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Karbon Bütçesi (IPCC) 



• 1750 - 2011 yılları arasında atmosfere verilen 
insan kaynaklı CO2  miktarı yaklaşık 2040 
GtCO2 'dir. Bu miktarın %40'ı atmosferde 
tutulmaktadır. Geri kalanı ise yer yüzünde ve 
okyanusta tutulmuştur. %30'u okyanusta 
tutulan CO2 emisyonu okyanustaki asiditeyi 
arttırmıştır. 1750 - 2011 yılları arasındaki insan 
kaynaklı CO2 emisyonunun %50'si son 40 yılda 
oluşmuştur. (Climate Change 2014 Synthesis 
Report ) 

 





 







Karadeniz… 

• Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (Intergovernmental Panel on 
Climate Change – IPCC) desteklediği EnviroGrids and Pegaso projeleri ile 
iklim değişikliği ile Karadenizdeki olası senaryolar bilimsel verilerle ele 
alımıştır. Karadenizin 1228 sahiline dair bilgiler uydu verileri ile tespit 
edilmiş bütün coğrafi durumları hesaba katılarak modelleme çalışması 
yapılmıştır. Gelecek yüzyılın başında yani 2100’de 1985 – 2005 yılları 
arasındaki deniz seviyesi yüksekliğinden 0.26 – 0.82 metre denizin 
yükseleceği öngörülmektedir. 0.82 metrelik bir yükselmede erozyonla 
birlikte 7 – 32 metre geri çekilme olabileceği ön görülmüştür. IPCC’nin 
2014 İklim Değişikliği Raporu’nda 2100 yılında 1 metre denizin 
yükseleceği ön görülmüştür. Bu durumda geriye çekilme 9 – 37 metre 
arasında olacağı tahmin edilmiştir.  



TÜRKİYE 

• Türkiye üst-orta gelir düzeyinde gelişmekte olan 
bir ülke… Bir OECD üyesi, AB aday ülkesi ve G20 
dönem başkanı olarak bu sınıfın da üst 
seviyelerinde yer alan bir ülke olan Türkiye’nin 
2013 yılı toplam sera gazı salımları 1990 yılına 
göre yüzde 110,4 artış gösterdi. 

• 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer salımı 3,96 
ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2013’te 
6,04 ton/kişi’ye çıktı. Türkiye’nin 2030 öngörüsü 
ise sera gazı salımını neredeyse ikiye katlamak! 



ALAKIR VADİSİ HES 
SİT KARARI! – 4 MEVSİM RAPORU 
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TUZ GÖLÜ-TUZ MADENCİLİĞİ 
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BURDUR GÖLÜ 
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BURDUR GÖLÜ 
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Atıksu ve İçme Suyu Yönetimi 

• İçme suyu arıtma tesisi sayısı sadece 258‘dir. Bu arıtma 
tesisleri 2950 adet belediyenin yalnızca 411‘ine hizmet 
vermektedir ve sadece 47 adedi ileri arıtma 
tesisidir. Tükettiğimiz suyun yalnızca %4‘ü ileri arıtma 
sistemleri ile temizlenmektedir. 
 
 

• 2950 belediyeden sadece 536‘sı atıksu arıtma tesislerinden 
yararlanmaktadır. Geriye kalan 2414 belediye atıksularını 
arıtmadan doğaya vermektedir. Toplam nüfusumuzun 
%42‘sinin atıksuyu arıtılmamakta doğrudan doğaya 
verilmektedir. (32 Milyon 340 Bin Yurttaş!) 
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SAMSUNDA BİR SU YÖNETİMİ ÖRNEĞİ! 
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SAMSUNDA BİR SU YÖNETİMİ ÖRNEĞİ! 

• HAVZA, 
HACIOSMAN VE  

TERSAKAN DERESİ 

1998 
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ARHAVİ TAŞ OCAĞI 





Toplam Yıllık Akışın %50’si Dicle Fırat, Doğu 
Karadeniz, Antalya ve Doğu Akdeniz havzalarında  

Marmara havzası ise toplam nüfusun %28’ine ve 
toplam akışın ise %4’üne sahip.  



YERALTI SULARI 

• Mavi: Potansiyel 

• Kırmızı: Pay edilen! 
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YERALTI SULARI 

• Ülkemizde belirlenen yeraltısuyu rezervi 21,54 milyar m3 
olup emniyetli işletme rezervi 16,95 milyar m3   ‘ tür (2013). 

• Belgeli olarak kullanıma tahsis edilen yer altı suyu miktarı 
ise 13,56 milyar m3.  

• Bu miktarı DSİ nasıl tespit ediyor?  
 - Belgeli olan yani DSİ’den izin alınarak kullanılan 
kuyulardan…  
 
Bu kuyulardan ne kadar su çekildiğinin anlık olarak 
izlenemediğini ve varsayımlar üzerinden değerlendirildiğini 
şimdilik bir tarafa koyalım. Yani belgelilerden daha fazla su 
çekiliyor olabilir … 
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İSTANBUL 

• Yılda 900 milyon metreküp su ihtiyacı! 
• Su kaybı resmi kayıtlara göre %24! Akademik 

çalışmalara göre belirli bölgelerde %50’ye varıyor! 
• Yani günde yaklaşık 700.000 metreküp su şehir 

şebekesinde kayboluyor. Bu miktar yaklaşık 5 
Milyon nüfuslu bir şehrin su ihtiyacı.  

• İstanbul atıksularının %70’i arıtılmadan, 9 değişik 
noktadan Marmara iç denizine veriliyor. 1100 ton 
organik madde, 130 ton azot, 20 ton forfor, 
tonlarca kimyasal madde… sadece ızgara ve kum 
tutucular var.  (Prof. Dr. Derin Orhon, 2014) 
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ÖRNEK: ZONGULDAK BÖLGESİ 



BANDIRMA 

 

 Marmara Denizi Havzası Çevre 
Master Planı ve Yatırım Stratejileri 
çalışmasında ne kirli olan noktalar 
Bandırma, Gemlik, İzmit ve 
İstanbul olarak belirlendi 
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ÇANAKKALE ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
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KARABİGA 
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ETKİ ALANLARI 
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ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 

• ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ! 22 MAYIS 2014 GEREKÇELİ KARA HALA 
YAYIMLANMADI… 
 

•  "GEÇİCİ MADDE 8 - (1) EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve 
işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı kanun kapsamında 
oluşturulacak kamu üretim şirketlerine, bunların özelleştirilmeleri 
hâlinde de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik 
yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli 
izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2018 tarihine kadar süre 
tanınır. Bu sürenin üç yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu 
gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme 
birimleri ile varlıklarında ve 4046 Sayılı Kanun kapsamında 
oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde, bunların özelleştirilmeleri 
hâlinde de geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz, 
idari para cezası uygulanmaz." 
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Kurulu Güç 



Elektrik Üretimi 



%21   ? 
 

 



Intended Nationaly Determined 
Contribution (INDC) 

• ULUSAL KATKI NİYET BEYANI! 

http://yesilgazete.org/wp-content/uploads/2015/10/indc.jpg


AKADEMİK ÇALIŞMA (%5/YIL BÜYÜME) 
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PARİS 

• 2100’e kadar 2 derece… 

• 195 ülkeden 165’i INDC belirledi. G 20 
ülkelerinin tamamı…  

• Kopenak – 100 milyon dolar yıllık bütçe…  

• Finans ?  
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