 
tüm bütçesinin üçte birini ayırdığı iklim değişikliği 
için pek çok farklı uluslararası yapı, uyum ve azaltım 
teknolojileri için kaynak yaratmaktadır.40 

Türkiye’nin iklim değişikliği hedefleri kapsamında 
belirlediği teknolojilere bu kaynaklar üzerinden eri-
şilebilir. Bunun için Türkiye öncelikle teknoloji trans-
feri konusunun sadece kalkınma sorunu olmadığı-
nı anlamalı, çevreye duyarlı teknolojilerin transferi 
özelinde ayrıca planlar yapmalıdır. Zira bazı tekno-
lojilere kalkınma amacı ile daha kolay ulaşabilecek-
ken, bazılarına iklim değişikliği ile mücadele hedefi 
çerçevesinde ulaşabilir. Örneğin, Türkiye, enerji ve 
ulaşım sektörleri için çevreye duyarlı teknolojilerin 
transferi politikasını uygulayıp bu alandaki kaynak-
lardan faydalanabilirken; uzay ve savunma sektör-
leri gibi alanlardaki teknolojiler için kalkınma amaçlı 
politikalar izleyip farklı kaynaklara başvurabilir. Bu 
bağlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı altında bir teknoloji birimi kurulabilir. Zira 
konunun normatif olarak çevresel korumanın esas 
olduğu bir bakanlık tarafından idaresi daha doğru 
olacaktır. Politikalardaki değişimler, yatırım almak 
için kullanılan dilin daha çevreci hale getirilmesi 
gibi indirgemeci bir şekilde yapılmamalı; asıl hedef 
her zaman iklim değişikliği ile mücadele olmalıdır. 

Konunun çevre korumayı hedefleyen bir bakış açısı 
ile temsili, Türkiye’nin konunun uluslararası alanda-
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Çıkarım 2: Türkiye için çevreye duyarlı 
teknolojilerin kapsamının belirlenmesi 
hususu

Türkiye için hangi teknolojilerin çevreye duyarlı tek-
noloji sayılarak önceliklendirilebileceği konusunda 
İklim Değişikliği Eylem Planı anlaşılabilir bir kate-
gorizasyon yapmıştır. Planda, iklim ile ilgili öncelikli 
sektörler, enerji, bina, sanayi, ulaştırma, atık, tarım, 
arazi kullanımı ve ormancılık olarak belirlenmiş-
tir. Bu sektörler, Türkiye’nin 2015 yılında sunduğu 
ulusal katkı beyanında yer verdiği sektörlerle nere-
deyse aynıdır ve görüşme yapılan aktörler de genel 
anlamda bu sektörlerin hedeflenmesi gerektiğini 
düşünmektedir. Bu sektörler arasında öne çıkan ise 
enerji sektörü ve “enerji ve enerji verimliliği tekno-
lojileridir.” Enerji sektöründen kaynaklanan emis-
yonların oransal yüksekliği de bu durumu açıklaya-
bilecek niteliktedir.48 Mevzuat altyapısı, ekonomik 
destek planları, uygulama için yapılan çalışmaların 
odağında oluşu nedeniyle de bu sektör dikkat çek-
mekte, görüştüğümüz aktörler de enerji sektörünün 
önceliğine işaret etmektedir.49 Türkiye İklim Deği-
şikliği Stratejisi’ne göre Türkiye’nin ulusal vizyonu 
“iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikala-
rıyla entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştır-
mış; temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımını arttırmış” olmaktır.50 Genel vizyonda bile 
bu sektöre yapılan vurgu dikkate değerdir. Eylem 
Planı’nda uyumla ilgili olarak da su yönetimi, gıda 
güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı konu-
larına yer verilmiştir.51 Bu alanların önemi aktörlerce 
de onaylanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’nın kısa–
orta vadeli planlarına ve ilgili aktörlerin değerlen-
dirmelerine göre çevreye duyarlı teknolojiler, enerji, 
bina, sanayi, ulaştırma, atık, tarım, arazi kullanımı 
ve ormancılık sektörlerinde iklim değişikliğiyle mü-
cadelede rol oynayabilecek tüm teknolojiler ile; su 
yönetimi, gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve insan 
sağlığı konularında değişen koşullara adaptasyon 
sağlamakta faydalı olabilecek teknolojilerdir. Türki-
ye ile ilgili olarak çevreye duyarlı teknolojiler terimi 
kullanıldığı zaman kastedilenin bu kapsamda anla-
şılması uygun olacaktır. 

