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Artık Sadece Bir Renk Değildir…

O bir bilimdir…

O bir sanattır…

O bir kültürdür…

O bir yaşam biçimidir…

Hangi kavramın başına gelirse o kavramı farklı bir anlama dönüştürür…



YEŞİL metaforunun altında yatan temel kavaram ise

EKOLOJİ dir. Ekolojinin bütüncül bir yaklaşımla ortaya
koyduğu analayış ise SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK dir.

• Ekoloji kent ölçeğinde ele alındığında ise; doğayla 
bütünleşme çabasına çift yönlü; tümdengelim ve tüme 
varım yöntemlerle akılcı çözümler üretme konusunda, 
insanlık için yeniden keşfedilen bir kavram olmuştur. 

• Geleceğin kent anlayışını yaratmak üzere ise; yeşil şehirler 
(eko- kentler) yeni bir fikir olarak öne sürülmüştür. 

• Eko kentler sayesinde, kentlerin giderek artan nüfusu 
kontrollü bir sistemle koordine edilebilecek,

• Günümüzde dünya yüzölçümünde ortalama %2 kadar 
alana sahip olmasına karşın dünya enerjisinin ortalama 
%70 ini harcayan kentler, kendi temiz enerjisini kendi 
üreten yapılara dönüştürülebilecektir. 



 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 %70'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



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞI ve TOPLUM

•“.. varlıgını sürdürebilecek 
bir toplumun 
özelliklerinden biri, 
sürdürülebilir bir sorun 
çözme
sistemine sahip 
olmasıdır.”

Joseph A. Tainter
Antropolog ve Tarihçi 



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





Bu gün dünyada yeşil kent denilince daha çok karbon (sera gazı) 
salımını düşüren kentler akla gelmektedir.





Kaynayan Kurbağa Sendromu



Karbon Ayak İzi Nedir?

• Her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya 
satın aldığı her türlü ürün neticesinde 
atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon 
miktarını anlatmak üzere kullanılan bir 
terimdir. 

• Başka bir ifadeyle, aldığımız her ürün veya 
gerçekleştirdiğimiz her faaliyet için gerekli olan 
enerjinin üretilmesi sırasında atmosfere salınan 
karbon gazı toplamını ifade etmektedir.

Karbon Ayak 
İzini Düşür !

Zaman



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.



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..



Küresel Isınma Sorunlar Ağı
Küresel 
Isınma 



Karbon ayak izi çalışması aslında kentler için yeni bir 
enerji kullanım kültürünün geliştirilmesi anlamına 
gelmektedir. 

• Karbon ayak izi özellikle fosil yakıtlardan 
elde edilen enerjiye dayalı bir tanım olduğu 
için karbon ayak izinin azaltılması aynı 
zamanda enerji tüketiminin azaltılması veya 
optimizasyonu anlamına gelmektedir. 

• Bu da şehirler için önemli olan enerji 
maliyetlerini azaltan döngüyü başlatacak 
bir önlemler paketiyle mümkün olabilir. 



Washington Üniversitesi Atmosfer Bilimleri Profesörü David Battisti, 
tehlikenin gıda açısından daha da büyük olduğunu söylüyor.

• «Hava sıcaklıklarının küresel gıda üretimi 
üzerinde yaratacağı stres muazzam 
boyutlarda olacak; üstelik artan sıcaklıkların 
su kaynakları üzerinde yaratacağı baskılar bu 
denkleme dahil değil.»

• Ülkemiz ekonomisinde tarım ve hayvancılığın 
payının büyük olması durumu daha da 
ciddileştiriyor.

• Türkiye’nin küresel iklim değişikliğine katkısını 
ölçmeye ve bu doğrultuda politikalar 
geliştirmeye olan ihtiyaç artıyor.



