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Son yıllarda global anlamda en çok tartışılan konuların başında iklim değişikliği ve küresel 

ısınma yer almaktadır. Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu atmosferdeki sera etkisine yol 

açan gazların oranındaki çok hızlı artıştır. Sera etkisi yaratan gazların başında fosil yakıtların 

(petrol, kömür, doğalgaz) kullanılmasıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) gazı 

gelmektedir. 

 

Çevre bilimciler tarafından son on yıl içerisinde geliştirilen “Ayak İzi – footprint” kavramı genel  

olarak doğal kaynakların insanlar tarafından ne kadar kullanıldığının miktar olarak 

ölçülmesini ifade etmektedir. Çevrebilimcileri insan ayak izlerini üç boyutta ölçmektedirler. 

Bunlar; ekolojik ayak izi (ecological footprint), karbon ayak izi (carbon footprint) ve su ayak izi 

(water footprint) olarak ifade edilmektedir. 

 

Konuyu bireysel açıdan ele alacak olursak enerji tüketen hemen her faaliyetimizin bir karbon 

maliyeti vardır. Bazen bu karbon maliyeti çok açık bir şekilde görülebilir. Seyahat ederken 

arabamızın egzos borusundan çıkan gazlarda olduğu gibi. Bazen ise bu durum belirgin 

değildir. Çarşıdan satın aldığımız ithal malı ürünlerin içine gizlenmiş maddelerde olduğu gibi. 

Karbon ayak izi, bireyin veya bir kuruluşun küresel ısınmadaki payının bir ölçüsüdür. Enerji 

harcayarak yapılan her faaliyetin, her ürünün bir karbon maliyeti vardır. Aşağıdaki grafikte 

sanayileşmiş bir toplumda yaşayan bir kişinin karbon ayak izlerinin dökümü gösterilmektedir. 

 

 
 

Bu tür kişisel olarak yapılacak bir karbon ayak izi hesaplaması bizim bir birey olarak ne kadar 

çevreci olduğumuzu da ortaya koyacaktır. Dünyada en çevreci kişi en az enerji tüketen 

kişidir. Çok çevre bilincine sahip bir kişi olabiliriz ama yaşantımız bunun tersini söylüyorsa 

gerçek anlamda bir çevreci olduğumuz söylenemez. Üretilen her ürün çevreyi belli bir oranda 

kirletmekte, enerji tüketimine ve karbon salınımına sebebiyet vermektedir. Bu açıdan tüketim 
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ekonomisi yerine tasarruf ekonomisi anlayışına sahip olmak çevrecilik bilinci açısından 

fevkalade önemlidir. Günümüzde ortalama bir Amerikalı ortalama bir Çinliye nazaran 40 kat 

daha fazla ticari enerji tüketmektedir ve dolayısıyla da küresel ısınma, asit yağmurları ve 

hava kirliliği konusunda çok daha fazla olumsuz rol oynamaktadır 

 

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) değerlendirme raporlarına göre 2100 yılına kadar 

bu şekilde devam edildiği taktirde ortalama yüzey hava sıcaklığı 2.5 ºC’ye kadar 

artabilecektir. Bu sıcaklık artışının yanında deniz seviyesinin önümüzdeki 100 yıl içinde 

yaklaşık 80 cm yükselebileceği şeklinde simülasyon modeli çalışmaları iklim bilimciler 

tarafından yapılmaktadır. Küresel sıcaklık artışı ve deniz seviyesinin yükselmesi yerel iklim 

koşullarının değişmesine, ormanların azalmasına, tarım üretiminin düşmesine, su 

kaynaklarının ciddi olarak azalmasına yol açacaktır. Bu durum çölleşmenin artmasına, birçok 

ekosistemin yok olmasına veya bozulmasına, ekonomik ve sosyal çalkalanmaların ortaya 

çıkmasına yol açacaktır.  

 

Karbon ayak izimiz iki kısımdan oluşur. Birincil ayak izi (doğrudan) enerji tüketimi ve 

ulaştırma faaliyetleri dolayısıyla kullanılan fosil yakıtların yanmasından ortaya çıkan CO2 

emisyonlarının doğrudan ölçüsüdür. İkincil ayak izi (dolaylı) ise kullandığımız ürünlerin 

imalattan bozulmaya kadar olan yaşam döngüsü süresinde ortaya çıkan CO2 emisyonlarının 

ölçüsüdür. 

