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Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.
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 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.

01 02 03 04 05 01 02 03 04 05

10 I Enerji Devrimine kat›l›n!  I 11 14 IEnerji Devrimine kat›l›n!  I 15

01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.

0102030405

[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.

0102030405

[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.

0102030405

[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz

küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun

ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3

katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit

kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst
kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar
azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama
olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda
tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl
enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile
ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6
azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında
azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son
10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet
edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl
panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel
enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma
için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan
enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl
olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın
ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini
karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere
saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton
azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da
bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2
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Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.
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 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.
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[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.
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[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.

24 IEnerji Devrimine kat›l›n!  I 25

Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz

küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun

ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3

katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit

kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama
olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda
tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl
enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile
ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6
azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında
azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son
10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet
edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl
panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel
enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma
için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan
enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl
olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın
ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini
karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere
saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton
azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da
bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2
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Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.
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 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.

01
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.

01 02 03 04 05 01 02 03 04 05
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.
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[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.
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[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!

0203040501

01 01 02 02 02 0303

03

0404

040404

Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz

küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun

ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3

katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit

kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile
ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6
azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında
azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son
10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet
edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl
panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel
enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma
için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan
enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl
olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın
ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini
karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere
saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton
azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da
bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2
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Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.
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 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.

01 02 03 04 05 01 02 03 04 05
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.
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[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.

0102030405

[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.

28 IEnerji Devrimine kat›l›n!  I 29

‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.

0203040501
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz

küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun

ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3

katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit

kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında
azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son
10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet
edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl
panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel
enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma
için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan
enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl
olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın
ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini
karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere
saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton
azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da
bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2
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Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.
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 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.

01 02 03 04 05 01 02 03 04 05

10 I Enerji Devrimine kat›l›n!  I 11 14 I Enerji Devrimine kat›l›n!  I 15

01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.
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[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.
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[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.

22 IEnerji Devrimine kat›l›n!  I 23

Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz

küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun

ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3

katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit

kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet
edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl
panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel
enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma
için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan
enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl
olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın
ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini
karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere
saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton
azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2
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Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.
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 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.
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[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.
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[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.

02 03 04 0501

30 I Enerji Devrimine kat›l›n!  I 31

Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!

02 03 04 0501

01 01 02 02 02 03 03

03

04 04

040404

Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz

küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun

ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3

katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit

kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet

edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl

panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel

enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma
için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan
enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl
olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın
ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini
karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere

saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton

azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2
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Enerji Devrimine
Kat›l›n!

Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.
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 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.

01 02 03 04 05

[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!

01 02 03 04 05

[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.

20 I Enerji Devrimine kat›l›n!  I 21

Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.

01 02 03 04 05

[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.

24 I Enerji Devrimine kat›l›n!  I 25

Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz

küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun

ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3

katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit

kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet

edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl

panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel

enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma

için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan

enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl

olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın

ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini

karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere

saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton

azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2
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Enerji Devrimine
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Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.

01 02 03 04 05

 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.

01
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.
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[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!

01 02 03 04 05

[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.

01 02 03 04 05

[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.

01 02 03 04 05

[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz

küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun

ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3

katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit

kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet

edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl

panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel

enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma

için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan

enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl

olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın

ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini

karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere

saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton

azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2



‹KL‹M‹ KURTARMA
KILAVUZU
Enerji Devrimine
Kat›l›n!

Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.

01 02 03 04 05

 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.

01
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.
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[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.

01 02 03 04 05

[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.

01 02 03 04 05

[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.

24 I Enerji Devrimine kat›l›n!  I 25

Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.

02 03 04 0501
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz

küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun

ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3

katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit

kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet

edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl

panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel

enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma

için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan

enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl

olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın

ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini

karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere

saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton

azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2
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Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.
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 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.

01 02 03 04 05 01 02 03 04 05
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.
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[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.

01 02 03 04 05

[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.

24 I Enerji Devrimine kat›l›n!  I 25

Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz
küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun
ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3

katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit

kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet

edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl

panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel

enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma

için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan

enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl

olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın

ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini

karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere

saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton

azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2



‹KL‹M‹ KURTARMA
KILAVUZU
Enerji Devrimine
Kat›l›n!

Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
200320102020203020402050

Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.

0102030405

 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.

01
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.

01 02 03 04 05 01 02 03 04 05
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.
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[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.
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[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz
küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun
ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3
katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit
kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet

edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl

panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel

enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma

için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan

enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl

olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın

ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini

karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere

saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton

azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2



‹KL‹M‹ KURTARMA
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Enerji Devrimine
Kat›l›n!

Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.
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 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.

01 02 03 04 05

[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.
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[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz
küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun
ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3
katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit
kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton
CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10
kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.
sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet

edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl

panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel

enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma

için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan

enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl

olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın

ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini

karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere

saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton

azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2



‹KL‹M‹ KURTARMA
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Enerji Devrimine
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Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.

0102030405

 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.
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0101Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.

01 02 03 04 05

[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)

16 I Enerji Devrimine kat›l›n!  I 17

Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.
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[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz
küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun
ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3
katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit
kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton
CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10
kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.
sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son
2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde
devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi
yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet

edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl

panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel

enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma

için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan

enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl

olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın

ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini

karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere

saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton

azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2



‹KL‹M‹ KURTARMA
KILAVUZU
Enerji Devrimine
Kat›l›n!

Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.
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 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.
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0101Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.

01 02 03 04 05

[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.
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[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.
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[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz
küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun
ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3
katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit
kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton
CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10
kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.
sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son
2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde
devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi
yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet

edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl

panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel

enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma

için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan

enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl

olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın

ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini

karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere

saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton

azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2



‹KL‹M‹ KURTARMA
KILAVUZU
Enerji Devrimine
Kat›l›n!

Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.

