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ÖNSÖZ
Bilmediğimiz sularda yüzüyoruz. Dünyanın sürdürülebilir bir şekilde sağlayabildiği
doğal kaynak miktarıyla talep ettiğimiz miktar arasındaki açık, yaşamımızı
biçimlendiren en önemli etkenlerden biri haline geliyor.
Bu raporla, Türkiye’deki doğal kaynakların eğilimleri ilk kez irdelendi.
Çalışmada ne kadar kaynağımız olduğunu ve bu kaynakların hangi hızda ve kimler
tarafından tüketildiğini ölçen bir doğal kaynak muhasebe aracı Ekolojik Ayak İzi
kullanıldı.
Hesaplamalar, Türkiye’deki doğal kaynakların eğilimlerinin küresel eğilimlere
benzediğini ortaya koyuyor. Türkiye’de yaşayan insanlar, dünya ortalamasıyla aynı
miktarda kaynak tüketiyorlar. Başka bir deyişle, aynı miktarda Ekolojik Ayak İzi’ne
sahipler. Dünyada görüldüğü gibi Türkiye’de de 1970’lerden beri biyolojik kapasite
açığı artıyor. Ancak, bu kaynak açığı küresel ölçekteki ortalama açıktan daha
büyüktür. Günümüzde Türkiye’deki biyolojik kapasite açığı, ülkedeki Ekolojik Ayak
İzi’nin yarısına denk geliyor. Dünya ortalamasında bu açık Ekolojik Ayak İzi’nin
yaklaşık üçte biridir.
Türkiye’deki ekosistemlerin ülkedeki kaynak tüketiminin yalnızca yarısını
karşılayabiliyor olması, Türkiye için hangi sonuçları doğurmaktadır? Kendileri de
ekolojik darboğazlara giren diğer ülkelere bağımlılığının artması, Türkiye için ne
anlama gelmektedir?
Günümüzde, biyolojik kapasiteye erişim için rekabet giderek artmaktadır.
Zaman içinde doğal kaynakların temini garanti altına alınamayacaktır. Türkiye’nin
zenginliğini ve istikrarını tehdit eden ekolojik riskler hafife alınmayacak düzeydedir.
Gidişat, Türkiye’de biyolojik kapasite açığından kaynaklanan ekonomik
çalkantılar yaşanacağını gösteriyor. Bununla birlikte, büyük bir yıkımı engellemek
için zamanımız var. Ekolojik Ayak İzi kaynak muhasebesi sayesinde elde edilen
bilgiler, kaynak yönetimi konusunda stratejik kararlar vermek için yol göstericidir.
Bu da, ülkenin daha büyük başarılar ve ekonomik güvence elde etmesinde kilit rol
oynayabilir.
Ülkeler, kaynakları kısıtlı dünyada da rekabet güçlerini ellerinde tutabilir.
Bu başarı uygulanacak kararlara bağlıdır. Türkiye politikalarını ve yatırımlarını
planlamak için hangi araçları kullanacaktır? Gerçek zenginliğini ve kırılganlığını
nasıl ölçecektir?
Doğal kaynakların durumunu, sınırlarını ve bağımlılıklarını anlamayı seçen
öncü ülkeler, vatandaşlarının refahını ve ülkelerinin zenginliğini garanti altına
alabilirler. Türkiye bu öncü ülkelerden birisi olabilir.
Mathis Wackernagel, Ph.D.
Başkan
Küresel Ayak İzi Ağı
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TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELECEĞİNE ODAKLANMAK
Çevresel sürdürülebilirliği ölçülebilir kılmayı sağlayan Ekolojik
Ayak İzi kavramı, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi yeni bir
bakış açısıyla ele alıyor. Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu,
ülkemizde doğa üzerindeki insan talebiyle doğal kaynak arzı
arasındaki dengeyi inceliyor. Ekolojik Ayak İzi ulusal biyolojik
kapasitesini %100 aşan Türkiye’de, toplumun tüm kesimlerinde
ekolojik açığın kapatılmasına yönelik stratejik kararların
alınması, sürdürülebilir geleceğin ön koşulu olarak karşımıza
çıkıyor.
İnsanın gezegenin sınırlarını aştığı günümüzün dünyasında, doğal kaynaklar giderek
daha fazla önem kazanıyor. Ülkeler ekolojik risk profillerini çıkarıyor. Pek çok
ülkenin Ekolojik Ayak İzi biyolojik kapasitesini aşıyor. Ekolojik açığı olan ülkeler,
dünyanın başka bölgelerinin tatlı su kaynaklarına, ormanlarına, tarım alanlarına
bağımlı durumdalar. Ülkelerin ekolojik bilançosunu çıkaran Ekolojik Ayak İzi
hesaplamaları, kaynakları yönetmek için gereken verileri temin ederek, geleceği
güvence altına almamızı sağlayabilir. Ekolojik Ayak İzi hesaplamalarını yapan
ülkeler, ekolojik varlıklarının değerini ölçebiliyor, izleyebiliyor ve yönetebiliyor.
Ekolojik Ayak İzleri’ni tüm bileşenleriyle, nedenleri ve sonuçlarıyla tanımlayan
ülkeler; ekolojik açığın beraberinde gelen riskleri ortadan kaldırmanın yollarını
bulabiliyorlar. Ekolojik sınırları göz önünde bulunduran politikalar, doğal
kaynakların korunmasını öncelikli olarak ele alıyor. Sonuç olarak, Ekolojik Ayak İzi
bilançosunu hazırlayan ülkeler, kalkınma hedeflerini çevresel sürdürülebilirliği de
göz önünde bulundurarak tanımlıyor ve ilerleme göstergelerini kapsamlı bir biçimde
ortaya koyuyor. Bu noktada, sürdürülebilir ekonomilerle ekolojik açığını kapatan
geleceğin refah toplumlarına doğru hızlı adımlarla ilerleyeceklerdir.
WWF-Türkiye tarafından, Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network)
ile işbirliği içinde, Türkiye’de ilk kez hazırlanan Ekolojik Ayak İzi Raporu,
sürdürülebilirliği gerçek ve sağlam temellere oturtmak için çok önemli bir fırsat
sunuyor. Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu, arz ve talep arasındaki uçurumu
gözler önüne sererek ekolojik limit aşımının kapatılmasına yönelik çözümler
geliştiriyor.
Haziran 2012’de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Konferansı (Rio+20) sosyal adalet, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik
kavramlarının, kalkınma modellerine dahil edilebileceği, uluslararası mutabakata
dayalı yeni bir vizyon belirleme fırsatı sağlayacak. Rio+20 taraflara, sürdürülebilir
kalkınmanın mevcut ekonomik (Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla, GSYH) ve sosyal (İnsani
Gelişme Endeksi, HDI) göstergelerine ek olarak, çevresel performansı ölçecek
yeni göstergelerin oluşturulmasına yönelik açılımlar yaratmalı. Ekolojik Ayak İzi
hesaplamaları sürdürülebilirlik trenini yakalamakta çok önemli bir adım. Türkiye
de Ekolojik Ayak İzi bilançosunu çıkaran ülkelerden biri olarak, sürdürülebilir
bir geleceğe doğru ilerleyen öncü ülkeler arasında yer alabilir ve ekolojik açığını
kapatmaya yönelik adımlar atabilir.
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Türkiye’de karar vericilerin çözüm araması gereken en önemli sorunlardan biri
artan nüfus ve refah seviyesiyle birlikte, insanların “tek dünya sınırları” içerisinde
yaşayabileceği bir yol bulmaktır. Burada bireylere de, kullanılan kaynaklar ve
tüketilen enerji konularında akılcı tercihler yapmak düşmektedir. Bundan böyle
daha az kaynaktan daha fazlasını elde etmek için yeni yollar bulmak zorundayız.
Kaynakları, kendilerini yenileme hızından daha fazla tüketmeyi sürdürmemiz
dünyamızı yok etmek anlamına gelir. Artık kaynakları, doğanın koşullarına ve
sınırlarına göre yönetmek durumundayız.
Türkiye’nin sürdürülebilir geleceği için büyüme hızı dışındaki göstergeler
kalkınma planlarına entegre edilmeli ve kalkınma politikalarıyla doğa koruma
politikaları bütünleştirilmelidir. Bu kapsamda etkin olmayan politikalardan ve
maliyeti gün geçtikçe artan uygulamalardan uzaklaşılmalı, ekosistem hizmetleri
değerlendirilmesi ürün ve hizmetlerin fiyatlarına entegre edilmelidir. Ekolojik Ayak
İzi’nin azaltılması ekolojik açığın azaltılması için yeterli değildir, limit aşımına son
vermek için aynı zamanda biyolojik kapasiteye yatırım yapılmalı, üretken alanların
verimliliği artırılmalıdır. Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları,
üniversiteler ve diğer ilgi grupları çevresel sorunları ele almak için ortak hareket
etmelidir. İş dünyası ve karar vericilerin öncülük yapması gereken bu süreçte,
sürdürülebilir finansman kriterlerinin yasal çerçevesi oluşturulmalı ve bankacılık
sistemlerine dahil edilerek yeşil yatırımların ölçeği genişletilmelidir. Bireylerin
yaşam biçimlerini değiştirerek, aşırı ve israfa yönelik tüketimden uzak durmaları ve
doğal kaynakları verimli kullanan ürünleri tercih etmeleri Ekolojik Ayak İzleri’nin
azalmasında kilit öneme sahiptir.
Bu Rapor ile Türkiye’nin biyolojik kapasitesiyle Ekolojik Ayak İzi’ni dengelemek
için çözüm önerilerimizi sunarken, karar vericilerin ve iş dünyasının sürdürülebilir
bir gelecek için, insanların doğayla uyum içerisinde ve ekolojik sınırlar dahilinde
yaşamasını sağlamak üzere gerekli adımları atmalarını umuyoruz.
Uğur Bayar
Yönetim Kurulu Başkanı
WWF-Türkiye
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Doğal kaynaklar üzerindeki baskının niceliğinin ve bunun hangi etmenlerden
kaynaklandığının ortaya konması, sürdürülebilir kullanımın ön koşuludur.
Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu, yenilenebilir doğal kaynak kullanımımızı
nedenleri ve sonuçlarıyla inceleyerek, mevcut eğilimlerin sürdürülebilirliğini
sorgular.
İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan Ekolojik Ayak İzi’ni aynı süre
içerisinde üretebileceğimiz doğal kaynak miktarıyla, yani biyolojik kapasite ile
karşılaştırarak, doğal kaynakların kendini yenileme sınırları içerisinde yaşayıp
yaşamadığımızı görebiliriz.
Kullanılan kaynak (Ekolojik Ayak İzi) ve kullanılabilir kaynak (biyolojik
kapasite) miktarı arasındaki ilişkiyi ele alan çalışma, Türkiye’de arazi kullanım
biçimlerini ve nihai tüketim kategorilerini incelemiştir. Bununla birlikte, Ekolojik
Ayak İzi’nin eşit olmayan dağılımı, gelir düzeylerine göre ayrıştırılarak ele alınmıştır.
2050 yılına yönelik senaryolarla geleceğe ilişkin öngörüler yapılmıştır. Böylece, doğal
kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması için etkili ve uygulanabilir çözümlere
bilimsel zemin oluşturulmuştur.
Ekolojik Ayak İzi: Mevcut teknoloji ve kaynak yönetimiyle bir bireyin,
topluluğun ya da faaliyetin tükettiği kaynakları üretmek ve yarattığı atığı bertaraf
etmek için gereken biyolojik olarak verimli toprak ve su alanıdır. Ekolojik Ayak İzi
“küresel hektar” (kha) ile ifade edilir. Buna altyapı ile atık karbondioksitin (CO2)
emilimini sağlayacak bitki örtüsü için gerekli alanlar da dâhildir.
Biyolojik Kapasite: Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme
kapasitesinin göstergesidir. Bir yerin biyolojik kapasitesini iki etmen belirler:
sınırları dahilindeki tarım arazisi, otlak, balıkçılık sahası ve ormanın yüzölçümü
ve bu toprağın ya da suyun ne kadar üretken olduğu. Biyolojik kapasite de Ekolojik
Ayak İzi gibi alan cinsinden hesaplanır ve “küresel hektar” (kha) ile ifade edilir.
Küresel Hektar (kha): Ekolojik Ayak İzi ve biyolojik kapasitenin ölçü birimi
olan küresel hektar, dünyanın ortalama verimliliği üzerinden 1 hektar arazinin
üretim kapasitesini temsil eder. Böylece belirli bir süre içerisinde farklı arazi
türlerinden elde edilen toplam kaynak miktarı ve bu kaynaklara yönelik talep
ortak bir birime indirgenmiş sayısal değerle ifade edilir.
Tüketimin Ekolojik Ayak İzi: Doğal kaynakları sağlayan coğrafyadan
bağımsız olarak, bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin üretimi
için kullanılan yenilenebilir doğal kaynakları ifade eder. Kişi başına düşen
tüketim Ayak İzi’nin küresel ölçekte kişi başına düşen biyolojik kapasiteyi aşması,
bir birey ya da bölgede yaşayan insanların tüketim biçiminin, tüm dünyadaki
insanlar tarafından tekrarlanırsa uzun süre devam ettirilemeyeceği anlamına gelir.
Üretimin Ekolojik Ayak İzi: Bir ülkeden ya da bir coğrafi bölgeden sağlanan
biyolojik kapasitenin kullanımını ifade eder. Bu göstergenin, aynı alan içindeki
mevcut biyolojik kapasite ile kolayca karşılaştırılmasıyla yerel/ulusal/küresel
bir sürdürülebilirlik ölçütü elde etmek mümkündür: Bir yerdeki üretimin Ayak
İzi’nin, biyolojik kapasiteyi aşması, oradaki doğal kaynakların sürdürülebilir
olmayan biçimde kullanıldığı anlamına gelir.
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Ekolojİk ayak İzİ ve
bİyolojİk kapasİteNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
GEZEGENİN kendİnİ
yenİleme sınırları
İçİnde yaşayıp
yaşamadığımızı
gösterİr.

Küresel ölçekte 2007 yılında, tüketimin Ekolojik Ayak İzi, toplam 18 milyar
küresel hektar (kha), kişi başına ise 2,7 kha düzeyindeydi. Aynı yılda, toplam
biyolojik kapasite ise 11,9 milyar kha ve kişi başına 1,8 kha olarak hesaplanmıştır. Bu
da 0,9 kha’lık ekolojik açığa işaret eder. Kişi başına düşen biyolojik kapasite, nüfus
artışına paralel olarak sürekli azalmaktadır. Kişi başına düşen Ekolojik Ayak İzi sabit
kalsa bile, dünyanın biyolojik kapasitesi, toplamda hızla artan Ekolojik Ayak İzi’ni
karşılamak için yetersiz kalmaktadır. Bu küresel ekolojik açık, başka bir deyişle
ekolojik limit aşımı giderek büyümektedir.

X8

Akdenİz Havzası’nda
son 50 yılda
ekolojİk lİmİt
aşımındakİ artış.

Akdeniz ölçeğinde Ekolojik Ayak İzi ile biyolojik kapasite arasındaki fark
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nda giderek büyümektedir.
Bölgedeki toplam tüketimin Ekolojik Ayak İzi 1961’den 2007’ye kadar %36’lık bir
artışla kişi başına 2,4 kha’dan 3,3 kha’ya çıkmıştır. Aynı zaman diliminde kişi başına
biyolojik kapasite 2,1 kha’dan 1,3 kha’ya düşmüştür. Yani bölgedeki ekolojik limit aşımı
yaklaşık 50 yılda sekiz kat büyüyerek 0,2 kha’dan 1,9 kha’ya yükselmiştir. Bu durum,
dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir ekolojik açıkla sonuçlanmaktadır. Akdeniz
Havzası’ndaki çoğu ülkeye göre Türkiye’nin ekolojik açığı daha düşük olsa da,
ülkedeki kaynak kullanımı hem ulusal hem küresel boyutta sürdürülebilir değildir.
Türkiye’de 2007 yılında 2,7 kha olan tüketimin Ekolojik Ayak İzi dünya
ortalamasına eşit, Akdeniz ülkelerinin ortalamasından daha düşüktür. Türkiye’de
tüketimin Ekolojik Ayak İzi, kişi başına küresel biyolojik kapasitenin %50
üzerindedir. Bu durum, dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de sürdürülebilir
olmayan bir yaşam biçiminin işaretidir. Türkiye’de kişi başına 1,3 kha olan ulusal
biyolojik kapasite dünya ortalamasının altında olduğu için, ulusal ekolojik açığımız
küresel açıktan çok daha yüksektir. Ekolojik limit aşımı olarak adlandırılan bu açık,
biyolojik kapasite ihtiyacının kısmen ülke dışından tedarik edildiğini gösterir.
Türkiye’de kişi başına düşen Ekolojik Ayak İzi’nde yıllar içinde büyük bir
değişiklik görülmemiştir. Kişi başına düşen Ayak İzi’nin 1961’den bu yana sergilediği bu
istikrara karşın, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) ciddi bir artış söz
konusudur. Bunun nedenlerinden biri, 1961-2007 yılları arasında kaynak verimliliğinin
yaklaşık %10 artmış olmasıdır. Kişi başına düşen Ekolojik Ayak İzi’nin sabit seyrine
karşın, tüketimin Toplam Ayak İzi %150 büyümüştür. Bu büyümenin en temel nedeni,
1961-2007 yılları arasında Türkiye’nin nüfusunda olağanüstü artış yaşanmasıdır.

Türkİye’nİn 1,5 gezegene İhtİyacı var!
2007 yılında Türkiye’de kişi başına düşen tüketimin Ekolojik Ayak İzi 2,7 kha ile
kişi başına küresel biyolojik kapasitenin %50 üzerindeydi. Bir başka ifadeyle;
dünyadaki herkes ortalama bir Türkiye vatandaşı kadar tüketseydi, 1,5 gezegene
ihtiyacımız olacaktı. Türkiye, doğal kaynaklarını, kendini yenileyebilme hızından
daha fazla tükettiği için ekolojik açıdan borçlu ülkeler arasında yer alır. Türkiye’nin,
biyolojik kapasite fazlasına sahip olma durumundan biyolojik kapasite
açığına gelmesinin en temel nedeni nüfus artışıdır.

%50

Türkİye’nİn Ekolojİk
Ayak İzİ’NİN KÜRESEL
bİyolojİk
kapasİteYİ aşMA
oranI.

Türkiye’de üretken alanların dünya ortalamasının üstündeki verimliliğine karşın,
kişi başına düşen biyolojik kapasite 2007 yılında 1,3 kha ile dünya ortalamasının
(1,8 kha/kişi) altındaydı. Tüketimin toplam Ekolojik Ayak İzi ülke genelindeki
biyolojik kapasiteyi 1974’te aşmış, 2007 yılı itibariyle de bu eşiğin iki katına çıkmıştır.
Üretimin toplam Ekolojik Ayak İzi ise Türkiye’nin kullanılabilir biyolojik kapasitesini
1972 yılında aşmıştır. 2007’ye gelindiğinde Türkiye’de üretimin Ekolojik Ayak İzi,
biyolojik kapasitesinin yaklaşık 1,6 katına çıkmıştır. Bu durum ülkedeki kaynak
tüketiminin ulusal ölçekte sürdürülebilir olmadığını ve yurt dışından biyolojik
kapasite ithalatına ihtiyaç duyulduğunu gösterir.
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Türkiye’deki tüketim düzeyi, ülkenin sürdürülebilir olarak ürettiği doğal kaynak
miktarının (ulusal biyolojik kapasite) %100 üzerinde; dünya genelinde kişi başına
düşen biyolojik kapasitenin ise %50 üzerindedir.
Türkiye’de Biyolojik Kapasite İthalatı
Türkiye’nin, diğer ülkelerden temin ettiği biyolojik kapasite giderek artmaktadır.
Tüketimin kişi başına düşen Ekolojik Ayak İzi küçük miktarlarda artarken, üretimin
kişi başına düşen Ekolojik Ayak İzi’nde 1961’den bu yana küçük bir düşüş oluşmuştur.
1961 ve 1988 yılları arasında Türkiye, hemen her yıl az miktarda da olsa, biyolojik
kapasite ihracatçısı konumundaydı. Başka bir ifadeyle, ülke dışına gönderilen biyolojik
kapasite dışarıdan alınandan fazlaydı. 1988 yılı ise Türkiye’nin net biyolojik kapasite
ihracatçı olduğu son yıldır. Türkiye, 1989’den beri net biyolojik kapasite ithalatçısı
konumuna geçmiştir. Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır, tüketimin Ekolojik Ayak İzi artan
biçimde sınır ötesi kaynaklara dayanmaktadır. Günümüzde ithalat yoluyla karşılanan
ekolojik ürün ve hizmet talebi, Tüketimin Ayak İzi’nin yaklaşık %20’sidir.

1,5

Gezegen

Dünyadakİ herkes
ortalama bİr
Türkİye vatandaşı
kadar tüketİrse
gerekecek olan
doğal kaynak
mİktarı

Arazi Türlerine Göre Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi
Biyolojik kapasite ve Ekolojik Ayak İzi hesaplamalarını yapmanın yollarından biri,
insanların kullandığı farklı doğal kaynakları (örneğin tarım ürünleri, balıklar, vb.),
bu kaynakları sağlayan arazi türlerine göre (tarım arazisi, balıkçılık sahaları, vb.)
ayrı ayrı ele almaktır. Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi, arazi türlerine göre karbon
tutma alanı, tarım alanı, orman, otlatma alanı, balıkçılık sahası ve yapılaşmış alan
olarak altı ayrı kategoride incelenmiştir.
Türkiye’de Nihai Tüketim Kategorilerine Göre Ayak İzi
Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi, arazi türlerine göre irdelendikten sonra kişisel,
toplumsal ve yatırım kaynaklı Ayak İzi’ni daha açık bir şekilde görmek için Tüketim
ve Alan Kullanımı Matrisi (Consumption Land-Use Matrix, CLUM) geliştirilmiştir.
CLUM analizi, her bir ürün ve hizmet çeşidini elde etmek için kullanılan doğal
kaynak miktarını hesaplar. Türkiye’nin ekolojik borcunun kapatılması için önem
taşıyan bu çalışma, tüketim faaliyetlerimizi değiştirdiğimizde Ayak İzi’mizin ne
kadar azalacağını gösterir.
CLUM, doğal kaynak tüketimini genel kullanım amacına göre “kişisel”,
“toplumsal” ve “yatırım” olarak ayırır. Kişisel Ayak İzi, bireylerin yaşam biçimlerine ve
tercihlerine bağlı olan gıda, ulaşım, ürün ve hizmet tüketimiyle ilişkilidir.

