
Fosil Yakıtlar  
 

Fosil yakıtlar, çürüyen tarih öncesi bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda oluşmuş, kömür, petrol ve 
doğalgaz gibi yakıtlardır. Fosil yakıtlar yenilenebilir kaynaklar değillerdir. 

 

Fosil yakıtların kullanılması, karbondioksit gazı biçiminde karbon açığa 
çıkmasına yol açar. Karbondioksit ise iklim değişikliği yaratan insan etkinliklerinin 
yaydığı en önemli seragazıdır. Bugün, özellikle kuraklıklar, seller ve rekor kıran 
sıcaklıklar yüzünden mercanların ağarması ve kutupların erimesi gibi iklim 
değişikliği etkilerini tüm dünyada tanık oluyoruz. 

Türkiye'nin kirletici kömürlü termik santrallar işletme ve sözde "mobil" fuel-oil 
termik santralları dahil daha birçok fosil yakıtlı termik santral planlama 
konusunda kötü bir ünü vardır. 

Biliminsanları iklim değişikliğine ilişkin 'güvenli' sınırlar aşılmadan önce, 
atmosfere ne kadar karbon yayılabileceğini hesaplamışlardır. Bu sınır aşılırsa, 
iklim değişikliği o denli hızlı gerçekleşecektir ki ekosistemler, buna ayak 
uyduramayacak ve kontrolden çıkabilecek geri dönüşsüz bir süreç başlayacaktır. 

Đklim değişikliği açısından en fazla 'güvenli' sıcaklık artışı, bir derece santigrattır. 
Fosil yakıtları bu hızla yakmaya devam edersek, bu sınıra yalnızca 40 yılda 
ulaşılacaktır. 

Fosil yakıt endüstrisinin bulduğu mevcut ekonomik kömür, petrol ve doğalgaz rezervleri, bu miktarın yaklaşık dört 
katıdır. Bir başka deyişle, tehlikeli iklim değişikliklerini önlemek istiyorsak, bu rezervin dörtte üçünü yakmamız 
mümkün olmayacaktır. Buna karşın, petrol devleri petrol arama çalışmalarına yatırım apmaya devam ediyor. Çok 
uluslu petrol şirketlerinin yatırım yaptığı ana hedeflerden biri ise Hazar bölgesidir. 

Bütün bunlar şu anlama gelmektedir: Hemen yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına geçerek, acilen 
karbondioksit yayılımını azaltmaya ve fosil yakıtlardan vazgeçmeye başlamak zorundayız. Greenpeace, buna 
'karbon mantığı' adını veriyor. 

Petrol şirketleri, tehlikeli iklim değişikliklerine yol açmaya yetecek kadar petrolü zaten bulmuş durumdadır. Mevcut 
rezervleri piyasaya sunarlarsa, bunun iklim üzerindeki etkileri felaket olacaktır. Bu şirketler, daha fazla fosil yakıt 
aramak için para harcamak yerine, geleceğin temiz, sürdürülebilir enerji kaynaklarına şu anda yatırım yapmak 
zorundadır. Hiçbir şey olmamış gibi devam etmek, büyük ekolojik ve ekonomik yıkıma yol açarak milyonlarca 
insanın yaşamıyla kumar oynamaktır. 

Endüstrileşmiş ülke hükümetleri, yenilenebilir enerjinin gelişimini dünya çapında desteklemeli ve fosil yakıtlara ve 
nükleer enerjiye dayalı geleneksel enerji sistemlerine her yıl verilen 250-300 milyar dolarlık sübvansiyonları 
kaldırmak için adım atmalıdır. Sürdürülebilir bir geleceğe giden tek yol, güneş kaynaklı enerjilere dayalı bir 
ekonomiye geçiştir. 

 
Hollanda'da bir petrol rafinerisi  

 


