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IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) 
 

IEA’nın Haziran 2022 raporu 
- Pandemi sonrasında enerji fiyatlarındaki artışın şiddetli etkilerini ele aldı. 

   → Enerji verimliliğinin hayati rolünü anlatır. 
 

AB (Avrupa Birliği) için enerji verimliliği 

 → Enerji ve iklim politikasının en önemli bileşenidir. 

 → Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için enerji verimliliği hedeflerini artırır. 
 

Enerji verimliliğini artırmak 
- Ülkelerin enerji güvenliğini sağlamaları ve 

- Sera gazlarını azaltmalarıyla mümkündür. 
 

Türkiye’de nüfus ve refah düzeyindeki artışa bağlı olarak 

  →Enerji tüketim miktarı ve 
      → Ülkenin enerji ihtiyacında dışa bağımlılığı artmaktadır.  
 

Eurostat (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi)’nin verilerine göre 

 - Enerjide dışa bağımlılıkta  
    Türkiye → 36 Avrupa ülkesi içinde 9. Sıradadır. 

                   → Kullandığı enerjinin %71’ini ithal etmektedir.  
 

Elektriğin üretiminde, iletiminde ve dağıtım süreçlerinde  

- Enerji verimliliğinin gözetilmesi  
 (kaçak ve kayıpların azaltılması, alt yapının yenilenmesi …) 

- Enerjinin etkili ve yeterli kullanılması 

   → Atmosfere salınan emisyonlarda azalmaya sebep olmaktadır. 
          
 

Binalardaki enerji verimliliğinin artırılmasında  

Enerjinin talep tarafındaki iyileştirilmesine örnekler:  
 

- Alan ısıtma ve soğutmadaki enerji verimliliğinin iyileştirilmesi 

- Elektrikli ev aletlerinde A sınıfı ve üstü ekipmanların kullanılması 

- Gereksiz aydınlatmanın önlenmesi ve 
- Uzun ömürlü verimliliği yüksek lambaların tercih edilmesi 

- Buzdolabının ısı kaynaklarından uzak bir yere konulması 

- Klimanın mevsimine uygun sıcaklık ve fan hızında çalıştırılması… 
 

15. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER 
 
 

KENTLER 
 

-Yeniliklerin, nüfusun ve medeniyetin merkezidir. 

- Çevre üzerine oldukça önemli etkileri vardır.  
- İklim değişikliğine neden olan insan faaliyetlerine kaynaklık eder. 
 

- Bugün yaklaşık 3.9 milyar insan kentlerde yaşamaktadır. 
- Kentlerin toplam yüzölçümü yeryüzünün sadece % 2’sini kaplamaktadır.  

  →Buna karşın kentler 

     -Barındırdıkları nüfus, üretim ve tüketim faaliyetleriyle 

         → Sosyal ve ekonomik hayatın merkezi konumundadır.  
 

Günümüzde dünya enerji tüketiminin % 60 ila % 80’i kentlerdedir. 

- İklim değişikliğinin başlıca sorumlusu olan karbondioksit salımlarının  

    → % 75’i kentlerde gerçekleştirilen etkinliklerden kaynaklanır. 
 

Dünyanın en büyük 40 kenti 

   → Gezegenin fosil yakıt kaynaklı CO2 salımlarının üçte birinden sorumludur.    
   → Kentler iklim değişikliğiyle mücadelede büyük bir önem taşımaktadır.  
 

Bu nedenle  

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın 11.’si olan    
 - “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Amacı” 

    → Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve  

       → Sürdürülebilir kılınmasını işaret etmektedir.  
 

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 
 

IPCC iklim değişikliğinin nedeninin 

  - İnsan faaliyetleri olduğunu 
  - Bu faaliyetlerin özellikle kentlerde yoğunlaştığını belirtir. 
 

 

Kentler  

Bir yandan insanların etkinlikleri ile iklim değişikliğine neden olurken 

- İklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan da  
       → En çok etkilenen yaşam birimleridir. 

Bir diğer yandan sorunların çözümünde anahtardır.  
 