0102030405

 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.
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[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!
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[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.
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[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz
küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun
ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3
katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit
kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton
CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10
kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.
sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet

edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl

panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel

enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma

için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan

enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl

olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın

ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini

karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere

saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton

azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2



‹KL‹M‹ KURTARMA
KILAVUZU
Enerji Devrimine
Kat›l›n!

Enerji
Devrimi
2050 yılına kadar iklime dost Greenpeace enerji senaryosu
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Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılına kadar enerji ihtiyacın›n 2 katına çıkaca¤ını
düflünüyor. Bu   kömür,   petrol ve   do¤algaz gibi fosil yakıtların daha da fazla
kullanılaca¤› anlamına geliyor. Bu CO2 sal›m›nda ciddi bir artıfla neden olacaktır.
Oysaki bu yüzyılın ortalarına kadar sal›mlar› yarı yarıya azaltmak zorundayız.

Greenpeace Enerji devrimi çalıflması ile bunun nasıl baflarılaca¤ın› gösteriyor.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanım›, küresel ekonomiyi tehlikeye atmadan tüketimi
azaltabilir. Bu senaryoya göre,   nükleer enerji tamamen devreden ç›kar›lacak.
2050 yılında tüm enerji ihtiyacımızın yarısı,   biyokütle,   hidroelektrik,   jeotermal,
   rüzgar ve   günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklarınca karflılanacak.

Küresel Is›nmay›
Durdurabiliriz

Gezegenimiz bir sera gibidir.

[01] Günefl ›fl›nlar› dünya yüzeyini ›s›t›r.
[02] Dünya bu enerjiyi ısı olarak yansıtır. Bir kısmı ise uzaya kaçar.
[03] Sera gazları bu ›fl›nlar›n bir kısmını atmosferde tutar ama insano¤lu bu do¤al dengeyi bozuyor.

2050 yıl›na kadar karbon salımlarımızı yarı yarıya azaltmalıyız. Geliflmifl ülkeler
salımlarını %80 azaltmalılar. Böylece ortalama artıfl 2° C’nin altında tutulabilir.
Bilim insanları iklimin tamamen kontrolden ç›kmaması için bunun gerekli oldu¤u
konusunda hemfikirler.

Günefl, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları,
2050 yıl›na geldi¤imizde enerji ihtiyacımızın yarısını karfl›layabilirler. Ayn› zamanda
enerjiyi bofla harcamaktan vazgeçmemiz ve enerjiyi daha verimli kullanmamız
da flart. Küresel ekonomiye zarar vermeden bunu baflarman›n mümkün oldu¤u,
Greenpeace’in Enerji Devrimi raporunda gösterilmifltir (arka kapak).

Gerçek flu ki, bu hedefe ulaflmak için Enerji Devriminden baflka seçene¤imiz yok.
Enerji Devrimi, enerjiyi üretme biçiminden, yaflam, davranıfl ve seyahat etme
tarzlarımıza kadar kökten de¤ifliklikler yapmamız gerekti¤i anlamına geliyor.
Sanayileflmifl ülkelerin durumu düzeltmek için büyük adımlar atması gerekirken
geliflmekte olan ülkelerin de benzer hataları tekrarlamaması gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤i küresel önlemler gerektiren küresel bir tehdittir. ‹klimi nasıl
koruyaca¤ımıza dair ipuçları veren bu broflür dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.
Kaybedecek zamanımız yok. ‹klim dostu bir yaflam için, flimdi harekete
geçme zamanı!

‹çindekiler
01 ‹klimin durumu (s02 – 11)  04 Gelece¤in enerjisi (s22 – 27)
02 Enerji tasarrufu (s12 – 17) 05 Yeflil yaflamak (s28 – 31)
03 Verimli ısınma (S18 – 21)
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Karbondioksit (CO2) &
Karbon (CO)
Sera etkisi atmosferde sıcaklı¤›n birikmesidir. Sera etkisi olmadan, gezegenimiz
üzerinde yaflam olamazdı. Isının bir kısmı sera gazlarıyla tutulmasaydı
gezegenimizin yüzeyi 33° C daha so¤uk olacaktı. Sorun, biz insanların atmosfere
giderek daha fazla sera gazı salması. Bu da hassas do¤al dengeyi ciddi bir
biçimde tehdit ediyor. Peki, bu gazlar nereden geliyor?

 [01] Petrol önde gelen enerji kaynaklarından ancak aynı zamanda temel CO2
kaynaklarından biridir. Fosil yakıtlardan gelen salımın  %40’ı petrolden kaynaklanır.
Tüm taflıma araçlarında, pek çok ısınma sisteminde ve elektrik santrallerinde yakıt olarak
kullanılır.
 [02] Kömür de,  petrol kadar suçludur ve kısa bir zaman içinde bir numaralı  iklim katili
haline gelebilir. Kömürün yakılması çok büyük miktarlarda CO2 salımına neden olur.
Linyit kömürden daha da kirlidir. Linyit ve kömür rezervleri yüzlerce yıl tükenmeyecek
olsa da, kullanımları dünya iklimi için tam bir felakete neden olacak.
 [03] Fosil yakıtların en temizi olarak görülen do¤algaz›n, sadece ›s› ve elektrik üretimi
için kullan›lmas›n› tavsiye ederiz. Üretilen her birim, elektrik baflına linyitin yarısı kadar
CO2 üretmektedir.

