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Küresel Isınmanın Oluşumu

Kaynak: https://www.corporateknights.com/channels/supply-chain/emission-impossible-14187342/



Sera Gazı Etkisi : Dünya'nın etrafında bir battaniye



Küresel İklim Değişikliği: Küresel 

ısınmaya bağlı olarak, iklim özelliklerinin 
değişmesidir.

Dünyamızı tehdit eden iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal

kaynakların azalmasına karşı alınması gereken önlemler,

uluslararası platformlarda en fazla tartışılan konuların başında

gelmektedir.

Artık, her ülkenin başta gelen sorumluluklarından biri; büyüme

ve gelişmeyi “sürdürülebilir” ve EKOLOJİK açıdan

kabul edilebilir bir esasa dayandırmaktır.

İklim Değişikliği/İklim Krizi







SERA GAZLARI Küresel Isınma Etki 

Potansiyeli

BMİDÇS

CO2 Karbondioksit 1

CH4 Metan 20

N2O Nitrözoksit 300

HFCler Hidroflorokarbonlar 1100-1900

PFCler Perflorokarbonlar 560-11700

SF6 Kükürtheksaflorür 23900

OTİM CFCler Kloroflorokarbonlar 6500-8700

BMİDÇS: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

OTİM: Ozon Tabakasını İncelten 

Sera Gazlarının Küresel Isınmamaya Etkisi



•Atmosferin küçük ama çok önemli bir bileşeni olan karbondioksit (CO 2 ), yanardağ

patlamaları gibi doğal süreçler, ormansızlaşma, arazi kullanımı değişiklikleri ve yanan fosil

yakıtlar gibi insan faaliyetleri aracılığıyla salınır.

•İnsanlar; endüstri devrimi başlangıcından itibaren atmosferik CO2’i artmıştır. 270 yıldır

salınan gazlar troposferde birikmektedir.

Karbondioksit





Karbondioksit

Son 800.000 yıl içinde atmosferdeki Karbondioksitin konsantrasyonu



Su buharı, En bol bulunan sera gazı, ancak daha da önemlisi, iklime geri bildirim olarak işlev

görür. Su buharı, Dünya atmosferi ısındığında artar, fakat aynı zamanda, sera etkisi için en

önemli geri bildirim mekanizmalarından bazılarını yapan, bulutlar ve yağış olasılığı da artar.

Su Buharı



Hurricane

Irma, 2017

Küresel Isınma Sonuçları Doğal Afetler

Hurricane

Maria, 2017



Metan

•Metan. Ayrışma, bozunma sonucu oluşan organik bri bileşiktir. Hem doğal

kaynaklar hem de insan faaliyetleri sonucu oluşan (çöp depolama alanlarında,

çiftliklerde, tarımda) hidrokarbon gazıdır. Molekül bazında metan,

karbondioksitten 20 kat daha aktif bir sera gazıdır, fakat atmosferde

karbondioksitten çok daha az miktarda bulunan bir sera gazıdır.



Nitröz Oksitler

•Azot oksit, toprak işleme uygulamaları (azotlu gübreler), tarafından üretilen güçlü

bir sera gazı, özellikle ticari ve organik gübrelerin kullanımı, fosil yakıt yakma, nitrik

asit üretimi ve biyokütle yakmasonucu oluşur.

Hayvansal atıklar, tarımsal faaliyetler biyokütle veya fosil yakıtların yanması ve

endüstriyel işlemlerden kaynaklanır.

Sanayi devriminden bu yana, atmosferik azot oksit konsantrasyonları % 16 oranında

artmıştır.



Kloroflorokarbonlar

•Kloroflorokarbonlar (CFC'ler). Tamamen endüstriyel orijinli sentetik bileşikler bir çok uygulamada kullanılır, 

ancak şimdi ozon tabakasının tahribatına katkıda bulunma yetenekleri için uluslararası anlaşma ile üretim ve

atmosfere salınımda büyük oranda düzenlenir.

Ayrıca sera gazlarıdır. Aerosol Sprays



İklim Krizi

• Doğal atmosferik serayı değiştirmenin sonuçlarının tahmin edilmesi zor, ancak

bazı etkiler muhtemel görünüyor:

• Dünya gün geçtikçe ısınıyor, sıcak koşullar muhtemelen genel olarak daha fazla

buharlaşmaya ve yağışa neden olmaktadır, ancak bazı bölgeleri sel vururken,

bazıları kuraklaşmaktadır.