Bu çıkarımla ilgili olarak not edilmesi gereken ilk 
husus Türkiye’nin yapacağı yeni iklim değişikliği 
planlarında öncelikli sektörlerin değişebileceğidir. 
İklim değişikliği her sektörü zamanla ilgili hale geti-
recektir; bu da değişen sektörlerle ilgili olarak farklı 

ki gelişimiyle uyumlanmasını da sağlayacaktır. BM 
iklim değişikliği rejimi yarattığı etkiyle tüm tek-
nolojilerin zaman içerisinde çevreye duyarlı hale 
getirilmesini destekleyen uluslararası bir teşvik 
oluşturmaktadır. Türkiye’nin gelecek adımlarını bu 
çerçevede planlaması önemlidir, zira, BMİDÇS Ek–2 
altında yer alan ve Türkiye’nin artık dahil olmadığı 
en gelişmiş ülkeler grubu, gelişmekte olan ülkelere 
çevreye duyarlı teknolojileri transfer etmek, bu tek-
nolojilere erişimlerini kolaylaştırmak, finanse etmek 
ve teşvik etmekle yükümlüdür.41 BM iklim değişikliği 
rejimi sadece devletleri yasal olarak bağlasa da bu 
antlaşmaların etki alanı devletlerle sınırlı değildir. 
Amerika Birleşik Devletleri, Paris Anlaşmasından 
çıkmak istediğini duyurduğu zaman, ABD bazlı bü-
yük şirketlerin ve eyaletlerin çoğunun verdiği tep-
ki Paris Anlaşması hedefleri için çalışmaya devam 
edecekleri olmuştu.42 Dünya Bankası gibi bir örgüt 
bile zorunluğu olmamasına rağmen iklim değişikliği 
planları hazırlamakta ve bu hedeflere uymaktadır.43 
Uluslararası birçok fon çevre etki değerlendirilme-
si yapılmayan projelere finansman sağlamamakta-
dır.44 Dolayısıyla, iklim değişikliği ile ilgili her konu 
gelecekte daha da gündemde olacaktır. Türkiye, 
politikalarını bu veriler ışığında çevreye duyarlı ola-
rak gözden geçirmelidir; bu yenilemeler sadece 
teknolojiler için değil her konuda değerlendirilebilir. 
Yönetmeliklerde ‘çevreye duyarlı’ teriminin geçme-
ye başlaması bu konuda ümit vericidir.45 

Bu açıklamalar çevreye duyarlı teknoloji transferi-
nin kalkınmayla ilişkisi olmadığı gibi bir yanlış anla-
şılmaya sebep vermemelidir. Aksine, çalışmalar bu 
transferlerin kalkınmaya ciddi katkı sağladığını gös-
termektedir.46 Fakat, normatif olarak, çevreye du-
yarlı teknoloji transferi çevresel korumayı; teknoloji 
transferi ise kalkınmayı en üst değer olarak amaçla-
maktadır. Bu iki kavramın da teknoloji transferi adı 
altında ekonomi odaklı bakanlıklarca planlanma-
ları, çevreye duyarlı teknoloji transferinin sadece 
bir kalkınma aracı olmaya devam etmesi ve iklim 
değişikliği rejimi altındaki mekanizmalara erişeme-
me gibi ciddi bir risk doğuracaktır. Çünkü iklim de-
ğişikliği ile en etkili mücadele yöntemlerinden biri 
olan bu teknolojiler,47 on yıllardır süregelen kalkın-
ma sorunu için bir araç olamayacak kadar önemli-
dirler. Fakat bakanlıkların birlikte çalışması ve ortak 
problemlerin beraber aşılmasının hedeflenmesi gibi 
yollar iki amaç için de faydalı olabilecektir.
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çevreye duyarlı teknolojilerin politikalara gireceği 
anlamına gelmektedir. Bu kapsama ilk olarak sağlık 
sektörün eklenmesi önerilebilir. Konu kapsamında 
Almanya’da görüştüğümüz kişiler, iklim değişikliği-
ne uyum için sağlıkla ilgili teknolojilerin ciddi olarak 
çalışılmaya başlandığını ve bu sektörün ciddi yatı-
rım aldığını not etmişlerdir.  