0102030405

 [04]  Ya¤mur ormanlarının yokedilmesi toplam CO2 salımının 5’te 1’inden sorumludur.
Bu son derece tehlikelidir çünkü bölgesel iklim sistemini çökertebilir. En önemli örnek
Amazon bölgesidir.
 [05]  Metan, azotoksit ve endüstriyel gazlar da önemli sera gazlarıdır. Metanın en
önemli kaynakları, hayvansal atıklar, tarım ve ormanların yokedilmesidir. Kutuplardaki
donmufl topra¤ın erimesiyle topra¤ın altında birikmifl olan büyük miktarda metan aç›¤a
ç›kabilir. Tarım, azotoksitin en önemli kayna¤ıdır. Buzdolaplarında, klimalarda ve bazı
kimyasal ifllemlerde kullanılan endüstriyel gazlar da, atmosferi önemli ölçüde kirletir.
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‹klim Dostu Bir Dünya

[01] Arazi aracı, jipler ya da limuzin, 3000 km’den daha az bir uzunlukta 1.3
ton CO2 salımı yapar, az  yak›t tüketen bir arac›n ise aynı salımı yapması için 18.000
km’nin üstüne çıkması gerekir.
[02] Bangladeflli bir aile, bir yılda yaptıkları her faaliyet için toplamda ancak bu
kadar  CO2 salımı yapar.
[03]  Aksine, geliflmifl ülkelerde  yaflayan dört ortalama  tüketici, bir yılda
aynı salımı sadece et tüketerek yapmaktadır.

[04]  2500 km. uzaklıkta bir tatile uçakla gidifl gelifl  yolcu baflına 1,3 ton sera gazı
üretimine neden olmaktadır. Böyle bir yolculuk yıllık hedef CO2 salımını tek bir yolculukta
kullanmanız demektir.
[05]  Hala vaktimiz var, 1.3 ton hedefini hala tutturabiliriz. Fakat acil bir bafllangıç
yapmalıyız. Çünkü plan ancak CO2 salımını bugünden itibaren kararlı bir biçimde
düflürmeye bafllarsak çalıflacak.

Küresel ısınmanın sonuçları hepimize yönelik bir tehdit ama bu tehdit az geliflmifl
ülkeler için çok daha büyük. Bu ülkelerin büyük felaketlere uyum için gerekli
olan pahalı programlara gücü yetmeyecektir.

Bununla birlikte sera gazları salımında bu ülkelerin payı çok düflüktür. Bu nedenle
ilk harekete geçmek zorunda olanlar salımlardan en çok sorumlu olan büyük
ülkelerdir. Bu görüfl “iklim adaleti” olarak adlandırılmaktadır. E¤er 2°C altında
kalma hedefini gerçeklefltirmek istiyorsak, 2050 yılına kadar bu gezegende
yaflayan herkesin yıllık CO2 sal›m›n›, 1.3 tonun altına düflürmesi gerekiyor.
Hayat›m›zdan karfl›laflt›rmal› örnekler:
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Harekete geçmezsek
ne olur?
Önce, iyi haber: Küresel ısınma hakkında bir fleyler yapabiliriz. E¤er tüm
dünyada hep birlikte, -hükümetler, sanayi, halk- harekete geçersek küresel
ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini baflarabiliriz.

Kötü Haber: E¤er aynı flekilde devam edersek yüzyılın sonuna varmadan
sıcaklık artıflı 5 derece civarında olacak.

[01] Seller, ciddi miktarda artacak, fliddetli kasırgalar ve a¤ır ya¤ıfllar daha sık
görülecek.
[02] Dünyada da¤ buzulları korkutucu seviyede eriyor ve bu oran artacak. Eriyerek
tükenen da¤ buzullar› irmaklar› besleyemeyecek ve dünyanın pek çok yerinde ırmaklar
kuruyacak. Bu da su kaynaklarını ciddi derecede tehlikeye atacak.
[03] Deniz seviyesinde artıfllar sadece ada ülkelerini ve Bangladefl gibi deniz
seviyesi altındaki ülkeleri tehdit etmeyecek. Metrelerce yükselme Londra, fiangay, New
York, Tokyo ve Hong Kong gibi flehirleri de tehdit edecek.

[04] Kuraklık Afrika, Asya ve Akdeniz havzasında daha sık görülmeye baflladı bile.
Milyonlarca insan özellikle az geliflmifl ülkeler kıtlık tehdidi altında ve gelecek on yıllarda
durumun daha da kötüleflmesi bekleniyor. Di¤er yandan Avusturalya gibi zengin ülkeler
de sorumsuz iklim politikalarının bedelini a¤ır ödeyecek, hatta ödemeye baflladılar bile.
[05] Türlerin yok oluflu hızlanacak. Ekosistemler, hayvan ve bitki türleri hızlı iklimsel
deflikliklerine uyum sa¤layamayacak. Bu tehlike özellikle, mercan resiflerinde, ormanlarda,
da¤lık arazilerde, savanlarda yaflayan flora ve fauna için çok ciddi boyutta. Biliminsanları
varolan tüm türlerin üçte birinin 2050 yılına kadar yokolmas›ndan korkuyor.
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01 01 Harekete geçin!
Bilim insanlar› mevcut teknoloji ile endüstrimizi uyumlu hale getirebilece¤imiz
konusunda hemfikir.

Bunun maliyeti Dünya’da toplam üretimin %1’i kadar olacak, hiçbir fley
yapmamanın maliyeti ise bunun 20 katı daha a¤ır olacak. Fakat iklim
bilimciler zamanımızın da hızla tükendi¤ini belirtiyor. Çok çabuk harekete
geçerek siyasilerin ve sanayicilerin sabit fikirlerini de¤ifltirmemiz ve toplumsal
farkındalı¤ı arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl hayati önem tafl›yor.
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[01] Daha çok bilgilenin! Biliminsanları, iklim de¤iflikli¤i ve getirdikleri konusunda
bilgilenmenin, insanları karamsarlık yerine daha hızlı harekete geçirdi¤ini ortaya
çıkardılar.
[02] De¤iflime kendinizden bafllayın! Kendi evinizi ve alıflkanlıklarınızı gözden geçirin
ve birkaç basit düzenlemeyle bafllayın. Daha zorlarına daha sonra geçin. Bu broflür bu
konuda yol gösterici olacaktır.
[03]  Baflkalarını da aynı flekilde davranmaya ikna edin! ‹lk iki maddeye içtenlikle
inanırsanız bunu keyifle yapacaksınız. Aileniz ve arkadafllarınızla bafllayın, sonra ifl
arkadafllarınız, patronunuz, ö¤rencileriniz, ev sahibiniz ve di¤erleriyle konuflun.

