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On sekizinci yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen sanayi 
devrimiyle beraber kırsalda başlayan ekonomik yeter-
sizlik, kentlerde insan gücüne olan ihtiyacın artması, 
tarımda makineleşme gibi sebepler kentlere göçün 
artmasına sebep olmuştur. Nüfus artışıyla beraber, 
teknolojideki gelişimler de enerji gereksiniminin 
giderek artmasına yol açmıştır. Bu süreçte enerji sağ-
lamada kullanılan fosil yakıtlar karbondioksit salınımı, 
sera gazı etkisi ve kaynakların bilinçsiz kullanımıyla 
ortaya çıkan zararlar gibi bir takım çevresel sorunları 
beraberinde getirmiştir.

1.1. Temel Kavramlar ve Tanımları
Çalışmanın bu bölümünde söz konusu çevresel et-
kilerin daha iyi anlaşılabilmesi adına temel tanım ve 
terminolojilere yer verilmiştir. 

1.1.1. Ekoloji
Ekoloji, organizmaların birbirleriyle ve çevreyle etkile-
şimlerini ve organizmaların aracılık ettiği maddenin, 
enerjinin ve bilginin dönüşümlerini inceleyen bilim 
dalıdır. İlk kez Alman biyolog ve filozof Ernest Haeckel 
tarafından 1866 yılında kullanılan ekoloji terimi Eski Yu-
nanca oikos “ev, yakın çevre”; logia “bilim” kelimelerinin 
birleşiminden türemiştir. Ekoloji bilimi geniş anlamıyla 
varoluşun çevresel koşullarının, organizmaların dış 
dünyayla ilişkilerinin çalışma alanıdır (Gültekin, 2009). 

Başka bir tanıma göre, “Ekoloji; insanı doğanın bir parçası 
kabul ederek, doğanın yapısının ve işleyişini araştıran 
bilim dalı” dır (Seymen, 1993).

Ekoloji biliminde ortaya konan yaklaşımlar zaman içe-
risinde gelişmiş ve çeşitlilik göstermiştir. On sekizinci 
yüzyıldan itibaren kullanılan indirgeyici (reductive)
yaklaşım tarzında problemleri parçalara bölerek çözme 
yoluna gidilmiştir. Günümüzde hâkim olan yaklaşım tarzı 
ise bütünsel (holistic) yaklaşımdır. Doğada her şeyin 
birbiri ile yakından ilişkili olduğu ve doğal problem-
leri parçalara ayırarak çözmenin bu iç içelik nedeniyle 
mümkün olmadığı görüşüyle ortaya konan bütünsel 
yaklaşım, ekolojik problemleri bir bütün olarak ele 
almakta ve çözmeye çalışmaktadır. Sanayi devrimiyle 
başlayıp, hızla artan ekolojik problemler, doğayı bir 
ilişkiler bütünü olarak ele alan bütüncül bir yaklaşım 
gerektirmektedir (Akgül, 2012).

1.1.2. Sera Etkisi ve Küresel Isınma
Öncelikli olarak “seralar”, tarımsal faaliyetler için kullanılan 
cam/plastik tavanları ve duvarları olan yapılardır. Güneş 
ışınlarının sera içerisindeki bitkileri ve havayı ısıtırken 
aynı zamanda ısının cam sayesinde içeride tutulması 
sebebiyle sera mekanları kışın da sıcaktır. Gündüz vakti, 
gün ışığı aldığı saatlerde ısınan seralar, geceleri de sıcak 
kalabilmektedir. 

1. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİ
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Atmosferi oluşturan karbondioksit ve benzer gazlar 
tıpkı seranın plastik/cam tavanı gibi davranmaktadır. 
Atmosferden yansıyan güneş ışınları gün boyunca 
yeryüzünü ısıtırken yeryüzü gece soğumakta ve gün 
içinde kazandığı ısıyı yeniden havaya bırakmaktadır. 
Ancak, atmosferdeki sera gazları tarafından bu ısının 
bir miktarı tutularak saklanmakta ve böylece dünyanın 
ortalama 15°C sıcaklıkta kalmasını sağlamaktadır. Sera 
gazlarının olmaması halinde dünya buzlarla kaplı yaşa-
namaz bir yer olurdu. Bu nedenle dünyadaki ısının uzaya 
kaçmasını engelleyen sera gazları dünyayı yaşanabilir 
bir duruma getirmektedir ve ısının tutulma olayına 
“sera etkisi” denilmektedir. (URL-1) (Şekil 1.1)

