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 Günümüzde kentler, hızlı nüfus artışı ve yüksek enerji talepleri nedeniyle bu

sorunun başlıca kaynakları arasında yer almaktadırlar.

 2011 yılı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre dünya nüfusunun

nüfusun % 50' si kentlerde yaşamaktadır.

 Birleşmiş Milletler Habitat verilerine göre, dünyadaki enerji tüketiminin

yaklaşık %75'inden ve küresel sera gazı salımlarının % 80' ninden kentler

sorumludur.

 Bu sürecin neden olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliği etkilerinin kabul

edilebilir sınırlar içinde kalması için ise; tüm ülkelerin ve kentlerin kendi

mevcut salım oranlarını belirlemeleri ve azaltım için gerekli sürdürülebilir

enerji tüketimini sağlamaya yönelik önlemleri almaları zorunludur.

Kırsal Nüfus

Kentsel Nüfus



Günümüzde İklim Değişikliği Beklentileri
Olaylar

Daha Sıcak Günler
Neredeyse 

Kesin %99

Olasılık

Çok Sıcak Hava Dalgaları
Kuvvetle 

Muhtemel > %90

Kuvvetle 

Muhtemel > %90

Muhtemel

> % 66

Muhtemel

> % 66

Muhtemel

> % 66

Çok Daha Ağır Yağışlar

Daha Çok Kuraklık

Çok Yoğun Tropikal 

Kasırgalar

Çok Daha Büyük Deniz 

Seviyesi Artışları

Kaynak: IPCC Olasılık Sıkalası.



Bugün Ekmek 0lması Gerekenden

% 50 Daha Pahalı

 Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütüne göre
2012/13 sezonunda Dünya 
buğday üretimin de %3.6
azalma beklenmektedir. 

 Dünyada 2012 Haziran 
ayından bu yana buğday 
fiyatlarının yüzde 50 arttığı 
ifade ediliyor.

 Bu kapsamda, Türkiye 
buğday üretimi için %10’a
yakın bir düşüş 
beklenmektedir.

 Ekmeklik buğdayın (prim 
dahil) TMO alım fiyatı 47.0 
Kg/Kr'ye yükseltildi. Bu 
fiyat geçen yıla göre yüzde 
14.6 oranında bir artışı 
ifade ediyor.



İşte küresel ısınmanın yarattığı gıda risk haritası:

2009 Gıda fiyat artış oranları



(WHO) raporuna göre küresel ısınma nedeniyle her yıl 5 

milyon hasta ve 150,000 ölüm gerçekleşiyor.



Küresel Isınma Sorunlar Ağı

Küresel 

Isınma 



Kaynayan Kurbağa Sendromu



 Peki sizin vücut sıcaklığınız 37.5 oC den 39.5 oC ‘ye çıktığında kendiniz nasıl 

hissediyorsunuz? 

Dünyada ortalama sıcaklığın 1-1.5 oC artması 

size çok küçük gelebilir..





Bugün Yapılacakların Ekonomik Maliyeti

Küresel Isınma Dünya 

Toplam Gelirinin 

% 20 

Azalmasına 
Neden Olacak. 

Küresel Isınma 

İçin Alınacak 

Önlemlerin 

Maliyeti Dünya 

Toplam Gelirinin 

% 2’ si kadar.

Kazanç

% 18





Kavramsal Çerçeve

 Ekonominin yaşamsal bir girdisi olan enerji,

özellikle sürdürülebilir kalkınma kapsamında 

günümüzün en stratejik konuları arasında yer 

almaktadır. Bunun başlıca nedeni, halihazırda 

yüzde 90 oranında fosil yakıtlara dayalı olan 

dünya enerji sisteminin, kaynak yetersizliği ve 

küresel iklim değişikliği açılarından 

sürdürülebilir olmamasıdır.

 Enerjiyi önemli kılan bir diğer neden de düşük 

karbon ekonomisine geçişin yaşandığı bu 

günlerde büyük tüketici ülkeler arasında 

artmakta olan jeopolitik rekabettir.

Sürdürülebilirlik

Çağı



Sürdürülebilir Enerji Kavramı

 Ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın temel girdilerinden biri olarak

nitelendirilen enerji üretimi hangi kaynaktan yapılırsa yapılsın ve hangi yöntem

izlenirse izlensin ekolojik ve çevresel sorunlara yol açmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınmanın özüne uygun şekilde sürdürülebilir enerji kavramının 

tanımını:

 Enerjinin geri dönülmez çevresel tahribatlara yol açmadan,

 Ekolojik dengeyi bozmadan, 

 Kuşaklararası adalet anlayışına uygunu bir şekilde üretimi ve 

kullanılmasıdır.



AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ENERJİ POLİTİKALARINDA 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI
 Olası arz kesintilerinin ekonomi ve toplum üzerindeki risklerinin ve olumsuz etkilerin en aza 

indirilmesini amaçlayan arz güvenilirliği,

 Rekabete ve daha geniş toplumsal politika hedeflerine katkıda bulunmak üzere üreticiler ve 
tüketiciler için düşük fiyatlı enerji sağlamak amacıyla rekabete açık enerji sistemleri, 

 Doğada ekolojik ve jeofiziksel dengeleri korumak için enerji üretimi ve enerji kullanımı ile 
bütünleşmiş ekolojik ve çevresel korumadır.

 Topluluk enerji politikası hedefleri genel olarak dört konuda yoğunlaşmaktadır:

 1. Piyasaların Entegrasyonu

 2. Dışa Bağımlılığın Kontrolü

 3. Sürdürülebilir Kalkınma

 Çevrenin korunması;

• Enerji verimliliğinin artırılması;

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem verilmesi;

• Bölgelerin, kent ve kırsal alanların rolünün artırılması.

 4. Enerji Teknolojileri ve Araştırma

Ekosistemin 

korunması



Karbon Yönetimi Biyolojik Bir Denklemdir: Fotosentez ve Solunum

Klorofilli Organizmalar

Karbondioksit

Organik Madde

Oksijen

Yapay Ekosistem

Su

Güneş 

Enerjisi 

Yanma ve

Enerji

Canlı Metabolizması

Fosil Yakıtlar



Sürdürülebilir Bir Şehir

• Sürdürülebilir Şehir kavramı dünyada hızla 

gelişen ve ekolojik temelleri olan bir kentsel 

yaşam projesidir. 

• Ortaya koyduğu konsept şehirler için sosyal, 

kültürel ve doğal bir marka değeri yaratmaktadır.



Yaşanabilir Kentler



İmza atan toplam belediye sayısı: 5328

ESKİŞEHİR



Figure: Sources and boundaries of community-scale GHG emissions

FOR COMMUNITY-SCALE 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS 

(GPC) 

Pilot Version 1.0 – May 2012



Sera Gazı Yönetiminin Çerçevesi
 1. Sera Gazı Salım Envanterinin Yürütülmesi

 Ulusal ve yerel alan bilgisinin bir birleşim gerekecektir.

 2. Azaltım Hedefinin Oluşturulması

 Salım azaltım hedefi yargının hedeflenen yıl itibarıyla 
düşürmeyi amaçladığı sera gazı salım miktarıdır.

 3. Salımların Azaltılması için Stratejinin Geliştirilmesi

 Bir strateji ve salım azaltım önlemleri içeriğinde yerel 
yönetimin sera gaz salımlarının azaltımında nasıl bir yol 
izleyeceği gösterilmelidir.

 4. İzleme Süreci ve Sonuçların Raporlandırılması

 Sürecin doğru bir şekilde izlemesi için, her yıl yapılan 
analizlerin, uygun yöntemleri ve veri kaynaklarının kullanımı ile 
karşılaştırılabilir olması gereklidir.



• Neden Envanter?

Envanter süreci sadece bir başlangıçtır. 

Salımların azaltılması ve sürdürülebilir 

enerji eylem planlamalarının 

hazırlanması için gereken güçlü bir 

altyapıyı oluşturur.



 Hem ekolojik hem de ekonomik sistemde farklı boyutlarda etkileri 

olan bu krizin küresel ölçekte bir sorun olarak algılanması ve 

gerçekçi, kalıcı ve hızlı bir çözüm ortamının yaratılması için 

Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) ile AB Başkanlar Birliği (EU 

Convenant of  Mayor), Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli  

(IPCC) 2006 kriterlerine bağlı kalarak Uluslararası Yerel Yönetimler 

Sera Gazı Salımlarının Analizleri için bazı protokoller 

geliştirmişlerdir. 

 Bu protokoller, ortak bir konvansiyon ve standart yaklaşımlar 

belirleyerek, kentlerin sera gazı salımlarında dikkate değer bir 

azaltım sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 Bu çalışmada; ilgili protokollerin rehberliğinde 2012 yılı verileri baz

alınarak, Eskişehir kent merkezi kapsamı içerisindeki enerji tüketim

unsurlarına dayalı makro seviyede en büyük paya sahip olan

karbondioksit gazına dayalı karbon ayak izi envanteri ve analiz

tasarımının ortaya konulması amaçlanmıştır.



Proje Ortağı Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalıdır.

Kitapçık Karbon Ayak İzi 350 Personele Eğitim



Hazırlayan 

Prof. Dr. Cengiz TÜRE

Toplam Salım 618.329,1 

ton CO2







Eskişehir’in 2012 Yılı Enerji Kaynaklarına Göre 

Karbon Ayak İzi (Türe 2014), (Esk.MMO Şubesinin işbirliği ile yapılmıştır).