[04] Protesto edin! Programında iklim de¤iflikli¤ine karflı tedbir alacak parti veya sivil
toplum kurulufllarına katılın, siyasi partinizin programına bu önemli konuyu almasını
sa¤layın. Ya da gösteriler, yürüyüfller düzenleyin! ‹mza kampanyalar› bafllat›n.
[05] Baflarabiliriz! Enerji tasarufu ve enerji verimlili¤iyle yenilenebilir enerjileri tercih
ederek. ‹klim dostu sanayi ve iklim dostu hayat tarzı gerçekçi hedeflerdir. Gezegenimizi
iklim de¤iflikli¤ine karflı korumalıyız da çünkü yalnızca bir tek bir DÜNYA’mız var.

Evinizde enerji
tasarrufu
Öncelikle, ‘enerji hırsızlarını’ evinizden kovun! Pek çok ev aleti, kapalı haldeyken
bile, çok daha fazla enerji tüketir. Akıllıca alıflverifl kararlarınız ve birkaç püf
noktası ile bu durumu de¤ifltirebilirsiniz. Böylelikle hem seragazları salım
çeteleniz hem de faturalarınız düflecek.
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[01] “Enerji verimli” ürünleri satın alın. Üzerinde enerji tasarrufu etiketi bulunan
ürünleri alın ve bu etiketlerin tam olarak ne anlama geldi¤ini kontrol edin! Yeni aletlerde,
ya enerji kayna¤ı ile ba¤lantılarını tam olarak kesen bir ‘Off’ butonu olmalı ya da bekleme
(stand-by) konumundayken 1 Watt’tan fazla enerji tüketmemeliler.
[02] Çal›flmad›¤›n›zda bilgisayarınız› uyku konumuna getirin. Bu konumdayken
çok düflük düzeyde bir enerji tüketimi vardır. Ayrıca, bilgisayarınızı kapattı¤ınız zaman
fiflten çekin. Bu arada, düz ekranlar ve diz üstü bilgisayarlar enerjiyi oldukça verimli
kullanıyor.
[03] Enerji tasarruflu ampuller kullanın. Elektrik kullanımını %80’e kadar azaltırlar
ve çok daha dayanıklıdırlar. Kullanılmayan odalardaki ıflıkları söndürün!
(Uyarı: Bu ampullerler cıva içerir ve normal çöp fleklinde atılmamalıdırlar.)

[04] Uzaktan kumandayla de¤il dü¤meden kapatın! Müzik setleri, TV’ler,
videoteypler, bilgisayarlar ve bunların tüm aksesuarları bekleme konumundayken bile
enerji tüketirler. Bu tüketimlerin normal bir aileye yıllık masrafı 200 YTL civarındadır. Bu
yüzden, ya kabloları fiflten çekin ya da üzerinde güç kesme dü¤mesi bulunan çoklu priz
kullanın.
[05] fiarj ve transformatörleri fiflte bırakmayın. Bu cihazlar kullanılmadıkları
zaman bile enerji harcamaya devam ederler. Bunun do¤rulu¤unu sıcaklıklarına bakarak
anlayabilirsiniz. Dolayısıyla, cep telefonlarınız, MP3 çalarlarınız ve dijital kameralarınıza
ait flarj aletleriyle halojen lambalar ve ev gereçlerine ait transformatörleri fiflte gere¤inden
fazla bırakmayın.

Mutfa¤ınızda enerji
tasarrufu
Evde yemek piflirmek en iyi yöntemdir, ayrıca çevreye de uyumludur çünkü bu
yöntem hazır yemek ve dondurulmufl yemeklere göre daha az karbon üretir.
Üstelik, evde yemek yaparken de enerji tüketimimizi önemli ölçüde
azaltabiliriz ve aynı zamanda paradan tasarruf yapmıfl oluruz.

01 02 03 04 05

[01] Enerjinin farkında olun! Yemek piflirirken tencereyi kapa¤ıyla kapayın. Yumurta
ve sebze piflirirken daha az su kullanın. Düdüklü tencere kullanın. Fırını önceden ısıtmayın.
E¤er elektrikli ocak kullanıyorsanız yeme¤in piflmesine yakın oca¤ı kapatın ve yeme¤in
enerji kullanmadan sıcaklık ile piflmesini sallayın. Siz de mutfakta enerji kullan›m›n›z›
azaltacak fikirler bulabilir ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaflabilirsiniz.
[02] Çok fazla enerji tüketen gereçlerinizden kurtulun – ve yeni gereçler
almadan önce enerji kullanım miktarlarını kontrol edin. Özellikle eski buzdolapları çok
verimsiz çalıflır. Sadece en verimli enerji ile çalıflan aletleri alın.  (Avrupa’da: Kategori
A+ ya da A++).

[03] Buzdolabınızı so¤uk bir yere yerlefltirin – asla ısıtma sisteminin ya da oca¤ın
yanında ya da güneflte bulundurmayın. E¤er mümkünse, ısıtılmayan kiler tarzı bir yere
yerlefltirin. Ayrıca yalıtımının bozulmamıfl oldu¤undan emin olun, havalandırma ızgaralarını
temiz tutun ve açık tutun.
[04] Düzenli olarak buzlarını çözdürün. Buzdolapları ve dondurucular
buzlandıklarında daha fazla enerji tüketir. Bu yüzden zaman zaman buzlarını çözdürün
– örne¤in tatile ç›kt›¤›n›z dönemlerde. (Ancak, iyice temizlemeyi unutmayın aksi takdirde
küflenirler.)
[05] Asla elektrikli ocakta su ısıtmayın. Su ›s›tmak için gazl› ocaklar› kullanmak,
elektrikli su ısıtıcıları kullanmaktan daha verimlidir. (Unutmayın: Su ısıtmak çok enerji
tüketir – bu yüzden ihtiyacınız olan su miktar›ndan fazlasını ısıtmayın.)
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Banyonuzda enerji
tasarrufu
Su ısıtma, ev ısıtmadan sonra evlerdeki en büyük enerji tüketimi nedenidir.
Önemli olan, suyu nasıl ısıttı¤ınız ve ne ölçüde verimli kullandı¤ınızdır. Günefl
enerjisi su ısıtma ve çamaflır kurutma ifllemlerini bedavaya sa¤lamaktadır!