Şekil 1.1. Sera etkisi (URL-2) 

Teknik olarak, “sera etkisi” güneşten gelen kısa dalga-
boylu ışınların yeryüzüne çarptıktan sonra, atmosferde 
bulunan karbondioksitle birlikte metan, su buharı, azot 
oksit (nitrojen oksit) gibi sera gazları tarafından uzun 
dalgaboylu ısı ışınları halinde yeryüzüne geri yansıtılma-
sıdır. Bu durum yerkürenin ısınmasına neden olmaktadır. 
Meydana gelen yüksek orandaki bu ısınmalar ise küresel 
ısınmayı ve beraberinde iklim değişikliğine yol açacak 
bir zemin hazırlamaktadır. Fosil yakıtların kullanımı ile 
ortaya çıkan karbondioksit oluşumu da bu etkiyi hızla 
arttırmakta ve dünyanın geleceğini olumsuz yönde 
etkilemektedir.

Sera etkisiyle ortaya çıkan “küresel ısınma”, “atmosferin 
dünya yüzeyine yakın kısımlarında ortalama dünya 
sıcaklığının insan etkisiyle ya da doğal olarak artması” 

olarak tanımlanmaktadır. Dünya yüzeyindeki sıcaklık 
başlıca 4 faktörle belirlenmektedir (Aksay, 2005); 

• Dünyaya gelen güneş ışığı miktarı 
• Dünyadan yansıyan güneş ışığı miktarı 
• Atmosfer tarafından tutulan sıcaklık 
• Su buharının evaporasyon ve yoğunlaşma hali

Küresel ısınmanın boyutu; denizlerin yükselmesi, jeo-
lojik kayıtlar, buzulların hacmindeki azalma, göllerdeki 
su sıcaklığının yükselişi, matematiksel model çıktıları, 
güncel ölçüm verileri, aerosoller bilgi ve belgeleri 
üzerinden okunabilmektedir.

8 Ekim 2018’de Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası 
İklim Paneli’nin (IPCC-Intergovernmental Panel on 
Climate Change) açıkladığı rapora göre küresel ısınma, 
sanayi öncesi dönemin ortalama sıcaklık derecesine 
göre 1,5°C derecelik bir artışta durdurulamazsa bu 
ısınmanın sebep olacağı kriz geri döndürülemez bir 
sürece girecektir. Dünya Meteoroloji Örgütü 1880’den 
bu yana kayıtlara geçen en sıcak yılların yaşandığına 
dikkat çekmektedir (Şekil1.2). Bilim insanları, iklim 
değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korunmak için kar-
bon emisyonlarının derhal azaltılmaya başlanması 
gerektiğini de vurgulamaktadır. 

Şekil.1.2. Yıllara göre küresel sıcaklık artışı
(URL-3) 

Bunun yanısıra atmosfere sera gazı salmayı durdursak 
bile bugüne dek okyanuslarda depolanan ısı onlarca yıl 
boyunca salınmaya devam edecek bu durum yüksek 
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olasılıkla güçlü ısı dalgaları kuraklık ve selleri daha sık 
meydana getirecektir. Bu nedenle, tüm dünyada daha 
önce görülmemiş düzeyde acil önlemler alarak küre-
sel ısınmadaki artışın 1,5°C dereceyle sınırlandırılması 
gerekmektedir. (URL-4).

1.1.3.Karbon Ayak izi
Bir kuruluş ya da bireylerin doğrudan veya dolaylı olarak 
etrafa saçılmasına sebep olduğu karbon miktarını gös-
teren terim “karbon ayak izi” dir. Yaşadığı yer ve yaşam 
şekline göre her bir bireyin, karbon salınım miktarı farklı 
olmaktadır. Ulaşım şekline, tüketilen gıdaların türüne 
ve enerji kullanım türü ile miktarına göre her bir birey 
doğaya farklı bir karbon ayak izi bırakır. Otomobil kul-
lanırken harcanan benzin, ısınma için kullanılan enerji 
ve tüketilen gıdaların oluşum döngüsü gibi örneklerin 
her birinde belirli bir miktar karbondioksit salınımı 
olmaktadır (Şekil 1.3).