Türkİye’de İthalat
yoluyla elde edİlen
ürün ve hİzmetlerİn
Tüketİmİn Ayak
İzİ’ndekİ payı

Şekil 1: Türkiye’nin
biyolojik kapasitesi
ve Ekolojik Ayak İzi,
1961-2007.

Türkiye’de
tüketimin Ayak İzi

Kişi başına küresel hektar
Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu

%20

Türkiye’de
üretimin Ayak İzi
Türkiye’nin
biyolojik kapasitesi
Küresel biyolojik
kapasite
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TANIM

EKOLOJİK AYAK İZİ BİLEŞENLERİ

Karbon Tutma Ayak İzi
Okyanuslar tarafından tutulan CO2
emisyonunun yanı sıra, fosil yakıt tüketimi,
arazi kullanımı değişiklikleri ve kimyasal
süreçlerden kaynaklanan emisyonların
tutulması için gereken orman alanının
hesaplanmasıdır.

Tarım Arazisi Ayak İzi
İnsan tüketimi için gerekli gıda ve lif,
hayvan yemi, yağ bitkileri ve kauçuk üretimi
için kullanılan alanın hesaplanmasıdır.

TÜRKİYE’DE DURUM

Türkiye’nin toplam Ekolojik Ayak İzi’nin en
büyük paydası %46-49’la (kişi başı 1,24-1,36
kha) CO2 emisyonlarını hapsetmek için gerekli
talepten kaynaklanır. 1961 - 2007 yılları
arasında tüm arazi kategorilerindeki Ayak
İzi’nde büyüme olmuş, ancak en fazla artış
Karbon Ayak İzi’nde ortaya çıkmıştır.

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi’nin yaklaşık
%35’i tarım alanlarına yönelik talepten
kaynaklanır (kişi başı yaklaşık 0,96 kha).
Tarım Ayak İzi’nin büyük kısmı (%83) gıdayla
ilişkilidir. Geri kalan kısım ise çoğunlukla
tütün üretimi ve devlet harcamalarından
kaynaklanır.

Orman Ayak İzi
Tüketilen tomruk/kereste, kâğıt hamuru,
odun ürünleri ve yakacak odun miktarını
karşılamak için gereken orman alanının
hesaplanmasıdır.

Türkiye’nin orman ürünlerine yönelik talebi
ulusal Ayak İzi’nin %11’ini (kişi başı 0,29 kha)
oluşturur. 1961 yılı ile 2007 yılı arasında en az
büyüme Orman Ayak İzi’nde gerçekleşmiştir.

Otlak Ayak İzi
Et, süt, deri ve yün ürünleri
için hayvancılık yapılan alanın
hesaplanmasıdır.

Türkiye’deki otlatma alanı kullanımı ulusal
Ayak İzi’nin %3’ünü (kişi başı 0,08 kha)
oluşturur.

Yapılaşmış Alan Ayak İzi
Konut, ulaşım, endüstriyel yapılar ve
enerji santralleri dahil insan ihtiyaçlarının
karşılanmasıyla ilgili altyapı ve üstyapı ile
kaplı alanın hesaplanmasıdır.

Balıkçılık Sahası Ayak İzi
Tüketilen balık ve deniz ürünlerini temin
etmek için gereken deniz ve tatlı su
alanının hesaplanmasıdır.

Yapılaşmış alan kullanımı, toplam Ayak
İzi’nin %3’ünü oluşturur ve kişi başına 0,07
küresel hektardır.

Türkiye’nin balıkçılık ve su ürünleri
kullanımından kaynaklanan Ayak İzi kişi
başına 0,06 kha’dır ve ülkenin toplam Ayak
İzi’nin %2’sinin biraz üzerindedir.

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu
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Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi bileşenlerinin en büyüğü %82’lik bir oranla kişisel
tüketimdir (kişi başı 2,26 kha). Devletin yürütme, savunma ve refah dağılımı
gibi çeşitli hizmetlerine bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal tüketim ülkemizdeki
Ekolojik Ayak İzi’nin %5’ini oluşturur. Devlet (sosyal altyapı), şirketler (yeni
fabrika ve makine) ve hane halkı (yeni ev) olarak ele alınan yatırım harcamaları
ise Ekolojik Ayak İzi’mizin %13’ünü oluşturur. Burada göz önünde bulundurulması
gereken nokta şudur: Ürünler ve sağlanan hizmetler son kullanıcıya ulaştığı için
“yatırım” kategorisinde değil, kişisel tüketim hanesinde incelenmektedir. Bu
yüzden, kullanılan metodolojinin doğal bir sonucu olarak, tüm dünyada olduğu gibi,
Türkiye’de de Ekolojik Ayak İzi’nin büyük bir kısmı kişisel tüketim kaynaklıdır.
Kişisel tüketime bağlı Ekolojik Ayak İzi’ni ağırlıklı olarak gıda (%52) oluşturur
(kişi başı 1,18 kha). Geri kalanı ise ürünlerden (%21) ve kişisel ulaşımdan (%15)
kaynaklanır. Hizmetlerin ve konut harcamalarının Ekolojik Ayak İzi’ne katkısı daha
azdır (%6’şar). Bununla birlikte, bir bireyin Ayak İzi, kamusal alan ve milli güvenlik
gibi toplumsal etmenleri de içerir. Ancak bunlar kişisel ayak izi kategorisinde değil,
toplumsal ayak izi kategorisinde incelenir.
Kişisel Ayak İzimizin hangi tüketim kategorilerinden kaynaklandığını görmek,
günlük faaliyetlerimiz ile doğal kaynak kullanımı arasındaki ilişkiyi kavramak
açısından önemlidir.
Gıda: Kişisel Ekolojik Ayak İzi’nin içerisindeki en büyük payı %52 ile gıda
tüketimi oluşturur (kişi başına 1,18 kha). Toplamda (toplumsal ve yatırım amaçlı
Ayak İzi dahil edildiğinde) Tarım, Otlak ve Balıkçılık Ayak İzi’nin açık ara en
büyük kısmı (%82-83) gıda tüketiminden kaynaklanmaktadır. Toplam Karbon
ve Yapılaşmış Alan Ayak İzi’nde ise yine en büyük pay sahiplerinden biri gıda
tüketimidir (sırasıyla %17 ve %16).
Ürünler: Gıdadan sonra kişisel Ayak İzi’nde en büyük payı, %21 ile ürünlerin
imalatı için kullanılan kaynaklar almaktadır (kişi başına 0,47 kha). Diğer
yandan, ürünlerin Ayak İzi %43 ile toplam Orman Ayak İzi’nde (0,09 kha/kişi),
%21 ile ise toplam Karbon Ayak İzi’nde (0,28 kha/kişi) en büyük paya sahiptir.
Ulaşım: Kişisel Ayak İzi’nde taşımacılık dışı ulaşımın Ayak İzi %15’lik bir
paya sahiptir. Bu da kişi başına 0,33 kha’ya denk gelir. Ulaşım, %22 ile toplam
Yapılaşmış Alan Ayak İzi’nde en büyük paya, %19 ile toplam Karbon Ayak İzi’nde
ikinci önemli paya sahiptir. Balıkçılık sahalarının üzerindeki toplam talep de
%83 ile açık ara farkla gıda tüketiminden kaynaklansa da, %10’luk bir pay ulaşım
kategorisinde yer alır.
Hizmetler: Hizmetler %6’lık pay ile kişisel Ayak İzi’nde küçük ama kayda değer
bir yere sahiptir. Toplamda hizmet sektörünün en büyük etkisi %10’luk pay ile
Yapılaşmış Alan Ayak İzi’ndedir. Hizmetlerin toplam Karbon Ayak İzi’ndeki
payı ise %9 ile konut Karbon Ayak İzi’nin biraz üstündedir. Hizmet Ayak İzi’nin
toplam Orman Ayak İzi’ndeki payı %5 olup, diğer araziler üzerindeki payı
yaklaşık %1’dir.
Konut: Türkiye’de kişisel Ayak İzi’nin %6’lık bölümü yaşam alanları için
kullanılan kaynaklardan oluşur. Konut Ayak İzi, hem karbon hem de orman
kategorisindeki toplam Ayak İzi’nin yaklaşık %8’erlik kısmını oluşturur. Toplam
Yapılaşmış Alan Ayak İzi’nin ise yaklaşık %6’sı konut için kullanılmaktadır.
Konut Ayak İzi’nin payı, diğer kategorilerde çok düşük olup sıfıra yakındır.
Türkiye’de Gelir Düzeyine Göre Ekolojik Ayak İzi
Tüketim ve Alan Kullanımı Matrisi’nde, ortalama düzeydeki bir kişiye ait tüketimin Ekolojik
Ayak İzi hesaplanır. Bu yüzden, toplumun farklı kesimlerine ait alım gücü ve tüketim eğilimleri
göz önünde bulundurulmaz. Ekolojik Ayak İzi, gelire göre sıralı %10’luk gruplarla incelenir.
Toplumsal harcamalar ve sermaye birikimi (yatırımlar) hesaba katılmadığında,
Türkiye’de, nüfusun yalnızca en düşük gelirli %20’sini oluşturan kesim ulusal biyolojik
kapasite sınırları içinde yaşamaktadır. Küresel biyolojik kapasite sınırları içinde yaşayan
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%82

kİşİsel tüketİmİn
TOPLAM AYAK
İZİ’NDEKİ payı.

%20

KİŞİSEL TÜKETİMİ
ULUSAL BİYOLOJİK
KAPASİTE SINIRLARINI
AŞMAYAN KESİMİN
TOPLAM NÜFUSTAKİ
PAYI.

tek grup ise yine en düşük gelir seviyesindeki grup olarak karşımıza çıkar. Hükümet
harcamaları ve sermaye oluşumunun (yatırımların) Ayak İzi’nin 10 grup arasında eşit
dağıtılması durumunda, Türkiye’de ulusal biyolojik kapasite sınırları içinde yaşayan bir
gelir grubunun varlığından söz edilemez. Türkiye’de gelire göre sıralı %10’luk gruplarda
yukarıya doğru çıkıldığında, hem tüketim düzeyi hem de Ayak İzi artar. Türkiye’de
en düşük gelir grubunda kişi başına 1,5 kha olan Ekolojik Ayak İzi, en yüksek gelir
grubunda yaklaşık üç katına çıkarak kişi başına 4,4 kha’ya ulaşır.
Gelir grupları arasında en alttan en üste doğru çıkıldığında gıdanın Ekolojik Ayak
İzi 2,5 kat artarken, ulaşımın Ekolojik Ayak İzi 15 kat artar. Bununla birlikte gıda, en
düşük ondalık gelir grubunun toplam Ayak İzi’nin yaklaşık %46’sını oluşturur. En yüksek
ondalık gelir grubunda gıdanın payı %39’dur. Gelir düzeyi arttıkça, et ve süt ürünlerine
talebin artması, otlatma ve tarım alanlarına talebin de artmasına neden olur.
Elektrik Sektörünün Ayak İzi
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de, en çok artış gösteren Ayak İzi
karbon kaynaklıdır. Karbon Ayak İzi’ni oluşturan CO2 emisyonları içinde en büyük
pay elektrik sektörüne aittir. Bu çalışmada, elektrik üretiminin Ayak İzi ayrıntılı bir
şekilde ele alınıp, dört farklı gelecek senaryosu altında değerlendirilmiştir.
Türkiye’de elektrik üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonlarının Ayak İzi
2007 yılında 26,7 milyon kha’ydı. Türkiye’nin toplam tüketim Ayak İzi’nin yaklaşık
%14’üne karşılık gelen bu değer, Karbon Ayak İzi’nin yaklaşık %26’sıdır.
Elektrik sektörü incelenirken yüksek ve düşük enerji talebi varsayımlarıyla iki
ayrı senaryo oluşturulmuş ve her iki senaryo yüksek ve düşük karbon yoğunluğunda
üretim olmak üzere iki ayrı şekilde incelenmiştir. Bu senaryolar ışığında, Türkiye’nin
kişi başına düşen yaklaşık 2,8 kha’lık Ekolojik Ayak İzi’nin (CLUM sonucu), yalnızca
elektrik üretimi kaynaklı Karbon Ayak İzi’nde oluşması tahmin edilen değişikliklere
bağlı olarak, 2023 yılında 3,0 ila 3,4 kha’ya yükseleceği öngörülmektedir.
2050’ye Doğru Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi

x3

Türkİye’de en yüksek
gelİr grubunun
Ekolojİk Ayak İzİ en
düşük gelİr
grubunun Ayak
İzİnden 3 kat
fazladır.

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi’nin mevcut durumu incelendikten sonra ülkenin
gelecekteki Ayak İzi’ni ortaya koymak üzere iki farklı senaryo incelenmiştir. Bu
senaryolar, GSYH, yatırım ve biyolojik kapasite seviyelerindeki farklı varsayımlara
dayalı olarak i) mevcut durumun aynen devam etmesi (Business as Usual, BAU) ve
ii) en iyi koşullar şeklinde belirlenmiştir.
BAU senaryosunda GSYH, 2050’ye kadar her yıl %5 artmakta, yatırım
seviyesiyse 2015’e kadar GSYH’nın %23’üne ulaşmakta ve toplam biyolojik kapasitenin
seyrinde değişim öngörülmemektedir. Bu varsayımlar uyarınca, tüketimin Ekolojik
Ayak İzi 2007’den 2050’ye kadar %63, üretimin Ayak İzi ise %51 artış göstermektedir.
Aynı süre içerisinde, kişi başına biyolojik kapasite %64 düşmektedir.
Mevcut gidişatı sürdürmek, biyolojik kapasitenin Türkiye ekonomisi için büyük
bir risk haline geleceğini göstermektedir.
En iyi koşullar senaryosunda GSYH büyümesi, Ekolojik Ayak İzi’nin düşürülmesi
ve biyolojik kapasitenin yenilenmesi arasında dengeli bir resim çizilmektedir. Bu
senaryoda yatırım seviyesi 2015’e kadar GSYH’nın %30’u seviyesine çıkmaktadır.
Bu senaryoda GSYH artışı diğer senaryoya göre daha sınırlıdır. Diğer senaryodan
farklı olarak bu senaryoda, biyolojik kapasitenin kendini yenileme potansiyeline
ve restorasyonuna yapılan yatırım sayesinde biyolojik kapasite yılda %0,4 artar.
Bu senaryoda 1961-2050 yılları arasında kişi başına düşen tüketimin Ayak İzi’nde
%27’lik düşüş görülür. Aynı yıllar arasında kişi başına düşen biyolojik kapasite ise
%57 azalmaktadır. Bu senaryoya göre biyolojik kapasite ile Ayak İzi arasındaki fark,
2020’lerde oldukça azalmakta, Türkiye ekolojik borcunu kapatmaya başlamaktadır.
Ancak, teknolojilerin bu yıllardan sonra daha fazla ilerlemeyeceği öngörülerek,
ekolojik açığın yeniden artması beklenmektedir.
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GİRİŞ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YENİ BİR
BAKIŞ: EKOLOJİK AYAK İZİ
Sürdürülebilirlik genel olarak, bir yaşam biçimin kesintisiz biçimde devam
ettirilmesi olarak tanımlanır. Bu genel tanıma ekolojik, ekonomik ve sosyal konular
gibi pek çok ölçüt dahil edilebilir. Bu çalışma, ekolojik kaynaklara yönelik talebin
sürdürülebilirliliğine odaklanmaktadır.
“Ekolojik sürdürülebilirlik” gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama
kapasitelerine zarar vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlanır.
Bununla birlikte, bazı kaynaklarda ekolojik sürdürülebilirlik, dünyadaki yenilenebilir
kaynakların ve biyolojik sistemlerin üretkenliğinin muhafaza edilmesi olarak geçer.
Bu raporda ekolojik sürdürülebilirlik kavramı, insanlar tarafından kullanılan
yenilenebilir doğal kaynakların, aynı zaman zarfı içerisinde doğanın üretebildiği
kaynak miktarını geçmemesi olarak ele alınır.
Biyofiziksel sınırların aşılması, doğal dengenin ve ekonominin temelini
oluşturan sistemlerin zarar görmesine yol açabilir. Bu da, gelecekte belirli bir yaşam
kalitesine ulaşmayı ve böyle bir yaşamı sürdürmeyi güçleştirebilir. Bununla birlikte,
doğal sistemlerin karmaşık yapısı, belirli bir tüketim düzeyiyle bağlantılı yaşam
biçiminin hangi noktada sürdürülebilirlikten uzaklaştığını belirlemeyi zorlaştırır.
Ekolojik Ayak İzi, yararlanılan doğal hizmetlerin dar tanımı çerçevesinde,
ekolojik sürdürülebilirliği belli kategorilerde ölçen bir göstergedir. 1990’lı yılların
başında Mathis Wackernagel ve William Rees tarafından geliştirilen bu kavram;
tarım, hayvancılık, balıkçılık ve orman ürünlerini içeren doğal kaynakların üretimi
ile CO2 emilimi ve üzerine altyapı kurulacak alan gibi talepleri, bunları karşılamak
için gereken biyolojik olarak üretken alan cinsinden tanımlar. Ekolojik Ayak İzi tanımı
çerçevesindeki doğal kaynakların üretilmesi için dünya üzerindeki üretken alanların
niceliği ise biyolojik kapasite olarak adlandırılır. Ekolojik Ayak İzi ve biyolojik kapasite
değerlerinin karşılaştırılmasıyla, minimum sürdürülebilirlik ölçütü tanımlanmış olur.
Buna göre, toplam Ekolojik Ayak İzi, toplam biyolojik kapasiteden daha az olmalıdır.
Bu sürdürülebilirlik tanımına, ekosistem ve tür çeşitliliği, ekosistemlerin
sağlığı, zehirli atıklar ya da yenilenemeyen kaynakların mevcudiyeti gibi bir dizi
etmen dahil edilmemiş olsa da, burada ele alınan sürdürülebilirlik ölçütü, gerekli
asgari koşulu ifade ettiği için önemli bir göstergedir.
Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network, GFN), her yıl dünya
çapında 150’den fazla ülkenin biyolojik kapasite talebini ölçmekte ve Ulusal Ayak
İzi Hesapları’nı (National Footprint Accounts, NFA) yayımlamaktadır. 1970’lerin
ortalarından bu yana, dünyanın kaynaklarına yönelik talep sürdürülebilir olmayan
bir düzeye ulaşmış durumdadır. Bu eğilimin aynı şekilde sürdürülmesi olanaklı
değildir. Mevcut tüketim düzeyi, ya insanların bilinçli bir tercihi olarak, ya da doğal
kısıtlar nedeniyle er ya da geç sona erecektir.
Bu gerçekler bizleri, doğayı yok etmeden ve doğal kaynaklarımızın kendini
yenileme kapasitesini aşmadan yaşayabilmenin yollarını aramaya itmektedir.
Aynı zamanda Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, kalkınmanın yeniden
tanımlanmasına ve doğanın sağladığı ürün ve hizmetlerin gerçek değerinin daha iyi
kavranmasına ilişkin yeni tartışma konularını gündeme getirmektedir. Türkiye’nin
doğal çevresindeki bozulmayı durdurmak ve doğayla uyumlu bir gelecek kurmak
için öncelikle güncel durumu ortaya koymak gerekmektedir. Küresel Ayak İzi Ağı
işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu ile, sürdürülebilirliğin
ekolojik kaynaklara yönelik taleple ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Ekolojik Ayak
Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu
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MİNİMUM
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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ekolojİk ayak İZİ ≤
BİYOLOJİK KAPASİTE

1970’LER
KAYNAKLARA
YÖNELİK TALEBİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR
OLMAYAN DÜZEYE
ULAŞTIĞI YILLAR.