İkinci olarak, seçilecek sektörlerin Avrupa Birliği’nin 
(AB) politikalarıyla uyumlu halde ilerlemesi çevreye 
duyarlı teknolojilerin ihracatı için faydalı olacaktır. 
Zira, AB’nin Yeşil Mutabakat planları kapsamında 
2023’te uygulamaya geçeceği Sınırda Karbon Dü-
zenleme Mekanizması (SKDM) ülkemizdeki üretici-
lerin ihracatını etkileyecektir.52 SKDM, AB’ye ihraç 
edilen ürünleri üretim aşamalarında sebep oldukları 
sera gazı tonu oranında vergilendirileceği için,53 Tür-
kiye, bu konuda yasal altyapıyı hazırlama ve emis-
yon ticareti sistemini kurma aşamasındadır. Türkiye, 
AB’nin sistemine uyumlu bir plan hazırlar, güvenilir 
bir karbon sertifikasyon sistemi kurar ve AB ile ikili 
anlaşma yaparak sistemin güvenirliğini kabul etti-
rirse, ihracatçı şirketlerin sorun yaşamalarının önü-
ne geçilebilir.54 Aynı zamanda, Türkiye kendi ulusal 
katkı beyanındaki emisyon azaltımı hedeflerine 
ulaşmasına yardımcı olacak bir sistem kurmuş olur. 
Sektör temsilcilerinin hemen hemen hepsi bu konu-
nun altını ısrarla çizmiştir. Bu durum, küçük çapta 
üretim veya ihracat yapanlar için ayrıca önemlidir. 
Büyük şirketler zaten bu konuda çalışmakta, bir 
kısmı kendi ARGE’lerini yapmakta ve hatta kendi 
enerjilerini yenilenebilir kaynaklardan üretmek için 
adımlar atmakta olduklarını ifade etmişlerdir. Öte 
yandan, bu adımlar masraflı olmaları gerekçesiyle, 
küçük çaplı aktörlerce atılamamaktadır. Türkiye, AB 
ile uyumlanır ve emisyon vergisini iç hukuk yoluyla 
çözerse, ihracatçı aktörlerini ekonomik olarak koru-
yarak karbon vergisi sistemine adapte olabilir. Kaldı 
ki, uluslararası bazı fonların AB’nin önceliklendirdiği 
sektörlere hususi fonlar ayırmaları da muhtemeldir. 
Türkiye’nin AB ile uyumlu sektör seçimi, finansma-
na erişimi anlamında bir avantaj olabilir.

Bu sebeplerle, Türkiye’nin iklim değişikliği planla-
rında hedef aldığı sektörler, AB’nin karbon vergisi-
ne maruz kalacak sektörleri de kapsamalıdır. Şura 
tavsiye kararları da zaten bu yöndedir. 

Bu konuda eklenmesi gereken diğer bir husus da 
iklim değişikliği politikalarında enerji sektörünün 
ön planda olmasına karşın, Türkiye’nin enerji politi-

kasının eleştiri almasıdır. İklim Şurası tavsiye karar-
larında kömürden kademeli çıkışa yer verilmemesi, 
doğal gaz ve nükleer enerjinin düşük karbonlu yakıt 
olarak kabul edilmesi ve doğal gaz arama ve üretim 
hedefine yer verilmesi eleştirilmiştir.55 Bu yorumla-
ra ek olarak, enerji üretiminde çevreye duyarlı tek-
nolojilerin kullanılması gerektiği ve fosil yakıtlarla 
nükleer enerjinin BM iklim değişikliği rejimi altında 
çevreye duyarlı olarak kabul edilmediği ifade edil-
melidir. Bunların dışında, konunun enerji güvenliği 
ve bağımsızlığı kapsamında tekrar değerlendirme-
si önemlidir.56 Ukrayna’da yaşanan insanlık krizinin 
vahametini arttıran bir unsur da ülkedeki bazı nük-
leer enerji reaktörlerinin Rusya tarafından kontrol 
altına alınmasıdır.57 Aynı zamanda, Rusya’nın sattığı 
doğal gaz üzerinden dış politika yaptığı da görül-
mektedir.58 Ülkelerin çevreye duyarlı teknolojilerle 
enerji ürettiği bir senaryoda bu iki vahim olay da 
gerçekleşemez; nükleer enerji reaktörü yerine gü-
neş panelleri veya rüzgâr türbinleri gibi çevreye 
duyarlı teknolojiler kullanılır ve bu tip enerjiler için 
Rusya’dan gaz ihracatına gerek kalmazdı. Daimi, 
düşük riskli ve dışarıdan bağımsız enerji üretiminin 
tek yolu çevreye duyarlı teknolojilerdir. Örneğin, 
Akdeniz Bölgesi’nde evlerin çatılarında su depoları 
güneş ile ısıtılır ve bu ısıtma yılın çoğu günü yeterli 
ve risksiz sıcak su sağlarken bir yandan da bu ısıtma 
ücretsizdir.59 Türkiye’nin enerji hedefi hem çevreye 
duyarlı, hem de bağımsızlık odaklı, yani çevreye du-
yarlı teknolojilerle üretilen enerji olmalıdır. 