Şekil 1.3. Karbon ayak izi (URL-5)

Karbon ayak izinin oluşmasında en etkili faktörler şöyle 
sıralanabilir: 
• Tüketilen enerji: Fosil yakıt ve elektrik kullanımı, ulaşım, 

endüstriyel işlemler büyük oranda enerji tüketimine 
neden olmaktadır. 

• Sanayileşme: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
sanayileşme etkisi ile karbondioksit salınımı çok hızlı 
ve kontrolsüz olarak artmaya devam etmektedir. 

• Hayvancılık: Et tüketiminin artması sonucu besi 
hayvanlarının seri üretim yoluyla çoğaltılması at-
mosfere yüksek miktarda metan gazı salınımıyla 
sonuçlanmaktadır.

• Atık maddeler: Dünya’daki pek çok işlem ya da ak-
tivite sonucunda oluşan ve doğal yaşam kaynakları 
ile alanlarına da zarar vermekte olan atık madde 
miktarı oldukça yüksek seviyededir.

• İnsan faaliyetleri: Gündelik hayatta birçok işi hızlı ve 
verimli olarak uygulama amacıyla edinilen alışkanlıklar 
da karbon ayak izinin oluşmasına neden olmaktadır.

Akılda kalıcı bir örnek olarak ulaşımda yaratılan 
karbon ayak izi verilebilir. Şekil 1.4.’te görüleceği 
üzere, özel arabalar sadece CO2 salınımını arttırmakla 
kalmıyor kişi başına düşen alanda da önemli bir yer 
kaplamaktadır. 

Şekil 1.4. Ulaşım biçimlerinin karbon ayak izi (URL-6)

1.1.4. İklim Değişikliği 
Günümüzde iklim, insanlık tarihi boyunca hiç görül-
mediği bir biçimde değişmektedir ve bu değişimin hızı 
dünyadaki yaşamı tehdit etmektedir. Son zamanlarda 
gittikçe artan hava sıcaklıkları, karbondioksit oranı, 
buzulların erimesi, fırtınalar, kuraklık ve çölleşme net 
olarak iklim değişikliği gerçeğini ortaya koymaktadır 
(URL-7). Önlem alınmadığı takdirde gelecek nesiller 
zorlu iklim koşulları ve tatlı su problemi ile karşı karşıya 
kalacaktır ve dünyadaki hayatın devamı tehlikeye gi-
recektir. (Şekil 1.5.) Fosil yakıtlar atmosfere salınan sera 
gazlarıyla bu sorunu önemli ölçüde tetiklemektedir. 
Bu sorunun çözümü ise fosil yakıtlar yerine, yenilene-
bilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının tercih 
edilmesi ile mümkündür.
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Ekossistem Değerlendirme Birimi (MEA-Millennium 
Ecosystem Assessment) (2005) tarafından, habitat 
değişimi, iklim değişikliği, istilacı türler, aşırı kullanım 
ve kirlilik biyolojik çeşitlilik kaybına neden olan 5 ana 
faktör olarak verilmiştir. MEA (2005) ayrıca demografik, 
ekonomik, sosyo-politik, kültürel ve dini, bilimsel ve 
teknolojik faktörler olarak 5 ana başlıkta toplanabilecek 
faktörlerin de dolaylı olarak biyolojik çeşitlilik kaybına 
neden olduğunu açıklamaktadır. Aynı şekilde, MEA 
tarafından da iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik ve 
ekosistemler üzerindeki etkisinin giderek arttığı ifade 
edilmektedir (MEA, 2005). 