İzi ile biyolojik kapasite arasındaki ilişki değerlendirilirken, arazi kullanımı ve
nihai tüketim kategorileri analiz edilmekte, Ayak İzi’nin eşit olmayan dağılımı gelir
düzeyine göre farklılaştırarak incelenmekte ve 2050 yılı için senaryolar oluşturarak
geleceğe dair kestirimler ortaya konulmaktadır.
Dünya üzerindeki bu sürdürülebilir olmayan gidişe son vermek için, Türkiye
gibi gelişmekte olan ülkelere büyük rol düşmektedir. Çoğunlukla Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYH) ile tanımlanan zenginlik, kalkınma ve başarı göstergelerinin, sosyal
ve çevresel unsurları da içerecek şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ekolojik Ayak
İzi de, İnsani Gelişme Endeksi, Gini Katsayısı, Yaşayan Gezegen Endeksi gibi bu yeni
göstergelerden biridir.
Türkiye’de karar vericilerin çözüm araması gereken en önemli sorunlardan biri
artan nüfus ve refah seviyesi ile birlikte, insanların “tek dünya sınırları” içerisinde
yaşayabileceği bir yol bulmaktır. Bunun yanı sıra, iklim değişikliği, su kaynaklarının
yeterliliği, arazi mülkiyeti ve türlerin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli
alanlar, arazi kullanımını ve tarımsal faaliyetleri olumlu ya da olumsuz bir şekilde
etkileyecektir. Burada bireylere de, kullandığımız kaynaklar ve tükettiğimiz enerji
konularında akılcı tercihler yapmak düşmektedir. Bundan böyle daha az kaynaktan
daha fazlasını elde etmek için yeni yollar bulmak zorundayız. Kaynakları, kendilerini
yenileme hızından daha fazla tüketmeyi sürdürmemiz dünyamızı yok etmek
anlamına gelir. Artık kaynakları, doğanın koşullarına ve sınırlarına göre yönetmek
durumundayız.
Ekolojik Ayak İzi: Mevcut teknoloji ve kaynak yönetimiyle bir bireyin,
topluluğun ya da faaliyetin tükettiği kaynakları üretmek ve yarattığı atığı
bertaraf etmek için gereken biyolojik olarak verimli toprak ve su alanıdır ve
“küresel hektar” (kha) ile ifade edilir. Buna altyapı ile atık karbondioksitsin (CO2)
emilimini sağlayacak bitki örtüsü için gerekli alanlar da dâhildir.
Biyolojik Kapasite: Bir coğrafi bölgenin (ülke, havza, dünya vb.) yenilenebilir
doğal kaynakları üretme kapasitesinin göstergesidir. Bir yerin biyolojik
kapasitesini iki etmen belirler: sınırları dahilinde bulunan tarım arazisi, otlak,
balıkçılık sahası ve ormanın yüzölçümü ve bu toprağın ya da suyun ne kadar
üretken olduğu. Ekolojik Ayak İzi gibi alan cinsinden hesaplanır ve “küresel
hektar” (kha) ile ifade edilir.
Küresel Hektar (kha): Ekolojik Ayak İzi ve biyolojik kapasitenin ölçüm
birimi olan küresel hektar, dünyanın ortalama verimliliği üzerinden 1 hektar
arazinin üretim kapasitesini temsil eder. Böylece belirli bir süre içerisinde farklı
arazi türlerinden elde edilen kaynaklara yönelik toplam talep ortak bir birime
indirgenmiş ve sayısal değerle ifade edilmiş olur. Örneğin, tarım alanının diğer
arazi türlerinden daha üretken olduğu varsayılarak 1 hektar tarım arazisinin
biyolojik kapasitesi 1 küresel hektardan büyüktür.
Tüketimin Ekolojik Ayak İzi: Doğal kaynakları sağlayan coğrafyadan
bağımsız olarak, bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin
üretimi için kullanılan yenilenebilir doğal kaynakları ifade eder. Kişi başına
düşen tüketim Ayak İzi’nin küresel ölçekte kişi başına düşen biyolojik kapasiteyi
aşması, bir birey ya da bölgede yaşayan insanların tüketim biçiminin tüm
dünyadaki insanlar tarafından uzun süre devam ettirilemeyeceği anlamına gelir.
Üretimin Ekolojik Ayak İzi: Bir ülkede ya da bir coğrafi bölgede üretilen
biyolojik kapasitenin kullanımının göstergeleri arasında yer alır. Bu göstergenin
aynı alan içindeki mevcut biyolojik kapasite ile kolayca karşılaştırılabilmesiyle
yerel/ulusal/küresel bir sürdürülebilirlik ölçütü elde etmek mümkündür: Bir
yerdeki üretimin Ayak İzi’nin, biyolojik kapasiteyi aşması, oradaki ekolojik
kaynakların sürdürülebilir olmayan bir biçimde kullanıldığı anlamına gelir.
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BÖLÜM I
KÜRESEL VE BÖLGESEL BİYOLOJİK KAPASİTE VE
EKOLOJİK AYAK İZİ EĞİLİMLERİ
Küresel ölçekte, 2007 yılında insanların faaliyetlerini sürdürmeleri için 1,5 gezegene
eşdeğer kaynak kullanılmıştır. Gezegenin, insanlığın talebini karşılama kapasitesi ilk
olarak 1970’lerin ortalarında aşılmıştır.
Gezegenin kaynakları, sürdürülebilir seviyenin çok üzerinde bir hızla
tüketilmektedir. 1975 yılından beri gezegenin doğal kaynak üretim ve karbon tutma
kapasiteleri her yıl belirgin bir biçimde aşıldı. Dünya genelinde tüketimin Ekolojik
Ayak İzi, 1961 yılında 7 milyar kha’nın biraz üzerindeyken, 2007 yılında 18 milyar
kha’ya ulaşmıştır. Biyosfer üzerindeki insan talebi, 1961 ile 2007 arasında iki
katından fazla artmıştır. Toplam biyolojik kapasite ise 1961’den beri sabit kalarak
(yaklaşık 12 milyar kha), ekolojik açığın 2007’de 6 milyar kha’ya kadar yükselmesiyle
sonuçlanmıştır (Bkz. Şekil 2).

Küresel hektar (milyar)

Şekil 2: Küresel Ekolojik
Ayak İzi ve biyolojik
kapasite eğilimleri,
1961-2007.

İnsanlığın toplam
Ayak İzi
Küresel biyolojik
kapasite

Gezegenin toplam biyolojik kapasitesi, yani insanlığın ekolojik talebini karşılama
kapasitesi, tanım gereği dünyadaki toplam üretken alana eşittir. Biyolojik kapasite,
üretken alanların boyutundaki değişime bağlı olarak yıllar içinde değişkenlik
gösterebilir. Dünyada üretken olarak kabul edilen alanlar, 1961’den bu yana
az miktarda artarak 2007 yılında 11,9 milyar kha (kişi başına 1,8 kha) olarak
hesaplanmıştır. Üretken alanlar, 1961-1994 yılları arasında daha fazla arazinin
üretime açılmasıyla %4 oranında artmış, 1994-2007 arasında %1 azalmıştır. Son
dönemdeki düşüşün nedeni, küresel zenginlik ve nüfus artışına paralel olarak artan
toplam Ekolojik Ayak İzi ile verimsiz arazi ve su kullanımının neden olduğu çölleşme
ve tuzlanmadır. Sonuçlar, ekolojik açığı ortadan kaldırmanın zorluğunu ortaya koyar.
Gezegenin insanlığın talebini karşılama kapasitesi ilk olarak 1970’lerin
ortalarında aşılmıştır. 2007 yılına gelindiğinde Ekolojik Ayak İzi mevcut biyolojik
kapasiteyi yaklaşık %50 aşmıştır. Başka bir deyişle, 2007 yılı itibariyle insanlar,
faaliyetlerini sürdürmek için 1,5 gezegene eşdeğer kaynak kullanmaktadır. Bu durum,
insanların 1 yılda tükettikleri doğal kaynakların yeniden üretimi ve atmosfere
saldıkları CO2’nin tutulması için 1,5 yıla ihtiyaç olduğu anlamına gelir. Dünyanın
biyolojik kapasitesiyle insanlığın Ayak İzi karşılaştırıldığında küresel ekolojik açığın
yıllar içinde hızla arttığı görülür.
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1,5 YIL

2007’de kullanılan
DOĞAL kaynakların
oluşması İçİn
gereken süre.

4,5

Gezegen

ortalama bİr
ABD vatandaşının
tüketİMİNİN
dünya nüfusuna
genellenDİĞİNDE
GEREKEN BİYOLOJİK
KAPASİTE MİKTARI.

Dünyanın GSYH seviyesindeki belirgin artışa karşın, kişi başına Ekolojik Ayak İzi
1961’den bu yana ortalama yaklaşık 2,6 kha seviyesinde, görece sabit seyretmiştir. Kişi
başına az miktarda artış, yıllar içinde tüketilen ürün başına harcanan biyolojik kapasite
miktarı azalma olduğunu, başka bir deyişle, dünya genelinde arazi üretkenliğinin ve
nihai tüketim ürünlerinin üretim süreçlerinde verimliliğin arttığını gösterir.
İnsanlığın ortalama Ayak İzi küresel ölçekte %50’lik ekolojik açığa neden
olsa da, dünyanın farklı yerlerindeki bölgesel ve ulusal Ekolojik Ayak İzi ve biyolojik
kapasite hesaplamaları birbirinden farklı sonuçlar göstermektedir. Gelişmiş ülkelerin
kişi başına Ekolojik Ayak İzi, bu ülkelerdeki tüketim miktarı nedeniyle gelişmekte
olan ülkelere göre yüksektir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan
insanlar, Hindistan’da yaşayanlara göre kişi başına yaklaşık 9 kat fazla doğal kaynak
kullanmaktadır. Dünyadaki herkes Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ortalama
bir kişi gibi yaşasaydı, insanlığın toplam tüketimine ve CO2 emisyonuna ayak
uydurabilmek için 4,5 gezegenden fazlasına eşdeğer bir biyolojik kapasite gerekirdi.
Geçtiğimiz 50 yıl içinde yalnız gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan
ülkelerde de kaynak kullanımı hızla artmıştır. Örneğin, 1961’de dünya nüfusunun
büyük bir bölümü “ekolojik borçlu” olmayan ülkelerde yaşıyordu. 2007 yılına
gelindiğindeyse biyolojik kapasiteyi aşan doğal kaynak tüketimi sonucu dünya
nüfusunun %80’inden fazlasının ekolojik borçlu ülkelerde yaşadığı görülmektedir
(Bkz. Şekil 3 ve Şekil 4). Son 50 yılda yaşanan bu değişim, sürdürülebilir yaşamdan
hızla uzaklaştığımıza işaret eder.

Şekil 3: 1961’de ekolojik
borçlu ve ekolojik
alacaklı ülkeler (Küresel
Ayak İzi Ağı, 2011).

1961
Ayak İzi biyolojik kapasiteden %150’nin üzerinde daha büyük
Ayak İzi biyolojik kapasiteden %100-150 daha büyük
Ayak İzi biyolojik kapasiteden %50-100 daha büyük
Ayak İzi biyolojik kapasiteden %0-50 daha büyük
Biyolojik kapasite Ayak İzi’nden %0-50 daha büyük
Biyolojik kapasite Ayak İzi’nden %50-100 daha büyük
Biyolojik kapasite Ayak İzi’nden %100-150 daha büyük
Biyolojik kapasite Ayak İzi’nden %150’nin üzerinde daha büyük
Yetersiz veri
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Şekil 4: 2007’de ekolojik
borçlu ve ekolojik
alacaklı ülkeler (Küresel
Ayak İzi Ağı, 2011).

2007
Ayak İzi biyolojik kapasiteden %150’nin üzerinde daha büyük

Biyolojik kapasite Ayak İzi’nden %50-100 daha büyük

Ayak İzi biyolojik kapasiteden %100-150 daha büyük

Biyolojik kapasite Ayak İzi’nden %100-150 daha büyük

Ayak İzi biyolojik kapasiteden %50-100 daha büyük

Biyolojik kapasite Ayak İzi’nden %150’nin üzerinde daha büyük

Ayak İzi biyolojik kapasiteden %0-50 daha büyük

Yetersiz veri

Biyolojik kapasite Ayak İzi’nden %0-50 daha büyük

Akdeniz’de biyolojik kapasite ve Ekolojik Ayak İzi eğilimleri
Akdeniz ülkelerinin 2007 yılında kişi başına 3,3 kha olan Ekolojik Ayak İzi, dünya
genelinde 2,7 kha olan ortalama değerin %22 üzerindeydi. Akdeniz’de kişi başına 1,3
kha olan biyolojik kapasite ise 1,8 kha olan dünya ortalamasından %28 daha azdı.
Ekolojik Ayak İzi’yle biyolojik kapasite arasındaki uçurumun giderek artması,
tüm dünyada olduğu gibi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Akdeniz ülkelerinin
de ortak bir sorunudur. Akdeniz ülkelerinde kişi başına düşen Ekolojik Ayak İzi 19612007 yılları arasında %36’lık artışla 2,4 kha’dan 3,3 kha’ya çıkmıştır.
Akdeniz Havzası’ndaki üretken arazilerin verimliliği, dünya ortalamasının
%43 üzerindedir. Buna karşın kişi başına biyolojik kapasite; nüfus yoğunluğu ve
üretken olmayan araziler sebebiyle dünya ortalamasından azdır. Bununla birlikte,
1961-2007 yılları arasında kişi başına biyolojik kapasite, 2,1 kha’dan 1,3 kha’ya

Son 46 yılda
Akdenİz Havzası’nda
ekolojİk açığın
büyüme oranı.

Akdeniz
Havzası’nda kişi
başına düşen
Ayak İzi

Kişi başına küresel hektar
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Akdeniz
Havzası’nda kişi
başına düşen
biyolojik kapasite

18

Şekil 5: Akdeniz
Havzası’nda kişi başına
düşen ortalama Ekolojik
Ayak İzi ve biyolojik
kapasite eğilimleri,
1961-2007.

düşmüştür. Havzadaki ekolojik açık 46 yıl içinde yaklaşık 7 kat büyüyerek 0,3
kha’dan 2,0 kha’ya yükselmiştir (Bkz. Şekil 5). Bu değerler, Akdeniz Havzası’nda
dünya ortalamasının oldukça üzerinde Ayak İzi artışı ve ekolojik açığa işaret eder.
Akdeniz’i çevreleyen ve benzer iklimsel koşulların hakim olduğu
ülkelerin balıkçılık, ticaret ve turizm sektörlerine hayat veren doğal kaynakların
korunmasında ortak çıkarları vardır. Buna karşın, bu ülkeler arasında gelir,
tüketim düzeyi ve arazi verimliliği açısından büyük farklılıklar görülür. Bunlar,
zengin ve bereketli Batı Avrupa ülkelerinden, kurak ve göreceli olarak yoksul Kuzey
Afrika ülkelerine kadar uzanır. Akdeniz’in kuzeyindeki ülkelerde tüketim artışı,
güneyindeki ülkelerdeyse nüfus artışı, Ekolojik Ayak İzi’ndeki yükselmenin temel
nedenleridir.
Akdeniz Havzası’ndaki ülkelerin biyolojik kapasiteleri de birbirinden farklılık
gösterir. Bölgenin, dünya ortalamasının üzerinde olan üretken hektar başına
biyolojik kapasitesi, Akdeniz’in kuzeyindeki ülkelerin yüksek verimliliğinden
kaynaklanmaktadır (Bkz. Şekil 6). Buna karşın, 2006’da toplam alanı 860 milyon
hektar olan Akdeniz Havzası’nın, güneyindeki verimsiz araziler, fiziksel hektar
başına biyolojik kapasite anlamına gelen “biyolojik kapasite yoğunluğunun” ortalama
0,67 kha seviyesinde kalmasına yol açmaktadır (Küresel Ayak İzi Ağı, 2010).
Şekil 6: Akdeniz
Havzası’ndaki ülkelerin
hektar başına ulusal
biyolojik kapasiteleri,
2006 (Küresel Ayak İzi
Ağı, 2010d).

2,6 kha/ha

0,6 kha/ha

Akdeniz Havzası’nın genelinde kişi başına düşen biyolojik kapasitenin giderek
azalması ise temelde nüfus artışından kaynaklanmaktadır. Zengin tarihi, sanatsal ve
mimari değerleri olan Akdeniz Havzası’nın, dünyadaki turizmin %25’inden fazlasına
ev sahipliği yapması da bölgedeki ekolojik açığın artmasında rol oynar.
Kaynak talebiyle paralel olarak yükselen Ekolojik Ayak İzi, biyolojik kapasite
üzerindeki baskıyı arttırmaya devam ettiğinden, bölge ekolojik açıdan giderek daha
kırılgan hale gelmektedir. Bu eğilim, Akdeniz dışından kaynak ithal etme ihtiyacında
artışla sonuçlanmaktadır. İthalata dayalı tüketim, başka ülkelere bağımlılığı
artırarak ekonomik krizlere ya da ticari kısıtlamalardan kaynaklanan risklere neden
olabilir.
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BÖLÜM II
TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK KAPASİTESİ,
EKOLOJİK AYAK İZİ VE EKOLOJİK AÇIĞI
Türkiye’nin biyolojik kapasitesi
Türkiye’deki üretken alanların verimliliği dünya ortalamasının üzerindedir. Buna
karşın, nüfus yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle kişi başına düşen biyolojik
kapasite dünya ortalamasından azdır.
Türkiye’de biyolojik olarak üretken alanların 2007’de hektar başına 1,6 kha
olan biyolojik kapasitesi, tanım gereğince 1 kha olan dünya ortalamasının %60
üzerindeydi. Bu durum, Türkiye’deki biyolojik olarak üretken alanların verimliliğinin
dünya ortalamasından yüksek olduğunu gösterir. Buna karşın 2007’de, Türkiye’de
kişi başına düşen biyolojik kapasite 1,3 kha ile, kişi başına 1,8 kha olan dünya
ortalamasının altındaydı. Bunun nedeni, Türkiye’deki nüfus yoğunluğunun, dünya
ortalamasının üzerinde olmasıdır. Türkiye’de kişi başına biyolojik kapasite 1961’de
yaklaşık 3,0 kha iken nüfus artışına bağlı olarak hızla düşmüştür (Bkz. Şekil 7).

Küresel hektar cinsinden kişi başına biyolojik kapasite
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Türkiye’nin Ulusal Ayak İzi Hesapları’nda (National Footprint Accounts, NFA)
toplam 58,7 milyon hektar olan biyolojik olarak üretken alan, ülke topraklarının, iç
sularının ve ekonomik değere sahip karasularının yaklaşık %70’ini oluşturur. Gıda
ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization, FAO) verilerine göre, 2007
yılında Türkiye’deki tarım alanları 24,8 milyon ha, otlaklar 14,6 milyon ha ve orman
alanları 10,2 milyon ha’ydı. Bunların dışındaki üretken alanların 6,7 milyon ha’lık
kısmı balıkçılıkta kullanılan deniz ve tatlı su alanı; 2,4 milyon ha ise yapılaşmış
alanlardan oluşur. Tarım arazileri dışındaki alanların her birinin üretkenliği,
aynı arazi türünün dünya ortalamasına göre daha yüksekti. Türkiye’de yaklaşık 59
milyon ha olan üretken alanların büyüklüğü yaklaşık 95 milyon kha’lık biyolojik
kapasiteye eşdeğerdir. Ülkenin biyolojik kapasitesinde en büyük pay, tarım ve orman
alanlarınındır (Bkz. Şekil 8).
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Şekil 7: Türkiye’de
arazi türlerine göre kişi
başına biyolojik kapasite
(Küresel Ayak İzi Ağı,
2011a)

100

Yapılaşmış Alan
Balıkçılık Sahası

80

Otlak
60

Orman
Tarım Arazisi

40

20

0
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Küresel hektar cinsinden toplam biyolojik kapasite
(milyon)

120

Şekil 8: Bileşenlerine
göre Türkiye’nin toplam
biyolojik kapasitesi,
1961-2007.

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi

2,7 KHA

Küresel hektar (milyon)

Türkİye’nİn 2007
yılında tüketİmİnİ
karşılamak İçİn
gereken ÜRETKEN
alan mİktarı.

Türkiye’de doğal kaynakların üretilme hızından daha hızlı tüketilmesi, ülkenin
ekolojik açığı olduğunu gösterir.
Türkiye’de kişi başına tüketimin Ekolojik Ayak İzi 2007 yılında 2,7 kha ile
küresel Ayak İzi ortalamasına eşitti. Ekolojik Ayak İzi’nin dünya ortalamasına
eşit olmasına karşın, ülkedeki kişi başına biyolojik kapasite 1,3 kha’dır. Bu
durum, Türkiye’de yaşayan insanların ulusal ölçekteki ekolojik borcunun, dünya
ortalamasından yüksek olduğunu gösterir.
Türkiye’de üretimin toplam Ekolojik Ayak İzi, ilk kez 1972 yılında ulusal
biyolojik kapasiteyi aşmış; 2007’ye gelindiğinde, biyolojik kapasitenin yaklaşık 1,6
katına çıkmıştır (2,1 kha). Tüketimin Ekolojik Ayak İzi ise ulusal biyolojik kapasiteyi
1974’de aşmış, 2007 yılında bu eşiğin iki katına çıkmıştır (Bkz. Şekil 9).

Şekil 9: Türkiye’nin
toplam Ekolojik Ayak İzi
ve biyolojik kapasitesi,
1961-2007.

Türkiye’nin
Ekolojik Ayak İzi
Türkiye’nin
biyolojik
kapasitesi

Net ticarete göre Türkiye’nin toplam Ekolojik Ayak İzi
1989 yılından itibaren Türkiye’nin yurt dışından talep ettiği doğal kaynak miktarı,
yurt dışına ihraç ettiğinden fazladır. Ekolojik ticaret açığı artmakta, yurt dışından
elde edilen kaynaklar toplam Ulusal Ayak İzi’nin yaklaşık %20’sine karşılık
gelmektedir.
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Küresel hektar cinsinden kişi başına
düşen Ekolojik Ayak İzi

Türkiye’nin yenilenebilir doğal kaynak talebinin büyük bölümü ulusal biyolojik
kapasiteyle karşılanıyor olsa da, diğer ülkelerden elde edilen biyolojik kapasite hızla
artmaktadır. Biyolojik kapasitenin, kaynakların daha verimli bir şekilde üretildiği
yerlerden ithalatına ilişkin tartışmalar sürmektedir. Ülke dışındaki kaynaklara
bağımlılığın artmasını önlemek için biyolojik kapasiteye yatırım yapılmalıdır.
1961-1988 yılları arasında Türkiye altı yıl hariç, her yıl, az da olsa net biyolojik
kapasite ihracatçısı konumundaydı. Başka bir deyişle bu yıllarda ülke dışına
gönderilen biyolojik kapasite, dışarıdan alınandan daha fazlaydı. 1989 yılından
itibaren Türkiye, net biyolojik kapasite ithalatçısı olmuştur. Geçtiğimiz 20 yıllık süre
içinde, tüketimimiz, artan biçimde, doğrudan hammadde ya da dolaylı yoldan ithal
edilen ürünlerin içindeki girdiler olarak, sınır ötesi kaynaklara dayanmaktadır (Bkz.
Şekil 10). Türkiye’de ticaret yoluyla karşılanan doğal kaynak talebi, tüketimin Ayak
İzi’nin yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır.

Türkiye’de kişi başına
tüketimin Ayak İzi

Türkiye’de kişi başına
net ticaretin Ayak İzi

1961-2007 yılları arasında kişi başına tüketimin Ayak İzi artmış, kişi başına üretimin
Ayak İzi ise azalmıştır. Üretimin Ayak İzi, yalnızca ülke içindeki doğal kaynakların
kullanımını, tüketimin Ayak İzi ise, Türkiye’de yaşayan insanların yurt içi ve yurt
dışındaki toplam kaynak kullanımını içerir. Tüketimin ve üretimin Ayak İzi arasındaki
fark, ülkenin yurt dışından tedarik ettiği net kaynak miktarını gösterir. 2007’de 2,7 kha
olan tüketimin Ayak İzi’yle 2,1 kha olan üretimin Ayak İzi arasındaki fark, kişi başına 0,6
kha’dır (Bkz. Şekil 11). Toplamda 41,9 milyon kha net biyolojik kapasite ithalatı yapılmıştır.