Çıkarım 3: Mevzuat belirsizliği, veri 
şeffaflığının ve idarenin tarafsızlığına 
güvenin eksikliği hususu

Mevzuat belirsizliği, verilerin yeterince şeffaf olma-
yışı ve idarenin tarafsızlığına olan güven eksikliği 
ciddi sorunlar olarak dikkat çekmektedir. 

İklim değişikliği ile mücadelede aktörlerin denet-
lenmesi hususunda ciddi bir yetki karmaşası vardır. 
Bazı konularda belediyeler, bazı konularda bakan-
lıklar ve bazılarında da çeşitli idareler denetlemeye 
veya verileri işlemeye yetkilidir.60 Bu verileri topla-
yan aktörlerin verilerini birbirleriyle ve halkla açıkça 
paylaşmadığı görülmektedir. Sivil toplumun bu ve-
rilere erişimi, aktörler üzerinde iklim politikaları ko-
nusunda baskı oluşturmak için mutlaka gereklidir. 
Aktörlerin iklim değişikliği performanslarının halka 
açık olarak verilerle eleştirilmesi “naming and sha-



İ K L İ M  D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ  İ L E  M Ü C A D E L E D E  T E K N O L O J İ ,  T Ü R K İ Y E  İ Ç İ N  Ö N E R İ L E R  I I :  
T Ü R K İ Y E ’ D E  Ç E V R E Y E  D U YA R L I  T E K N O L O J İ  T R A N S F E R İ 

6 |

ming” (isim vererek utandırma) adı da verilen bir 
baskı türüdür.61 Ancak bunun için iklim değişikliği 
performansları için veri toplayan kurumların ortak 
çalışmaları ve verilerini halka açmaları gerekir. Aksi 
takdirde, bu performansların tarafsız değerlendiril-
mediği ile ilgili soru işaretleri de oluşacaktır.

Yetki konusundaki diğer bir soru işareti ise karbon 
piyasası ve çevreye duyarlı teknolojileri kapsayan 
süreçlerle ilgili hangi bakanlıkların hangi yetkilere 
sahip olacağıdır.62 Örneğin, bu iki konu, Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakan-
lığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Bakan-
lığı’nın alanlarına giren hususlar içermektedir. Bu 
konularda yapılacak mevzuat, birden çok bakanlığı 
ilgilendiren izinler içererek, uygulamada aktörle-
ri zorlayabilecektir. Mevcut mevzuat sadece yetki 
değil, esas açısından da çoğu sektör için muğlak-
tır. Görüşme yapılan temsilcilerin birçoğu, mevzu-
atın kendileri için muğlak olduğunu ve bu yüzden 
de çevreye duyarlı teknolojilere yatırım yapmaları-
nın risk oluşturduğunu ifade etmiştir. Örneğin, bir 
gemi inşaat sektörü temsilcisi, hidrojenle çalışan 
motorları kullanmak için mevzuattaki gelişmeleri 
beklemekte olduklarını ifade etmiştir. Ulaşılabilirlik, 
fiyat–risk analizi gibi çalışmaların yüksek maliyetle-
rinden dolayı, çevreye duyarlı teknolojilerin kullanı-
mı amacıyla risk alamamaktadırlar. Türkiye’nin iklim 
kanunu ve emisyon ticareti yönetmeliği taslakları 
gibi ciddi regülasyonlar üzerinde çalışmakta oldu-
ğu bilgisi bakanlıklarca verilmiştir; fakat bu konuda 
bir bekleyiş olduğu ve bu bekleyişin uzun süredir 
eyleme geçmeye engel olduğu not edilmelidir.