 

Aşağıda birincil karbon ayak izimizi azaltmak için bazı ipuçları verebiliriz: 

 

- Mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanın. 

- Konutunuzun duvar yalıtımlarını yaptırarak hem enerji tasarrufu ve hem de %35-%40 

ısı kazancı sağlayabilirsiniz. 

- Enerji tasarruflu ampuller ve cihazlar kullanın. 

- Isınma, sıcak su için mümkünse güneş enerjisi kullanın. 

- Tatillerinizde uçak kullanmayın. 

- Seyahat ederken yerel otobüs ve taşıma hizmetlerini öğrenin ve kullanın. Toplu 

taşıma araçlarını tercih edin. Tren ile seyahatin birim mesafede kişi başına ürettiği 

karbon emisyonunu birim alırsak tren: 1.0, otobüs: 1,5, küçük motorsiklet: 1.2, 

motorsiklet: 2, dizel araba: 2.5, benzinli araba: 3.0, uçak ise: 5.88 birim CO2 

üretmektedir.. 

- Çamaşırınızı kurutma makinesi ile değil asarak kurutun. 

- Elektrikli cihazları kullanmadığınız zaman tamamen kapatın. 

- Asansör ve yürüyen merdiven kullanmaktan kaçınınız. 

- Evinizin sıcaklığını, sıcak suyun ısısını bir-iki derece azaltın, kaloriferin 

zamanlayıcısına dikkat edin. 

- Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam yükle çalıştırın. 

- Düzenli aralıklarla buzdolabınızın, dondurucunuzun buzunu çözün. 

- Cep telefonu, tıraş makinesi gibi aletleri şarj olur olmaz şarjdan alın. 

- Spor salonuna arabayla değil koşarak veya yürüyerek gitmeyi tercih edin. 

 

İkincil ayak izinizi azaltmak için ipuçları: 

 

- Satın aldığınız her şeyin nerede üretildiğini ve üretiminde hangi maddelerin 

kullanıldığını göz önüne alın. 
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- Uzak mesafelerden gelen yiyeceklerin ne kadar fazla CO2 emisyonu yaratacağını 

düşünün. Güney Afrika’dan gelen muz yerine Anamur muzunu tercih edin, ithal 

yiyeceklerden kaçının. Bir meyve ağacını bahçenize dikerseniz hem emisyon 

yapmadan sizin ve yakınlarınız için meyve sahibi olursunuz hem de bu ağaç 

sayesinde atmosfere salınan CO2’in emilmesine katkıda bulunursunuz. 

- Şarap ve alkollü içecekleri satın alırken daha az yol katetmiş yöresel şarap ve 

içecekleri tercih etmeliyiz. 

- Et tüketiminizi ve özellikle kırmızı et tüketiminizi azaltın. Böylece hem daha sağlıklı 

beslenmiş olursunuz ve hem de ekonomik açıdan tasarruf yapmış olursunuz. Et 

ürünleri en çok karbon ve su ayak izi olan yiyeceklerin başında gelmektedir. 

- Giyeceklerinizi satın alırken çok uzak ülkelerden gelen giysileri tercih etmeyin, 

etiketleri kontrol edin. 

- Temiz olması durumunda musluk suyunu şişe suyuna tercih edebilirsiniz. Suyun 

nakliyesi, şişeleme geri dönüşüm faaliyetlerinin CO2 emisyonunu düşünün. 

- Gereksiz yere fazla ambalajlanmış ürünlerden kaçının. 

 

Dünya nüfusu hızlı bir şekilde artıyor ve dünyamızı yaşantımızı sürdürürken çok hoyratca 

kullanıyoruz, kirletiyoruz. Bu yaşam tarzımızı sürdürürsek arkamızda bizden sonra gelen 

kuşaklara yaşanılması çok güç veya imkansız bir çevre bırakacağız. Mutlaka iş ve özel 

yaşamımızda daha az enerji ve su harcayarak karbon ve su ayak izlerimizi azaltmamız 

gerekmektedir. Bireyler olarak hepimizin bu konuda bilgili, duyarlı ve tutarlı olmamız ortak 

geleceğimiz için gereklidir. 

 