41,9

mİlyon kha

Türkİye’nİn 2007’DEKİ
NET bİyolojİk
kapasİte İthalatı.

Kişi başına küresel hektar

Türkiye’de
tüketimin Ayak İzi
Türkiye’de
üretimin Ayak İzi
Küresel biyolojik
kapasite
Türkiye’de
biyolojik kapasite
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Şekil 10: Tüketimin
Ayak İzi’nde net
ticaretin payı.
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Şekil 11: Türkiye’de
tüketim ve üretimin
Ayak İzi ve
biyolojik kapasite
karşılaştırması.
2007 yılında Türkiye’de
üretimin ve tüketimin
Ayak İzi, ulusal ve küresel
biyolojik kapasitenin
üzerindeydi.

CO2

Karbon Ayak İzi belirli bir bölgede
ekolojik baskı yaratmaz ancak insan
kaynaklı sera gazlarının atmosferdeki
birikimini artırarak iklim değişikliğine
neden olur.

%20

Küresel hektar cinsinden kişi başına
düşen Ekolojik Ayak İzi

Şekil 12:
Doğrudan
biyolojik kapasite
kullanımı.
Yurt içi ve yurt
dışından temin
edilen biyolojik
kapasiteyi gösterir.

Arazi Türüne Göre Biyolojik Kapasite İthalatı:
2007 verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışından tedarik ettiği ürünlerin Karbon Ayak
İzi (net ticaretin Karbon Ayak İzi) toplam Ekolojik Ayak İzi’nin yaklaşık %7’sine denk
gelir, tarımın payı ise yaklaşık %6’dır. Toplam tüketim Ayak İzi’nin %5’i yurt dışından
temin edilen orman ürünleridir. Yurt dışındaki balıkçılık sahaları ve otlak alanlar ise
tüketim Ayak İzi’nin %2’sini oluşturur. Türkiye’nin tüketim Ayak İzi’nin yaklaşık
%20’si yurt dışı kaynaklı doğal kaynak kullanımına bağlanabilir.

Kişi başına küresel hektar

Tüketİm ayak İzİ’nİn
yurt dışından gelen
kaynaklar
tarafından
karşılanan payı.

Karbon Ayak İzi’nin biyolojik kapasite ticaretindeki yeri
Karbon Ayak İzi, diğer Ayak İzi bileşenlerinden farklı olarak, karbon emilimi için
gerekli alan ihtiyacının, yani dolaylı kullanımın bir ölçütüdür. Tarım arazileri, orman
alanları, otlaklar, balıkçılık sahaları, ve yapılaşmış alanlardan oluşan doğrudan
kaynak kullanımı, kaynakların elde edildiği araziler üzerindeki doğal kaynak talebini
arttırır. Karbon Ayak İzi ise, belirli bir bölgede ekolojik baskı yaratmaz, insan
kaynaklı sera gazlarının atmosferdeki birikimini artırarak çağımızın en önemli
sorunu olan iklim değişikliğine neden olur.
Doğrudan kullanılan biyolojik kapasiteyi incelemek için Karbon Ayak İzi
hesaplamadan çıkarılır. Türkiye’de 2007 yılında toplam doğrudan kullanılan
biyolojik kapasite kişi başına 1,58 kha iken, bunun %25’i (0,38 kha) yurt dışındaki
kaynaklardan tedarik edilmekteydi (Bkz. Şekil 12). Yurt dışından tedarik edilen ürün
ve hizmetlerin toplam Ayak İzi yaklaşık 0,6 kha iken, doğrudan kullanılan biyolojik
kapasite 0,4 kha’ydı. Yurt dışı kaynaklı hizmet ve ürünlerin Karbon Ayak İzi ise
yaklaşık 0,20 kha’ydı (Bkz. Şekil 13).

Şekil 13: Türkiye’nin biyolojik kapasite ticareti.
Net ticaretin karbon dışında Ekolojik Ayak İzi,
yurt dışından tedarik edilen doğrudan biyolojik
kapasiteyi ifade eder.

Yurt içinden temin
edilen doğrudan
biyolojik kapasite
(Kişi başına karbon hariç
tüketimin Ayak İzi)
Yurt dışından temin
edilen doğrudan
biyolojik kapasite (Kişi
başına ticaretin karbon
hariç toplam Ayak İzi)

Net
ticaretin
Ayak İzi

Net
ticaretin
Karbon
hariç
Ayak İzi
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BÖLÜM III
ARAZİ TÜRÜNE GÖRE AYAK İZİ:
TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK AYAK İZİ
BİLEŞENLERİ
Ulusal Ayak İzi Hesapları (NFA), doğadaki kaynakları ve bunların tüketimini
tarım alanları, orman alanları, otlaklar, balıkçılık sahaları, karbon tutma
alanları ve yapılaşmış alanlar olarak altı ayrı kategoride inceler.
Farklı arazi türlerindeki Ayak İzi’ni hesaplamak, ekolojik açığın niteliğini ve nereden
kaynaklandığını belirlemek için önemlidir. Bu sebeple Ayak İzi’ndeki payı en büyük
olan, zaman içinde kayda değer artış gösteren ya da bahsi geçen arazi türüne ait
ulusal biyolojik kapasiteyi büyük ölçüde aşan Ayak İzi türlerine dikkat çekmek üzere
arazi türlerine göre Ayak İzi detaylı incelenmiştir. Küresel ölçekte öne çıkan Karbon
Ayak İzi ve Tarım Arazisi Ayak İzi, Türkiye’nin toplam Ayak İzi’nin de en önemli
bileşenlerini oluştururlar (Bkz. Şekil 14). 1961’den beri kişi başına Karbon Ayak İzi
artış göstermiş, kişi başına Tarım Ayak İzi ise azalmıştır. Toplamda ise her iki tür
Ayak İzi de artmıştır (Şekil 15 ve Şekil 16).

KARBON
TUTMA
AYAK İZİ:

Okyanuslar tarafından tutulan CO2 emisyonunun haricinde,
fosil yakıt tüketimi, arazi kullanımı değişiklikleri ve kimyasal
süreçlerden kaynaklanan emisyonların tutulması için gereken
orman alanının hesaplanması.

TARIM
ARAZİSİ
AYAK İZİ:

İnsan tüketimi için kullanılan gıda ve lif, hayvan yemi, yağ bitkileri
ve kauçuğun üretimi için gereken tarım alanının hesaplanması.

ORMAN
AYAK
İZİ:

İnsanların tükettiği ağaç, kâğıt hamuru, kereste, sanayi odunu ve
yakacak odun üretmek için gereken orman alanının hesaplanması.

OTLAK
AYAK
İZİ:

İnsanların talep ettikleri et, süt, deri ve yün gibi ürünlerin
üretilmesi için gereken otlatma alanının hesaplanması.

YAPILAŞMIŞ
ALAN AYAK
İZİ:

Ulaşım ağları, konutlar, endüstriyel yapılar ve hidroelektrik santraller de dahil olmak üzere insan ihtiyaçlarının karşılanmasına
ilişkin alt yapı ve üst yapıyla kaplı alanın hesaplanması.

BALIKÇILIK
SAHASI
AYAK İZİ:

Tüketilen balık ve deniz ürünlerinin yaşaması için gereken tahmini
deniz ve tatlı su alanının hesaplanması.
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Şekil 14:
Türkiye’nin Ekolojik
Ayak İzi bileşenleri,
2007.

%46
Karbon

%35

TARIM ARAZİSİ

%11
ORMAN

%3
OTLAK

%3

YAPILAŞMIŞ ALAN

%2

Küresel hektar cinsinden
Ekolojik Ayak İzi (milyon)

Küresel hektar cinsinden kişi başına
düşen Ekolojik Ayak İzi

BALIKÇILIK SAHASI

Karbon Ayak İzi
Tarım Arazisi Ayak İzi
Balıkçılık Sahası Ayak İzi

Şekil 15:
Türkiye’nin kişi başına
Ayak İzi bileşenlerinin
yıllar içindeki seyri,
1961-2007.

Orman Ayak İzi
Otlak Ayak İzi
Yapılaşmış Alan Ayak İzi
Kişi başına biyolojik kapasite

Karbon Ayak İzi
Tarım Arazisi Ayak İzi

Şekil 16:
Türkiye’nin toplam
Ayak İzi bileşenleri
yıllar içindeki seyri,
1961-2007.

Balıkçılık Sahası Ayak İzi
Orman Ayak İzi
Otlak Ayak İzi
Yapılaşmış Alan Ayak İzi
Toplam biyolojik kapasite

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu

27

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu

28

Ceyhan Vadisi © dbimaj.com / Cüneyt Oğuztüzün

29

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu

Ayak İzi’nin arazi türüne göre incelenmesi; ekolojik açığın yoğunlaştığı alanların
belirlenmesine, zaman içinde kaydedilen değişikliklerin izlenebilmesine ve etkin
kaynak kullanımının daha iyi planlanmasına katkı sağlar.
Ayak İzi’nin arazi türüne göre ayrıştırılmasıyla aynı zamanda yurt dışından alınan
ürün ve hizmetlerin en çok hangi arazi türlerinden temin edildiği tespit edilir.
Doğal kaynak temininde dışarıya bağımlılığı azaltmak, yerel ekonomiye katkıda
bulunmak ve Karbon Ayak İzi’ni azaltmak gibi sebeplerle yerel kaynak kullanımının
tercih edildiği durumlarda belirli arazi türlerini yurt içinde iyileştirip bu ürün ve
hizmetlerin ülke içindeki kaynaklardan elde edilmesi teşvik edilebilir.
Bunun yanı sıra, Ayak İzi hesaplarına yansımayan ürün çeşitliliğinin azalması,
arazilerin verimliliğinin düşmesi gibi ekolojik sorunlar; arazi türüne göre farklılık
gösterir. Ekolojik sorunların tespit edilip, çözüm yollarının arazi türüne göre
şekillendirilmesi önem taşır.
Karbon Ayak İzi
Küresel ölçekte ve Türkiye’nin toplam Ayak İzi’ndeki payı en büyük olan, aynı
zamanda en hızlı artış gösteren Karbon Ayak İzi’nin, hesaplamalarda kullanılan
tek atık (atmosfere salınan sera gazlarının atık kabul edilmesi sebebiyle) olarak
değerlendirilmesi, arazi türüne göre sınıflandırılmış diğer Ayak İzleri’nden farklı
bir konumda incelenmesini gerektirir . Başlıca etmen olan fosil yakıt kullanımının
yanı sıra doğal ekosistemlerin bozulumu gibi nedenlerle atmosfere salınan sera
gazları, kısaca karbon salımı, ekosistemlerin depolayabileceğinden çok daha yüksek
seviyededir. Atmosferde biriken en önemli sera gazlarından olan CO2, tarihin en
büyük çevre sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin yanı sıra okyanusların
asitlenmesi gibi diğer ekolojik sorunlara da sebep olmaktadır.
Günümüzde atmosfere salınan sera gazı miktarının ekosistemlerin ve
ekonominin dengesini bozmadan sürdürülebilmesi mümkün değildir. Karbon
emisyonları, 1990 seviyesine göre en çok artış gösteren ülke Türkiye’dir.
Karbon Ayak İzi, Ayak İzi hesaplarında en yüksek emilimi sağlayan arazi türü olan
orman alanı cinsinden hesaplanır. NFA methodolojisine göre, ayrıca hesaplanmış
bir karbon biyolojik kapasitesi yoktur, bunun yerine, atmosfere salınan her ton
karbonu depolayabilmek için orman ürünü elde etme amacıyla kullanılmayan
orman arazisinin varolması gerekir. Bu orman arazisinin büyüklüğü ve üretkenliği
atmosfere salınan karbon miktarını depolamak için yeterli değilse, karbon tutma
kategorisinde ekolojik açık ortaya çıkar*.
Karbon Ayak İzi, küresel ölçekte toplam Ayak İzi’nin en büyük bileşeni olduğu
gibi, Türkiye’nin Ayak İzi’nin de en önemli parçasını oluşturur.
Türkiye’deki tüketim kaynaklı toplam Ekolojik Ayak İzi’nin %46-49’u (kişi başına
1,24-1,36 kha) Karbon Ayak İzi’dir. Ülkedeki CO2 emisyonlarının yaklaşık %21’i
ürünlerden, %19’u kişisel ulaşımdan ve %17’si gıda tüketiminden kaynaklanır. Kişisel
Ayak İzi dışında, sermaye birikimi de önemli bir paya sahiptir ve toplam Karbon Ayak
İzi’nin %20’sini oluşturur.

Dünyadaki karasal karbon depolama kapasitesinin tamamının biyolojik kapasite hesaplarına katılmaması (örneğin,
sulak alanlarda depolanan karbon) Karbon Ayak İzi açığını olduğundan daha yüksek gösteriyor olabilir. Bu
değerlendirme, karbon salımı miktarının yanında küçük kaldığı için gerçek değerlere yakındır.
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CO2
Karbon emisyonları 1990 seviyesine
göre en çok artış gösteren ülke
Türkiye’dir.

%46

Karbon Ayak İzİ’nİn
Türkİye’NİN toplam
Ekolojİk Ayak İzİ
İçİndekİ payı.

Karbon Ayak İzi, ülke içinde kullanılan fosil yakıtlardan ortaya çıkan salımlar,
yurt dışından alınan ürünlerin üretim sürecinde salınan karbon, ülkenin
uluslararası ticarette ortaya çıkan salımlardaki payı ve fosil yakıt dışı karbon
salımlarını içerir.

%35

Tarım Ayak İzİ’nİn
Türkİye’nİn toplam
Ekolojİk Ayak İzİ
İçİndekİ payı.

Tarım Arazisi Ayak İzi
Tüketilen tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için kullanılan alanın büyüklüğünü ve
üretkenliğini yansıtan gösterge, kısaca Tarım Ayak İzi olarak da anılır. Tarım Ayak
İzi, dünyada ve Türkiye’de en büyük ikinci Ayak İzi bileşenidir. Türkiye’nin Ekolojik
Ayak İzi’nin yaklaşık %35’i (kişi başına yaklaşık 1 kha), tarım alanlarına yönelik
talepten kaynaklanır.
2010 yılı verilerine göre, Türkiye’de tarımın GSYH’deki payı yaklaşık %8’dir.
İşgücünde aktif olarak çalışan nüfusun yaklaşık %25’i tarım sektöründe istihdam
edilmektedir (TÜİK, 2010).
Tarım Ayak İzi’ni oluşturan kalemler, insan ihtiyaçlarının karşılanması için
kullanılan gıda ve lif, hayvan yemi, yağ bitkileri ve kauçuktur. Tüketilen tarım
ürünleri, üretilen miktardan fazla olamaz ve Tarım Ayak İzi tarımın biyolojik
kapasitesini aşamaz. Bu arazi türünde küresel ölçekte ekolojik açıktan söz edilemez.
Bu kapsamda, Tarım Ayak İzi’ni ve biyolojik kapasitesini incelemek, tarımsal
ürünlerin tüketiminin ulusal biyolojik kapasiteyle ilişkisini analiz eder ve toplumun
belirli kesimleri arasındaki dağılımını gözler önüne serer.
Türkiye’de tarım ürünlerine yönelik talebinin önemli bölümü ülke içindeki
kaynaklarla karşılanmaktadır. Buna karşın, tarım biyolojik kapasitesinin yaklaşık
%20’si yurt dışından tedarik edilir. İthalatta pamuk, buğday, soya fasülyesi, ayçiçek
yağı gibi daha çok gıda sanayiinde kullanılan ürünler ön plandadır.
© Fritz Pölking / WWF

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu

31

Küresel ölçeke Tarım Ayak İzi’nde açık olmaması, tarımsal faaliyetlerin ekolojik
sorunlar yaratmadığı anlamına gelmez. Hesaplamada, geleneksel yöntemlerle
aşırı su kullanımı, iklim ve toprak yapısına uygun olmayan ürün seçimi, aşırı ve
yanlış ilaç ya da gübre kullanımı gibi sürdürülebilir olmayan tarımsal faaliyetlerin
etkileri yer almaz. Bazı tarım arazilerinde erozyona bağlı toprak kayıpları ve birinci
sınıf tarım arazilerinin tarımsal üretim yerine sanayi, turizm, yerleşim amacıyla
kullanıma açılması söz konusu olabilir. Arazi kullanım planlaması yapılırken söz
konusu alanların biyolojik kapasitesi çoğu zaman göz ardı edilir. Arazi kullanımıyla
ilgili bir diğer önemli etmen, Türkiye’deki tarımsal üretimin çoğunlukla küçük
ölçekli çiftçiler tarafından gerçekleştirilmesi sebebiyle verimliliğin düşük olmasıdır.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 2001’de Türkiye’de yaklaşık
3 milyon tarımsal işletme faaliyet göstermekteydi. Başka bir deyişle Türkiye’deki
tarımsal faaliyetler, küçük ölçekli ve sınırlı teknik kapasiteye sahip işletmeler
tarafından yürütülür. Tarımsal işletmelerin yaklaşık %65’i beş hektardan küçüktür
ve verimlilikleri oldukça düşüktür (TÜİK, 2010).
Uzun vadede tarımsal biyolojik kapasitenin geliştirilmesi için iyi
tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve arazilerin verimlilikle paralel
sınıflandırılmasını teşvik eden devlet politikalarının hayata geçirilmesi önem taşır.
Aynı zamanda, küçük ölçekli üretimin verimlilik seviyesinin artırılması, etkin arazi
kullanımı ile su ve gübre kullanımını azaltan doğa dostu uygulamaların ön plana
çıkarılması gerekmektedir. Bu kapsamda çiftçilerin teknik kapasiteleri geliştirilmeli,
farkındalık arttırma çalışmaları toplumun geniş kesimlerine yayılmalıdır.

%65

Türkİye’de küçük
ölçeklİ TARIMSAL
İşletmelerİn ORANI.

Orman Ayak İzi
Orman Ayak İzi, insanların tükettiği ağaç, kâğıt hamuru, kereste, sanayi odunu
ve yakacak odun üretmek için gereken orman alanının hesaplanmasıyla belirlenir.
Küresel ölçekte ve Türkiye’de toplam Ayak İzi’nin en büyük üçüncü bileşenidir.
Türkiye’deki verimli ormanlar, yaklaşık 11 milyon hektar ile ülke topraklarının
yaklaşık %15’ini kaplamaktadır (FAO, 2010).
NFA hesaplarına göre, orman ürünlerine olan talep Türkiye’nin Ayak İzi’nin
%11’ini (kişi başı 0,29 kha) oluşturur. CLUM hesaplarına göre ise, Orman Ayak İzi
0,21 kha’yla Türkiye’nin toplam Ayak İzi’nin %8’ine denk gelir. 1961 - 2007 yılları
arasında en az artış Orman Ayak İzi’nde gerçekleşmiştir. Bunun nedenleri arasında,
köyden kente göç ile kömür ve doğal gaz kullanımının artması sebebiyle yakacak
odun tüketiminin azalması ve orman ürünlerinden imal edilen malzemelerin yerini
giderek çelik, beton ve plastik gibi diğer hammaddelerin alması sayılabilir.
Türkiye’nin orman biyolojik kapasitesi, toplam ulusal biyolojik kapasitenin
yaklaşık %24’ünü oluşturur. Bu, nicel olarak, Türkiye’deki orman ürünü ihtiyacını
karşılamak için yeterli olsa da, orman ürünü talebimizin önemli bir bölümünü yurt
dışındaki kaynaklardan karşılamaktayız. Dışarıdan elde edilen ürün miktarı, Orman
Ayak İzi’mizin %46’sına denk gelmektedir. Bunun nedeni, ihtiyaç duyulan çeşitlilik
ve nitelikte ürünün, daha uygun fiyata iç kaynaklar yerine dış kaynaklardan elde
edilebiliyor olmasıdır. Ulusal orman biyolojik kapasitemizin orman ürünleri için
kullanılmayan kısmı, karbon tutma görevini yerine getirmiş kabul edilir.
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%11

Orman Ayak İzİ’nİn
Türkİye’nİn toplam
Ekolojİk Ayak İzİ
İçİndekİ payı.

%24

Orman bİyolojİk
kapasİtesİnİn
Türkİye’nİn
toplam bİyolojİk
kapasİtesİndekİ
payı.

Yurt dışından ve ulusal kaynaklardan elde edilen ürünlerin toplamı ulusal
Orman Ayak İzi’mizi oluşturur. Ulusal orman biyolojik kapasitesi ile toplam
Orman Ayak İzi arasındaki fark, Karbon Ayak İzi’ni telafi etmek için
kullanılabilir orman alanıdır. Kişi başına 0,03 kha olan bu değer, yaklaşık 1,24
kha/kişi olan Karbon Ayak İzi’nin yalnızca küçük bir bölümünü telafi edebilir.
Ayak İzi hesaplarına dahil edilmeyen ancak orman ekosistemlerinin sağlığını
olumsuz etkileyen unsurlar, ormanların ekosistem hizmetlerini devam ettirme
kapasitelerini düşürür. Orman arazilerinin bütünlüğünü yitirmesi, biyolojik
çeşitliliğin orman planlaması ve yönetimine yeterince entegre edilmemiş
olması, korunan alanlar sisteminin yeterince kapsamlı ve farklı orman tiplerini
içermemesi, iklim değişikliği ve koruma açısından öncelikli alanların odun
üretimine tahsis edilmesi orman yönetimindeki eksiklikler arasında sıralanabilir.
Bahsedilen sorunların çözümü için orman ekosistem hizmetlerinin hesaplanması,
boşluk analizi çalışmalarının daha kapsamlı ve sistematik şekilde yapılması, bu
çalışmaların sonuçlarının orman yönetim planlarında kullanılması ve korunan
alanların yönetiminin güçlendirilmesi önem taşır. Ayrıca, sürdürülebilir ormancılık
ölçüt ve göstergelerinin belirlenmesi, yaygın bir şekilde uygulanması ve Orman
Yönetim Konseyi (Forestry Stewardship Council, FSC) kriterleri gibi sertifikasyon
mekanizmaları ormanların koruma kullanım dengesini sağlamaya yardımcı olabilir.