Son olarak, devletin tarafsızlığına ilişkin aktörlerce 
yapılan yorumlar kritiktir. Örneğin, İklim Şurası’ndan 
sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, 
yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadelede 
ciddi bütçelerle destekleneceğini açıklamıştırç63 
Fakat, hükümetle aynı partiden olan belediyelerin 
İlbank desteğinden orantısız olarak yararlandığı 
iddiaları tartışılmaktadır.64 İklim değişikliği ile mü-
cadelede her yerel yönetimin çevreye duyarlı tek-
nolojilere ihtiyacı vardır; bu tip adaletsiz uygula-
malar, bu mücadelede yol almaya engel olur. Diğer 
bir örnekte Bakan, çevre için alınan vergilerin çevre 
için kullanılacağını açıklasa da, vergiler tek havuzda 
toplanmaktadır.65 Hangi mevzuat değişikliği ile bu 
vergilerin direkt olarak çevresel korumaya döneceği 
belli olmadığı gibi, deprem vergisi gibi bazı vergile-
rin nereye harcandığı ile ilgili sorular uzun zamandır 

sorulmaktadır. Bu sebeple de Şura tavsiye kararların-
da belirtilen finansmanın adil dağıtımı ile ilgili haklı 
endişeler vardır. Aynı şekilde, pek çok aktör, çevre-
ye duyarlı teknolojiler için devletten yeterli destek 
alabileceğinden emin olamamaktadır. Çevresel etki 
değerlendirme kararlarının da bilime ve adalete ay-
kırılıklarla dolu oluşu66 gibi uygulamalar da hesaba 
katıldığında, çevresel hassasiyetlerle ilgili devlete 
karşı büyük bir güven sorunu ortaya çıkmaktadır. 
Bunlara ek olarak, idarelerin yargı kararlarına uy-
madıkları örneklerin çokluğu67 ile politika yapıcıların 
yargı kararlarına uymayacaklarıyla ilgili demeçleri,68 
bu güvensizliğin boyutunu idari işlemlerin yargısal-
lığının sorgulanmasına kadar götürebilmektedir.69 
Oysa idari işlemler yargısal denetime tabiidir ve bu 
durum Anayasa Madde 125 ile sabittir.70 

Türkiye’nin iklim değişikliği ve daha spesifik olarak 
çevreye duyarlı teknoloji transferinde aktif olabil-
mesi için ilk önce tüm aktörlere eşit mesafede dur-
ması, idari işlemlerin yargısallığını hiçbir koşulda 
sorgulamaması ve verileri acilen herkese açık hale 
getirmesi gerekmektedir. 

Çıkarım 4: Sektörlerin ihtiyaçları 
arasındaki farklar hususu

Çevreye duyarlı teknolojiler için yapılan ARGE ça-
lışmaları ve yerli üretim sektörler arasında ciddi de-
ğişkenlik göstermektedir. Emisyonlar içindeki oranı 
yüksek olan çimento, ulaşım, enerji gibi sektörler 
için özel sektör kendi ARGE çalışmalarını ve yerli 
üretim planlarını bir süredir uygulamaya başlamış 
olsa da, gemi inşaatı gibi bazı sektörlerde çevreye 
duyarlı teknolojileri destekleyecek ciddi bir teşvik 
yoktur. Ayrıca, savunma gibi çevresel değerlendir-
meleri neredeyse hiç hesaba katmayan sektörler de 
mevcuttur. Bu farklılıklar, sektörlerin ayrı ayrı çalışıl-
ması gereğini ortaya çıkartmaktadır.

Bu durum aslında sürpriz değildir; sektörler iklim 
değişikliği ile gelen emisyon azaltım baskısından 
eşit derecede ve aynı zaman diliminde etkilenme-
mektedir. Emisyon yoğun sektörler direkt hedef ha-
line gelirken, diğer sektörler zamanla bu durumdan 
etkileneceklerdir. Burada önerilmesi gereken hu-
sus Türkiye’nin uzun vadeli planlarında her sektörü 
yavaş yavaş bu değişime hazırlamasıdır. Örneğin, 
ileride savunma sektörünün gerçek bir değişim ya-
pabilmesi için hem çevreye duyarlı hem de çok da-
yanıklı malzemelerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Bu sektör için erkenden ARGE desteği sağlanmalı 
ve var olan patentli teknolojiler araştırılmalıdır. 

