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ÖZET
 Yaklaşık 3.2 milyon yıldır ve kimi görüşlere göre ise 2.4

milyon yıldır var olan insanın, geçmişinden bu güne
kadar geçen zaman diliminde göçebe yaşamında
yağmacı-toplayıcı avcı toplumu, yerleşik düzene
geçmesiyle tarım toplumu ve 18. Yüzyılın 2.yarısından
(1750’den ) sonra da sanayi toplumu ve bu gün ise bilgi
toplumu süreçlerini yaşarken, içinde bulunduğumuz çağ’a
da atom çağı, uzay çağı, bilinç çağı, çevre sorunlar çağı,
doğal kaynakları koruma çağı, bilgisayar yani iletişim
çağı, foton çağı vb. isimler vermiş, ancak bu günkü temel
sorunlar arasında olan çevresel sorunların çıkmazlarını,
Amerikalı Kızıl derili şefi Seattle, bugünden 160 yıl önceki
yani 1854 de söylediği şu sözleriyle tarihin yaprakları
arasında yerini almıştır.



 “Son ırmak kuruduğunda,

 Son ağaç yok olduğunda,

 Son balık öldüğünde,

 Paranın yenmeyen bir şey olduğunu,

 Anlayacak beyaz adam”.
(X)Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 10.Yıl Konferansı, 

10-12 Eylül 2014, KIRŞEHİR



GİRİŞ
 Küresel bağlamda 21. Yüzyılın ilk basamaklarını

tırmandıkça kentler ve çevrelerine yönelik sorunların
çözümünde sağlıklı ve akılcı yaklaşımlar, mühendis,
sosyal bilimci, sağlıkçı, doğa bilimcileri vb. yanında,
yerel yönetim ve uygulayıcıların temel görev ve
sorumluluklarını oluşturmaktadır. Her varlığın
değişim dinamizmini içerdiği mavi gezegenimizdeki
temel işlevimiz, süreklilik ve sürdürebilirliği akılcı
olarak yaşama geçirmektir. Unutulmamalıdır ki,
çevremizdeki ekolojik dengeler, temelde yaşamsal
bütünlüğümüzün ivme kazanmış bir görünümüdür ve
bu somut algıda güneş-atmosfer ve yerküre
arasındaki ilişkileri tanımlar.



 Kentler çevreleriyle bir bütünlük oluştururlar veya çevrelerinden
soyutlanamazlar. Çevremiz beyinsel ve görsel penceremizden izlendiğinde,
asit yağmurları oluşturan fabrika ve termik santral bacalarının gaz atıkları;
ağır sanayi, deri, boya vb. teknolojinin yoğunlaştığı alanlardaki katı ve sıvı
atıklar; her geçen gün yerleşik düzen sonucu sayısal olarak artan kentsel
konutlar yanında, orman, dağ ve sahillerdeki 2.konutlar ve buna karşın
daralan yeşil doku alanları; atık alıcı ve taşıyıcı ortamları yaratan ırmak, çay,
dere vb. akarsular ile baraj, göl, gölet, denizler vb. su alanlarına boşaltılan
evsel, kentsel ve sanayi atıkları; pestisid, herbisid, insektisid vb. şeklinde
kullanılan tarımsal ilaçlar yanında, temeli tuz ve ağır metal olan ve yoğun
olarak kullanılan yapay veya ticari gübreler; arazilerin ve toprakların
sağlıksız ve tasarımsız kullanımı veya kimi yerlerdeki plansızlıklar; aşırı
nüfus artışları (Yıl, 1800 Dünya nüfusu 1 milyar;Yıl,1920 Dünya nüfusu 2
milyar;Yıl 1970 Dünya nüfusu 4 milyar;Yıl Eylül_2014 Dünya nüfusu 7 milyar
yüz elli milyon; Yıl 2055 Dünya nüfusu 14 milyar ); orman yangınları ve
sonuçta habitat_canlı yaşam alanları’nın yok oluşu; eğimli alanlarda
erozyon_aşınım ve toprak kaymaları ; su taşkınları; elektromanyetik
bağlamda radyasyon ve baz istasyonlarının yoğunlaşması; transgenik kirlilik
olan GDO (Genetiği değiştirilmiş organizmalar)’lu ürünlerin tehditleri;
kentleşme bağlamında doğal yaşam alanlarının ve eko sistemin tahribi;
karbon dioksit (CO2) emisyonları_salınımları; ozon (O3) tabakasının her
geçen gün yok oluşuna doğru yönlenmesi ve iklimdeki radikal değişimler
sonucu küresel ısınma olarak özetlenebilinir.