01 02 03 04 05

[01] Banyo yapmak yerine kısa bir dufl alın. Sabunlanırken suyu kapatın.  Kısa
bir flarkı seçin. fiarkı bitti¤inde duflunuzu da bitirin. Ayrıca, su tasarruflu bir dufl bafllı¤ı
kullanın. Bu bafllıklar su ve enerji tüketimini yarıya indirmektedir.
[02] Günefl enerjisi kullanın. Uygun bölgelerde kifli baflına 1,5 – 2 metrekarelik
paneller dufl ve bulaflık için gerekli olan enerjinin %60’ını ısıtmak için yeterlidir. Bu oran
güneflli bölgelerde %100’e kadar çıkabilmektedir. Bu paneller maliyetlerinden milyonlarca
defa daha çok tasarruf yapt›rırlar – detaylar için bir uzmandan bilgi alın.
[03] Çamaflır makinenizi daha verimli kullan›n. Düflük sıcaklıklarda çamaflır
yıkayın ve ön yıkama yaptırmayın. Normal yıkama mükemmel temizlik getirecektir ve
böylece elektrik tüketiminiz %80 kadar azalmıfl olacaktır.  Çamaflır makinenizi her zaman
dolu oldu¤unda çalıfltırın. Ayrıca, e¤er mümkünse – makinenizi sıcak su muslu¤una
ba¤layın.

[04] Çamaflırlarınızı asarak kurutun. Asla kurutucu kullanmay›n. Kurutucular çok
fazla enerji tüketir. Kurutucu kullanmaktan vazgeçen 4 kiflilik bir aile yıllık 480 kilovat-
saat – ve 300 kilo CO2 – tasarruf edecektir.
[05] Pilli aletleri kullanmayın (örne¤in, trafl makineleri, difl fırçaları) çünkü bu
cihazlar el cihazlarından daha fazla enerji tüketirler. E¤er mutlaka pille çalıflan bir cihaz
almanız gerekiyorsa en azından düzgün flarj edildi¤inden emin olun. Pil doldu¤u anda
fiflten çekin, zaman zaman tamamıyla boflalıncaya kadar kullanın. Kullanılmaz hale
geldi¤inde çöpe atmak yerine elektronik atık merkezlerine bırakın.
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Isınma konusunda
akıllıca davranın
Kıfl geldi¤inde herkesin sıcak bir evi olmalıdır. Ancak önemli olan evinizi ısıtmaktır
 – etrafınızdaki atmosferi de¤il. Verimsiz ısınma halen pek çok kimsenin seragazı
s›ralamas›ndaki en büyük orana sahip.
Ve bu alanda enerji tasarruf potansiyeli çok büyüktür. Birkaç basit püf noktası ve
mantıklı yatırımla, ısınma faturalarınızda çok ciddi azalmalar sa¤layacakt›r.
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[01] Evinizi gerekli olandan daha fazla ısıtmayın. 18–20 derecelik sıcaklık
oturma odalarında sa¤lıklı bir ortam yaratmak için yeterlidir – ve sıcaklık yatak
odalarında, koridorlarda veya az kullanılan odalarda çok daha az olabilir. Bu yüzden
kapılarınızı kapalı tutun ve evde olmadı¤ınız zamanlarda ısıtma sistemini asla açık
bırakmayın. Odalar›n›zdaki s›cakl›¤› gözlemlemek için derece kullan›n.
[02] Pencere yal›tımına önem verin – ya da evsahiplerinizi bunu yapması için
ikna edin. Eski pencereler, camları ve yetersiz yalıtım sebebiyle ısı kaybının temel
sebebi olabilir. Ancak lütfen PVC pencere yanılgısına düflmeyin, ahflap gibi çevre
dostu malzemelerde de yalıtım mümkündür.
[03] Odaları hızlı bir flekilde havalandırın! Odaya temiz hava getirmenin en
iyi yolu ısıtma sistemini kapamak, camları tamamen açmak ve kısa bir süre boyunca
esintiyle havalandırmaktır. Bu h›zlı bir yöntemdir ayrıca duvarların ılık kalmasını sa¤lar.
Isıtma sistemi çalıflırken asla camları açmayın – bir parça bile!

[04] Binan›z›n yal›t›m›n› gözden geçirin! Dıfl duvarlar, çatı, depo ve kilerlerdeki
iyi ısı yalıtımları ısınma faturalarını yarıdan fazla azaltabilir. Bu tür yatırımlar için
firmalardan bilgi alın.
[05] Isınma sisteminizi kontrol ettirin. Yeni sistemler çok daha verimlidir. Yeni bir
sisteme yaptı¤›n›z yatırım muhtemelen sadece birkaç yıl içinde size geri dönecektir.
Ayrıca unutmayın ki her ısıtma sistemi, düzgün ve düzenli bakım gerektirir.

Uyarı: Elektrikli ısıtma sistemleri verimsizdir, çok fazla enerji tüketirler ve de¤ifltirilmeleri
gerekir.
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Verimli ısıtma
sistemleri
Modern evler ço¤unlukla kendi ısıtma sistemlerine sahiptir. En iyi olanları o kadar
düzgün yalıtılmıfltır ki günefl ıflı¤ı ile ev sakinlerinin vücut sıcaklıkları uygun bir
oda sıcaklı¤ı oluflturabilir. Ayrıca, e¤er hava çok so¤uk olursa, alternatif ısıtma
sistemleri yardımcı olabilir.

Verimli sistemlere yatırım mutlaka karflılı¤ını öder – eski evlerde bile.