Her sektörün ihtiyaç duyduğu destek şekli farklı 
olduğu için devletin bütün sektörleri tek tek takip 
etmesi yerinde olacaktır. Örneğin, bir gemi inşa-
at sektörü temsilcisi, hem dışa bağımlılık hem de 
gelen malzemenin entegrasyonunu yapacak insan 
kaynağının yoksunluğu nedeniyle sektörün çevreye 
duyarlı teknolojileri denemekten çekindiğini ifade 
etmiştir. Türkiye’de bu konuda ihracat desteği, KDV 
iadesi gibi destekler olmasına rağmen temsilci, dev-
letin sektörle ilgili yeterince bilgisi olmadığı için bu 
desteklerin yerini bulamadığını dile getirmiştir. Bu 
durum, kamu kaynaklarının çevreye duyarlı tekno-
lojiler için doğru aktarılamadığına örnek teşkil ettiği 
gibi, teşviklerin başarısının takip edilmesinin ve za-
manı geldiğinde revize edilmelerinin gerektiğini de 
göstermektedir. Bir sektörün yaşadığı sıkıntıyı çöz-
mek için aynı sektörden fikir alınabilir. Gemi inşaat 
sektörü temsilci, Norveç’in çevreye duyarlı batarya 
teknolojilerinin kullanılması için mali destek verdi-
ğini71 örnek olarak vermiş, bu durumun bu ülkedeki 
üreticilere rekabette avantaj sağladığını ifade etmiş-
tir. Bu gibi çözüm odaklı örnekler değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, devletinin sektör bazlı ihtiyaca yöne-
lik çalışmalara şimdiden başlayarak, gelecek iklim 
değişikliği politikaları için altyapısını oluşturması 
gerekmektedir. Böylece, zaman ve kaynak kayıpla-
rının önüne geçilebilecektir. 

Çıkarım 5: Devletin atması gereken 
adımlar hususu

Türkiye’nin çevreye duyarlı teknolojilerin transferi ile 
ilgili atması gereken adımlar şu şekilde sıralanabi-
lir: Mevcut teşvik ve destekleme faaliyetlerinin etkili 
şekilde kullanılması, her seviyeden aktörün ihtiyaç-
larını anlamak için çalışmalar yapılması ve iletişim 
altyapıları kurulması, uluslararası finansman ve des-
teklerin yakından takip edilmesi, sivil toplumla be-
raber hareket edilmesi ve halkın tüketim kültürü ile 
ilişkisini değiştirmek üzerine yapılacak çalışmalar.

Çevreye duyarlı teknolojilerin transferi gibi kamu 
yararı olan alanlarda, devlet, özendirme ve des-
tekleme faaliyetlerini çok çeşitli olarak kullanabil-
mektedir.72 Devlet, elde edebileceği kazanımlardan 
vazgeçerek hedef aldığı aktörlerin davranışlarını 
planladığı alana yönlendirebilir (örn. çevreye duyarlı 

teknolojilerinin kullanımında vergi indirimleri); veya 
hedef aldığı aktörlerin devletin imkanlarından ya-
rarlanmasına kaynak transferi aracılığıyla izin vere-
rek, aktörlerden bir edim isteyebilir (örn. finansman 
aktarımı veya mal, arazi, teçhizat yardımlarıyla gü-
neş enerjisi tesislerinin kurulmasının desteklenme-
si).73 Bu kapsamda, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları Yönetmeliği Modeli gibi yöntem-
ler geliştirilmiştir.74 İklim Şurası tavsiye kararları ve 
konu ile ilgili yapılan açıklamalarda yeni özendirme 
ve destekleme faaliyetlerinden bahsedilmiştir.75 Bu 
durum, olumlu ve doğru bir adım olarak değerlen-
dirilebilir. Zira, çevreye duyarlı teknolojilerin her 
kesim tarafından transferi gerekmektedir ve devlet 
katalizör olacak adımları atmalıdır. Devlet tarafın-
dan sıkça kullanılan teşvik mekanizmaları dışında 
değişik yöntemler de denenebilir. Örneğin, patenti 
herkese açık hale gelen teknolojilerin üretimleri ile 
ilgili yatırım yapmak isteyen şahıslar veya şirketler 
desteklenebilir, üniversitelerdeki teknoloji transferi 
ofislerinin ortak çalışmalar yapmaları desteklene-
bilir, küçük çaplı şirketlere teknik destek verilebilir. 