KÜRESEL ISINMANIN 

OLUŞUM ŞEKİLLERİ



1. Doğal Küresel Isınma
 Mavi gezegenimizden 149.600.000 km. uzaklıkta olan ve

elektromanyetik dalgalarının saniyede 300.000 km. hızla yeryüzüne
8 dakika 20 saniyede gelen, dünyamızdan 109 defa daha büyük , dış
sıcaklığı 6000 0C, iç sıcaklığı ise 10.000.000 0C olan güneşin temel
bileşimi, hidrojen ve helyum gazlarından ibarettir ve hidrojen gazının
yüksek sıcaklıkta füzyon_çekirdek tepkimesi ile sürekli olarak
helyuma dönüşmesi ışınım_radyasyon elektromanyetik dalgaları ve
sonuçta da ışık ve ısı enerjisini açığa çıkarırlar. Güneş üzerindeki
beneklerin ve güneşin geçen zaman süreci içindeki parlaklık
değişimlerinin, güneşin manyetik alanı ve protonlar ile elektronlar
şeklinde ortaya çıkan güneş rüzgârlarının güneş sistemindeki kozmik
ışınlara ( Alfa, Beta, Gama, X_Röntgen vb. kısa dalgalı yani 400
nm.lik dalga boyundan küçük) karşı bir koruma görevi görür. Ancak
zaman içerisinde değişken aktivitenin azalması ve sonuçta koruma
görevinin zayıflaması, kozmik ışınların atmosferden geçmesine
neden olabilmektedir. Kozmik ışınların yoğunlaşması bulutlanmayı ve
sonuçta da güneşten gelen radyasyon oranını değiştirerek küresel
sıcaklık artışlarına neden olabilmektedir.



 Benzer şekilde güneşten gelen ultraviyole (mor
ötesi) ışın, kimyasal tepkimelerle de ozon (O3)
tabakasının değişimlerine ve incelmesine yol
açmaktadır.

 Dünyanın güneş çevresindeki dönme hareketlerinde,
zaman içerisinde kayma ve sapmalar oluşmakta ve
sonuçta soğuk dönemlerinden sonra sıcak
dönemlere geçilebilmektedir.

 Bu arada EL NİNO hareketleri (1990-1998 yıllarında
Tropikal Doğu Büyük_Pasifik Okyanus da deniz suyu
sıcaklığının 2-5 0C artış göstermesi) ve sonuçta
denizde yaşayan canlıların yaşam dengelerinin
bozulmasına neden olunmuştur.



 Bu arada anakaraların yani kıtaların yer

değiştirmeleri, dağların yükselmesi yani levha

tektoniği, yanardağ etkinlikleri vb nedenlerde

etkilidirler.

 Yukarıdaki doğal nedenlerle Dünya son bir milyar yıl

içinde, yaklaşık ikiyüzelli milyon yıl süren sıcak

dönemler ve bunların ardalanması olan, dört büyük

soğuk veya buzul dönemleri geçirmiştir.



2. İnsan Etkili Veya Yapay Küresel Isınma
 İnsan etkili küresel ısınmanın temelinde sera gazları veya

sera etkili gazların temeli olan, fosil yakıtlardan kömür,
petrol ve doğal gaz gelir. Karbon ve Hidrojen (CH)
elementlerini içeren bu yakıtlar yanmaları veya
oksitlenmeleri sonucu, çevrelerinde oluşturdukları ısı ve
ışık enerjileri yanında, yoğun karbondioksit (CO2), metan
(CH4), su buharı (HOH), azot oksitler ( NO2, NO3) vb.
gazları bırakırlar ve bunlarda zamanla atmosferde sera
etkisi oluştururlar. Çünkü fosil yakıt gazları, atmosferdeki
havayı yoğunlaştırır, gaz tabakası kalınlığını arttırırken,
sonuçta güneş ışınlarının daha fazla emilmesine, daha
az yansıtılmasına neden olurlar. Kloroflorokarbonlar
(CFC) gurubu kimyasallarda, benzer olumsuzluğu
yaratanlardandır.