01 02 03 04 05

[01] Günefl ıfl›¤ı ve vücut ısısı ile ›s›nan evler, “pasif” evlerdir ve ısınma ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karflılamak için yeterlidir. Bu evler çok iyi yalıtılmıfltır ve ço¤unun
pencereleri güneye bakar.
[02] Biyokütle sistemleri odun sobalarıyla aynı de¤ildir. Bu modern sistemler odun pelletleri
veya yongaları kullanır. Tamamen otomatiktirler ayrıca ev için gerekli olan suyu ısıtabilirler.
E¤er sözkonusu odun sürdürülebilir ormanlardan geliyorsa artı CO2 salımı yapmazlar.
[03] Günefl enerjisi ev ısınması için de su sa¤layabilir. ‹yi yalıtılmıfl evlerdeki günefl ısıtma
sistemleri ilkbahar ve sonbaharda tüm ısınma ihtiyacını karflılarken kıfl aylarında da
geleneksel ısıtma sistemine destek verebilir.

04] Biyogaz sadece özel santrallerde kullanılmak için de¤ildir. Gaz a¤ına ba¤lanabilirler.
Küçük kombine elektrik-ısı çevrim santrallerinde yakıldı¤ında hem enerji hem de ısı sa¤lar.
[05] Jeotermal ısı pek çok yoldan ısınma içim enerji sa¤layabilir. fiimdiden binlerce evin
yüzeye yakın yeraltı jeotermal toplayıcı sistemleri var. Jeotermal enerji sistemleri hem
elektrik üretmek için, hem de borularla taflınan suyla ısınmada kullanılabilir.
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Gelece¤in kasaba
ve mahalleleri
Günefl enerjisi, “küçük kombine elektrik ve ısı santralleri” (KEIS), rüzgar türbinleri- enerji
dostu bir gelecek için sihirli sözcüklerdir çünkü enerjiyi merkezde üretip da¤›tmak
yerine, tüketildi¤i yerde üretmek çok daha verimlidir. Büyük enerji tekelleri hala
eskimifl, devasa ve çevreye zarar veren santralleri ile bunu engellemeye çalıfl›yor.
O halde, bu karanlık yapıları y›kma ve yerine daha iyilerini yapma karar›n›
da tüketiciler ve politikacılar vermeli. Özellikle ev sahipleri bu alanda öncü
olabilir çünkü yapacaklar› her yat›r›m, tasarruf olarak bedelini geri ödeyecektir.

[ 01]  Günefl Panelleri, nerdeyse tüm evlerin çatılarını süsleyecek. Metrekare baflına yıllık
1000 ile 2500 kilovatsaat arası enerji sa¤layacaklar. Her ev hem kendi kayna¤ından
hem de flebekeden günefl enerjisi kökenli enerji almaya devam edecek. Günefl paneli
(fotovoltaik) satıflları, teflvik ve di¤er düzenlemelerle flimdiden Japonya, Almanya ve
Kaliforniya da patlamıfl durumda.
[02] Küçük KE‹S’ler, hem ısınma hem de elektrik sa¤larlar. Bu santrallerden üretilen
elektrik ve ısı evlere ve iflyerlerine da¤ıtılır. Bunların yakıtları do¤al gaz ya da çevre ile
uyumlu metodlarla üretilmifl biyogaz veya bitkisel ya¤lardır.
[03] Günefl topaçları, sıcak su ve ısınmada yedek enerji üretimi sa¤lar.

[04] Pasif Evler, günefle dönük infla edilir ve günefl enerjisini dolaysız kullanır.
[05] Jeotermal  santralleri, ısı ve enerji üretir. Üstelik derinlerden jeotermal ısı çekme
henüz yeni bir teknoloji ve büyük potansiyeli var. Uzmanlar bu kayna¤ın yenilenebilir
enerji kaynakları içinde anahtar rol üstlenmesini bekliyor çünkü rüzgar ve günefl enerjilerinin
aksine kesintisiz güç akıfl› sa¤layabiliyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli açısından dünyada
7. s›rada.
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Gelece¤in flehirleri
Dünya enerjisinin %75’ini tüketen gelece¤in flehir merkezleri, enerji tükettikleri
kadar üretecekler de.
Binalar›n d›fl cephe ve çat›lar› günefl enerjisi toplamak için ideal. Az enerji tüm
binalar için temel standart olacak. Ayr›ca devletin belirleyece¤i iklim dostu s›k›
politikalar ve bunlar› destekleyecek teflvikler binalar›n yenilenmesini h›zland›rabilir.
Bu da yeni ifl sahalar› yaratacakt›r.

[01] Günefl Cepheleri, apartmanlar ve ifl yerlerinin dıfl cephelerini süsleyecekler. Fotovoltaik
ekipmanlar daha ucuz hale gelecek ve etkileyici tasarımlar arttıkça; mimarlar  tarafından
kullanımı artacaktır.
[02] Yenileme ile eski binaların enerji tüketimi azalacak. Pencere ve dıfl cephe yalıtımının
arttırılması ve modern havalandırma sistemiyle binalarda yarı yarıya hatta  %80 oranında
enerji tasarrufu yapılabilir.

[03] Günefl toplaçları, hem kendileri hem de komflu binalar için sıcak su üretebilir.
[04] Verimli KEI Santralleri, büyüklüklerine ba¤lı olarak, flebeke kaybı olmadan gerek
müstakil evinizin bodrumunda, gerek tüm apartman bloklarında ısı ve elektrik sa¤layacaklar.
[05] Temiz elektrik aynı zamanda uzaktan da gelecek. Rüzgar çiftlikleri veya ›s›l günefl
enerjisi santrallerinin büyük bir potansiyeli var.
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Gelece¤in köyleri
Enerji devrimi kırsal hayatı da de¤ifltiriyor. Avrupa’da pekçok çiftçi ürettikleri
besinin yanı sıra, biyogaz ve biyoyakıt üretmeye  de baflladı. Bu trend daha da
hızlanacak, zira kırsal alanlar, iklim dostu enerji ve buna ba¤lı alanlar için zengin
bir kaynak. Sadece ifllenmeyi bekliyor. Merkezi olmayan, günefl enerjisi sistemleri
ve küçük santraller, merkezi da¤›tım flebekesi henüz oluflmamıfl, geliflmekte olan
ülkelerin kırsal bölgeleri için iyi bir fırsat olarak öne çık›yor.