Bazı sektörlerde çevreyle ilgili hassasiyetin henüz 
gelişmediği ve bu sektörlerin sadece su yönet-
meliği gibi yönetmeliklere ve varsa gerekli izin ve 
sertifikasyon kurallarına uyduğu görülmüştür. Bu 
bağlamda, yönetmeliklerin sıkı tutulması ve iklim 
değişikliği ile mücadele kapsamında yeni etiketler, 
sertifikalar veya izinler geliştirilmesi önerilir. Benzer 
şekilde, devletin vereceği fon ve proje desteklerine 
de çevre ile ilgili kriterler eklenebilir; örneğin bel-
li bir enerji verimliliğini sağlamayan teknolojilerin 
projelerde kullanılması yasaklanabilir. Çevre Eti-
keti Sistemi gibi örnekler ve bunlarla ilgili gelecek 
planları zaten Şura tavsiye kararlarında vardır; buna 
benzer etiketler arttırılabilir. Fakat, bazı sektörler 
bu tip sertifika ve etiketlere şüphe ile bakmış ve 
güvenirliklerini sorgulamıştır. Bu bağlamda, güve-
nin tahsisi için denetim mekanizmalarının gelişti-
rilmesi ve raporların halka açık hale getirilmesi bir 
adım olabilir. Son olarak, sertifikasyonların özel sek-
tör aracılığı ile yapıldığı durumlarda ne kadar pahalı 
olduklarının değerlendirilmesi ve gereken finansal 
desteğin sağlanması önerilebilir.

Devletin her seviyeden aktörün ihtiyaçlarını anla-
mak için çalışmalar yapması ve iletişim altyapıla-
rının kurması hususunda ise yukarıda verilen gemi 
inşaat sektörü örneği düşünülebilir. Bu sektörün ih-
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tiyacı ile yerel yönetimlerin ihtiyacı bambaşka ola-
caktır ve devlet iki grubun da ihtiyaçlarını anlayarak 
destek mekanizmaları geliştirmek durumundadır. 
Bu yüzden, devlet, teknoloji konusunda farklı sek-
tör ve aktörlerle düzenli olarak görüşerek destek-
lerini bu görüşmeler neticesinde şekillendirmelidir. 
Bu noktada, aktörlerin kendi aralarındaki iletişimleri 
de süreci hızlandırabilecek bir yöntemdir. Örneğin, 
enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretimi hakkın-
da belediyeler özelinde bir sistem kurulursa, coğrafi 
koşullara göre enerji üretimine uygun teknolojilerin 
teknik verileri burada yer alabilir. Her belediyenin 
konu hakkındaki ihtiyacını, hedeflerini ve bu kap-
samda yürüttüğü projeleri de burada paylaştığını 
varsayarsak, bu örnekte, devletten bir edim bek-
lemeden, belediyeler birbirleriyle iletişime geçerek 
teknik destek isteyebilir, birbirlerinin deneyimlerin-
den öğrenebilir, süreçlerle ilgili yaşadıkları sorun-
ları diğer belediyelere sorabilirler. Ayrıca, şeffaflık 
sayesinde projelerin uygun yürütülmesi konusunda 
belediyeler baskı da hissedeceklerdir. Devlet, be-
lediyelerdeki projelere destek vermek isteyen özel 
sektör aktörlerini de bu sisteme dahil edebilir ve 
yatırımcı ile belediyeleri aynı platformda buluştura-
bilir. Bu örnekten de görüldüğü gibi, devlet her şeyi 
kendisi ayarlamak yerine, şeffaflık ve bilgi akışı sağ-
layarak konu hakkındaki girişimleri hızlandırabilir. 