 Karbon dioksit (CO2) gaz yoğunluğu, atmosferde 350
ppm civarındadır ve 1958 yılından itibaren de bu
yoğunluk %9 olarak artmıştır.

 Metan ( CH4) gazı, organik kökenli maddeler ile
çöplerden kaynaklanır ve bunun yoğunluğu atmosferde
1.7 ppm. dir ve 1950 yılından beri her yıl %1 artmaktadır.
Daha düşük olmasına rağmen karbon dioksit gazına
nazaran 21 kat daha fazla kalıcı özellik gösterir.

 Azot oksit gazları, azotun (N2) 250 0C’lerde oksijen(O2)
elementi ile kimyasal tepkimesiyle oluşurlar. Bu gazlar,
tarımsal ve endüstriyel etkinlikler, katı atıklar ve fosil yakıt
kullanılan her türlü otomobil,traktör, kamyon vb araba
egzoz gazlarından da kaynaklanırlar.



 Kloroflorokarbonlar (CFC), 1950 ve sonrası

ürünüdürler ve bu bağlamda buzdolaplarında, klima

(iklimleme) cihazlarında, spreylerde ve yangın

söndürücülerdeki kullanımı yanında, plastik

üretiminde de kullanılmaktadır.

 Güneşten gelen elektromanyetik dalgalar şeklindeki

ışınların bir bölümü ozon tabakası ile atmosferdeki

gazlar tarafından soğurulur. Bir bölümü ise

yeryüzüne ulaşır ve yeryüzü (Litosfer_Taşküre)’nden

tekrar geriye yansır.



Elektromanyetik Radyasyon (EMR) 

Salınımları



Güneşten Gelen Elektromanyetik Işınların 

Yeryüzünde Yansıma Konumları



Elektromanyetik Tayf Grafiği



Elektromanyetik Enerjinin Dalgaboyuna

Göre Atmosferik Pencereden Geçişi



 Yeryüzünden yansıyan ışınlar, geriye dönüş yollarında atmosferdeki fosil
yakıtların oluşturdukları gazlar ve diğer su buharı tarafından tutulurlar. Bu
gazlar içindeki ısıyı dışarı bırakmayan tıpkı bir sera gibi işlev görür ve
sonuçta yeryüzü ve troposfer tabakası (yeryüzünden, kutuplarda 6 km,
ekvatorda ise 12 km.lik yükseklikteki hava tabakası) aşırı ısınır ve ortalama
sıcaklık sürekli olarak artış gösterir ve bu bağlamda da “Sera İklimi” ve
sonuçta da küresel ısınma meydana gelir.

 Temelde bu sera gazlarının olumsuz çevresel etkileri, Endüstri Devriminin
18.yüzyılın ikinci yarısında enerji üretim sistemlerini yoğunlaştırmasıyla
başlamış ve sonuçta yaşamsal etkisi olan sera gazları içeriğinin sürekli
artışıyla gerekli olan sınırların üzerine çıktığında veya bu artışının
devamında, bilhassa ozon tabakasını incelterek, Dünyamızın iklimsel ve
hava değişimlerinin olumsuz yönde bozulmasına neden olmuşlar ve olmaya
da devam etmektedirler. Bu bağlamda 2099 yılında kıyı Ege ve Güneydoğu
Anadolu da sıcaklıklarda 4-5 0C artış beklenirken, iklimlerdeki değişimler ile
aşırı yağışlar, yaz aylarında seller, hortumlar ve fırtınalar şeklindedirler ve
kentlerimizde yeşil alanlar ve bu bağlamda da toprak tabakasının yokluğu ile
ani sel baskınları oluşmaktadır.

 Buzul tabakaları, hacim olarak her yıl 500 kilometreküp azalmakta ve
okyanus suları sürekli yükseliş göstermektedir.