 

Sıcaklıklardaki artış 

-Su ve vektör kaynaklı hastalıkların kolayca yayılması açısından 
   → Uygun ortamı oluşturur. 
 

Bu çerçevede iklim değişikliğinin kentlerde neden olduğu bir diğer sorun 

  → Kuraklık ve su kıtlığıdır. 
 

- Kar ve buzullardaki hızlı eriyiş 
- Kurak mevsimlerin süresinin uzaması ve 

- Artan sıcaklıklar sonucunda  

   → Buharlaşma oranları yükselmekte 
      → Kentlerin kullanılabilir su kaynakları tükenmekte ve  

        →Artan hava sıcaklıkları su tüketimini artırmaktadır.  
 

Bu durum 

- Hızla yükselen kentli nüfus etkisi ve  

- Kirlenen yeraltı ve yerüstü su varlığının azalmasına 
    → Su kıtlığı yaşanmasına yol açmaktadır.  
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İklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı hava olayları ve afetler  

- Kentlerde önemli kayıp ve hasarlara neden olmaktadır.  
 

İklim ile ilişkili aşırı hava olayları arasında  
-Şiddetli/aşırı yağışlarla yetersiz alt yapının birleşimiyle oluşan kentsel seller 

  → En yaygın olarak görülen ve en fazla can kaybına neden olan afet türüdür.  
 

İklim değişikliğinin neden olduğu bir diğer tehdit 

   → Aniden başlayan ve hızla yayılarak kontrolden çıkan yangınlardır.  
 

Yangınlar → Kent ve kent civarında yaşam alanlarını tehlikeye sokmaktadır.  
 

Kentlerde iklim değişikliği ile mücadele için  
→Toplumun, karbon ayak izinin azaltılması konusunda bilinçlendirilmesi ve 

→ İklim değişikliğine bağlı afet risklerine karşı hazırlanması gerekmektedir.  

→ Uygarlık sınavı denen iklim değişikliğine karşı eğitimlere önem verilmelidir.  
 

16. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEŞİL ÇATILAR 
 

YEŞİL ÇATI NEDİR?  
 

Son yıllarda şehirleri daha sürdürülebilir ve  

  - İklim değişikliğine karşı daha direngen hale getirmek için 

     → Küresel bir hareket ortaya çıktı.  
 

Şehirler → Daha fazla park ve yeşil alan oluşturuyor 
                   - Araçlara ve diğer kirlilik biçimlerine sınırlar koyuyor ve 

                    - Binalar için enerji verimliliği önlemleri alıyor.  
 

 

-Kentlerde geniş alanları kaplayan binaların 

  → Çatılarından, hatta duvarlarından yararlanmaya çalışılmaktadır. 
 

Yeşil Çatıların Başlıca Çevresel İşlev ve Yararları 
 

 

1. Kentin Havasını Soğuturlar:  
 

- Asfalt yollar ve beton binalar güneş ışığını emer ve ısı enerjisi yayar. 

- Araç egzozları ve klimalar ek ısı üretir.  

    → Buna “kentsel ısı adası etkisi” denir. 
    → Şehirler, onları çevreleyen kırsal alanlardan birkaç derece daha sıcaktır.  
 

İklim değişikliği şiddetlendikçe→ Kentsel ısı adası etkisi ölümcül olabilir. 

- Yeşil çatılar bu afetsel etkiyi azaltabilir. 

- Şehirleri iklime daha dayanıklı – direngen hale getirebilir ve 
- Riski en yüksek olan insanları koruyabilir.  
 

Bunu (Yeşil çatılar) koyu renkli yüzeyleri güneş ışığını yansıtan 

    → Parlak bitki örtüsü ile değiştirerek yaparlar.  
 

Bitkiler ayrıca atmosfere nem saldıklarında 

-Şehirleri soğutan 

 → Evapotranspirasyon (buharlaşma-terleme) adı verilen bir süreçten geçerler.  

 

2. Enerji ve Sağlık Bakım Maliyetlerini Azaltırlar:  
 

Yeşil çatıların serinletici etkileri enerji maliyetini azaltabilir. 