Yapılan çalışmalara göre insan faaliyetleri nedeniyle 
1900-2014 yılları arasında 468 omurgalı türünün nes-
linin tükendiği tespit edilmiştir. Bunların dağılımı 69 
memeli türü, 80 kuş türü, 24 sürüngen, 146 amfibi (iki 
yaşamlı) ve 158 balık türü şeklindedir. (Ceballos vd, 2015) 
İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri 
sadece türlerin yok olmasıyla sınırlı değildir. Sıcaklık 
artışları, yağış düzensizlikleri, aşırı hava olaylarındaki 
artışlar ve bunlara bağlı olarak buzulların erimesi ve 
deniz seviyelerinin yükselmesi gibi etkenlerin genetik 
seviyeden ekosistemlere hatta biyomlara (tropikal 
yağmur ormanları, savanlar, tundralar gibi büyük hayat 
zonları) kadar her düzeyde biyolojik çeşitliliği etkilemesi 
beklenmektedir. Bu etkilerin çoğunluğunun olumsuz 
olacağı değerlendirilmektedir (URL-11).

1.2. İklim Değişikliği ve Enerji Sorunları 
Bağlamında Çözüm Yaklaşımları 
1970’lerden bu yana çevresel problemlerin çözümüne 
ilişkin küresel çapta geliştirilen karar ve politikaların 
uygulanması için Avrupa Birliği ortak çevre politikaları 
oluşturmuştur. 1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen 
Birleşmiş Milletler İnsani Çevre Konferansı bu alanda 
AB’nin de harekete geçmesine altyapı oluşturmuştur 
ve 1973 yılında Avrupa komisyonu tarafından hazır-
lanan 1. Çevre Eylem Programı (Environment Action 
Programme, EAP) üye ülke temsilcileri tarafından kabul 
görerek topluluk bildirisi haline dönüştürülmüştür. En 
son 2013 yılında, 2020 yılına kadar Avrupa’nın çev-
resel politikalarına rehberlik yapacak 7. Çevre Eylem 
Programı kabul edilmiştir (URL-45). Bu programa göre, 
Avrupa’nın geleceği, artan enerji verimliliğine, düşük 

Şekil 1.5. İklim değişikliğinin etkileri (URL-8)

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli, insan faaliyet-
leri sebebiyle sera gazı emisyonlarında gözlemlenen 
artış, küresel iklim değişikliğinin ana nedeni olarak be-
lirtmektedir (URL-9). Öncelikli kömür olmak üzere tüm 
fosil yakıtların kullanımı, atmosferdeki karbondioksit 
miktarının artışındaki temel faktördür. Enerji kaynaklı 
sera gazı emisyonlarının %43’ü kömür kaynaklı iken, 
küresel ölçekte birincil enerji talebinin %27’si de kö-
mürden sağlanmaktadır. Sera gazı emisyonlarında %36 
ile petrol kömürden sonra ikinci sırada yer alırken, %20 
ile doğalgaz sıralamada üçüncüdür. Kömür, doğalgaza 
oranla üretilen bir birim enerji başına 1,7 kat CO2’i at-
mosfere salar. Sera gazı emisyonlarının insan kaynaklı 
nedenlerinin başında %56 ile fosil yakıt kullanılmasıyla 
ortaya çıkan karbondioksit gelmektedir. Ormansızlaşma 
ise %17’lik bir paya sahiptir (URL-10).

Ormansızlaşmanın önlenmesi ormanların kaybının 
önüne geçip gidişatı tersine çevirmek, bütün pozitif 
iklim enerji senaryolarının ana unsurlarından birisidir. 
Arazi kullanımı sonucu ortaya çıkan emisyonları dur-
durmayı hedefleyen etkin eylemlerin yürütülmediği 
bir durumda, iklim odaklı çözümlerin %90’ı aşan başarı 
ihtimali %35 oranına gerileyebilir.

Son yüzyılda yoğunlaşan insan faaliyetlerinden kaynaklı 
arazi kullanımı/arazi örtüsü değişimleri, su, hava ve 
toprak kirliliği, habitat parçalanması, arazi çölleşmesi, 
doğal olmayan türlerin kullanımının yaygınlaşması gibi 
etmenler biyolojik çeşitliliğin yok olmasını da küresel 
ölçekte ivmelendirmiştir (Gitay ve diğerleri, 2002). Binyıl 
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rununun da çözümüne katkıda bulunacaktır (European 
Commission, 2016:20) Buna bağlı olarak, sürdürülebilir 
kentsel ulaşım ve erişimin sağlanmasında, vatandaşların 
katılımı ve bu yönde seyahat davranışlarını değiştirmeleri 
konusunda teşvik büyük önem taşımaktadır.

