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Sera Gazı Em�syon İstat�st�kler�, 1990-2018

Toplam sera gazı em�syonu 2018 yılında 520,9 Mt CO2 eşdeğer� oldu

Sera gazı em�syon envanter� sonuçlarına göre, 2018 yılı toplam sera gazı em�syonu b�r öncek� yıla göre %0,5 azalarak
520,9 m�lyon ton (Mt) CO2  eşdeğer� (eşd.) olarak hesaplandı. 2018 yılı em�syonlarında CO2 eşd. olarak en büyük payı
%71,6 �le enerj� kaynaklı em�syonlar alırken bunu sırasıyla %12,5 �le endüstr�yel �şlemler ve ürün kullanımı, %12,5 �le
tarımsal faal�yetler ve %3,4 �le atık tak�p ett�.
 
K�ş� başı toplam sera gazı em�syonu 1990 yılında 4 ton CO2 eşd., 2017 yılında 6,5 ton CO2 eşd. ve 2018 yılında 6,4 ton
CO2 eşd. olarak hesaplandı.

CO2 em�syonlarındak� en büyük payı enerj� kaynaklı em�syonlar oluşturdu

Toplam CO2 em�syonlarının 2018 yılında %35,5'� elektr�k ve ısı üret�m�nden olmak üzere %85,8'� enerj� sektöründen,
%13,9'u endüstr�yel �şlemler ve ürün kullanımı sektöründen, %0,3'ü �se tarım ve atık sektörler�nden kaynaklandı.

CH4 em�syonlarının %63,1'� tarım, %20,3'ü atık, %16,6'sı enerj� ve %0,03'ü endüstr�yel �şlemler ve ürün kullanımı
sektörler�nden; N2O em�syonlarının �se %70,1'� tarım, %15,7's� atık, %9,5'� enerj� ve %4,7's� de endüstr�yel �şlemler ve ürün
kullanımı sektöründen kaynaklandı(1).
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Sektörlere göre em�syon m�ktarında enerj� sektörü �lk sırada yer aldı

Enerj� sektörü em�syonları 2018 yılında, 1990 yılına göre %167,3 artarken b�r öncek� yıla göre %1,8 azalarak 373,1 Mt
CO2 eşd. olarak hesaplandı. Endüstr�yel �şlemler ve ürün kullanımı em�syonları 1990 yılına göre %185,5, b�r öncek� yıla göre
�se %2,5 artarak 65,2 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

Tarım sektörü em�syonları 2018 yılında, 1990 yılına göre %41,5, b�r öncek� yıla göre %3,2 artarak 64,9 Mt CO2 eşd., atık
em�syonları �se 1990 yılına göre %60,3 b�r öncek� yıla göre %2,1 artarak 17,8 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

En çok sera gazı em�syonu salımı yapan 10 ülke

Küresel em�syon ver�ler�ne göre 2016 yılında toplam sera gazı em�syonu 46 141 Mt CO2 eşd. oldu. Küresel em�syonların
%62,6'sını en fazla sera gazı em�syon salımı yapan 10 ülke gerçekleşt�rd�. Bu ülkeler arasında Ç�n %25,8 em�syon oranıyla
b�r�nc�, ABD %12,8 �le �k�nc� ve H�nd�stan %6,7 �le üçüncü sırada yer aldı. Ülkeler arasında 17.sırada yer alan Türk�ye'n�n
küresel em�syonlardak� payı �se 2016 yılı �ç�n %1,0 olarak hesaplandı.
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Not: Burada ver�len ülkeler�n sera gazı em�syon karşılaştırmaları Dünya Kaynakları Enst�tüsü (World Resources Inst�tute)
tarafından hesaplanmıştır. B�rçok ülke �ç�n (Türk�ye dah�l) 2016 yılı değerler�yle B�rleşm�ş M�lletler İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Çerçeve
Sözleşmes� kapsamında raporlanan güncel ver�ler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Türk�ye'n�n bu kaynaktak� 2016 yılı
em�syon ver�ler� de bu haber bülten�nde ver�len 2016 yılı em�syon ver�s�nden farklılık göstermekted�r.
Kaynak: World Resources Inst�tute (2020) CAIT - H�stor�cal Em�ss�ons Data.
 
Bu konu �le �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� Mart 2021'd�r.
                                                                                                                                                                                              
AÇIKLAMALAR
Sera gazı em�syon envanter�, enerj�, endüstr�yel �şlemler ve ürün kullanımı, tarım ve atık sektörler�nden kaynaklanan,
doğrudan sera gazları olan karbond�oks�t (CO2), metan (CH4), d�azotmonoks�t (N2O) ve F-gazlar (florlu gazlar) �le dolaylı
sera gazları olan azotoks�tler (NOx), metan dışı uçucu organ�k b�leş�kler (NMVOC), karbonmonoks�t (CO) ve kükürtd�oks�t
(SO2) em�syonlarını kapsamaktadır.
(1) Yuvarlamadan dolayı toplamı %100'ü vermeyeb�l�r.
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