© N.C. Turner / WWF-Canon
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Otlak Ayak İzi

%3

Otlak Ayak İzİ’nİn
Türkİye’nİn toplaM
Ekolojİk Ayak İzİ
İçİndekİ payı.

Otlak Ayak İzi, insanların et, süt, deri, yün gibi hayvansal ürünlere talebi için
kullanılan otlaklardan oluşur. Dünya genelinde kişi başı büyüklüğü yüksek olan (0,21
kha/kişi) ve toplam Ayak İzi’nin %11’ine denk gelen Otlak Ayak İzi, NFA hesaplarına
göre Türkiye’de ulusal Ayak İzi’nin yalnızca %3’ünü (0.08 kha/kişi) oluşturur.
(CLUM hesaplarına göre ise, otlak kullanımından kaynaklanan Ayak İzi 0,05 kha’yla
Türkiye’nin toplam Ayak İzi’nin yaklaşık %2’sine eşittir).
Türkiye’de otlak alanların biyolojik kapasitesi, Otlak Ayak İzi’nin üzerinde olmasına
karşın toplam Otlak Ayak İzi’nin yaklaşık %32’si yurt dışından tedarik edilmektedir.
Türkiye’de kişi başı Otlak Ayak İzi, zaman içinde düşüş göstererek, 2007 yılında
1961’deki seviyesinin dörtte birine ulaşmıştır. Bu düşüşün önemli sebeplerinden
biri hayvanların beslenmesi için meralardan elde edilen otsu bitkilerin yerine tarım
arazilerinde üretilen mısır gibi yem ürünlerinin kullanımında yaşanan artıştır.
Böylece hayvan ürünleri, tüketiminin Otlak Ayak İzi üzerindeki etkisi azalırken,
Tarım Ayak İzi üzerindeki etkisi artmaktadır.
Türkiye’de otlatma amacıyla kullanılan alanlar, besiciliğe geçiş, otlakların tarım
alanlarına dönüştürülmesi ve yurt dışından hayvan ürünü tedarikinin düşük
maliyeti gibi nedenlerle azalmaktadır.
Otlak Ayak İzi hesaplamasına girmeyen ekolojik sorunlar arasında otlak alanların
aşırı ve yanlış kullanım sebebiyle verimsizleşmesi ve erozyona uğraması bulunur.
Geleneksel yöntemlerle kullanılan meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi,
yapılaşmaya açılması veya bu alanlarda ağaçlandırma yapılması çayır
ekosistemlerine özgü biyolojik çeşitliliğin yok olmasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca, hızla
artan fabrika türü besi ve ahır hayvancılığı, yaygınlaşan ilaç kullanımı ve yoğun atık
birikimi bu alanlarda kirliliğin artmasına neden olur.

© dbimaj.com / Cüneyt Oğuztüzün
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Yapılaşmış Alan Ayak İzi

%3

YAPILAŞMIŞ
ALAN AYAK İZİ’NİN
TÜRKİYE’NİN TOPLAM
EKOLOJİK AYAK İZİ
İÇİNDEKİ PAYI.

Yapılaşmış Alan Ayak İzi, konut, ulaşım (yollar, köprüler), endüstriyel yapılar ve enerji
santralleri dahil insan ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili alt yapı ve üst yapıyla kaplı
alanın yüzölçümünün hesaplanmasıdır. Türkiye’de yapılaşmış alan kullanımı NFA ve
CLUM hesaplarında, toplam Ayak İzi’nin yaklaşık %3’ünü (sırasıyla kişi başı 0,07 ve 0,08
kha) dünya genelinde ise %2’sini oluşturur.
1961 yılından bu yana Türkiye’de kişi başına Yapılaşmış Alan Ayak İzi yaklaşık %10
artmıştır. Bu artışın nedenleri, teknolojik gelişim ve gelir artışına paralel olarak elektrik
santralleri, iletim hatları, otoyollar gibi yapılara olan talebin ve şehirleşme seviyesinin artmasıdır.
Türkiye’de şehirleşme seviyesi 1960 yılında yaklaşık %30 iken, 2000 yılında %70’lere
ulaşmıştır (TÜİK, 2000).
Tanım gereği yapılaşmış alan biyolojik kapasitesi, Ayak İzi’ne denktir. Bunun nedeni, yeni
yapılar inşa edildiğinde alanın hem Yapılaşmış Alan Ayak İzi’ne hem de yapılaşmış alan
biyolojik kapasitesine dahil edilmesidir. Bu arazi türünde biyolojik kapasitenin ticareti söz
konusu değildir.
Yapılaşmış alanlar, verimli tarım arazilerine denk gelen düzlükler ve su
kaynaklarına yakın yerlerde yoğunlaştıkları için verimlilik seviyeleri tarım arazileriyle
denktir. Tarım alanlarının yapılaşmaya açılmasıyla, tarım arazisi olarak kullanılabilecek
alanlar azaldığından tarım ürünlerinin temini için başka bölgelere, ya da ülkelere
bağımlılığın artması kaçınılmazdır. Plansız yapılaşma, zemin geçirgenliğinin azalması
sonucu yağmur suyunun filtrelenmemesi ve sel felaketleri gibi ekolojik sorunlara da yol
açabilir. Yapılaşmanın bazı bölgelerde yoğunlaşması, ısı adası etkisi yaparak özellikle yaz
aylarında sıcaklıkların yerel ölçekte artmasına sebep olabilir.
Balıkçılık Sahası Ayak İzi
Balıkçılık Ayak İzi, tüketilen balık ve deniz ürünlerinin yaşaması için gerekli olan deniz
ve tatlı su alanı olarak hesaplanır. Balıkçılık sahası kullanımından kaynaklanan Ayak
İzi, NFA ve CLUM hesaplarına göre, Türkiye’nin toplam Ayak İzi’nin yaklaşık %2’sini
(kişi başı 0,06 kha) oluşturur. Dünya ortalaması ise, %4 ile (kişi başı 0,11 kha) Türkiye
ortalamasının yaklaşık iki katıdır.

Dünya
ortalamasında
kİşİ başına
düşen balıkçılık
sahası ayak İzİ
Türkİye’dekİnİn İkİ
katıdır.

Türkiye’de 2005 yılında toplam su ürünleri üretimi 544.773 metrik ton (mt) olarak
hesaplanmıştır. Üretimin %61’i (334.248 mt) deniz ürünleri avcılığı, %22’si (118.277
mt) yetiştiricilik, %8’i (46.115 mt) içsu ürünleri avcılığı ve %9’u (46.133 mt) kabuklular
gibi diğer deniz ürünleri avcılığından sağlanmıştır (FAO, 2011).
Türkiye’nin Balıkçılık Ayak İzi, ulusal biyolojik kapasitesini yaklaşık %20 aşmakta, balık
tüketimi için gerekli biyolojik kapasitenin yaklaşık yarısı yurt dışından karşılanmaktadır*.
Aynı zamanda balık stokları üzerindeki aşırı av baskısı, balık yetiştiriciliğinden
ve başka kaynaklardan oluşan kirlilik, orfoz gibi nesli tehlike altındaki türlerin etkin
korunmaması, avlanan ürünlerin ekonomik getirisinin dağılımındaki sorunlar ile avlanma,
stok ve balık popülasyonları verilerinin yeterli ve sistematik olmaması gibi ekonomik ve
ekolojik sorunlar mevcuttur. Katılımcılık ilkesini ve koruma kullanım dengesini içeren
entegre kıyı alanları yönetimi, balık yetiştiriciliğinden kaynaklanan kirliliğin kontrol altına
alınması, su ürünleri sektörüyle ilgili politikalardaki boşlukların giderilmesi ve iç piyasa
standartlarının geliştirilmesi balıkçılık sahalarının korunması açısından önemlidir.

* Balıkçılık Sahası Ayak İzi, hacim bazındaki su ürünleri ithalatının mevcut verileriyle karşılaştırıldığında
yüksektir. Bunun sebepleri arasında analizde kullanılan metodolojide insan tüketimine uygun olmayan
su ürünlerinin dahil edilmesi, ithal edilen balık türlerinin Ayak İzi’nin ülke sınırları dahilindeki balıkçılık
sahalarından sağlanan ürünlerden göreceli yüksekliği ve metodolojide kullanılan farklı Ayak İzi katsayıları yer alır.
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BÖLÜM IV
TÜRKİYE’DE NİHAİ TÜKETİM
KATEGORİLERİNE GÖRE EKOLOJİK AYAK İZİ
Bireylerin ve karar vericilerin farklı tüketim kategorilerindeki Ayak İzi dağılımını
bilmesi ve izlemesi, hangi kategorilerde tüketimin dengelenmesi gerektiğini
belirlemeye yardım eder. Bunun yanı sıra, farklı arazi türlerinin kullanımındaki
değişiklikler takip edilerek, verim artışının gerekli olduğu arazi türleri tespit
edilebilir, yeni girişimler ve doğa dostu uygulamalar teşvik edilebilir.
Ulusal Ayak İzi Hesapları (NFA) ile ülkenin Ekolojik Ayak İzi’ni arazi türlerine
göre incelemenin yanı sıra, kişisel, toplumsal ve yatırım kaynaklı Ayak İzi’ni daha
açık bir şekilde ortaya koymak için Tüketim ve Alan Kullanımı Matrisi (Consumption
Land-Use Matrix, CLUM ) geliştirilmiştir*. NFA, Ekolojik Ayak İzi’nin etkilediği
arazi türlerine odaklanırken CLUM, Ekolojik Ayak İzi’ni oluşturan tüketimin
amacını ve çeşidini ortaya koyar. Böylece her bir ürün ve hizmet çeşidini elde etmek
için kullanılan doğal kaynak miktarını hesaplayarak, tüketim faaliyetlerimizi
değiştirdiğimizde Ayak İzi’mizin ne kadar azalacağını görebiliriz.
Doğal kaynakların üzerindeki insan talebini arazi kullanım türlerine göre hesaplayan
NFA yöntemi, bu kaynakların kim tarafından ve ne için kullanıldığını incelemez.
Tüketim ve Alan Kullanımı Matrisi (CLUM) yöntemi ise, makroekonomik verileri
kullanarak Ekolojik Ayak İzi’ni tüketim kategorilerine göre inceler.
Kişisel, Toplumsal ve Yatırım Amaçlı Tüketim
CLUM yöntemi ekolojik kaynak tüketimini, genel kullanım amacına göre “kişisel”,
“toplumsal” ve “yatırım amaçlı” olarak ayırır. Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi
bileşenlerinin en büyüğü %82’yle kişisel tüketimden ileri gelir (kişi başı 2,26 kha).
Devletin yürütme, güvenlik ve refah dağılımı gibi çeşitli hizmetlerine bağlı olarak
ortaya çıkan toplumsal tüketim Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi’nin %5’ini oluşturur
(kişi başı 0,15 kha) Yatırım amaçlı Ayak İzi ise devletin (sosyal altyapı), şirketlerin
(yeni fabrika ve makine) ve bireylerin (yeni ev) yatırımlarını içerir ve toplam
Ekolojik Ayak İzi’nin %13’ünü oluşturur (kişi başı 0,37 kha) (Bkz. Şekil 17).

%82

Ekolojİk Ayak
İzİ İçİnde kİşİsel
tüketİmİn payı.

KULLANIM AMACINA GÖRE TOPLAM AYAK İZİ

%82

%13

%5

Kişisel

Yatırım
amaçlı

Toplumsal

Şekil 17: Kullanım amacına göre toplam Ayak İzi.

* CLUM ile NFA sonuçları, iki yöntemin farklı bileşenleri (arazi türleri ve nihai tüketim kategorileri) ölçmek için farklı
metodolojiler kullanması sebebiyle farklılık gösterebilir.
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Kİşİsel Ayak İzİ’mİzİn
hangİ tüketİm
kategorİlerİnden
kaynaklandığını görmek,
günlük faalİyetlerİmİzLE
doğal kaynak
kullanımı
arasındaki İlİşkİyİ
kavramak
açısından
önemlİdİr.

Kişisel Ayak İzi, bireylerin yaşam biçimlerine ve tercihlerine bağlı olan gıda, ulaşım,
mal ve hizmetler gibi kişisel tüketim ve kullanımlarıyla ilişkilidir. Üretilen ürünler
ve sağlanan hizmetler son kullanıcıya ulaştığı için yatırım kategorisinde değil, kişisel
tüketim hanesinde incelenmektedir. Bu sebeple, kullanılan metodolojinin doğal bir
sonucu olarak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Ekolojik Ayak İzi’nin büyük
bölümü kişisel tüketim kaynaklıdır.
Ayak İzi’ni azaltmak için yalnızca kişisel harcamalarımıza odaklanmakla
kalmayıp toplumsal ve yatırım amaçlı Ayak İzleri’ni de düşürebiliriz. Toplumsal ve
yatırım amaçlı Ayak İzleri’ni düşürmek için oy hakkı, bilginin paylaşımı ve yayılımı
önemli rol oynar.
Bir bireyin Ayak İzi, kişisel harcamalarının yanı sıra kamusal alan ve ulusal
güvenlik gibi toplumsal etmenleri de içerir. Sürdürülebilirliğe ulaşmak için, hem
bireysel yaşam biçimleri irdelenmeli hem de, toplumsal harcamalardaki kaynak
verimliliği sorgulanmalıdır.
Tüketim Kategorilerine Göre Ayak İzi
Ekolojik Ayak İzi, gıda, konut, ulaşım, ürünler, hizmetler gibi tüketim kategorilerine
göre sınıflandırıldığında, tüketim biçiminin Ayak İzi’ne etkisi hesaplanabilir.
Örneğin, kişisel tüketime bağlı Ekolojik Ayak İzi’nde gıdanın payı %52’dir (kişi başı
1,18 kha). Ayak İzi’nin %21’ini ürünler, %15’ini kişisel ulaşım, %6’sını hizmetler ve
%6’sını konut harcamaları oluşturur (Bkz. Şekil 18).

Şekil 18:
Kişisel Ayak İzi’ni
oluşturan tüketim
kategorileri.

%52
GIDA

%21
ÜRÜNLER

%15
ULAŞIM

%6

HİZMETLER

%6
KONUT
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Toplumsal Ayak İzi’nin en büyük bölümünü güvenlik, eğitim ve sağlık sektörlerinde
gerçekleşen harcamalar oluştururken, Yatırım Amaçlı Ayak İzi’nin en büyük bileşeni
inşaat sektöründen kaynaklanır. Kişisel, yatırım amaçlı ve toplumsal Ayak İzleri
arazi türüne göre incelendiğinde Karbon Ayak İzi ön plana çıkar. Kişisel Ayak İzi’nde
ise Tarım Ayak İzi, Karbon Ayak İzi kadar önemli bir yer tutar (Bkz. Şekil 19).

Küresel hektar cinsinden kişi başına düşen Ekolojik Ayak İzi

Şekil 19 :
Tüketim kategorilerine
göre farklı arazi türleri
üzerindeki talepler.

Karbon
Tarım Arazisi
Otlak
Balıkçılık Sahası
Orman
Gıda

Konut

Yapılaşmış Alan

Ulaşım
Ürünler

Hizmetler Toplumsal

Yatırım

© Zurijeta
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Gıda: Kişisel Ekolojik Ayak İzi’nin içerisindeki en büyük payı %52 ile gıda
tüketimi oluşturur (kişi başına 1,18 kha). Toplamda (toplumsal ve yatırım amaçlı
Ayak İzi dahil edildiğinde) Tarım, Otlak ve Balıkçılık Ayak İzi’nin açık ara en
büyük kısmı (%82-83) gıda tüketiminden kaynaklanmaktadır. Toplam Karbon
ve Yapılaşmış Alan Ayak İzi’nde ise yine en büyük pay sahiplerinden biri gıda
tüketimidir (sırasıyla %17 ve %16).
Ürünler: Gıdadan sonra kişisel Ayak İzi’nde en büyük payı, %21 ile ürünlerin
imalatı için kullanılan kaynaklar almaktadır (kişi başına 0,47 kha). Diğer
yandan, ürünlerin Ayak İzi %43 ile toplam Orman Ayak İzi’nde (0,09 kha/kişi),
%21 ile ise toplam Karbon Ayak İzi’nde (0,28 kha/kişi) en büyük paya sahiptir.
Ulaşım: Kişisel Ayak İzi’nde taşımacılık dışı ulaşımın Ayak İzi %15’lik bir
paya sahiptir. Bu da kişi başına 0,33 kha’ya denk gelir. Ulaşım, %22 ile toplam
Yapılaşmış Alan Ayak İzi’nde en büyük paya, %19 ile toplam Karbon Ayak İzi’nde
ikinci önemli paya sahiptir. Balıkçılık sahalarının üzerindeki toplam talep de
%83 ile açık ara farkla gıda tüketiminden kaynaklansa da, %10’luk bir pay ulaşım
kategorisinde yer alır.
Hizmetler: Hizmetler %6’lık pay ile kişisel Ayak İzi’nde küçük ama kayda değer
bir yere sahiptir. Toplamda hizmet sektörünün en büyük etkisi %10’luk pay ile
Yapılaşmış Alan Ayak İzi’ndedir. Hizmetlerin toplam Karbon Ayak İzi’ndeki
payı ise %9 ile konut Karbon Ayak İzi’nin biraz üstündedir. Hizmet Ayak İzi’nin
toplam Orman Ayak İzi’ndeki payı %5 olup, diğer araziler üzerindeki payı
yaklaşık %1’dir.
Konut: Türkiye’de kişisel Ayak İzi’nin %6’lık bölümü yaşam alanları için
kullanılan kaynaklardan oluşur. Konut Ayak İzi, hem karbon hem de orman
kategorisindeki toplam Ayak İzi’nin yaklaşık %8’erlik kısmını oluşturur. Toplam
Yapılaşmış Alan Ayak İzi’nin ise yaklaşık %6’sı konut için kullanılmaktadır.
Konut Ayak İzi’nin payı, diğer kategorilerde çok düşük olup sıfıra yakındır.
Tüketicilerin yaşam biçimlerinin ve tüketim alışkanlıklarının doğal kaynaklarla
ilişkisinin anlaşılması, hem günlük hayatta kişisel tercihlerin önemine yönelik
farkındalığın artırılmasında hem de sürdürülebilir tüketime yönelik ulusal
politikaların geliştirilmesinde oldukça önemlidir. Tüketiciler, günlük hayatlarındaki
seçimleriyle gezegenin sınırlı doğal sermayesine yönelik talebi azaltabilirler.
İş dünyası sürdürülebilir üretim uygulamalarıyla yeni fırsatlar yakalayabilir.
Hükümetler ise, sürdürülebilirliğe geçişi hızlandırmak için ekonomik ve sosyal
tedbirleri uygulamaya geçirebilir, sağlayacağı teşviklerle değişime ivme katabilir.
Hızla büyüyen Türkiye ekonomisi, toplam ve kişi başına Ayak İz’lerinin yanı
sıra talebi oluşturan farklı bileşenlerin payını etkileyecektir. Örneğin, et tüketiminin
gelir seviyesine paralel olarak artması ve bunun da hayvan yetiştiriciliğinin çeşidine
bağlı olarak Tarım Ayak İzi’nde (besicilik) ve Otlak Ayak İzi’nde (mera hayvancılığı)
artışla sonuçlanacaktır. Etin yurt dışından tedarik edilmesi ise uzun vadede,
taşımacılık kaynaklı Karbon Ayak İzi’nin büyümesine yol açacaktır. Bireylerin ve
karar vericilerin farklı tüketim kategorilerindeki Ayak İzi dağılımını bilmesi ve
izlemesi, hangi kategorilerde tüketimin dengelenmesi gerektiğini belirlemeye yardım
eder. Bunun yanı sıra, farklı arazi türlerinin kullanımındaki değişiklikler takip
edilerek, verim artışının gerekli olduğu arazi türleri tespit edilebilir, yeni girişimler
ve doğa dostu uygulamalar teşvik edilebilir.
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BÖLÜM V
GELİR DÜZEYİ VE EKOLOJİK AYAK İZİ
Toplumun çeşitli kesimleri arasında tüketim alışkanlıklarının değişkenlik
göstermesi nedeniyle çeşitli sosyoekonomik grupların Ekolojik Ayak İzi de doğal
olarak birbirinden farklı olur. Ulusal Ayak İzi Hesapları (NFA) ve Tüketim ve Alan
Kullanımı Matrisi (CLUM), Türkiye’de yaşayan bir kişinin ortalama Ekolojik Ayak
İzi’ne dair öngörüler sunarken, toplumun çeşitli kesimleri için aynı Ayak İzi’nin
kapsamlı ve detaylı bir şekilde belirlenmesi de farklı gelir gruplarının biyolojik
kapasite taleplerinin niceliğini ve niteliğini ortaya koyar. Ayak İzi’nin refah düzeyine
göre hesaplanması, ekolojik açığın kapatılmasıyla ilgili politika geliştirme ve
planlama süreçlerinde önemlidir.
Resmi tüketim istatistikleri kullanılarak, nüfusun farklı gelir düzeyine sahip
kesimlerinin Ayak İzi’ni hesaplamak mümkündür. Türkiye’de gelir düzeyine göre
Ayak İzi’nin hesaplanmasında, nüfus 10 farklı gelir aralığına ayrılmıştır. Her gelir
grubu için kişisel tüketimin gıda, konut, ulaşım gibi alt kategorilerdeki Ayak İzi
hesaplanmış, toplumsal ve yatırım amaçlı harcamalar ise tüm gelir aralıklarına eşit
olarak dağıtılmıştır.

Ayak İzi’nin gelir düzeyine göre
hesaplanması, toplumun farklı
kesimlerine ait alım gücünün ve
tüketim eğilimlerinin Ekolojik Ayak
İzi’ne etkisini ortaya koyar.