Eriyen Buzullar



Çatlayan Topraklar, Çölleşen Alanlar ve 

Sonuçta Çevresindeki Sağlıksız Kentler



 Güneşli ve sıcak günlerde, yoğun nüfuslu ve yüksek binaların
bulunduğu kentsel bölgelerin, çevrelerine göre daha sıcak
olmaları bu alanlarda “Isı Adaları”nın oluşumuna ve sonuçta
bu yerel alanların daha yoğun olarak ısınmalarına neden
olunur. Benzer şekilde kentleşmiş alanlarda hava
sirkülâsyonunun, yapılaşmanın artışıyla engellenmesi ve doğal
iklim ortamlarının bozulmaları, bu alanlarda yerel ısı artışlarına
neden olunmaktadır.

 Yukarıdaki olumsuzluklar karşısında yani küresel ısınma ve
nükleer savaşlar yüzünden insan ırkının, uzayda kendine bir
yer bulmaya çalışacağını çağımızın dehası ve İngiliz evren
bilimci, astronom, teorisyen, matematikçi ve fizik profesörü
Stephen HAWKİNG (D.1942) acı bir şekilde dile getirmektedir.





 Bu nedenle kentsel tasarımlarda ve yeni binaların
yapımında güneşle yapı arasındaki mevsimsel ve
açısal ilişkilerinin doğru ve sağlıklı olarak ortaya
konulması, başka bir anlatımla binaların yönü,
geometrisi, yapı elemanları vb. özellikleri içerecek
olan fiziksel yapı ile yeşil doku arasındaki oranlara
akılcı yaklaşım, ileride oluşabilecek “Isı Adası”
etkilerini en düşük seviyelere çekecektir. Bu
bağlamda İzmir’de kişi başına düşen yeşil alan 4.38
m2, Bursa’da 4.50 m2, Türkiye genelinde 1-9 m2

arasında değişirken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) en
az 9 m2 önerirken, gelişmiş ülkelerde ise bu oran 20
m2 civarındadır.



KÜRESEL ISINMAYA KARŞI 

YENİLENEBİLİR 

(RENEWABLE_ERNEUERBAR

E) ENERJİ



 Bu günkü yaşam sürecimizdeki yenilenemeyen

enerjiler olan fosil yakıtlar ve nükleer (atom çekirdek)

enerjilerin atıkları çevremizde sera gazları ve küresel

ısınma, asit yağmurları, radyoaktif ışıma vb.

olumsuzlukları her geçen gün yoğun olarak

arttırırken, 1970 ler’e göre günümüzde iki katına

yükselmiş, 2030 larda ise %50 lik bir artışın yanında,

karbondioksit (CO2 ) emisyonun_salınım da ise %55

lik bir yükseliş ön görülmektedir.Temelde CO2 içeriği

endüstri devrimi öncesine göre (1750 yılları) %40 lık

bir artış göstermektedir.



 Çevremizdeki ekolojik dengelerin devamlılığı, çevresel
bozulmaların durdurulması ve bozulan dengelerin yeniden
kurulması için Birleşmiş Milletler (UN) öncülüğünde 1972 de
Stockholm, 1992 de Rio de Janeiro, 1997 yılında Kyoto
Protokolü, 2002 de Johannesburg’daki” Sürdürülebilir
Büyüme” ve 2004 de Bonn’daki “Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Kullanılabilirliği”, yanında Viyana Konvansiyonu,
Montreal Protokolü, Çok Partnerli Fon, vb. sözleşmeler
uluslararası platformda işlerlik kazanmıştır. “Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı_UNDP” yeryüzünde giderek yoğunlaşan
iklim değişimlerinin frenlenmesi, az gelişmişliğin ve
yoksulluğun sona erdirilmesi, sağlıklı içme suyunun
sağlanması, orman katliamının ve çölleşmenin durdurulması,
hayvan ve bitki türlerinin yok olmasının önüne geçilmesi
şeklindeki temel görevleri yukarıdaki başlıklar şeklinde
özetlenebilinir.