[01] Biyogaz, müstakil çiftliklere ya da tüm bir köye ısı ve enerji sa¤layabilir. Bu gübre
veya di¤er organik atıklardan gelebilir. Ayrıca verimli bir yan ürün olarak normal
mahsülden zahmetsizce elde edilebilir.
[02] Biyoyakıt olarak, mısırdan, kolzadan hatta saman ve mısır küspesinden elde edilecek
yakıt, mineral yakıtlar kadar iyidir. Ortaya koyacakları CO2 salımı teorik olarak yetiflirken
aldıkları kadar olacaktır. Kesin olan, tarımsal ürünlerden elde edilecek enerji, ekolojik
olarak uygundur ve yiyecek kıtlı¤› yaratmayacaktır. Biokütleden elde edilecek ısı ve
elektrik, kırsal için çok daha verimli olacaktır.

[03] Günefl enerjisi, günefl toplaçları için bol yeri olan ahırların çatılarından gelecektir.
[04] Rüzgar türbinlerinin kırsal alanda kurulabilecekleri çok alan var. Çiftçiler arazilerini
rüzgar çiftlikleri için kiralayabilir ya da yatır›mı kendileri yapıp enerji  satabilirler. Rüzgar
endüstrisi, flimdiden Almanya, ABD, ‹spanya, Hindistan, Danimarka gibi ülkelerde sıçrama
yapmıfl durumda. Potansiyeli 2050 için, yıllık 7 milyar kilowattsaat olarak tahmin ediliyor.
Bu flu anki tüm nükleer santrallerin yıllık üretiminden fazla.
[05]  Hidroelektrik santraller günümüzde yenilenebilir enerjiler içinde en büyük paya
sahip. Fakat potansiyelleri sınırlı. Büyük baraj inflaatları hem çevre hem de insan hakları
açısından riskli ve tehlikeli. Nehir tipi küçük hidro di¤er bir alternatif. Varolan barajların
da verimli çalıfltırılması için rehabilite edilmesi de üretimi ciddi biçimde artırabilir.
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‹klime duyarlı
seyahat biçimleri
Seyahat, bireysel karbon salımlarında en çok farklılık içeren aland›r. Bazı insanlar
flehirlerde yakıt oburu arazi araçlarıyla (4x4 ya da jip) dolaflırken, bazıları otobüs
kullanır. Bazıları bofl zamanlarını de¤erlendirmek için jetle dünya turu yapar,
bazıları yürüyüfl tatillerini tercih eder. Kiflisel davranıfllardaki bu farklılılıklar, enerji
tasarrufu potansiyelini de çok etkiliyor.

[01] Toplu tafl›ma kullanın. Otobüsler ve tren özel araçlardan yakıt anlamında
3 kat daha verimli. fiehir raylı sistemleri, tramvaylar en verimli olanları ve gelecekte
daha da temiz olacaklar.
[02] Bacaklarınızı çalıfltırın, yürümek sizi formda tutar ve iklime zarar vermez.
fiehirleri yürüyerek yeniden keflfedin.
[03] Gerekmedikçe uçmayın! Uçaklar iklim katillerinin baflında gelmektedir.
Telefon ve video konferansı gibi alternatifleri kullanın, uzun menzillere uçuflu azaltın,
komflu ülkeler içinde demiryolu kullanın, keyifli ve iklim dostu bir ulaflım olacaktır.

[04] Arabanızı küçültün. Bir sonraki arabanızı alırken soraca¤ınız ilk soru “ne
kadar yakıt tüketiyor?” olmalı. Piyasadaki mevcut arabalar 100 km. 4 litre tüketiyor.
Bunu 2 lt’ye kadar çekmek mümkün. O koca yakıt oburu limuzin ve di¤er büyük araba
sahiplerinin araçlarını göstermekten utanacak hale gelmeleri için bize yardım edin.
[05] Bisiklete binin! Az yer kaplar, yakıt istemez. Temizdir, sessizdir, sizi fomda
tutar. Her fırsatta eski ve güzel bisikletinizi kullanmaya bakın; alıflverifle giderken, ifle
giderken, gezerken. Hatta kendinize yeni bir bisiklet alın, yeni modeller daha hafif
ve inanılmaz derecede konforlu. Belediyenizden size bisikletler için uygun yollar
yapmasını isteyin.
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Azı Karar
Ço¤u  Zarar
Çevre, “turbo - tüketim” ç›lg›nl›¤›n›n faturas›n› ödüyor. Üretimde niceli¤in nitelikten
önemli oldu¤u bir ekonomik sistemde, hammaddeler çarçur ediliyor ve yo¤un
üretimle birlikte çok fazla sera gazı salımı yapıl›yor. Daha sa¤duyulu bir zaman
ve kaynak yönetimi, ekoloji üzerinde daha az “ayak izi” bırakacaktır ve hayat
kalitesini gelifltirecektir.

[01] Uzun ömürlü ürünler sat›n al›n1 Daha kaliteli giysi ve elektrikli aletler çok
daha uzun dayanır. Bunları kullanmak do¤al kaynakları korur ve hammadde trafi¤ini
azaltır.
[02]  Daha az et tüketin! Gıda Ve Tarım Kurulu¤u’na göre (FAO) çiftlik hayvancılı¤ı
toplam sera gazlarının %18’nden sorumludur. Gübre üreten sürecin yo¤un miktarda
enerji tüketmesi, otlaklar için ya¤mur ormanlarının kesilmesi, soya üretim alanları ve
sı¤ırların çok fazla metan gazı ç›karması bunları tetikleyen unsurlardır.
[03] Organik gıdaları tercih edin! Bunlar tarım ilaçsız ve suni gübre olmadan
yetiflirler. Deniz aflırı kaynaklardan tafl›maya gerek kalmaz. Döngüsel tarım ve çiftlik
hayvancılı¤ı metodları daha az sera gazı salımına neden olur.