Küresel ölçekte Ayak İzi ve gelir seviyesi

Ekolojik Ayak İzi (kha/kişi)

Gelir seviyesine paralel olarak artan tüketim, yüksek gelirli ülkelerdeki Ekolojik
Ayak İzi’nin de daha yüksek olmasına neden olur. Bu durum, küresel Ayak
İzi’nde ülkeler arasındaki sorumluluğunun farklılaştığını ve biyolojik kapasitenin
eşit paylaşılmadığını gösterir.
Düşük gelirli ülkelerde kişi başına düşen Ekolojik Ayak İzi 1970 ile 2007
yılları arasında azalırken, orta gelirli ülkelerin Ayak İzi biraz artmıştır. Yüksek
gelirli ülkelerin Ekolojik Ayak İzi önemli ölçüde artmakla kalmamış, diğer iki
gelir grubundaki artışı gölgede bırakmıştır.
Dünya Bankası kriterlerine göre “yüksek gelirli” kategorisine giren
ülkelerde kişi başına Ayak İzi 1960’larda, diğer ülkelerin ortalamasının iki
katından fazlaydı. Zengin ülkelerde kişi başına Ekolojik Ayak İzi, zaman içinde
büyük bir artış göstererek 2007 yılında orta gelir düzeyindeki ülkelerin üç, düşük
gelirli ülkelerdeki ortalamanınsa yaklaşık altı katına çıkmıştır (Bkz. Şekil 20).
Şekil 20 :
Yüksek, orta ve düşük
gelirli ülkelerin kişi
başına düşen gelir
düzeyine göre Ekolojik
Ayak İzi, 1961-2007.

Kesik çizgiler 2007’de
dünyanın ortalama biyolojik
kapasitesini gösterir (Küresel
Ayak İzi Ağı, 2010).

2007’de kişi başına düşen biyolojik kapasitenin dünya ortalaması (1,8 kha)
Yüksek gelir
Orta gelir
Düşük gelir

Yıl
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Yüksek gelir: Kişi başına düşen milli gelir ≥ 12.195 ABD$
Orta gelir: Kişi başına düşen milli gelir 996 – 12.194 ABD$
Düşük gelir: Kişi başına düşen milli gelir ≤ 995 ABD$

x3

Şekil 21 :
Gelire göre sıralı 10’luk
gruplarda kişi başına düşen
toplam Ekolojik Ayak İzi’nin
arazi kullanım türlerine
göre kırılımı, 2007.

Kesik sarı çizgi, 2007 yılında
Türkiye’deki mevcut biyolojik
kapasiteyi (kişi başına 1,3 kha)
gösterir. Türkiye nüfusunun
%10’undan azı, yurt içindeki
mevcut biyolojik kapasite sınırı
içerisinde yaşamaktadır.

Küresel hektar cinsinden kişi başına düşen
Ekolojik Ayak İzi

Türkİye’de en
yüksek gelİrlİ
grubun Ekolojİk
Ayak İzİ’nİn en düşük
gelİrlİ gruba göre
büyüklüğü.

Küresel ölçektekine benzer şekilde, Türkiye’de de yüksek gelirli kesimlerin Ekolojik
Ayak İzi daha büyüktür. Türkiye’deki en düşük gelir grubunun kişi başına 1,5
kha olan Ekolojik Ayak İzi, en yüksek gelir grubuna gelindiğinde kişi başına 4,4
kha’ya çıkmaktadır. Gelir düzeyi arttıkça tüm arazi türlerinde Ayak İzi’nin arttığı
görülmektedir. Gelir düzeyinde aşağıdan yukarıya çıkıldıkça en fazla artış Karbon
Ayak İzinde kaydedilir. En yüksek ve en düşük gelir grupları arasındaki fark 3,3
kattır (Bkz. Şekil 21).

Yapılaşmış Alan
Orman
Balıkçılık Sahası
Otlak
Tarım Arazisi
Karbon

Ondalık Grup

x15

Şekil 22:
Ondalık gelir gruplarında
kişi başına düşen Ekolojik
Ayak İzi’nin tüketim
kategorilerine göre dağılımı.
Yatırım amaçlı ve toplumsal
Ayak İzi’nin her ondalık
gelir grubunda eşit olduğu
varsayılmıştır.

Toplam Ekolojik Ayak İzi, en düşük gelir grubundan en yüksek gelir grubuna
gelindiğinde yaklaşık 3 katına çıkarken gıdanın Ayak İzi 2,5 kat, ulaşımın Ayak İzi ise
15 kat artmaktadır (Bkz. Şekil 22).

Küresel hektar cinsinden kişi başına düşen
Ekolojik Ayak İzi

En yüksek gelİr
grubunda ulaşımın
Ekolojİk Ayak İzİ’nİn
en düşük gelİr
grubuna kıyasla
oranı.

Hizmetler
Ürünler
Ulaşım
Konut
Gıda
Yatırım
Toplumsal

Ondalık Grup
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Gelir düzeyi arttıkça gıdanın Ayak İzi’ndeki payı azalmakta, ulaşım ve hizmet
kategorilerinin payları artmaktadır. Gıda, en düşük ondalık gelir grubunun toplam
Ayak İzi’nin %70’inden fazlasını oluştururken, en yüksek ondalık gelir grubunda
%50’den küçük bir paya sahiptir. Ulaşım ve hizmet kategorilerinin payları ise, en
düşük ondalık gelir düzeyinde sırasıyla %2 ve %4 iken, en yüksek ondalık gelir
grubunda sırasıyla %25 ve %10’a çıkar (Bkz. Şekil 23).

%70

en düşük gelİr
grubunDA Gıdanın
AYAK İZİ’NDEKİ payı.

Hizmetler
Ürünler
Ulaşım
Konut
Gıda

Ondalık Grup

Şekil 23:
Her bir gelir
grubunun Ekolojik
Ayak İzi’nde, tüketim
kategorilerinin payı.

Birinci, beşinci ve onuncu ondalık grupların sonuçlarının gösterildiği arazi türü
analizinde en büyük farkın gıda tüketimi sebebiyle tarım alanlarında ve ulaşım
sebebiyle karbon tutma alanına duyulan talepte görülmektedir (Bkz. Şekil 24).
© Dimitrijs Dimitrijevs
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En düşük gelirli kesim
5. ondalık kesim
En yüksek gelirli kesim

Küresel hektar cinsinden kişi başına düşen Ekolojik Ayak İzi

Gıda
Karbon

Şekil 24:
Birinci (en düşük), beşinci
ve onuncu (en yüksek)
gelire göre sıralı %10’luk
gruplar için, bütün tüketim
kategorilerinde, kişi başına
düşen Ekolojik Ayak İzi’nin
arazi kullanım türüne göre
incelenmesi.

Konut
Tarım Arazisi

Ulaşım
Otlak

Ürünler

Hizmetler

Balıkçılık Sahası

Toplumsal
Orman

Yatırım
Yapılaşmış Alan

Ondalık gelir gruplarında yer alan kişi sayısı eşit olsa da, gelire göre sıralı %10’luk
grupların ortalama geliri eşit aralıklı değildir. Örneğin, birinci ve ikinci grupların
ortalama gelir seviyesi arasındaki fark (631), üçüncü ve dördüncü grupların
ortalaması arasındaki farkla (300) aynı değildir (Bkz. Tablo 2).
Lorenz eğrisi, bir toplumda gelir dağılımı eşitsizliğini ifade etme yöntemidir (Bkz.
Şekil 25). Kırmızı çizgi, dağılımda tam eşitliği, kırmızı çizginin altındaki sapmanın
büyüklüğü ise dağılımdaki eşitsizliğin boyutunu göstermektedir.
Gelir eşitsizliğine yönelik yaygın olarak kullanılan göstergelerden biri,
ülkelere 0’la 100 arasında puanlar verilen Gini katsayısıdır. Gelirin bireyler arasında
tamamen eşit olması 0 ile puanlanırken, tamamen eşitsiz olduğu durum (bütün geliri
tek bir bireyin elde etmesi) 100 ile temsil edilir. 2004 itibarıyla, Türkiye’nin Gini
katsayısı 45,9’du (TÜİK, 2004) ve bu oran Nijerya’nınkine eşitti.
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Gelire göre sıralı %10’luk gruplarda tüketim harcamalarının
dağılımı (toplam harcamanın yüzdesi)					
Harcama Türleri

Toplam

1

2

3

4

37,5 32,8

Gıda ve alkolsüz içecekler

23,6

Alkollü içecek, sigara ve tütün

4,3

Giyim ve ayakkabı

5,9

Konut ve kira

28,9

Ev eşyası

5,9

5,1

5,9

Sağlık

2,4

2,3

3,4

5

6

7

8

9

10

30,6

27,9

27

25,1

23,3

22

20,3

16,9

5,5

5,9

5

5,1

5,1

4,9

4,4

4,1

4,1

3

5,1

4,8

4,1

5,3

51

6

5,7

5,7

6,4

7,2

27,7 29,4

32

32,2

30,4

31,4

31,1

30,5

27,8

24

5,3

6,1

5,6

5,1

6,2

6

6,4

6

2,2

2,2

1,9

2,6

2,3

2.2

2,1

2,6

Ulaştırma

11,1

5,6

6,2

7,6

8,1

8,8

10

11,2

11,3

13

15,3

Haberleşme

4,5

3,6

3,6

4,1

4,1

4,6

4,3

4,7

4,8

4,7

4,8

Kültür ve eğlence

2,1

1,2

1,3

1,3

1,4

2

1,5

1,7

2,2

2,2

3,2

Eğitim hizmetleri

2,5

0,6

0,5

1,1

0,9

1,9

1,6

1,3

2,3

2,6

5,6

Otel, lokanta, pastane

4,5

2,4

3,1

3,3

3,7

4,1

4,2

4,2

4,4

5,2

6

Çeşitli mal ve hizmetler

4,2

3,4

3,1

3,3

3

3,5

3,4

4,1

4,5

5,1

5,2

Toplam Harcama (SAGP)*

1.364

524

716

859

977

1.141

1.297

1.486

1.686

2.058

2.891

2.042 2.342 2.852

3.492

4.203

4.960

6.276

13.112

Ortalama gelir (SAGP)

884 1.515

* SAGP (Satın Alma Gücü Paritesi): Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran para birimi dönüştürme oranıdır.
Tablo 2: Türkiye’de gelire göre sıralı
%10’luk grup ayrımında tüketim
harcamalarının dağılımı (TÜİK, 2009).

Her gelir grubunun Ekolojik Ayak İzi’ni, o grubun ortalama gelirinin bir fonksiyonu
olarak incelediğimizde, gelir arttıkça Ayak İzi’ndeki artışta azalma görülür (Bkz.
Şekil 26). Örneğin ortalama gelir, en düşük ve en yüksek gelire göre sıralı %10’luk
gruplar arasında yaklaşık 15 kat artsa da, bu gruplarda ortalama kişi başına düşen
Ekolojik Ayak İzi yalnızca 2,8 kat artar. Bu durum, gelir düzeyinin yatırımla paralel
olarak artmasıyla açıklanabilir.

100
90

Birikimli gelir yüzdesi
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Şekil 25: Türkiye Lorenz Eğrisi (TÜİK, 2004)
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Gelire göre Ayak İzi analizinde tüm gelir gruplarının tüketim miktarları, farklı
tüketim ürünleri için ödedikleri toplam ücret üzerinden hesaplanır ve bütün gelir
gruplarının, aynı ürünleri aynı fiyattan satın aldığı varsayılır. Örneğin, bir grubun
gıda harcamasının diğerinin iki katı olması, bu grubun benzer ürünü daha pahalıya
satın aldığı değil, iki kat daha fazla gıda tükettiği varsayımına dayanır. Yüksek
gelir gruplarının daha pahalı ürünleri satın alması analize yansıtılamadığından, bu
grupların Ayak İzi, gerçekte olduğundan bir miktar daha yüksek gösteriliyor olabilir.
Özellikle gıda kategorisinde, farklı coğrafi bölgeler ya da farklı gelir gruplarca
yaygın olarak tüketilen ürünlerin fiyatlarındaki farklılıkları bu değerlendirmeye
dahil etmek, gerçek tüketim miktarlarının daha doğru biçimde tespit edilmesini
sağlayacaktır. Bu bakımdan, gelir düzeyinin coğrafi dağılımında önemli farklılıklar
gösteren Türkiye’de ulusal analizin yanı sıra bölgesel analizlerin de yapılması,
anlamlı sonuçların elde edilmesine yardımcı olacaktır.

Küresel hektar cinsinden kişi başına düşen
Ekolojik Ayak İzi

Türkİye’nİn 45,9
olan Gİnİ katsayısı
Nİjerya’nInkİne
eşİtTİR.

Gelire göre Ayak İzi analizinin eksikleri

Hizmetler
Ürünler
Ulaşım
Konut
Gıda
Yatırım Amaçlı
Toplumsal

Hane başına yıllık gelir (SAGP)
Şekil 26: Ondalık gelir
gruplarında kişi başına düşen
ortalama gelirin ve kişi başına
düşen Ekolojik Ayak İzi’nin
tüketim kategorilerine göre
incelenmesi.

Toplumsal ve yatırım amaçlı Ayak İzi’nin gelir gruplarına göre orantısal
olarak dağıtılması, veri yetersizliği nedeniyle değerlendirmeye dahil edilememiş ve
tüm gelir gruplarına eşit olarak dağıtılmıştır. Alt gelir gruplarının, devletin sosyal
güvenlik mekanizmalarından daha fazla yararlanıyor olması, gelire göre Ekolojik
Ayak İzi eğrisini düzleştirebilir. Öte yandan, alt gelir gruplarında yer alan kişilerin
yatırım imkanları sınırlı olduğundan, yatırım amaçlı Ayak İzi’ne katkılarının burada
sunulandan daha az olduğu öne sürülebilir.
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BÖLÜM VI
ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN EKOLOJİK
AYAK İZİ
Arazi türlerinin birçoğunda kişi başına düşen Ayak İzi’nin yıllar içinde sabit
kalmasına karşın, Karbon Ayak İzi hızla büyüyerek toplam Ayak İzi’ndeki önemini
artırmaktadır (Bkz. Şekil 27). Karbon Ayak İzi’ni oluşturan emisyonlar içinde
en büyük pay elektrik üretiminden kaynaklanmaktadır (Bkz. Şekil 28). Ekolojik
Ayak İzi’ndeki önemli payı nedeniyle elektrik üretiminin Karbon Ayak İzi’ndeki
rolü kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir. Bu amaçla, farklı elektrik talebi ve karbon
yoğunluğu varsayımları kullanılarak, 2007-2023 yıllarını kapsayan dört gelecek
senaryosu oluşturulmuştur. Bu varsayımlar ışığında Ayak İzi’nin gelecekteki seyrini
görmek, sektörde ihtiyaç duyulan politika değişikliklerinin belirlenmesinde yol
gösterici olabilir.
Türkiye’de elektrik sektörü
Türkiye’nin kalkınma hedefleri, artan nüfusu ve yükselen refah seviyesine
bağlı olarak elektrik talebinin 2019 yılına kadar yıllık yaklaşık %7’lik bir
artış göstermesi öngörülmektedir (TEİAŞ, 2011). Başlıca yenilenebilir enerji
kaynakları arasında hidrolik enerji, biyokütle, rüzgâr, biyogaz, jeotermik ve
güneş enerjisinin bulunduğu Türkiye’de 2009 yılı itibarıyla elektrik üretiminde
yenilenebilir enerjinin payı %19’dur (TEİAŞ, 2011). Petrol, doğal gaz ve kömür
gibi enerji hammaddelerinde dışa bağımlı olan Türkiye, 2008 yılında birincil
enerji arzının %73’ünü ithal etmiş, 2009 yılında elektriğin %81’ini fosil
yakıtlardan üretmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014
Stratejik Planı’na göre, 2023 yılında elektrik üretiminin %30’unun yenilenebilir
kaynaklardan temin edilmesi hedeflenmektedir. İklim Değişikliği Eylem
Planı’nda, ülkedeki teknik ve ekonomik bakımdan elverişli bütün hidroelektrik
potansiyelin değerlendirilerek, enerji arzında yenilenebilir enerjinin payının
artırılması gerektiğine işaret edilmektedir. 2010 yılında hazırlanan Stratejik
Plan, toplam 5000 MW ek kurulu güce sahip hidroelektrik santrallerin (HES)
2013 yılına kadar tamamlanmasını öngörmektedir. ETKB’nin stratejisinde, 2009
itibarıyla yaklaşık 800 MW düzeyinde olan rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2014
yılında 10.000 MW’a; 2009 yılında 77,2 MW kurulu güce sahip olması jeotermal
enerjinin ise 2014’de 300 MW düzeyine ulaştırılması hedeflenmektedir. Bunun
yanı sıra, nükleer enerji üretimi için gerekli ilk santralin (Akkuyu) yapımıyla
ilgili süreç başlatılmış durumdadır.
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Küresel hektar cinsinden Ekolojik Ayak İzi
(milyon)

Yapılaşmış Alan
Orman
Balıkçılık Sahası
Otlak
Tarım Arazisi
Karbon

Şekil 27: Arazi türlerine göre
toplam Ayak İzi, 1961-2007.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de en çok artış gösteren Ayak
İzi türü Karbon Ayak İzi’dir.

%26

Şekil 28: Karbon Ayak İzi’nde
elektrik üretiminin payı, 2007.
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Elektrik, tüketilen tüm ürün ve hizmetlerin üretiminde önemli bir girdi olarak
kullanıldığından, elektrik üretiminin emisyonlarının azaltılması ve bu şekilde ortaya
çıkacak değişiklikler Ekolojik Ayak İzi’nin birçok kategorisinde aynı yönde değişikliğe
yol açar. Örneğin, elektriğin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir kaynaklardan
üretilmesi onu oluşturan diğer bileşenlerin de küçülmesine yardımcı olur.
Sektöre dayalı senaryo analizi

%14

Elektrİk üretİmİnİn
toplam Ekolojİk
Ayak İzİ’ndekİ payı.

%26

Elektrİk üretİmİnİn
Karbon Ayak
İzİ’ndEkİ payı.

Sektöre dayalı senaryo analizleri bir sektörü derinlemesine inceleyerek, orta ve
uzun vadedeki değişikliklerin Ayak İzi’ndeki etkisini ortaya koyar. Böylece, bir
sektördeki talep artışının ya da yapısal ve teknolojik dönüşümlerin Ayak İzi’ne
yansıması görülür.
Elektrik üretiminin Ayak İzi
Türkiye’de elektrik üretiminden kaynaklanan Karbon Ayak İzi, 2007 yılında toplam
26,7 milyon kha, kişi başına ise 0,39 kha’ydı. Ülkedeki tüketimin Ayak İzi’nin
yaklaşık %14’üne karşılık gelen bu değer, Karbon Ayak İzi’nin yaklaşık %26’sıdır.
Araştırma kapsamında belirlenen dört gelecek senaryosunda, 2007 - 2023
yılları arasında yüksek ve düşük elektrik talebinin Ayak İzi üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Aynı zamanda yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının
artmasının Ayak İzi’ne ne şekilde yansıdığı analiz edilmiştir.
Gelecek senaryoları, talep tarafında (düşük ve yüksek elektrik talebi) ve arz
tarafında (düşük ve yüksek karbon yoğunluğu) ikişer farklı varsayım kullanılarak
oluşturulmuştur. Talep ve karbon yoğunluğu varsayımları, Türkiye Elektrik İletim
A.Ş. (TEİAŞ) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) senaryolarından yola
çıkarak geliştirilmiştir (Bkz. Tablo 3, Şekil 29 ve Şekil 30).

Türkiye’de Elektrik Talebi (GWh)
Yıl		Düşük Talep Senaryosu		Yüksek Talep Senaryosu
2007			163.382				163.382
2008			170.600				170.600
2009			185.900				185.900
2010			209.000				209.000
2011			219.478				219.478
2012			234.183				235.939
2013			249.873				253.634
2014			266.615				272.657
2015			284.478				293.106
2016			303.254				314.796
2017			323.268				338.091
2018			344.604				363.110
Tablo 3: TEİAŞ’ın 2008 – 2019
arasındaki elektrik talebi
öngörüleri 2020 – 2023 yılları
için uyarlanmıştır. 2023 yılında,
düşük talep senaryosundaki
elektrik talebi yüksek talep
senaryosundaki talebin %6
altındadır (TEİAŞ, 2011).

2019			367.348				389.980
2020			391.593				 415.719
2021			417.438				443.156
2022			444.990				472.405
2023			474.359				503.584
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ETKB, elektrik üretimi projeksiyonlarında, mevcut eğilimi ve planlanan 5.000
MW’lık nükleer enerji üretimini hesaba katmaktadır (Bkz. Şekil 29).

Nükleer Enerji
Diğer Yenilenebilir Kaynaklar
Hidroelektrik
Doğalgaz
Petrol
Linyit
Maden Kömürü

Şekil 29: ETKB’ye göre elektrik
üretiminde kullanılması
öngörülen yakıt türleri ve
oranları, 2007-2023.

Analizde, TEİAŞ’ın Türkiye’deki yenilenebilir enerji potansiyeliyle (düşük
karbon yoğunluğu senaryosu) ilgili öngörüler kullanılmaktadır. Bu senaryolar
doğrultusunda, 2023 yılında elektrik üretiminde hidroelektrik enerjinin payı
%20, rüzgar, güneş, biyokütle gibi yenilenebilir kaynakların payı %15 ve nükleer
enerjinin payı %5 olarak dikkate alınmıştır (Bkz. Şekil 30).