 Bu günkü kentsel yapıların içindeki küresel ısınmaya

karşı olan çıkmazlarındaki sorunun çözümünde,

yenilenebilir veya iklim-çevre ( doğa) dostu temiz

enerji kaynaklarının kullanımı ile mümkün olacaktır.

Çünkü bu enerjiler, iklime etki etmeyen, temiz,

sürdürülebilir ve ekonomiktirler.



Bu doğa dostu enerji kaynakları:
 1. Güneş Enerjisi,

 2.Rüzgâr Enerjisi, 

 3.Hidroelektrik (Su) Enerji, 

 4. Jeotermal Enerji, 

 5. Biokütle Kaynaklı Enerji, 

 6. Gel-Git ve Dalga Enerjileri 

şeklinde tanımlanırlar.



1. Güneş Enerjisi
 Güneşin atmosfere gönderdiği ışık ve ısının,

toplayıcılar_kollektörler’le elektrik ve proses ( sıcak su ve buhar)
ısıya dönüşümüdür.Güneş çekirdeğindeki füzyon (Hidrojen gazının
helyum’a dönüşümü veya çekirdek tepkimeleri) olayı
ışınım_radyasyon enerjisini açığa çıkartmaktadır. Güneş dünyamıza
ışık_solar fotovoltaik ve ısı_solar termal verir, özgün yapısı akkor ve
gaz şeklindedir. Güneş ışığının yansıtma teknikleriyle bir nokta veya
çizgiye odaklanması ve sonuçta 130 oC civarında buhar elde
edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu amaçla güneş ışınları 500
aynayla yansıtıldığı bir kuleden su (H2O) geçirildiğinde su buharı
(HOH) oluşturulur ve buradan da elektrik enerjisi üretilir. Veya iki yarı
iletken tabaka, bağlanan bir kablo birlikteliğinde, elektronların
geçişine izin verildiğinde oluşan gerilimden elektrik enerjisi
üretilebilmekte ve buradan da oluşturulan güneş pili modülleriyle
(bağımsız bölümler), fotovoltaik (ışığın elektrik enerjisine dönüşümü)
kaynaklı enerjiler bağımsız yerleşim birimlerinde kullanılmaktadır.



İzmir İli,  Karşıyaka Belediyesi Güneş Tarlası



İzmir İli,  Karşıyaka Belediyesi Güneş Tarlası



2.  Rüzgâr Enerjisi
 Hareket halindeki havanın, rüzgar parklarında kinetik

enerjiye dönüşümüdür. Dev kuleler üzerine monte

edilen rüzgar çarklarının rotor (döner) kanatları

yardımıyla rüzgar enerjisi, elektrik enerjisine

çevrilmektedir. Rüzgar türbinlerinde, hareket

şeklinde bulunan hava, kanatları döndürdüğünde,

kanatların bağlı olduğu mil, jeneratörü çalıştırır. Bu

gün Almanya rüzgar enerjisi üretiminde Dünyada ilk

sırayı almakta ve 2050’lerde Almanya da üretilen

enerjinin %50’lik bölümü yenilenebilir enerji

kaynaklarından sağlanacağı ön görülmektedir.



İzmir İli, Çeşme İlçesinde Rüzgâr Enerjisi Santral Parkları



3. Hidroelektrik (Su) Enerji
 Suyun potansiyel gücü kullanılarak enerji elde

edilmesi, Çin de M.Ö. 300’ lü yıllarında ve değirmen

çarklarının su gücüyle çevrilmesi temeline

dayanmaktadır. Yaklaşık yüz yıldır da suyun

türbinleri döndürerek, türbinlere bağlı jeneratörlerin

elektrik üretiminde kullanımıdır. Dünya elektrik

üretiminin beşte biri bu yolla kazanılmaktadır ve

suda saklı olan gizilgüç devinimi bu yolla

yenilenebilir enerji olarak kullanılmaktadır.