İklim Krizi

İnsan Aktivitesinin Rolü

Beşinci Değerlendirme Raporunda, Birleşmiş Milletlerin himayesinde dünyanın dört bir yanından 1.300 

bağımsız bilim uzmanı olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, son 50 yılda insan faaliyetlerinin 

yüzde 95'ten daha fazla olduğu sonucuna varmıştır. 

Modern uygarlığımızın dayandığı endüstriyel faaliyetler, son 150 yılda atmosferik karbondioksit seviyesini 

milyonda 280 parçadan milyonda 413 parçaya çıkarmıştır.

Panel ayrıca, karbondioksit, metan ve azot oksit gibi insan tarafından üretilen sera gazlarının, son 50 yıldaki 

Dünya sıcaklıklarında gözlenen artışa neden olduğu sonucuna vardı.

Photographer: 

Sirachai

Arunrugstichai



Photographs from the 1940s to 2000s show the 

drastic effect of climate change on our planet's 

glaciers. Here are photos of Alaska's Muir Glacier 

in 

August 1941, left, and August 2004.

(https://climate.nasa.gov/)



Paul Nicklen

National

Geographic

Photographer



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşmeve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından 

gerçekleştirilen proje kapsamında oluşturulan "TürkiyeÇölleşme Risk Haritası"na göre, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 47'sinin orta 

ve üzeri çok yüksek risk grubunda yer aldığı bildirildi (2015).

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-collesme-risk-haritasi-cikarildi/484297

Türkiye’nin 47% 
si orta ve üzeri risk 

grubunda



İklim Krizi Sonuçları



Sanayi devrimiyle hız kazanan üretim ve dünya nüfusunun hızla artması beraberinde 

çevrenin ve doğal kaynakların tahribine yol açmıştır. 

1970’den itibaren çevresel sorunlar dünya genelinde tedbir alınması gereken elzem bir 

husustur. 

Sürdürülebilirlik kavramının çıkış noktası, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel 

bir şekilde ortaya çıkan çevre sorunlarının önüne geçebilme ve ekosistemin korunması 

üzerine olmuştur. 

Sürdürülebilir şehircilik ise tüm kaynakları yerel olarak sağlayarak kentsel gelişmenin 

çevresel etkisini ortadan kaldırarak döngüyü kapatmayı hedeflemektedir.

HOUSING AND URBAN 
PLANING DEPARTMENT

ECOLOGICAL CITY DESIGN 
OFFICE

Sürdürülebilirlik



Sürdürülebilirlik



Sürdürülebilir kalkınma, bir şehrin sağlıklı gelişimi ile ilgili tüm hususları kapsadığı ve 

sadece çevresel sorunlar üzerinde değil aynı zamanda ekonomik/mali, sosyal ve çevresel 

sürdürülebilirlikten oluşan üçlü temel üzerinde odaklanmaktadır. 

HOUSING AND URBAN 
PLANING DEPARTMENT

ECOLOGICAL CITY DESIGN 
OFFICE

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme



Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme

UN HABITAT   : The United Nations Human Settlements Programme

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri ve Sürdürülebilir Kentsel 

Gelişim Ajansıdır. 

• HABITAT I   = 37% (1976)

• HABITAT II  = 45% (1996)

• HABITAT III = 55% (2016)

• 2019 itibariyle 57-58% olduğu 

biliniyor.

• 2050 yılında ise dünya 

nüfusunun 2/3’sinin şehirlerde 

yaşaması ön görülüyor.



Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme

Peki, bu durum ülkemizde nasıl ? 

• 25 % (1950)

• 2050 yılında Türkiye nüfusunun  95%’inin şehirlerde yaşaması öngörülüyor.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Habitat III Ulusal Raporu Aralık-2014

• 44% (1980)

• 65% (2000)

• 88% (2016) 

• 77% (2012)



Bir yandan Kentin Tarihi ve Kültürü korunurken 

öbür yandan da Doğal Kaynakları ve Biyolojik 

Çeşitliliğin korunması  ile SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KENTLER sağlanabilir.