- Bu da soğutma (klima) gereksinimini azaltır.  
 

Yeşil çatılar yalıtımı iyileştirdiği için 

  → Soğuk aylarda binalarda ısı tutulmasını da artırabilir.  
 

Sonuç olarak yeşil çatılar binaların enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. 

- Enerji kullanımı azaldıkça 
   →Atmosfere sera gazı ve diğer kirleticiler daha az salınır. 

       →Karbon ayak izini azaltabilir.  
 

3. Kentsel Selleri Önlerler:  
 
 

Kuvvetli yağışlarda şehirler sel baskınına karşı drenaj sistemlerine güvenir. 

- Kanalizasyonlar ve boru hatları tıkanırsa şehir sular altında kalır. 
 

4. Suyu Süzerler:  
 

Kirlilik drenaj sistemleriyle ilgili başka bir sorundur.  
 

- Yağmur yağdığında yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynaklarını kirletir. 
 

Yeşil çatılardaki bitkilerse  
    → Yağmur suyunu filtreler - zararlı toksinleri uzaklaştırır ve 

               →  İçme suyunun kirlenme riskini azaltır.  
 

5. Gıda Güvenliğini Geliştirirler:  
 

Çatı çiftçiliği giderek daha popüler hâle geliyor.  

Çatı çiftliklerini uygulamak→ Az bakım gerektiren yeşil çatılardan daha zordur. 
                                              →Ancak birçok yararı vardır.  
 

Çatı çiftlikleri ile sürekli bir ürün arzı sağlayarak  
  → Bir şehrin hem gıda ihtiyacını hem de gıda güvenliğini destekleyebilir.  
 

Genel gıda üretim sisteminde  
-Bölgeler ve ülkeler arasında ya da uluslararası taşınmalarda soğutma sistemi 

  → Büyük oranda sera gazı salımları oluşturur. 

      → Çatı çiftliklerinde ise soğutulmaya gerek yoktur. 
           →  Bu da tükettiğimiz gıdaların karbon ayak izini azaltır.  
 

6. Sosyal Uyum ve Savunuculuğu Sağlarlar:  

Yeşil çatılar bitki örtüsüne erişimi olmayan şehirliler için hoş bir rahatlamadır. 
-Yeşilliklere yakın olmanın → Sayısız psikolojik ve fizyolojik yararı vardır.  

- Yeşil çatılar aynı zamanda insanları çatılarında sosyalleşmeye teşvik eder. 

    → İlk olarak, komşuların birbirini tanımasını sağlar.  
    → İkincisi aşırı hava olayları sırasında insanlar dayanışma içinde olur.  
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17. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIMA ETKİSİ 
 

Öngörülen İklim Değişikliğinin Etkileri  

-İklim değişikliğinin tarımsal ürün ve karasal gıda üretimi üzerindeki 

  → Olumsuz etkileri olumlu etkilerinden daha açık ve yaygındır.  
 
 

 

 

Pozitif etkiler → Bazı yüksek enlem bölgelerinde belirgindir.  
 

Aşırı iklim olayları sonrasında anahtar üretim bölgelerinde 

 → Hızlı gıda ve tahıl fiyatı artışları gerçekleşir. 
 

 Aşırı iklim olaylarının bazıları 

  → İnsan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin ve 

  → Onun en önemli göstergesi olan küresel ısınmanın bir sonucudur. 
 

 İklimsel eğilimler hem tatlı su hem de deniz ortamlarında hasat edilen  

  - Su türlerinin bolluk ve dağılış desenleri ile  
  - Dünyanın farklı bölgelerindeki su kültürü üretim sistemlerini etkilemektedir.  
 

Tüm bu etkiler bazı gelişmekte olan tropikal ülkelerde 

 →Besin ve gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkileri devam edecektir. 
 → Bazı bölgelerdeyse daha uygun koşullar ortaya çıkabilecektir.  
 