Nükleer Enerji
Rüzgar, Güneş, Jeotermal, vb
Hidroelektrik
Doğalgaz
Petrol
Linyit
Maden Kömürü

Şekil 30: TEİAŞ’nin
düşük karbon yoğunluğu
öngörülerinde yakıt türlerinin
payı , 2007-2023.
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Mevcut gidişatın yüksek elektrik talebi ve yüksek karbon yoğunluğuyla devamına
dayanan senaryo (Business as Usual, BAU), 2007 – 2023 yılları arasında Türkiye’nin
ortalama Ekolojik Ayak İzi’nde, %22’lik artışa işaret etmektedir. Bu durum, kişi
başına düşen Ayak İzi’nin 2,8 kha’dan 3,4 kha’ya çıkması anlamına gelmektedir
(Bkz. Şekil 31). Yüksek karbon yoğunluğu ve düşük elektrik talebi projeksiyonlarıyla
oluşturulan diğer senaryoda ise, aynı dönem içinde %20’lik artış beklenmektedir.
Bu durumda, 2023 yılında kişi başına Ekolojik Ayak İzi 3,3 kha olacaktır. Başka bir
deyişle, günümüzdeki karbon yoğunluğuyla devam ettiğimiz sürece elektrik talebinin
%6 düşürülmüş olması durumunda bile 2023 yılı için öngörülen Ekolojik Ayak
İzi’miz, mevcut gidişata göre yalnızca %2 oranında azalmış olacaktır.

Şekil 31: ETKB yüksek elektrik
talebi ve ETKB yakıt oranları
senaryosu uyarınca kişi başına
Ekolojik Ayak İzi öngörüleri,
2007-2023.

Yatırım Amaçlı
Toplumsal
Hizmetler
Ürünler
Ulaşım
Konut
Gıda

Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının 2023 yılına kadar %35’e
çıkarıldığı düşük karbon yoğunluğu senaryosunda ise elektrik talebi yüksek düzeyde
seyretse bile, Türkiye’nin toplam Ayak İzi 2007’ye göre yalnızca %11 artmaktadır.
Düşük karbon yoğunluğunun ve düşük elektrik talebinin birleştiği senaryo,
Türkiye’nin toplam Ayak İzi 2007-2023 yılları arasında %7 artış göstermektedir.
Toplam Ayak İzi’nde %21’lik artış öngören, enerjide “yüksek talep” ve “karbon yoğun”
senaryoyla karşılaştırıldığında elektrik ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir
kaynakların payını arttırmanın ve enerjide verimliliği sağlamanın rolü ve önemi
gözler önüne serilmiş olur (Bkz. Şekil 32).
Bu senaryolar, CLUM yöntemiyle Türkiye’de kişi başına yaklaşık 2,8 kha olarak
hesaplanan Ekolojik Ayak İzi’nin yalnızca elektrik üretimi kaynaklı Karbon Ayak
İzi’nde kaydedilecek büyümeyle, 2023 yılı itibarıyla 3,0-3,4 kha’ya (sırasıyla yaklaşık
%7 ve %21) yükseleceğini göstermektedir. Analizler, elektrik sektörünün Ayak
İzi’ndeki önemli payına işaret ederken, farklı varsayımlara bağlı olarak açabileceği
fırsatları ve olası değişimleri de gözler önüne sermektedir. Gelecek senaryolarında
yer verilen farklı Ayak İzi seçenekleri, elektrik üretiminde fosil yakıtlara bağımlılığın
azaltılmasını ve elektrik talebinin görece düşük seviyelere çekilmesini sağlayacak
politikalar ve teşviklerin önemi ortaya koyan birer ön çalışma niteliğindedir.
2023 yılındaki enerji talebini ve yoğunluğunu belirlemek üzere kullanılan iyimser
varsayımlar altında bile Karbon Ayak İzi’nin sürdürülebilir olmayan bir şekilde
büyümesi, yalnız elektrik sektöründe değil diğer tüm sektörlerde Karbon Ayak İzi’ni
azaltmak için bütüncül ve hızlı adımların atılması gerektiğini ortaya koymaktadır.
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Küresel hektar cinsinden kişi başına
düşen Ekolojik Ayak İzi

Şekil 32: ETKB düşük elektrik
talebi ve TEİAŞ yakıt oranları
senaryosu uyarınca kişi başına
Ekolojik Ayak İzi öngörüleri,
2007-2023.

Ekolojik Ayak İzi /Kişi
Düşük Talep-ETKB Oranları
Yüksek Talep-ETKB Oranları
Düşük Talep-TEIAŞ Oranları
Yüksek Talep-TEIAŞ Oranları

Dünyanın, 21. yüzyılda karşı karşıya bulunduğu en büyük sorunlardan biri
güvenli enerji tedariğidir. Günümüzde, ülkelerin enerjiyi üretme ve kullanma
biçimi sürdürülebilir değildir. Bunun en açık kanıtı insan kaynaklı iklim
değişikliğidir. Enerji tüketiminin 1990-2008 yılları arasında %40 oranında
arttığı dünyada, enerjinin %80’i fosil kaynaklıdır. Fosil yakıtlara bağımlılık
ekonomiye yük oluşturmanın yanı sıra iklim değişikliğine neden olan sera
gazlarının atmosferde birikmesine de yol açmaktadır. İklim değişikliğinin
hem insanlık, hem de gezegenimiz için geri dönülemez sonuçlara yol açmasını
önlemek için küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmamız gerekmektedir.
Başka bir deyişle, atmosferdeki sera gazı seviyesini 350 ppm ile sabitlemek
zorundayız. Bunun tek yolu, fosil yakıtların enerji üretimindeki payını azaltmak
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektir.
Enerji politikalarına yön verenler; fosil yakıt kullanımının Ayak İzi’ndeki
etkisini göz önünde bulundurmalıdır. Türkiye’de enerji sektörünün çevresel ve
sosyal açıdan sürdürülebilir bir biçimde, karbonsuzlaştırılması gerekmektedir.
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Şekil 33: Tarihsel eğilimler
(1961-2007) ve 2023’e kadar
öngörülen kişi başına Ekolojik
Ayak İzi senaryoları.

%80

Enerjİ üretİmİnde
fosİl YAKITLARIN
payı.

Bu, hem ekonominin dış kaynaklara bağımlılığını azaltacak, hem de Ayak
İzi’ndeki artışı dengeleyecektir. Türkiye, elektrik üretiminde yenilenebilir
enerji için belirlediği stratejik hedefi %30’un üzerine çıkarmalı ve fosil
yakıtlara bağımlılığını azaltmalıdır. Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamındaki
fiyatlandırmanın birçok Avrupa ve Kuzey Akdeniz ülkesinin çok altında olması,
Türkiye’de fosil yakıtlara verilmekte olan önceliğin göstergesidir. Yenilenebilir
enerji, özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi konusunda verilen teşvikler, Avrupa
ülkelerine göre çok düşüktür.
Yenilenebilir enerji projelerine yönelik teşvikler, petrol fiyatlarındaki artış
öngörüleri dikkate alınarak güncellenmelidir. Bütün bunların yanı sıra, sera gazı
emisyonları hesaba katılarak yeni çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Hidroelektrik
enerji dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımını daha
güçlü bir şekilde destekleyen yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Güneş enerji
santrallerinin bugünkü yüksek yatırım maliyetleri göz önüne alındığında,
mevcut yasal düzenlemeler yatırımcıları cesaretlendirmek için yeterli değildir.
Örneğin, güneş enerjisi için izin verilen azami kurulu güç potansiyeline sınır
konulmaktadır. Elektrik, tüketilen tüm mal ve hizmetlerin üretiminde bir girdi
olarak kullanıldığından, üretilen her birim elektriğin neden olduğu emisyonun
azaltılması (örneğin, elektriğin fosil yakıt yerine yenilenebilir kaynaklardan
üretilmesi), Ekolojik Ayak İzi’nin de küçülmesiyle sonuçlanacaktır.

© Patricia Buckley / WWF-Kanada
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BÖLÜM VII
GELECEĞİ MODELLEMEK: 2050’YE DOĞRU
TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK AYAK İZİ
Gelecek belirsizliklerle doludur. Bizi ileride hangi zorlukların, gelişmelerin ve
değişimlerin beklediğini önceden bilmemiz kolay değildir. Liderlerin ve karar
vericilerin bugün aldığı kararlar, yalnızca insanların değil tüm dünyanın bugün ve
gelecekteki durumunu etkileyecek niteliktedir.
Öte yandan geleceğe ilişkin senaryolar bundan yıllar sonra ortaya çıkacak
tabloyu önceden bilmek anlamına gelmez. Bazı varsayımlara bağlı olarak geleceğin
nasıl şekillenebileceğini öngörme, liderlerin geleceğe yönelik kararlarına yardımcı
olma, yatırımcıların önceliklendirme yapabilmesine yol gösterme amacı taşırlar.
Senaryo analizi, karmaşık ve öngörülemeyen belirsizlikler içeren sistemlerin
gelecekteki olası değişimlerini irdeleme imkânı sağlar; farklı demografik
koşullar, ekonomik beklentiler, kalkınma hedefleri ve çevresel kaygılar ışığında
değerlendirilmesine olanak verir.

Küresel ölçekte işlerin her zamanki gibi yürütüldüğü senaryo, insanlığın, kaynak
ve arazi kullanımına bağlı talebinin karşılanması için 2030’a gelindiğinde 2,
2050’ye gelindiğindeyse 2,8 gezegene ihtiyaç duyacağını öngörmektedir.
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Bu kapsamda, Türkiye’nin ekolojik açığını etkileyen belli değişkenler için farklı
varsayımlar kullanılarak oluşturulan gelecek senaryolarında, belirlenen değişkenlerin
yıllar içinde Ekolojik Ayak İzi üzerindeki olası etkileri incelenmiştir. Senaryolar;
i) mevcut gidişatın aynen devam ettiği durum (Business as Usual, BAU) ve ii) biyolojik
kapasitenin artırılarak ekolojik açığın azaltıldığı en iyi koşullara sahip durum olarak
iki şekilde oluşturulmuştur. Senaryolarda kullanılan değişkenler; ekolojik açık
üzerinde önemli etkiye sahip GSYH’deki artış ile birlikte teknolojilere ve biyolojik
kapasitenin geri kazanılmasına yatırım olarak belirlenmiştir.
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Mevcut Durumun Devamı Senaryosu
Mevcut durumun aynen devam ettiği senaryo (Business as Usual, BAU), GSYH,
teknolojilere yatırım ve biyolojik kapasitenin geri kazanımı değişkenlerini ele
alırken geçmiş eğilimleri modelleyerek mevcut gidişatın süreklilik arz edeceğini
varsayar*. BAU senaryosunda GSYH, 2050’ye kadar her yıl %5 artmakta, yatırım
seviyesiyse 2015’e kadar GSYH’nin %23’üne ulaşmakta ve toplam biyolojik
kapasitenin seyrinde değişim öngörülmemektedir. Bu varsayımlar uyarınca,
tüketimin toplam Ekolojik Ayak İzi 1961 - 2050 yılları arasında %63, üretimin
toplam Ayak İzi ise %51 artmaktadır (Bkz. Şekil 34). Bu yıllar arasında kişi başına
biyolojik kapasite %64 düşmektedir (Bkz. Şekil 35). Bu senaryo, mevcut gidişatı
sürdürmenin Türkiye ekonomisi için büyük risk oluşturabileceğini gözler önüne
sermektedir.
Senaryoların üretilmesinde bir dizi temel varsayım dikkate alınmıştır. Bu
temel girdi değişkenleri, tüketimin ve üretimin Ekolojik Ayak İzi’yle ekonomik
büyüme ve yatırımlardaki değişimler, teknolojik dönüşümler (verimlilik) ve nüfus
değişiklikleri arasında bağlantı kurulmasını sağlar.

Üretimin Ayak İzi

Biyolojik kapasite

Küresel hektar (milyon)

Tüketimin Ayak İzi

Şekil 34: Mevcut durumun
devamına dayanan senaryoda
toplam Ekolojik Ayak İzi ve
biyolojik kapasite değerleri.

* Küresel ölçekteki BAU senaryosu (işlerin her zamanki gibi yürütüldüğü durum); dünya nüfusunun 2050’de 9,2
milyara yükseleceğini, CO2 emisyonları ve biyo-yakıt kullanımın nüfus ve ekonomik büyümeye paralel olarak
artacağını, orman alanlarının 1950-2005 arasındaki doğrusal eğilimini devam ettireceğini, orman plantasyonu
ve ürün verimliliğinin sabit kalacağını ve ortalama günlük kalori miktarının 2050 yılında kişi başına 3130 kcal’ye
çıkacağını öngörmektedir. Senaryolar, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (World Business Council
for Sustainable Development, WBCSD) “Vizyon 2050” raporu için geliştirilmiş programla oluşturulmuştur. Bu
Ayak İzi Senaryoları Hesap Makinesi; nüfus, arazi kullanımı, arazi verimliliği, enerji kullanımı, beslenme ve
iklim değişikliği verilerini kullanarak Ekolojik Ayak İzi ve biyolojik kapasitenin gelecekte nasıl değişeceğini ortaya
koyar. Ayak İzi Senaryoları Hesap Makinesi değişkenleri; i) üretim ve tüketimin Ekolojik Ayak İzi, ii) kişi başına
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, iii) GSYH’nin yatırıma aktarılan dilimi ve özel ve kamusal tüketime ayrılan dilimleri, iv)
Birleşmiş Milletler’in nüfus tahminleri ve v) biyolojik kapasite veri kaynaklarından uyarlanmıştır.
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Üretimin Ayak İzi

Biyolojik kapasite

Kişi başına küresel hektar

Tüketimin Ayak İzi

Şekil 35: Mevcut durumun
devamına dayanan senaryoda
kişi başına Ekolojik Ayak İzi ve
biyolojik kapasite değerleri.

En İyi Koşullar Senaryosu
En iyi koşullar senaryosunda GSYH’nin büyümesi, Ekolojik Ayak İzi’nin
düşürülmesi ve biyolojik kapasitenin yenilenmesi arasında dengeli bir resim
çizilmektedir. 2050 yılında Ekolojik Ayak İzi’nde sert bir düşüş ve biyolojik
kapasitede fark edilir bir artış öngörmektedir.
Bu senaryoda yatırım seviyesi 2015’e kadar GSYH’nin %30’u seviyesine
çıkmaktadır. GSYH ise 2020 yılına kadar verimli teknolojilere yapılan yatırımlarla
%4 büyümekte, 2020 yılından itibaren ise bu oran %2’ye düşmektedir. Bu
senaryoda yatırımların, insan refahını arttırdığı halde GSYH’ya yansımayan
ilerlemeler sağlayacak şekilde gerçekleştirileceği varsayıldığından, GSYH artışı
diğer senaryoya göre daha sınırlıdır.
Diğer senaryodan farklı olarak bu senaryoda biyolojik kapasite, kendini
yenileme potansiyeline ve geri kazanımına yapılan yatırım sayesinde yılda %0,4
oranında artmaktadır. Bu yatırımlar, arazi iyileştirme çalışmaları ve sürdürülebilir
üretim standartlarının uygulanması gibi faaliyetleri içerir. Bunun yanı sıra bu
senaryo kapsamında, 2015’ten sonra biyolojik kapasitenin %15’inin biyolojik
çeşitliliği korumaya ayrılması öngörülmektedir.
En iyi koşullar senaryosunda 1961 - 2050 yılları arasında kişi başına düşen
tüketimin Ayak İzi’nde %27’lik düşüş görülür. Aynı yıllar arasında kişi başına
biyolojik kapasite de %57 oranında azalmaktadır (Bkz. Şekil 36). Üretimin ve
tüketimin Ayak İzi’nde değerlerin hızla düşmesi, üretimin Ayak İzi’nin 2020 yılına
kadar ulusal biyolojik kapasiteyle dengelenmesini ve ulusal biyolojik kapasite
açığının kapatılmasını sağlar (Bkz.Şekil 37). Bu senaryoya göre biyolojik kapasite
ile Ayak İzi arasındaki fark, 2020’lerde oldukça azalmakta, Türkiye ekolojik açığını
kapatmaya başlamaktadır.
Mevcut teknolojilerin 2020’den sonra daha fazla ilerlemeyeceği öngörülerek
ekolojik açığın bu yıl itibariyle yeniden artmaya başlaması beklenmektedir.
2020 yılında GSYH artışının %4’ten %2’ye düşüşü, Ayak İzi’ne azalma olarak
yansımamaktadır.
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Üretimin Ayak İzi

Biyolojik kapasite

Kişi başına küresel hektar

Tüketimin Ayak İzi

Şekil 36: En iyi koşullar
senaryosunda kişi başına
Ekolojik Ayak İzi ve biyolojik
kapasite değerleri.

Üretimin Ayak İzi

Biyolojik kapasite

Küresel hektar (milyon)

Tüketimin Ayak İzi

Şekil 37: En iyi koşullar
senaryosunda toplam Ekolojik
Ayak İzi ve biyolojik kapasite
değerleri.

Mevcut durumun devamı ve en iyi koşullar senaryoları karşılaştırıldığında toplam
ve kişi başına Ayak İzi ve biyolojik kapasite değerleri arasındaki fark görülebilir
(Bkz. Şekil 38 ve Şekil 39). BAU senaryosundaki büyüme biçimi, sürekli artan
Ayak İzi değerleri ve hızla azalan biyolojik kapasiteyle sonuçlanırken, en iyi
koşullar senaryosunda ekolojik açık daha düşük seviyede seyreder. Mevcut
durumun devamında giderek artan ekolojik açık, refah düzeyinin yükselmesini,
ekolojik krizlerin aşılmasını ve ekosistem hizmetlerinin devamını zorlaştırır.

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu

60

Ayak İzi-

Küresel hektar (milyon)

Mevcut durumun
devamı senaryosu
Ayak İziEn iyi koşullar
senaryosu
Biyolojik kapasiteEn iyi koşullar
senaryosu
Biyolojik kapasiteMevcut durumun
devamı senaryosu

Şekil 38: Mevcut durumun
devamı ve en iyi koşullar
senaryolarında toplam Ekolojik
Ayak İzi ve biyolojik kapasite
değerleri.

Ayak İzi-

Kişi başına küresel hektar

Mevcut durumun
devamı senaryosu
Ayak İziEn iyi koşullar
senaryosu
Biyolojik kapasiteEn iyi koşullar
senaryosu
Biyolojik kapasiteMevcut durumun
devamı senaryosu

Şekil 39: Mevcut durumun
devamı ve en iyi koşullar
senaryolarında kişi başına
Ekolojik Ayak İzi ve biyolojik
kapasite değerleri.
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SONUÇ
TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELECEĞİ
Ekolojik limit aşımını ölçmek
Doğal kaynaklar üzerindeki baskının boyutları ve bunun hangi etmenlerden
kaynaklandığının ortaya konması, sürdürülebilirliğin ön koşuludur. Türkiye’nin
Ekolojik Ayak İzi Raporu, yenilenebilir doğal kaynak kullanımımızı, nedenleri
ve sonuçlarıyla; başka bir ifadeyle ekolojik etkileriyle inceleyerek, mevcut
eğilimlerin sürdürülebilirliğini sorgular. Kullanılan kaynak (Ekolojik Ayak İzi)
ve kullanılabilir kaynak miktarı (biyolojik kapasite) arasındaki ilişkiyi ele alan
bu çalışmada Türkiye’deki arazi kullanım biçimleri ve nihai tüketim kategorileri
incelenmiştir. Bununla birlikte, Ekolojik Ayak İzi gelir düzeyine göre ayrıştırılarak
kaynak kullanımının eşit olmayan dağılımı ortaya konmuştur. 2050 yılına yönelik
senaryolarla geleceğe ilişkin öngörüler yapılmıştır. Böylece, doğal kaynaklar
üzerindeki baskının azaltılması için etkili ve uygulanabilir çözümlere bilimsel bir
zemin oluşturmaya çalışılmıştır.

Türkiye’de Ayak İzi eğilimleri
Türkiye’de 2007 yılında 2,7 kha olan tüketimin Ekolojik Ayak İzi dünya ortalamasına
eşit, Akdeniz ülkelerinin ortalamasından daha düşüktür. Türkiye’de tüketimin
Ekolojik Ayak İzi, kişi başına küresel biyolojik kapasitenin %50 üzerindedir. Bu
durum, dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de sürdürülebilir olmayan bir yaşam
biçiminin işaretidir. Türkiye’de kişi başına 1,3 kha olan ulusal biyolojik kapasite dünya
ortalamasının (1,8 kha/kişi) altında olduğu için, ulusal ekolojik borcumuz küresel
aç›ğ›m›zdan çok daha yüksektir. “Ekolojik limit aşımı” olarak adlandırılan bu açık,
biyolojik kapasite ihtiyacının kısmen ülke dışından tedarik edilmesiyle sonuçlanır.
Tüketimin toplam Ekolojik Ayak İzi ülke genelindeki biyolojik kapasiteyi ilk kez
1974’te aşmış, 2007 yılı itibariyle de bu eşiğin iki katına çıkmıştır. Üretimin toplam
Ekolojik Ayak İzi ise Türkiye’nin biyolojik kapasitesini ilk kez 1972 yılında aşmıştır.
2007’ye gelindiğinde Türkiye’de üretimin Ekolojik Ayak İzi, biyolojik kapasitenin
yaklaşık 1,6 katına çıkmıştır.
Türkiye’de biyolojik kapasite açığının en temel nedeni nüfus artışıdır.
Türkiye’de kişi başına düşen Ayak İzi’nin yıllar içinde görece az miktarda artmasına
karşın, aynı dönemde nüfusun 2,5 katına çıkması, Toplam Ayak İzi’nde hızlı bir artışa
neden olmuştur. 1961-2007 yılları arasında Türkiye’de nüfus yaklaşık 28 milyondan
73 milyona ulaşmıştır. Aynı zaman aralığında Ekolojik Ayak İzi 2,9 kat artarak
yaklaşık 68 milyon kha’dan 197 milyon kha’a yükselmiştir.
Türkiye’de de Ekolojik Ayak İzi’nin farklı gelir seviyeleri arasında eşit
dağılmadığı da bir gerçektir. Küresel duruma benzer bir şekilde, Türkiye’de yüksek
gelirli kesimlerin Ekolojik Ayak İzi daha yüksektir. Ülkede en düşük gelirli kesimle
en yüksek gelirli kesimin doğal kaynak kullanım miktarı arasında yaklaşık 3 kat fark
olduğu görülmektedir.
Mevcut durumun aynen devam ettiği gelecek senaryosu (BAU), Türkiye’nin
bugünkü büyüme biçiminin, sürekli büyüyen Ayak İzi ve hızla azalan biyolojik
kapasite yönünde ilerlediğini ortaya koymaktadır. BAU senaryosu uyarınca
tüketimin Ekolojik Ayak İzi 2007 - 2050 yılları arasında %63, üretimin Ayak İzi ise
%51 artmaktadır. Mevcut gidişatı sürdürmek, Türkiye ekonomisi için büyük risk
oluşturabilir. BAU senaryosuna göre, mevcut durumun devamında büyüyecek olan
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Türkİye’nİn
BİYOLOJİK KAPASİTE
açığının temel
nedenİ nüfus
artışıdır.