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



Havadaki CO2 ‘ye  Bağlı Olarak Polen Miktarındaki Artışı





Sera gazlarını kontrol etmenin ve azaltmanın Türkiye ekonomisine büyük 
mali yükler getireceği iddiası:

• Türkiye’nin küresel iklim değişikliğine olumsuz katkısının 
çok az olduğu şeklindeki düşünce ile beraber gelişti. İklim 
değişikliğiyle mücadelede özellikle Kyoto Protokolü’ne 
taraf olmanın getireceği mali yük üzerine çokça 
spekülasyon yapıldı.

• Ancak yeni araştırmalar ve bilimsel bulgular ışığında 
Türkiye’nin küresel iklim değişikliğine katkısını ölçmeye, 
sorumluluğunu üstlenmesini sağlamaya ve bu doğrultuda 
politikalar geliştirmeye olan ihtiyaç artıyor.

• Amerikan Sayım Bürosu’nun (US Census Burenau) yaptığı 
nüfus projeksiyonlarına dayanarak 2020 yılında Türkiye 
nüfusunun yaklaşık 80 milyon olacağı öngörülüyor. Bu da 
kişi başı 7.5 tonluk bir CO2 emisyona denk düşüyor. 

• İklim değişikliği ile mücadelenin en önemli ayaklarından 
biri olan sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda 
Türkiye, Kyoto Protokolü’nün 2015 sonrası dönemine 
emisyon azaltma hedefini belirlemesi gerekiyor.



Türkiye İçin Emisyon Senaryosu



Üç Büyükşehir’e Ait Karbon Ayak İzi ???

İstanbul (2010)

Toplam: 43,826,098 ton e-CO2
Kişi Başı: 3.1 ton e-CO2

Antalya (2012)

Toplam: 8,821, 979 ton e-CO2
Kişi Başı: 4.2 ton e-CO2

Eskişehir (2012)

Toplam: 4, 427, 895 ton CO2
Kişi Başı: 6.7 ton CO2





Karbon Ayak İzi Çalışmalarında Eskişehir 
Örneği



İmza atan toplam belediye sayısı: 5328

ESKİŞEHİR



 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.

METODOLOJİ



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)



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.



REC Türkiye-ICLEI CCP-İklim Dostu 
Kentler Kampanyası

• REC Türkiye-ICLEI CCP-İklim Dostu Kentler Kampanyası

• Proje; kentlerden kaynaklanan sera gazı salımlarının hesaplanması ve bu salımların belirli hedefler doğrultusunda azaltılması konusunda yerel yönetimlerde 
kapasite arttırımını amaçlamaktadır. İklim Dostu Kentler ICLEI-CCP) Kampanyası kapsamında kentlerde daha az karbon salımı için önerilen 5 temel adım;

• ADIM:1 KENTİMİZ NE KADAR SERA GAZI ÜRETİYOR?

• Kente ait sera gazı envanterinin ve artış tahminlerinin yapılması

• ADIM:2 NE KADAR AZALTABİLİRİZ?

• Sera gazı salımları için azaltım hedefinin belirlenmesi

• ADIM:3 AZALTIM İÇİN KENTİMİZDE NELER YAPABİLİRİZ?

• Azaltım için uygulanacak önlemlerin belirlenmesi

• ADIM:4 UYGULAMA

• Azaltım için politika ve önlemlerin uygulanması

• ADIM.5 NE KADAR AZALTTIK?

• Çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi



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.



Kentlerin İklim Değişikliğinden Zarar 
Görebilirliğinin Belirlenmesi ve Uyum
• Kentlerdeki birbirleri ile 

ilişki içerisindeki 
sistemlerin iklim 
değişikliğinin etkileri ile baş 
edebilme dereceleri ve 
uyum kapasitelerinin 
belirlenmesi, bugün ve 
gelecekte varlıklarını 
sürdürebilmeleri açısından 
büyük önem taşımaktadır. 



Kentlerin İklim Değişikliğinden Zarar Görebilirliğinin 
Belirlenmesi: Ankara Örneği

(Çobanyılmaz ve Yüksel 2013)



Yeşil Şehirler



Sabrınız İçin Teşekkür Ederim..