 

2000’li yıllardan beri  

- Gerçekleştirilmiş olan çalışmalardan elde edilen bulgulara göre 

- İklimdeki ve CO2 birikimlerindeki değişiklikler 

  → Tarımsal üretim açısından önemli ve istilacı türlerin dağılışını etkileyecek 

     → Rekabet artışına yol açacaktır.  
 

CO2 gübrelemesi: Sanayi Devrimi’nden beri atmosferdeki birikimi hızla 

artmakta olan fazla CO2’nin neden olduğu fotosentez oranındaki artıştır. 
 

Atmosferdeki artan CO2 birikimi (CO2 gübrelemesi)  

→Bazı herbisitlerin etkisinde azalmaya neden olabilecektir.  
   (Herbisit: Yabani ya da yabancı ot ilaçları, kimyasalları) 

 

İklim Değişikliği Koşullarında  

C3 ve C4 Bitkilerinin CO2 Gübrelemesine Farklı Yanıtları  
 

Farklı bitki türlerinin farklı karbon asimilasyonu (özümleme) vardır.  
 

Günümüzde tüm karasal bitkilerin  

- Yaklaşık % 95'ini içeren çoğu fotosentetik (fototrof) organizma 

   → Calvin Döngüsü adı verilen biyokimyasal bir yolla karbonu sabitler.  
 

Calvin Döngüsü 

- Organizmaların (özellikle bitkiler ve alglerin ) 
  → Havadaki CO2'den enerji ve yiyecek oluşturduğu süreçtir.  

  → Genellikle fotosentezin bir parçasıdır ve 

  → Ototroflar (örneğin yeşil bitkiler) için ana besin kaynağıdır.  
 

Calvin döngüsünün ilk adımı 
- 3 karbon atomu içeren kararlı bir ara bileşik üretimini içerir.  

  → Bu nedenle, bu işleme C3 fotosentezi ve bu şekilde metabolize olan  

   Buğday, pirinç, pamuk, soya fasulyesi, şeker pancarı ve patatesler vb. bitkilere  
     → C3 bitkileri denir.  
 

Bazı bitkiler de 

Mısır, şeker kamışı gibi 4 karbonlu bileşik üreterek fotosentetik işleme başlar.  
  - Aslında mısır ve şeker kamışı→ Birer ot türüdür. 

→ Bu tip bitkilere C4 bitkileri denir.  
 

C4 bitkileri CO2 artışlarına C3 bitkilerine göre daha az tepki verir.  

-Bu nedenle CO2 gübrelemesinin  
   → C3 bitkilerinin büyüme hızı üzerinde önemli bir etkisi olabilirken 

   → C4 bitkileri üzerinde büyük bir etkisinin olması beklenmemektedir.  

 
En yüksek gübreleme yanıtları yumrulu ürünlerde gözlenir. 

 (havuç, patates, turp, şeker pancarı, pancar, tatlı patates, soğan ve zencefil) 

- Bunlar yer altındaki organlarında  

   →Fazla karbonhidrat depolama açısından önemli kapasiteye sahiptir. 

 

18. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI VE 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
 

Sürdürülebilir kalkınma 
- İnsan ile doğa arasında denge kurarak 

- Doğal kaynakları tüketmeden 

- Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde 
  → Bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlamadır. 
 

 Sürdürülebilirlik → Tarım, ormanlar ve balıkçılık gibi  

                               → Yenilenebilir kaynaklar konusunda ortaya çıkmıştır. 
 

Sürdürülebilir kalkınma  

   → Çevresel, toplumsal ve ekonomik boyutları olan bir kavramdır.  
 

İnsanlık kaynakların paylaşımı için iki dünya savaşı yaşadı. 
- Bir yandan DDT gibi tarım ilaçlarıyla çevreye ve insan sağlığına 

- Diğer yandan nükleer silahlarla yeryüzünün tamamına zarar verdi. 

  → Bu zararların 1960’lı yıllarda farkına varıldı. 
 