Şekil 1.6. Yeşil Ulaşım (URL-12)

1.2.2. Yeşil Kentsel Alanlar
Arazi kullanımı, kentsel tasarım sürecinin bir parçası 
olarak şehirlerin fonksiyonlarını yerine getirebilecekleri 
şartları sunmaktadır. Yüksek yoğunluklu insan, yapı ve 
iş hacmiyle kompakt şehirler, toprak sızdırmazlığını, kişi 
başı taşıma talebini ve ısıtma-soğutma için enerji talep 
seviyelerini düşürerek karbon ayak izlerini azaltmaları 
gibi yüksek oranda fayda sunmaktadır. Dahası, kompakt 
kent modelleri, daha yüksek oranda bisiklet kullanımı, 
yürüyüş ve daha çok toplu taşıma imkânı sağlanmasına 
imkan vermektedir. Bununla birlikte, yaşanabilir bir 
kent için ön koşul olarak kompakt kalkınmanın yeterli 
yeşil kentsel alanlarla dengelenmesi gerekmektedir. 
Kentsel alanlar büyüdükçe ve nüfus yoğunluğu arttıkça, 
belediyeler yeşil alanlara olan ihtiyacı ihmal ederek bu 
alanları endüstriyel ve ticari büyüme veya daha fazla 
konut alanı için feda etmektedirler. Yeşil alanlar, sakin 
sokaklar ve rekreasyon alanları kent sakinlerinin refahı 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu 
alanların kentsel çevrede korunması ve geliştirilmesi aynı 
oranda önemli ve gereklidir (Berrini ve Bono, 2010: 17).

1.2.3. Çevresel Hava Kalitesi
Büyük oranda kentsel alanların ve bu alanlarda ger-
çekleştirilen kentsel faaliyetlerin sebep olduğu, ozon 

karbon ekonomisine ve doğal kaynakların işletilmesine 
bağlıdır (European Commission, 2016:7). Ayrıca Avrupa 
İklim Değişikliği Programı (European Climate Change 
Programme, ECCP) Kyoto protokolünü uygulamaya 
yönelik bir AB stratejisi belirlemek ve geliştirmek için 
2000 yılından beri yürürlüktedir.

Bu programların sonucunda alınan kararlara göre; 
1990 yılına kıyasla 2020 yılında %20, 2030 yılında ise 
en az %40 oranında sera gazı azaltma hedefi üzerin-
de anlaşmaya varılmıştır. Bu hedefleri yakalamak için 
yerel ve bölgesel hükümetlerin önlem almaları ve iyi 
bir örnek oluşturmaları gerekmektedir. Çünkü CO2

salımını azaltmak, enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji kaynakları için gerekli eylemlerin birçoğu yerel 
yönetimlerin yetkinliğine dayanmaktadır (European 
Commission, 2016:15). İklim değişikliğinin etkilerinin 
azaltılması ve uyumun sağlanması; yerel ulaşım, yeşil 
kentsel alanlar, çevresel hava kalitesi, atık üretimi ve 
yönetimi, enerji performansı göstergeleri çerçevesinde 
gerçekleştirilen eylemlerle yakından ilişkilidir.

1.2.1. Yeşil Ulaşım 
Verimli kentsel ulaşım, vatandaşların yaşam kalitesini 
ve ekonomik kalkınmanın temelini oluşturmaktadır 
(European Commission, 2011:14). Hava kalitesi ve akustik 
ortam kalitesi, enerji performansı (fosil enerji tüketimi) 
ve iklim değişikliği (CO2 üretimi) parametreleri ile de 
güçlü bir ilişkiye sahiptir.

Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency, 
EEA), kentsel ulaşımın, araçlarda kullanılan fosil yakıt-
lar kaynaklı, CO2 emisyonlarının %25’inden sorumlu 
olduğunu tahmin etmektedir. Bu bağlamda; yeni ve 
temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması (enerji 
verimliliği, alternatif yakıtlar), kentsel alanlarda bir yaya 
bölgesi geliştirilmesi ve araçla erişim bölgelerinin 
kısıtlanması gibi yöntemlerle yeşil bölgelerin yeniden 
tanımlanması, daha temiz ve daha yeşil yerleşim alan-
larının geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca toplu 
taşıma, yürüyüş ve bisiklet gibi özel araç kullanımına 
karşı üretilen alternatiflerin herkes için daha cazip ve 
güvenli hale getirilmesi ve vatandaşların ulaşım modları 
arasında kolaylıkla geçiş yapabilmesi ekonomik, çevresel 
ve sosyal açıdan pek çok probleme yol açan trafik so-
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tabakasının zarar görmesi ve sera gazlarındaki denge-
sizlik durumu hem insan sağlığını hem de gezegendeki 
tüm yaşamı tehlikeye atmaktadır. (Şekil 1.7) Montreal 
Protokolü ve Kyoto Protokolü gibi küresel sözleşmeler, 
atmosferin sağlığını tehlikeye atacak insan faaliyet-
lerini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Ancak bununla 
birlikte, daha fazla eyleme ihtiyaç duyulmaktadır. Bilim 
adamları, atmosferin yalıtım işlevini dengelemek ve 
küresel ısınmanın yıkıcı etkilerden kaçınmak için sera 
gazı emisyonlarında %80’lik bir azalma yapılmasının 
gerekliliğini vurgulamaktadır.

Şekil 1.7. Yapılı çevrelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle 
oluşan zararlı gazların çevresel etkileri(URL-13)

Canlıların kaliteli yaşam sürebilmeleri için temiz hava, 
hayati bir önem taşımaktadır. Kentsel çevredeki havanın 
kalitesini korumasına yönelik programlar sunmada da 
şehirler, oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle 
ısı ve enerji üretimi, karayolu taşımacılığı, tarım ve sa-
nayi ile ilgili olan ekonomik faaliyetler, birtakım hava 
kirletici maddelerin yayılmasına neden olmaktadır. Bu 
maddelerin insan sağlığı üzerine dolaylı ya da doğrudan 
etkileri olmaktadır. Dahası bu maddeler, ekosistemleri 
ve kültürel mirasları da negatif yönde etkilemektedir 
(O’ Toole ve diğerleri, 2016:25).

Avrupa’daki birçok kentte hava kalitesi geçtiğimiz 
yıllara kıyasla önemli ölçüde iyileşmiştir ve bu kısmen 
şehirlerde gerçekleştirilen yerel eylemlerden kaynak-
lanmaktadır (European Commission, 2016:32). Ancak 
Avrupa kentsel nüfusunun büyük bir yüzdesi hâlâ AB 
sınırının veya hedef değerlerin üstünde yoğunlaşmaya 

maruz kalmaktadır. Bu bağlamda; Aralık 2013’te Avrupa 
Komisyonu, 2030 yılına kadar sürecek, yeni hava kalitesi 
hedeflerini içeren ve altı ana kirletici için daha katı ulusal 
emisyon tavanlarına sahip Temiz Hava Politikası Paketini 
(Clean Air Policy Package) kabul etmiştir (European 
Commission, 2016:32).

1.2.4. Atık Üretimi ve Yönetimi
Yaşam ve çevrenin korunmasının en hassas parametre-
lerinden biri olmasının yanı sıra atıklar, iklim değişikliği 
ile su üretim kaynaklarının ve toprağın korunması, 
yenilenemeyen hammaddelerin kazanımı gibi birçok 
parametreyi de büyük oranda etkilemektedir (Berrini ve 
Bono, 2010:30). Geri dönüşüm, yeniden kullanım ya da 
geri kazanımla atık maddeler, potansiyel birer kaynak 
olmaktadır. Dönüştürülmeyen atıklar en başta kaynak 
kayıplarına ve buna bağlı olarak ekonomik kayıplara da 
sebep olmaktadır (Treanor ve diğerleri, 2015:41).