DOğALGAZ MWH Salım Ton- CO2

Şehir (binalar) 3.049.573,6 627.804,5
Sanayi (genel) 2.478.343,4 488.832,9

OSB 1.441.102,1 291.102,3
OSB-E.Santral 434.512,0 87.771,7

Toplam 7.403.531,1 1.495.511,4
ELEKTRİK 

Şehir 878.760 404.229,6
OSB (dış alım) 3.684.352,7 1.694.802,2

Toplam 4.563.112,7 2.099.031,8
AKARYAKIT

Motorin 1.575.321,2 420.610,3
Benzin 292.671,0 89.169,0

LPG (mix) 470.185,2 142.308,8
Gaz Yağı 5.171,40 1.380,70

Fuel-Oil (mix) 62.150,40 17.340,7
Toplam 2.405.499,2 653.468,8

KÖMÜR (mix) 490.145,0 179.883,2
GENEL TOPLAM 14.372.143.0 4.427.895,2

ESKİŞEHİR’ İN KARBON AYAK İZİ = 6.7 ton CO2/kişi
Dünya ortalaması = 4,29 ton CO2-eşd./kişi

OECD ortalaması = 9,83 ton CO2-eşd./kişi

Ülke geneline katkı 

payı

% 1.10

Dünya toplam 

karbon salımı=

9.7 milyar ton 

Türkiye toplam 

karbon salımı=

401,9 milyon ton

TMMOB Eskişehir 

Kent Sempozyumu

06-07 Şubat 2014 

/ ESKİŞEHİR



Yapılan Toplam Tüketim ve Karbondioksit

Salımların Konumları Açısından  

Değerlendirilmesi

İl Merkezindeki Enerji Kaynaklarına Göre Tüketim 

ve Karbondioksit Salım Miktarlarının Grafik 

Gösterimi





Şu anda zorunlu olmamakla birlikte sera gazlarının salımın da payı olan tüm

iller ve kapsamında yer alan kurumların karbon ayak izi envanterlerini

hazırlayarak, salınım portföylerini belirlemeleri ve kendi stratejilerini ortay

koymaları önem taşımaktadır.

Bunun için ilk olarak; il merkezi sınırları içindeki karbon stokunu ve

gelecekteki karbon tutulum potansiyelini tahmin etmek,

İkinci olarak ise; belirlenecek uygun hedefler ve ulaşılabilir mekanizmalar

yoluyla etkin bir sürdürülebilir enerji ve karbon yönetim modelinin

oluşturulması gerekmektedir.

Eskişehir İl Merkezi Karbon Ayak İzi Kaynak Yoğunluk Senaryo Haritası  

( Ok yönünü emisyon kaynak sayısındaki artışı ve  yoğunluğunu ifade etmektedir)





Karbon Emisyonun Miktarını Etkileyen Faktörler

 SEEP bağlamında, CO2 oranlarının

azaltılması hedeflendiğinden, bu 

beş faktörden birinin, birkaçının 

ya da hepsinin birden azaltılması

gerekmektedir.

 Hiçbir ülkenin GSYİH’ sını (ekonomik 

büyüme)azaltması 

beklenemeyeceğine göre, diğer dört 

faktör üzerinde yoğunlaşmak 

gerekmektedir.

 Bunların arasında en önemlisi ve en 

etkilisi enerji yoğunluğu ve 

emisyon yoğunluğunu azaltmak 

olacaktır.



Türkiye İçin Emisyon Senaryosu



Dünyanın Toplam Ekolojik Ayak İzi içinde en 

büyük paya Karbon Ayak İzi sahiptir.



Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Gelişimlerindeki Ekolojik ve Çevresel Etkinin 

Değerlendirilmesi İçin Yeni Bir İndeks Tasarımı: Eko- Sürdürülebilir İnsani 

Gelişim İndeksi (E-SİGİ)



Eko-Sürdürülebilir İnsani Gelişim 

İndeksi (Türe 2013)
 1/3 x (LEI) x 1/3(EI) x 1/3 (GDPI) HDI

 E-SHDI  =     -------------------------------------------------- =    -------------

 (C) x (EQF) EF

 ----------------

 GY

 Endeks bileşenleri sadeleştirildiğinde;

 E-SHDI:  Eco- Sustainable Human Development Index

 LEI      :   Life expectancy index

 EI        :  Education index

 GDPI   : Gross Domestic Product Index (per capita) 

 C        :  Consumption

 GY       : Global Yield

 EQF     :  Equivalence Factor

 HDI     :  Human Development Index

 EF       :  Ecological Footprint

HDI

E-SHDI     =   -----------------

EF





Teşekkürler….