Gaziantep İklim Eylem Planı

Sürdürülebilir şehircilik anlayışı ile; tüm kaynakları yerel olarak 

sağlayarak, kentsel gelişmenin çevresel etkisini ortadan kaldırmayı ve 

yaşamsal döngüyü sağlamayı hedeflemektedir.



Gaziantep Hava Kirliliği

 Hedef 2023 yılında, kişi başına düşen 
CO2 emisyonu ve enerji tüketiminin 
20% azaltılması. 

 ICLEI, Sürdürülebilir Kentler Birliği, 2009 
ve EU Convenant of Mayors-CoM-2017 
gibi sözleşmeler ile birlikte Gaziantep 
İklim Eylem Planı, 2011 rev. 2018 
uyarınca; 2030 yılına kadar Gaziantep 
sera gazı emisyonlarını en az 40%
azaltmayı taahhüt etmektedir.

mıştır. 



Gaziantep 2015 Sera Gazı Emisyon Envanteri

2314708 1806360 582138

KENT ALANINDAN KAYNAKLI SERA GAZI SALINIMI

Bina Ulaşım Atık

49,2%

38,4%

12,4%

Bina, 
Ulaşım, 

Atık
73%

Sanayi
27%

SERA GAZI SALINIMINDAKİ 
ANA FAKTÖRLER

2011 yılından beri Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi olarak iklim
değişikliği ile mücadelede çaba ve 
girişimlerimiz vardır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucu, kent alanlarının 
iklim değişikliği üzerindeki yüksek etkisini gözler 
önüne koymaktadır. Bu da; alınacak tedbirlerin 
kent alanlarında uygulamaya başlanmasını elzem 
kılmaktadır.



Toplam Sera Gazı Emisyon Salınımı

Binalar Ulaşım Atık Sanayi

28%

36%27%

9%

Gaziantep 2015 Sera Gazı Emisyon Envanteri

Yerel Yönetim olarak Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi küresel 
ısınmanın  2 0C’nin altında 
tutulmasına katkıda bulunmak 
ve adaptasyonu sağlamak 
amacıyla bir çok proje 
yürütmektedir.



Kentin sürdürülebilirliğine yönelik arayış ve çabalar

İklim Değişikliği ile yerel mücadele

 Toprağı yaşatmak
 Suyu yaşatmak
 Havayı yaşatmak

 Biyolojik çeşitliliği korumak

Gaziantep



Gaziantep Ekolojik Kent Projesi

Ekolojik Kent Proje 
Alanı: 3.000 ha

Türkiye’de bir ilk olacak 
yeşil kent algısı 
oluşturulacaktır.

Bir yandan Kentin 
Tarih ve Kültür 
dokusu korunurken 
öbür yandan da 
Doğal Kaynakların ve 
Biyolojik Çeşitliliğin 
korunması  ile 
karbon ayak izi 
küçültülmüş, yeşil ve 
medeni kentleşme 
sağlanmış olacaktır.



Gaziantep Ekolojik Kent Projesi



Arazi Kullanımı

Yönleniş

HOUSING AND URBAN 
PLANING DEPARTMENT

ECOLOGICAL CITY DESIGN 
OFFICE

Gaziantep Ekolojik Kent Plan Notları

Atık Yönetimi ve Çevre Kirliliği

Çöp şutu

Gri suyun 

yeniden 

kullanımı



Karbon Emisyon Değeri Düşük Malzeme Seçimi
HOUSING AND URBAN 

PLANING DEPARTMENT
ECOLOGICAL CITY DESIGN 

OFFICE

Gaziantep Ekolojik Kent Plan Notları

Enerji Performansı

Baca Etkisi ile Havalandırma

Isı pompası kullanarak binanın ısıtma-soğutma 

ve sıcak su ihtiyacnın karşılanması

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı



Proje Başlangıç Tarihi: 2012 Temmuz

Proje Bitiş Tarihi: 2013 Eylül

Faaliyete Başlama Tarihi: 2014 Şubat

GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA

Referans bir binaya oranla 

%90 enerji tasarrufludur. 