Kırşehir ili, Hirfanlı Baraj Gölü ve hidroelektrik 

Santralı (Y.Y.1953-1959)



4. Jeotermal Enerji
 Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde var olan ısının

sıcak su, buhar ve gaz şeklindeki dönüşümüdür.
Yerin derinliklerinde 150 0C nin üzerindeki
sıcaklıklarda bulunan su buharları, taşıyıcı borular
kullanılarak elektrik üretimi için jeotermal enerji
santrallerinin türbinlerini harekete geçirme işlevidir.
Jeotermal enerjilerde patlama, yangın, zehirlenme
vb. risk yoktur. Jeotermal enerji, elektrik enerjisi
üretimi, merkezi ısıtma, soğutma, termal kullanım,
mineral su vb. değişik amaçlı kullanılmaktadır.İşlevini
tamamlayan jeotermalin yerin derinliklerine tekrar
gönderilmesi (reenjeksiyon) çevre kirliliği yönünden
zorunludur.



İzmir İli, Seferihisar İlçesinde Jeotermal Isıtma Tesisleri



5. Biokütle Enerji
 Biokütle kaynakları, odun, gübre, her türlü biyolojik

atıklar yada hayvansal ve bitkisel maddelerdir.

Biokütle enerji teknolojisi bağlamında, odun (enerji

ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (kolza,

soya, aspir, ayçiçeği, vb.), karbon hidratlı bitkiler

(patates, buğday, mısır), elyaf bitkileri (keten,

kenevir, sorgum) ile kentsel ve endüstriyel atıklar

algılanır.



 Biokütlelerden fiziksel süreçler (boyut küçültme ,
kırma ve öğütme, kurutma, ekstraksiyon, filtrasyon ve
biriketleme vb) dönüşüm süreçleri olan biyokimyasal
ve termokimyasal yollarla biyogaz, hidrojen,
biyoetanol, gaz yakıt, biyokömür,
biyomotorin_biyodizel vb. biyo yakıtlar üretilmektedir.
Biokütlenin temel kimyası organik karbondur ve buda
bakterilerle parçalanarakmetan (CH4) gazına dönüşür.
Biyolojik kaynaklardan elde edilen katı, sıvı ve gaz
şeklindeki yakıtlar, araç yakıtı, ısıtma yakıtı ve elektrik
üretiminde kullanılmaktadır.





SONUÇ



 Küresel ısınma, her geçen gün olumsuzluğunu

arttırarak varlığını koruyabilmektedir. Var olan

olumsuzlukların önüne geçebilmek ve kentlerimizin

geleceğini sağlıklı ve yaşanabilir şekilde

sürdürebilmek için, çevre dostu enerjiler olan

yenilenebilir enerji kullanımını yoğunlaştırmak ve

bununla ilgili yeni teknolojiler üretmek yanında

kentsel yerleşimlerde çevrenin iklimsel özellikleri,

yeryüzü şekilleri ve konumu, yeşil doku çeşitliliği ve

yoğunluğu vb temel alınmalı ve bir parçası

olduğumuz ekosistemin dinamik ve bütünselliği asla

unutulmamalıdır.



 Kentlerde CO2 emisyonunun veya egzoz gazı salınımının
düşürülmesi bağlamında, toplu taşımacılıkta raylı sistemlerin
kullanımı, kentsel yeşil kuşaklar temelinde kent ormancılığının
giderek arttırılması, kent çevresindeki taş ocaklarının, moloz
atık alanlarının yanında, baraj, gölet, dere ve yan dere
havzalarının bitkilendirilmesi, yeni rekreasyon alanlarının
yaratılması, doğal yaşam parklarının yoğunlaştırılmasına koşut
olarak, çevrenin sürekli ve sürdürebilirliliği temelinde, yerleşik
sistemde yaşayan insanların, kent yerel yöneticilerinin,
akademisyenler ile teknik ve sosyal görevlilerin gerek yerel ve
gerekse küresel bağlamda doğru ve akılcı düşünce üretmeleri
ve bu bağlamda da çevreleri ile barışık yaşamaları için
çevrelerine ekolojik yaklaşmaları, ekosistemdeki dengeleri
korumaları, çevrelerine karşı olan ahlaki sorumluluk ve
görevlerini yerine getirmeleri ile mümkün olabileceği
söylenebilir.



Beni Sabırla Dinleme 

Nezaketi Gösterdiğiniz İçin 

Hepinize İçtenlikle Saygılar 

ve Yürekten Teşekkürler…
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