[04] Yerel ürünleri tercih al›n! Taflımacılı¤a olan ihtiyacı azaltır ve sera yetifltiricili¤inin
genel zararı ortadan kalkar.
[05] Yerel güzellikleri yeniden keflfedin! Alıflverifller için uçmak, tropikal cenette
bir hafta sonu için uçmak, kiflisel  CO2 dengenizde büyük hasarlar yaratır, yakın
çevrenizde tatiller yap›n ve yerel güzelliklerin tadına yeniden varın!
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Sanayi devriminin bafllangıcından bu yana yeryüzünün ortalama sıcaklı¤ı
0.8 derece arttı. Bu artıfl ilk bakıflta dikkat çekmeyebilir ama sonuçları
gezegenimiz için çok a¤›r. Buzullar eriyor. Afl›r› hava olayları ile kasırgalar
her yıl artıyor.
‹klim de¤iflikli¤i eko-sistemimize ciddi zararlar ver’yor ve milyonlarca insanın
hayatın› tehlikeye atiyor. Üstelik bu sadece bir bafllangıç.
Bu kadar büyük bir sorun insanl›k tarihinde hiç yaflanmad›. ‹klim de¤iflikli¤i
bütün dünyayı etkiliyor ve dünyan›n tüm bölgelerindeki insanları
tehdit ediyor.
Ancak bir fleyler yapabiliriz. Bu tehdit d›flar›dan gelmiyor; Atmosfere fazla
miktarda karbondiyoksit ve di¤er sera gazlarını salarak de¤iflikli¤i tetikleyen
biz insanlarız.
‹flte bu nedenle flansl›y›z da. Bu durumu biz bafllatt›ysak durdurabilecek
olanlar da sadece bizleriz. Üstelik bunu günümüz teknolojisiyle baflarabiliriz.

Uzay

Atmosfer

Yeryüzü

Sevgili Okuyucu;
sen, ben ve hepimiz
küresel ısınmayı
durduracak güce sahibiz.

Nasıl mı?
Bu broflürü okuyun
ve tavsiyeleri takip edin.

Atmosferdeki CO2 miktarı,
sanayi devriminden bu yana 3
katından fazla artmıfltır. Küresel
ısınmayı 2°C’nin altında tutmak
istiyorsak CO2 salımlarını vakit
kaybetmeden azaltmalıyız.

Sera gazı da¤ılımı
dengesizdir. ABD yıllık 5.9 milyar ton

CO2 salımı yapmaktadır. Bu alt-Sahra
Afrikasının tamamının toplam salımından 10

kat, kifli baflına ise 20 kat fazla. Türkiye toplam
salımda dünyadaki 194 kadar ülkede 20.

sıradadır ve tüm OECD ülkeleri içinde
salımları en hızlı artan ülkedir.

‹klim de¤iflikli¤i
baflladı. Bugün, dünyamız son

2000 yılda oldu¤undan
daha sıcaktır. E¤er ayn› flekilde

devam edersek, yüzyılın sonunda
son 2 milyon yılın en sıcak dönemi

yaflanacak.

“‹klim de¤iflikli¤i mücadelesinde
kiflisel tercihler

oynuyor. Özellikle barınma, beslenme
ve seyahat gibi temel tüketim
alıflkanlıklarında bireysel ve

toplumsal de¤iflikliklere
ihtiyaç var.“

Stern Raporu

“Verimli aydınlatmanın küresel
kullanımı, 85 adet kömür santralini gereksiz

hale getirecektir.
Bu, yıllık CO2 salımlarını 500 milyon tondan fazla

azaltacaktır. Bu miktar, bugün
Kanada gibi bir ülkenin toplam seragazı
             salımından daha fazla…”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi”

1993 yılında üretilmifl
ortalama bir buzdolabı bugün üretilen üst

kalite modern bir buzdolabından 2 kat daha
fazla elektrik tüketir.

Bu, elektrik faturalarınızı ciddi miktarda ve
yıllık CO2 salımını 100 kilo kadar

azaltacaktır.

Elektrikli su ısıtıcılar çok
verimsizdir. Yılda kifli bafl›na ortalama

olarak 3200 kilovatsaat enerji tüketirler.
Bu de¤er, 3 kiflilik bir ailenin toplamda

tüketti¤i miktar kadardır. Dolayısıyla, en
kısa sürede elektrikli su ısıtıcınızı ya günefl

enerjisi ya da gazla çalıflan verimli bir
ısıtıcı ile de¤ifltirin.

Odanızın
sıcaklı¤ındaki her bir
derecelik azalma ile

ısınma için harcadı¤ınız
enerjiyi %6

azaltıyorsunuz.

“Yalıtım ve verimli havalandırma,
ısınma ihtiyacını %90 oranında

azaltabilir. Enerjiyi verimli flekilde kullanan
bu tür evlerden binlercesi Avrupa’da son

10 yılda infla edildi. ”

Greenpeace-Raporu “Enerji Devrimi

Günefl enerjisinden sıcak su
üretimi, zaten mevcut ve rekabet

edebilir düzeyde. 10 yıl içinde  devlet
teflvikine gerek kalmadan günefl

panelleri ile ucuz elektrik üretilebilecek.
2050 yılında günefl enerjisi küresel

enerji talebinin 10’da birini
karfl›layacak düzeye gelecek.
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Isı yalıtımı için
yapılacak yatırımlar ısınma

için küresel ölçekte kullanılan
enerjiyi %40 azaltacak. Bu yıllık
7000 peta-jul’e eflde¤er, yani
ABD’de ısınma için kullanılan

enerjiye eflit.
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Gelecek yıllarda, modern
teknoloji, biyokütle içinde birikmifl

olan günefl enerjisinden yararlanma
donanımı verecek. Modern yollarla ifllenen
organik atıklar, odun, saman bu yüzyılın

ortalarına kadar ısınma baflta olmak
üzere ihtiyacın beflte birini

karflılayabilirler.

Arabanızı evde
bırakıp, ifle bisikletle
giderseniz atmosfere

saldı¤›n›z bir yıllık CO2
miktarının yarım ton

azaltabilirsiniz.

Sera gazlarının
azaltılmasına katk›da

bulunabilirsiniz. Hadi o zaman,
hemen bafllayın!

Birincil enerji tüketimi
(Peta-jul)

UEA
Senaryosu

Greenpeace
Senaryosu

23 milyar
ton CO2

45 milyon
ton CO2

11.5 milyar
ton CO2