Uluslararası finansman ve destekler açısından, Tür-
kiye Ek–1 ülkesi olarak BM İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi altındaki bazı fırsatlardan yararlana-
masa da, “Türkiye Ek II ülkeleri arasında yer alma-
maktadır, BMİDÇS’nin 4.3, 4.4, 4.5 maddelerine ve 
Kyoto Protokolünün 11. Maddesine göre gelişmekte 
olan ülkelere destek sağlamaktan sorumlu değildir. 
Türkiye, Sözleşme Ek I’de listelenmiş olmasına rağ-
men, hem Dünya Bankası hem de Uluslararası Para 
Fonu sınıflandırmalarına göre gelişmekte olan bir 
ülkedir.”76 Serinin yol haritası raporunda daha açık 
gösterileceği gibi, Türkiye’nin konuyla ilgili birçok 
kaynağa erişimi vardır ve bunlar çevreye duyarlı 
teknolojiler için kullanılmalıdır. Bu kaynakların bir 
kısmı da mutlaka toplumun bilinçlendirilmesi ve tü-
ketim seçimlerinin çevre duyarlı yöne evrilmesi için 
harcanmalıdır. En nihayetinde unutulmamalıdır ki 
sera gazı salımı, kirlilik ve doğal varlıkların aşırı kul-
lanımı, tüketim kültürünün bir uzantısıdır. Sivil top-
lumun bilgilendirilmesi ve konuya entegre olması 
bu sebeple önemli bir noktadır. 

3) Sonuç

Türkiye’deki aktörler (özellikle devlet ve özel sektör), 
iklim değişikliği konusunda ciddi adımlar atmaya ha-
zırlanmaktadır. Ne var ki çevreye duyarlı teknolojileri 
direkt olarak hedefleyen ve bu teknolojilerin geliş-
tirilmeleri, üretimleri, yaygınlaştırılmaları, ithalatve 
ihracatıyla ilgili bütüncül politikalar henüz planlan-
mış değildir ve konu, teknoloji transferi ve kalkın-
ma ilişkisi üzerinden yürütülmektedir. Bu çalışmada 
açıklandığı gibi, çevreye duyarlı teknoloji transferinin 
kendine özgü bir normatif anlayış ve politikayla ida-
re edilmesi gerekmektedir. Türkiye bu amaçla hare-
kete geçtiği zaman, öncelikli politikalar kapsamında 
değerlendireceği çevreye duyarlı teknolojileri, ener-
ji, bina, sanayi, ulaştırma, atık, tarım, arazi kullanımı 
ve ormancılık sektörlerinde iklim değişikliğiyle mü-
cadelede rol oynayabilecek tüm teknolojiler ile su 
yönetimi, gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve insan 
sağlığı konularında değişen koşullara adaptasyon 
sağlamakta faydalı olabilecek teknolojilerm olarak 
belirlemelidir. Bu kapsamın, AB’nin karbon vergi-
si uygulamasında yer alan tüm sektörleri ve sağlık 
sektörünü içerecek şekilde güncellenmesi gerektiği 
düşünülmektedir.

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İk-
lim Şurası tavsiye kararları gibi teknolojilere daha çok 
yer veren planlar yapmaya başlasa da, konunun ele 
alınışının ana sebebi kalkınma hedefi gibi görünmek-
tedir. Hedef iklim değişikliği ile mücadele, bu hede-
fin araçlarından biri ise çevreye duyarlı teknolojilerin 
transferi olmalıdır. Bu amaçla atılacak adımlarla ilgili 
olarak çevreye duyarlı teknoloji transferine engel teş-
kil eden ciddi hususlar mevzuatın yetersizliği, şeffaf 
verilere ulaşmada zorluk ve idarenin tarafsızlığına 
olan şüphedir. Türkiye, çevreye duyarlı teknolojiler 
için sektörleri tanıma, plan yapma ve altyapı oluş-
turma gibi adımlar atarken, bu süreci şeffaflık ve adil 
yönetim ile yürüterek yitirdiği güveni inşa etmelidir. 

Son olarak, çevreye duyarlı teknolojileri kapsayan 
ülke çapında büyük politikalar yapılırken Dünya Ti-
caret Örgütü kuralları dikkatle incelenmelidir. Son on 
yılda, özellikle yenilenebilir enerjiye geçişte devletle-
rin yaptığı bazı büyük politikalar Dünya Ticaret Ör-
gütü’nün yargı merciine taşınmış ve bazı davalarda 
hukuka aykırılık tespit edildiği için devletler ciddi za-
rara uğramıştır.77 Bu konu serinin üçüncü yayınında 
derinlemesine inceleneceği için burada tartışılmaya-
cak, sadece not edilecektir. 
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