Gaziantep Ekolojik Bina



ULUSLARARASI KÜRESEL İKLİM 

EYLEM HAFTASI ETKİNLİKLERİ











Tramvay duraklarına ve ilerleyen zamanlarda şehrin geneline yerleştirilmesi hedeflenen

solar çözümlerle engelli araçların, telefon ve tabletlerin şarj problemleri güneş

enerjisiyle çözüme kavuşacaktır.

Tramvay Durağı Solar Sarj İstasyonu-Ocak 2019



Şehirdeki otobüs duraklarının daha işlevsel olması adına

geliştirilen proje ile otobüs bekleyen vatandaşlara ait engelli

araçların, telefonların ve tabletlerin şarj problemleri çözüme

kavuşmuştur. Projenin uygulama performansını görmek amacıyla

bir adet yapılmış olup 2019-2024 döneminde arttırılması

gündemimizdedir.

Solar Otobüs Durağı Mayıs-2018



 2009 yılında Metan Gazından Elektrik Enerji 

Üretim Projesi hayata geçmiştir.

 Enerji üretim tesisinde 5 adet gaz motoru olup, 

kurulu kapasiteleri 5,65MWh’tır.

 2011-2018 yılları arasında 156.098 MGW 

enerji üretilmiştir.

Evsel Katı Atık Depolama Tesisi



•Türkiye’de ilk kez kamu 

kurumu tarafından 

yatırımı gerçekleştirilen 

Biyogaz Üretim Tesisi, 

kuruldu. 

Biyogaz Üretim Tesisi

1MW/h



Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali

3MW/h



Rüzgar Enerji Santrali-30MW



15.000m² alana kurulmuş olan 1 MW Güneş Enerjisi Santralimiz 

(Tesisimizde 4.160 adet 260W gücünde polikristal güneş panelleri), 

yılda ortalama 1,8 milyon KW/h elektrik enerjisi üreterek yaklaşık 

Tesisimiz 18 Ekim 2017’de enerji üretimine başlamış ve şu ana kadar 

(1 yılda)  toplam 1.660.000 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Bu 

miktar 1250 evin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek 

kadardır. Üretilen bu enerjinin satışından 1.130.000 TL maddi kazanç 

elde edilmiştir.

Gaski 1 MW İncesu Güneş Enerji Santrali-2018



Yeşilkent Atık Su Artıma tesisi çıkışına yapımı tamamlanan 
120 kW gücünde Arşimet Burgulu Hidro-Elektrik 
Santrali’miz 2016 sonu itibariyle enerji üretimine 
başlanmıştır. 

Hidroelektrik Santrali Arşimet Burgulu Türbin sistemi 
Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan su ile elektrik enerjisini 
üretip tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmını buradan 
karşılamaktadır. 

Bu sistem 2,5 ile 4,5 m³/sn debide,  toplam 85 kWh ile 170 
kWh elektrik enerjisi üretebilmektedir.

2017 yılında yaklaşık 560 MW/h elektrik enerjisi üretilmiş 
olup kurumumuza yıllık yaklaşık getirisi 225.000 TL’dir.

Türkiyenin En Büyük Arşimet Burgulu HES’i

120 kW/h



25 Aralık İşletme Tesisine 120 kW gücünde Güneş Enerjisi Santralimiz 1460 m²  alana 2014 yılında kurulumu 
tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir. 

Kurulduğu tarihten bu yana toplam 690 MW/h üretim yaparak 900 Ton karbondioksit salınımı engellemiştir. 
Genel müdürlüğümüze şu ana kadar 240.000,00 TL kazanç sağlanmıştır. 

Türkiyenin En Büyük Solar Otoparkı

120KW/h



Enerji hattı çekmenin maliyetli ve sıkıntılı olduğu içme suyu depoları, röle istasyonları için güneş ve rüzgâr 
(GES ve HIBRIT) enerji sistemleri kurulmuştur. 

Bu sayede düşük güçlü ve enerji temininin aşırı maliyetli olduğu tesislerimiz için temiz ve ücretsiz enerji temin 
etmekteyiz.

Küçük Ölçekli Solar Hibrit Sistem Kurulumları



Küçük Ölçekli Solar Hibrit Sistem Kurulumları



Kaynaklar



İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

GÜLÜMSER ÖZPINAR

gulumserozpinar@gantep.bel.tr 
gulumserozpinar@gaziantep.bel.tr