Çevre sorunlarına konusunda iş birliğine yönelik ilk kapsamlı düzenlemeler  

→ 1970’li yıllarda uluslararası boyuta ulaşmaya başlamıştır.  
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1972’de Stockholm‘de gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansı’nda 

- Sosyo ekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan 

    →  Birçok ülke “çevre” konusunda ilk defa bir araya geldiler. 
    →  BM İnsan Çevresi Bildirisi kabul edilmiştir.  
 

Büyümenin Sınırları Raporu yine aynı yıl yayımlandı. 

- Ekonomik ve teknolojik büyümenin aynı şekilde devamı halinde  

  →100 yıl sonra (2072’de) dünya kaynaklarının yetmeyebileceğini belirtildi. 
        → Sistemsel bir çöküş yaşanabileceği uyarısında bulunmuştur.  

 

1983’de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından  
     → Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu kurulmuştur.  
 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez 
- 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan    

  → Brundtland (Ortak Geleceğimiz) Raporu’nda tanımlanmıştır. 

 “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama  
   yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” 

 

1992 Rio Konferansı’nda  
- 178'den fazla ülke, insan yaşamını iyileştirmek, çevreyi korumak ve  

- Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere 

- Küresel bir ortaklık kurmak için  
    → Kapsamlı bir eylem planı olan GÜNDEM 21'i kabul etmiştir.  

 

GÜNDEM 21’de  
- Sürdürülebilir kalkınma için üretim ve tüketim alışkanlıklarının 

   → Değişmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.  
 

2000 yılında toplanan Bin Yıl Zirvesi’nde ilan edilen 

 BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin temel amacı  
   → Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak olmuştur.  

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında (BM SKA)  
-Gezegenin ve tüm canlıların sağlıklı bir şekilde 

  → Varlıklarını sürdürebilecekleri bir sistemin oluşturulması vardır. 
 

 
Şekil 16. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları  
 

Sürdürülebilir kalkınma 

- Sosyoekonomik gelişmeyi sağlarken  
→İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefler. 
 

Bu nedenle sürdürülebilirliğin çevre, toplum ve ekonomi boyutu 

 → Birbiriyle iç içe geçen bir yapıya sahiptir. 
 → Sürdürülebilir kalkınma için her boyutta iyileşme ve gelişme olmalıdır. 
 

Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu 8, 9, 10 ve 12 numaralı amaçları kapsar. 

- Ekonomik büyüme, verimlilik, üretim süreçleri ve yatırım ile ilgilidir.  
 

Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 ve 16 numaraları… 

- Toplumsal değerler, ilişkiler ve kurumların geleceğe yönelik devamlılığı … 
 

Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu 6, 13, 14 ve 15 numaralı amaçları kapsar  

-Doğal kaynakların, biyoçeşitliliğin korunması ve doğal yaşamın sürmesi … 
 

 Üretim ve tüketim sonucu oluşan atık ve kirliliğinin önlenmemesi 
 - Önleyici tedbirlerin alınmaması 

   → Sürdürülebilir bir yaşamı tehlikeye atmaktadır.  
 

Bu nedenle Amaçlar 

→Doğal kaynakların ekosistemlere zarar vermeden kullanılmasını işaret eder. 
 

Neredeyse tüm amaçların önünde büyük bir engel olan İklim Eylemi Amacı 

- İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığı ve uyumu işler. 
 

Türkiye’de iklim eylemi Paris Anlaşması’nın onaylanması ve 
 - 2053 net sıfır hedefinin belirlenmesi ile önemli bir ivme kazanmıştır.  
 

Türkiye’nin iklim politikasının önemli konu başlıkları: 

- İklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltımına yönelik politikalar 

- İklim kanunun tasarlanması 
- Ulusal Katkı Beyanının (NDC) güncellenmesi 

- 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi için Uzun Vadeli Stratejinin hazırlanması 

- Yeşil organize sanayi ve yeşil endüstri bölgelerinin yaygınlaştırılması 
- İklim yatırımlarını kolaylaştırmak ve yönlendirmek için Ulusal İklim Stratejisinin 

  Ulusal Yeşil Taksonominin ve yeşil finansal araçların oluşturulması ve  

- Emisyon Ticaret Sisteminin hazırlanması… 
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