Şekil 1.8. Okyanuslarda oluşan “çöp kıtaları” plastikle 
iç içe yaşamak zorunda kalan deniz canlıları (URL-14)

Son yıllarda Şekil 1.8.’de de görüldüğü gibi okyanuslar-
da yüzen devasa atık yığınları oluşmaktadır. Özellikle 
Pasifik Okyanusunda oluşmaya başlayan söz konusu 
çöp kıtalarını oluşturan atıkların %80’i Asya ve Kuzey 
Amerika’dan, %20’si ise gemi ve petrol platformların-
dan gelmektedir. Dünyanın geri kalanının çöplerinin 
toplandığı başka çöp adalarının da olduğunu, devamlı 
üretilen ve yönetilemeyen bu atıkların her geçen gün 
büyüyerek 7. Kıtayı oluşturmaya başladığı söylenmektedir.

1.2.5. Enerji Performansı
Temiz ve yenilenebilir enerji ilkesine ulaşmak için kentin 
enerji ihtiyaçlarını, ekosistemlere ve kısa/uzun vadede 
insan sağlığına önemli ölçüde olumsuz etkisi olmayacak 
şekilde güneş, rüzgâr, su (örneğin, hidroelektrik üretmek 
için gelgitler, akıntılar ve yer çekimi) ve biyokütle (ideal 
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olarak ahşap, ekin artıkları ve hayvan gübresi dahil atık 
kaynaklardan) gibi yenilenebilir kaynaklardan üretmek 
ve tüketmek gerekmektedir. Böylece iklim değişikliğinin 
olumsuz yönde ilerlemesinin önüne geçilebilir. (Moore 
ve diğerleri, 2017:22-23)

AB’nin enerji politikası, rekabetçi bir enerji piyasası 
oluşturmak, sürdürülebilir gelişim temelinde çevreyi 
korumak ve sürdürülebilir enerji arz güvenliğinin 
temin edilmesi üzerine kuruludur (T.C. Avrupa Birliği 
Bakanlığı, 2014:3). Bunu başarmak için, sera gazı emis-
yonlarını, kirliliği ve fosil yakıt bağımlılığını azaltması 
gerekmektedir. Avrupa 2020 stratejisine göre, 2020’ye 
kadar CO2 emisyonları en az %20 oranında azalması 
hedeflenmektedir. Yenilenebilir kaynaklar tüketilen 
enerjinin %20’sini oluşturmalıdır ve enerji verimliliği %20 
oranında iyileşmelidir (European Commission, 2016:61).

Enerji ihtiyacını karşılamanın tek yolu arzı artırmak değildir. 
Enerji talebini yönetmek, ekolojik ve ekonomik olarak 
alınacak ilk önlemdir. Karbon emisyonlarını azaltmanın 
en ekonomik ve hızlı yolu enerji verimliliğini artırma 
yollarını bulmaktır. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
(WWF-World Wide Fund for Nature)’nca yayımlanan 
“Enerji Raporu”na göre, üretim projeksiyonlarında 
herhangi bir azalma olmaksızın, küresel enerji talebinin, 
2050 yılında 2005 yılına oranla yüzde 15 düşürülmesi ve 
mevcut teknolojiler ile neredeyse hepsinin yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanımıyla elde edilmesi mümkün-
dür. Ancak, tek bir yenilenebilir kaynağın bütün talebi 
karşılaması mümkün olmamaktadır. Bu durumda, farklı 
yenilenebilir kaynakların eş zamanlı olarak gelişiminin 
sağlanması çok önemlidir.

Avrupa’nın, mevcut konut stokunun %75’inin enerji 
verimliliğinin yetersiz olması ve taşımacılıkta ise %94 
oranında petrol ürünlerine bağımlı olunması göz önüne 
alındığında enerji verimliliğini geliştirme adına büyük 
potansiyel taşıdığı söylenebilir. Bir Avrupa Enerji Birliği 
kurulması, vatandaşlar ve işletmeler için güvenli, uygun 
fiyatlı ve iklim dostu enerji sağlayacaktır (European 
Commission, 2016:61). 

Kentlerde ve diğer yaşam alanlarında sağlıklı çevrele-
rin devamlılığında, sera gazı emisyonlarını azaltılması, 

çevre kirliliğinin önüne geçilmesi bağlamında yukarıda 
belirtilen eylemlerin hayata geçirilmesi hayati önem 
taşımaktadır. 
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