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Son 140 yılın sıcaklık değişimi



Bu sene de istisna değil



Her sene 100 senede bir görülecek afetler yaşamaya 
başladık.

Sonuç #1



Kuraklık daha da artıyor

Sonuç #2



Sağlık problemleri de karşımıza çıkacak

Sonuç #3



Ülkemizdeki Sıcaklık Değişimi



Ülkemizdeki Yağış Değişimi



• Aluminyum (100 % geri dönüştürülmüş 
aluminyumdan): 11.35-17MJ (3,150 - 4,750 watt-saat)

• Cam (kumdan): 18-35MJ (5,000 - 9,700 watt-saat)
• Çelik (demirden): 20-50MJ (5,550 - 13,900 watt-saat)
• Kağıt (kesilmiş odundan): 25-50MJ (6,950 - 13,900 watt-

saat)
• Plastik (petrolden): 62-108MJ (17,200 - 31,950 watt-saat)
• Aluminyum (80% yeni ve 20% geri dönüştürülmüş 

aluminyumdan): 219 MJ (60,800 watt-saat)

Sadece üretim aşamasında değil kullanım ve geri 

dönüşüm aşamalarında da sağlanan faydayı hesaba 

katmamız gerekir.

Üretimde Kullanılan Enerji



Kullanımda Kullanılan Enerji

Bir litre suyu taşıdığımızı varsayarsak:

Plastik şişelerde: 1 litrelik suyun ağırlığının %93'ü sudur.
Cam şişelerde: 1 litrelik suyun ağırlığının %57'si sudur.

Yani 10 ton suyu 500 km taşıyan bir kamyon için:

Plastik şişelerde: 430 kg CO
2

salımı
Cam şişelerde: 705 kg CO

2
salımı 



Geri Dönüşüm Alanında

Cam şişelerin geri dönüştürülmesi için gereken

enerji orijinal üretim enerjisinin %66'sıdır.

PET şişe ve plastik torbalarda geri dönüşümün

enerji maliyeti orijinal enerji maliyetinin sadece

%10'udur.

Ama üretimde kullanılan enerji hangi

kaynaklardan sağlanıyor?



Tekrar Kullanım Alanında

Plastik poşetleri kağıt poşetler ve bez torbalarlar 
kıyaslayacak olursak:
- Eğer bir birim plastik poşet üretimi için 1 birim 
CO2 salınıyorsa, aynı hacmi ve ağırlığı taşıyacak 
bir kağıt poşetin üretimi için 4 birim CO

2
, bez 

torba üretimi için 171 birim CO
2

salınıyor.
- Ancak kullanımda, kağıt poşetler sadece 2 kez, 
bez torbalar ise sadece 51 kez kullanılıyor.
- Yani iklime etkisi açısından kağıt poşetin 2, bez 
torbanın ise 3 kat daha zararlı olduğunu 
görüyoruz.



Tekrar Kullanım Alanında

Plastik poşetleri kağıt poşetler ve bez torbalarlar 
kıyaslayacak olursak:
- Eğer bir birim plastik poşet üretimi için 1 birim 
CO

2
salınıyorsa, aynı hacmi ve ağırlığı taşıyacak 

bir kağıt poşetin üretimi için 4 birim CO
2
, bez 

torba üretimi için 171 birim CO
2

salınıyor.
- Ancak kullanımda, kağıt poşetler sadece 2 kez, 
bez torbalar ise sadece 51 kez kullanılıyor.
- Yani iklime etkisi açısından kağıt poşetin 2, bez 
torbanın ise 3 kat daha zararlı olduğunu 
görüyoruz.



Yaşam Döngüsü Metrikleri

- Toplam enerji ihtiyacı

- Toplam fosil yakıtlardan enerji ihtiyacı

- Toplam yenilenebilir enerji ihtiyacı

- Küresel ısınma potansiyeli

- Ozon tabakasına zarar verme potansiyeli

- Asitleştirme potansiyeli

- Ötrifikasyon potansiyeli

- Fotokimyasal ozon yaratma potansiyeli

- Su tüketim ve yayım ayakizi

- Çevreye ve insanlara toksik etkisi

- Doğrudan yarattığı toprak kullanım değişikliği

- Dolaylı olarak yarattığı toprak kullanım değişikliği

Döngüsel ekonomi 
aynı zamanda tüm 
bu etkilerin yanına 
“sıfır” yazmamız 
anlamına da 
geliyor.

Bu analizlerin 
sonunda 
sayılarla 
doğruları 

göstermek 
zorundayız!!!



Sabırla 
dinlediğiniz için 
teşekkürler...