Verİmlİ
teknolojİlere
ve bİyolojİk
kapasİteye yatırım
yapılmalıdır.

ekolojik açıkla refah artışının sağlanması, ekolojik krizlerin aşılması ve ekosistem
hizmetlerinin devam ettirilmesi zorlaşacaktır. Verimli teknolojilere ve biyolojik
kapasiteye yapılacak yatırımlara dayanan en iyi koşullar senaryosunda ise Türkiye,
ekolojik borcunu kapatmaya başlamaktadır.
Doğal kaynak kullanımında sürdürülebilir olmayan gidişatın önüne geçmek;
ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini sağlayan, insan refahını artıran ve sürdürülebilir
üretim ve tüketim modelleriyle biyolojik çeşitliliğin korunmasını içeren bütüncül
politikaların geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Böylece iklim değişikliği, istihdam,
yoksulluk, göç ve kaynak kullanımı sorunlarına kapsamlı çözümler üretilebilir.

GSYH’nin ötesine geçmek

RIO+20
Konferansı’nda
çevresel
performansı ölçen
yenİ göstergeler
oluşturulmalıdır.

GSYH, öteden beri ülkelerin kalkınma düzeyinin genel bir göstergesi olarak kullanılır.
Gelir kalkınmanın önemli bir boyutu olsa da, olayın bütününü ifade etmeye
yetmez. Refah düzeyi, insanların daha tatmin edici bir yaşam sürdürme yolundaki
seçeneklerini artıran sosyal, çevresel ve kişisel unsurları da içerir. Belirli bir gelir
düzeyinin aşılmasından sonra, ortalama yaşam süresi ekosistem sağlığı ve eğitim
gibi insan refahına ilişkin bazı göstergeler, kişi başına gelirin yükselmesiyle artış
göstermez. Kalkınma düzeyinde önemli olan bu gibi parametreleri içermediği için
GSYH yeterli bir gösterge değildir.
Yüksek tüketim, çoğu zaman “zenginliğin” ve “kalkınmanın” bir işareti olarak
görülür. Ancak kalkınmanın, daha geniş bir şekilde tanımlanması, sosyal ve çevresel
değerlerin ekonomik büyümeyle aynı öncelikle ele alınması gerekmektedir. Zenginlik
tanımı ve ölçütleri daha bütünsel bir bakışa ihtiyaç duyar. GSYH bunu ifade etmekte
belirli bir noktaya kadar önemlidir. Doğal kaynakların ekolojik sınırları aşmayan
kullanımı, doğayla uyum içinde yaşamamızı sağlayacak kalkınma biçiminin önemli
bir unsurudur.
Haziran 2012’de yapılacak olan BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı
(Rio+20), dünya liderleri için, sosyal adalet, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik
kavramlarının, kalkınma modellerine dahil edilebileceği, uluslararası mutabakata
dayalı yeni bir vizyon belirleme fırsatı sağlamaktadır. Rio+20, taraflara,
sürdürülebilir kalkınmanın mevcut ekonomik (GSYH) ve sosyal (İnsani Gelişme
Endeksi, HDI) göstergelerine ek olarak, çevresel performansı ölçecek yeni
göstergelerin oluşturulmasına yönelik adım atma fırsatı sunabilir.
Bu göstergeler, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) Ekosistemler
ve Biyolojik Çeşitliliğin Ekonomisi (TEEB) girişimi, Birleşmiş Milletler’in ÇevreselEkonomik Muhasebe Sistemi (SEEA) ve HDI, Dünya Bankası’nın Servet Muhasebesi
ve Ekosistem Hizmetleri Değerlendirmesi (WAVES), Gini katsayısı, Yaşayan Gezegen
Endeksi ve Ekolojik Ayak İzi ile ulusal programlar gibi halihazırda var olan girişimler
üzerine inşa edilebilir.

Sürdürülebİlİrlİk İçİn önerİler
Biyolojik kapasiteye yatırım yapmak
Türkiye’de nüfus ve refah seviyelerindeki artışa paralel olarak büyüyen doğal kaynak
talebi, doğal alanların üretim alanlarına dönüşmesine neden olmaktadır. Örneğin;
orman alanının tarım arazisine dönüştürülmesi alanın biyolojik kapasitesini
artırırken, orman ürünleri tedariki ve karbon depolama için kullanılan biyolojik
kapasite azalmış olur. Aynı zamanda, tarım alanına dönüştürülen orman alanının
yüksek doğa koruma değerine sahip olması biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiler.
Bununla birlikte, dönüştürülen alanın Ayak İzi hesaplamalarına dahil edilmeyen
başka bir işlevi olan su arıtımı gibi ekosistem hizmetleri zarar görecektir. Bu
yüzden, doğal alanları üretim alanına çevirmek yerine, mevcut alanların verimliliği
artırılmalıdır.
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Mevcut üretim alanlarında verimlilik artışı sağlamak, yeni üretken alanlar
açmak için doğal alanların bozulmasını önlemiş olur. Ancak, üretken alanların
doğal kaynak üretim kapasitesi belli bir noktaya kadar artırılabilir. Kısa vadede arazi
verimliliğinde artış sağlayan aşırı gübreleme ve sulama, uzun vadede verimliliğin
azalmasıyla sonuçlanabilir.
Biyolojik kapasitenin artmasını sağlayan bir diğer önemli etmen, teknolojik
gelişmelerle birim alanda elde edilen ürün artışıdır. Verimlilik artışı, ekolojik limit
aşımını görece hafifletse de, kaynak kullanımının sürdürülebilirliğini garanti altına
almak için tüketimi azaltmak ve doğal kaynakların koruma kullanım dengesini
gözeten tüketim biçimlerine yönelmek gereklidir.
Türkiye’de 1961-2007 yılları arasında üretken arazi verimliliği yaklaşık %10
oranında artmıştır. Artışın büyük bölümü bu dönemin başında gerçekleşmiş, 1994’ü
izleyen dönemde aşırı ve plansız kullanım sonucu verim artışında düşüş yaşanmıştır.
Tarım amaçlı kullanılan arazilerin üretkenliğini artırmanın yolları arasında;
bozulmuş arazilerin restore edilerek eski haline getirilmesi, arazi kullanım haklarının
iyileştirilmesi, toprak yönetimi, ürün yönetimi ve verimliliğinin iyileştirilmesi yer
alır. Tarım arazilerinin verimliliğini artırmak için öne çıkan diğer etmenler, iklim
ve toprak yapısına uygun ürün seçimi, ürün çeşitliliğini artırma, doğru ilaç ve gübre
kullanımı ve erozyona bağlı toprak kayıplarının önüne geçmektir. Bu bağlamda su,
gübre ve ilaç kullanımını azaltan, modern sulama tekniklerini kullanan doğa dostu
uygulamaların ön plana çıkarılması gerekmektedir.
Otlak alanların verimliliğini korumak ve sürdürülebilir bir şekilde artırmak
için rotasyonlu otlatma yöntemleri yaygınlaştırılmalıdır. Aşırı ve yanlış kullanım
sebebiyle verimsizleşen ve erozyona uğrayan otlak alanlarda, arazilerin fayda-maliyet
analizi sonuçlarına göre bir süreliğine kullanıma kapatılması veya aktif restorasyon
yapılması şarttır. Aktif restorasyon için arazinin sürülmesi, toprağın besin değerlerini
zenginleştirecek bitkilerin ekimi ve rüzgâr çiti oluşturulması gibi müdahaleler yapılabilir.
Türkiye’de balıkçılık sahalarının biyolojik kapasitesinin korunması için
habitatlara zarar verici yöntemlerden uzak durulması, su ürünleri avcılığını
düzenleyen tebliğlerdeki boy ve ağırlık limitlerine ve kotalara uyulması, aşırı ve
mevsim dışı avlanma ile su kirliliğinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Balıkçılık
biyolojik kapasitesinin iyileştirilmesi için atılabilecek en temel adımlardan biri,
stok ve balık popülasyonlarına ait verilerdeki boşlukların giderilmesi ve su ürünleri
tebliğindeki limit ve kotaların bilimsel çalışmalara göre revize edilmesidir.
Bunların yanında, kent planlamasının biyolojik kapasite üzerindeki etkisi
önemlidir. Kentler büyüdükçe daha fazla alana ve kaynağa ihtiyaç duyulur. Bu da
kentlerin çevrelerindeki doğal alanlar üzerindeki etkiyi artırır. Yeni yapılaşma
alanlarının mümkün olduğunca biyolojik üretkenliği yüksek araziler yerine düşük
verimlilikteki bölgelerde açılması gerekir. Binaların doğal kaynakları verimli kullanan
teknolojilerle inşa edilmesi, doğal bitki örtüsü içeren yeşil alanlara ve bitkisel besin
yetiştirilebilecek bahçelere yer verilmesi sürdürülebilir kent yönetiminde atılabilecek
önemli adımlardır.
Karar vericilerin, yöneticilerin ve üreticilerin teknik kapasiteleri geliştirilmeli,
farkındalık artırma çalışmaları toplumun geniş kesimlerine yayılmalı, iyi tarım
uygulamaları ve ürün satışıyla ilgili teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir. Bunların
yanında, üretken alanların uzun süreli verimliliğini sağlamak için belirli sürdürülebilirlik
standartları geliştirilebilir. Orman Yönetimi Konseyi (FSC) ve Deniz Yönetimi Konseyi
(MSC) gibi sertifikasyon programları bu standartlara örnek teşkil eder.

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerine
değer biçmek
Doğal kaynaklarda koruma kullanma dengesinin sağlanması için işe biyolojik
çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin değerini tespit ederek başlamak gerekir. Doğanın
korunmasına yatırımı kolaylaştırmak amacıyla, doğal sistemlerin insanlara sağladığı
hizmetleri değerini ölçen bir sisteme ihtiyaç vardır.
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Doğal alanları
üretİm alanına
dönüştürmek
yerİne mevcut
alanların
verİmlİlİğİ
artırılmalıdır.

Üretken alanların
uzun sürelİ
verİmlİlİğİnİ
sağlamak İçİn
sürdürülebİlİrlİk
standartları
gelİştİrİlmelİdİr.

Ürün fİyatlarına
ekosİstem
hİzmetlerİnİn
malİyetlerİ dahİl
edİlmelİdİr.

Avrupa Komisyonu tarafından 2008’de yayımlanan Ekosistemler ve Biyolojik
Çeşitlilik Ekonomisi Raporu (The Economics of Ecosystems and Biodiversity Report),
enerji, balıkçılık ve tarım sektörlerine verilen mevcut sübvansiyonların tersine
işlediğini ortaya koymakta ve doğaya verilen zararın altını çizmektedir. Doğanın
ihtiyaçları tam olarak hesaba katıldığında bu sübvansiyonlar, topluma değer katmak
yerine, gereğinden fazla endüstriyel kapasiteye yol açarak aşırı tüketime neden olur.
Bu durum, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri kaybına yol açar. Bu nedenle, bu
tür sübvansiyonların, insanlığın uzun vadeli refahı açısından yararları tartışılır.
Küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de, arazi kullanım politikalarına ve
imar izinlerine yön veren fayda-maliyet analizlerinde ekosistem hizmetleri hesaba
katılmalıdır. Böylece ekosistemlerin piyasalarda değer bulmamış özelliklerine değer
biçilmiş olacaktır. Doğal sistemlerin ve ekosistem hizmetlerinin aşırı tahribatına
belirli bir ölçüde engel olunabilir. Bu bağlamda, ürünlerin fiyatlarına su temini,
karbon depolama ve bozulan ekosistemleri onarma gibi yan etkenlerin maliyetinin
de dahil edildiği yeni bir sisteme geçilmelidir. Söz konusu sistem, biyolojik çeşitliliğin
korunması için gerekli ek finansmanı sağlamanın ilk adımı olacak, biyolojik
çeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin korunmasında ve eski haline getirilmesinde
itici güce dönüşecektir.
Hükümetin başlatacağı bu süreç şirketlere de benzer teşvikler sunularak
geliştirilebilir ve şirketler uzun vadeli yatırım kararlarını sürdürülebilirlik ilkesi
doğrultusunda ilerletebilir. Doğal kaynakları kullanmanın gelecekteki maliyetinin
belirgin olması, kaynakların verimli üretimi ve kullanımı için yapılacak yatırımların
risklerini azaltacaktır.

Enerji

Karbon Ayak İzİ’nİ
düşürmek İçİn
fosİl yakıtlara
bağımlılık
azaltılmalı,
verİmlİlİk
artırılmalıdır.

Enerji tüketiminin 1990-2008 yılları arasında %40 arttığı dünyada, kullanılan
enerjinin % 80’i fosil kaynaklıdır. Fosil yakıtlara bağımlılık, ekonomiye yük
oluşturmanın yanı sıra iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının atmosferde
birikmesine de yol açmaktadır. İklim değişikliğinin hem insanlık, hem de gezegenimiz
için geri dönülemez sonuçlara yol açmasını önlemek için küresel ısınmayı 1,5
derecenin altında tutmamız gerekmektedir. Bunun tek yolu fosil yakıtların enerji
üretimindeki payını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektir.
Karbon Ayak İzi, küresel ölçekte toplam Ayak İzi’nin en büyük bileşeni olduğu
gibi, Türkiye’nin Ayak İzi’nin de en önemli parçasını oluşturur. Arazi türlerinin
birçoğunda kişi başına düşen Ayak İzi’nin yıllar içinde görece sabit kalmasına karşın,
Karbon Ayak İzi hızla büyüyerek toplam Ayak İzi’ndeki payını artırmaktadır. Karbon
Ayak İzi’nde en büyük payı olan sektör ise elektrik sektörüdür. Bu nedenle elektrik
üretiminden kaynaklanan emisyonların azaltılması Karbon Ayak İzi’ni düşürmekte
önemli bir adımdır. Elektrik, tüketilen tüm mal ve hizmetlerin üretiminde bir girdi
olarak kullanıldığından, üretilen her birim elektriğin emisyonundaki değişiklikler
(örneğin, elektriğin fosil yakıt yerine yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi), Ekolojik
Ayak İzi’nde de olumlu yönde değişiklikle sonuçlanır. Elektrik üretiminde fosil
yakıtlara bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra enerji verimliliğinin artırılması ve
başka yöntemlerle elektrik talebinin daha düşük seviyelere çekilmesi Karbon Ayak
İzi’ni olumlu etkileyecektir.
Bu çalışma için yaratılan senaryolarda belirlenen varsayımlar altında düşük
karbon yoğunluğu ve düşük elektrik talebinin sağlandığı senaryoda Türkiye’nin
toplam Ayak İzi 2007-2023 yıllarında sadece %7 artış görülmüştür. Bu oran, yüksek
talep ve yüksek karbon yoğunluğu senaryosunda ise yaklaşık %21’dir. Bu fark, elektrik
üretiminde yenilenebilir kaynakların payını artırmanın ve enerji verimliliğinin
rolünü gözler önüne serer.
Enerji politikalarına yön verenler; fosil yakıt kullanımının Ayak İzi’ndeki
etkisini göz önünde bulundurmalıdır. Türkiye’de enerji sektörünün çevresel ve sosyal
açıdan sürdürülebilir bir biçimde, karbonsuzlaştırılması gerekmektedir. Bu, hem
ekonominin dış kaynaklara bağımlılığını azaltacak, hem de Ayak İzi’ndeki artışı
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dengeleyecektir. Türkiye, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji için belirlediği
stratejik hedefi %30’un üzerine çıkarmalı ve fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmalıdır.
Temiz enerjiye teşvikin artırılması için hidroelektrik enerji dışındaki
yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımını daha güçlü bir şekilde
destekleyen yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin, güneş enerjisi için izin
verilen azami kurulu güç potansiyeline sınır konulmaktadır. Bunun gibi mevcut
yasal düzenlemeler, bugünkü yüksek yatırım maliyetleri göz önüne alındığında
yatırımcıları cesaretlendirmek için yeterli değildir. Türkiye’de yenilenebilir enerji,
özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi konusunda verilen teşvikler, Avrupa ülkelerine göre
çok düşüktür. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik teşvikler,
petrol fiyatlarındaki artış öngörüleri dikkate alınarak güncellenmelidir. Ayrıca, temiz
enerji teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları artırılmalıdır.

Gıda
Gıda güvenliği, dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biridir.
Ülkelerin kalkınma yolunda yanıt aranması gereken sorulardan biri de budur. Gıda
güvenliği, verimli arazilerin nasıl tahsis edileceğine ilişkin tartışmalarda da üzerinde
durulması gereken bir konudur.
Gelişmekte olan ekonomilerde dikkatler hızla artan Karbon Ayak İzi üzerinde
yoğunlaşırken, Tarım ve Otlak Ayak İzleri’nin büyüklüğü ve önemi de göz ardı
edilmemelidir. Kentleşme ve sanayileşme, tarımsal üretimi ve istihdamı etkiler. Tarım
Ayak İzi, tarım ürünlerinin ve tarımsal girdilerin ithaliyle Türkiye dışında da bir Ayak
İzi oluşturur. Bu durum tarım ürünlerinin temini için başka ülkelere bağımlılığı artırır.
Hızla büyüyen Türkiye ekonomisi, toplam ve kişi başına düşen Ayak İz’lerinin
yanı sıra talebi oluşturan farklı bileşenlerin payını da etkileyecektir. Örneğin, et
tüketiminin gelir seviyesine paralel olarak artması hayvan yetiştiriciliğinin türüne
bağlı olarak hem Tarım Ayak İzi’nde (besicilik) ve hem de Otlak Ayak İzi’nde (mera
hayvancılığı) büyümeye yol açacaktır. Etin yurt dışından tedarik edilmesi ise uzun
vadede, taşımacılık kaynaklı Karbon Ayak İzi’nin büyümesine yol açacaktır.
Gıda ve enerji ilişkisinde bir diğer önemli konu biyo-yakıtlardır. Türkiye’de
işlenmeyen tarım alanlarının biyoetanol üretimine tahsisi gibi tartışmalı
konuların yakıt ve gıda dengesi kurularak, tarım ve enerji politikaları kapsamında
değerlendirilmesi gerekmektedir. Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO)
ve özellikle hayvan yemi olarak yurt dışından ithal edilen ürünler de ayrı bir
tartışma konusudur. GDO’ların doğayla ilişkisi ve canlılar ile ekosistemler
üzerindeki etkisi derinlemesine değerlendirilip ortaya konulmadıkça, kullanımı
ertelenmeli ve GDO’lu ürünlere mesafeli yaklaşılmalıdır. Ulusal mevzuat Cartagena
Biyogüvenlik Protokolü’yle uyumlu olmalı, piyasaya sürülmesi planlanan genler
için şeffaf bir yaklaşımla, kapsamlı çevresel etki değerlendirmesi yapılmalı; genetik
modifikasyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek etkilerden kaçınılmalı, gen
teknolojisi kontrol altında tutulmalı; izleme ve etiketleme sistemleri geliştirilmelidir.
Türkiye’de insanların tükettiği gıdaların türü ve bu gıdaların nasıl üretildiği
hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. İzleme ve denetleme mekanizmalarının
iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, tüketilen gıdaların kaynağını ve üretim biçimini
son kullanıcıya aktarmak açısından önemlidir. Gıda endüstrisinin önde gelen
aktörleri olan perakendeciler, üreticiler, gıda işleyen firmalar ve resmi kurumlar gıda
arz zincirinin şeffaflaştırılmasından sorumlu olup, bu konuda harekete geçmek için
gerekli adımları atmalıdır.

Arazi tahsisi ve arazi kullanım planlaması
Mevcut tarım alanlarının gelecekte gıda, hayvan yemi ve yakıt ihtiyacını karşılamak
için yeterli olup olmayacağı güncel tartışmalar arasındadır. Bunun yanında, biyolojik
çeşitliliğin korunması ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli
alanların büyüklüğü artan nüfusla birlikte mercek altına alınmalıdır. Elimizde var olan,
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Tarım ürünlerİnİn
temİnİnde dışarıya
bağımlılığımız
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aktarılmalıdır.

Arazİlerİ
verİmlİlİklerİne
göre sınıflandıran
polİtİkalar
oluşturulmalıdır.

sınırlı büyüklük ve verimlilikteki arazileri en etkin şekilde kullanmak için gerekli alan
kullanım planlarının tamamlanması ve tavizsiz uygulanması gerekmektedir.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu tahminlerine göre, geleceğin
dünya nüfusunu beslemek için gıda üretiminde %70 oranında artış sağlanması
gerekmektedir. Bunun için yeterli arazinin bulunduğu varsayılmaktadır. Ancak, fosil
yakıtlara bağımlılığımızı azaltmak için topraklarımızın ve ormanlarımızın önemli bir
bölümünü biyo-yakıt ve biyo-materyal üretimine ayırmak gerekecektir. Daha fazla
araziyi kullanılabilir hale getirmenin ya da verimi artırmanın önünde çeşitli zorluklar
bulunmaktadır. Arazi mülkiyeti sorunları, altyapı eksikliği ve su sıkıntısı, tarımsal ürün
yetiştirmek için kullanılacak arazi miktarını sınırlayan etmenlerden yalnızca birkaçıdır.
Türkiye’de birbiriyle rekabet halindeki arazi taleplerini yönetmek ve arazilerin
en iyi kullanım şeklini belirlemek için söz konusu alanların biyolojik kapasitesini
göz önünde bulunduran yeni yöntem ve yaklaşımların belirlenmesi gerekmektedir.
Bu araçların devreye sokulması için arazileri verimliliklerine göre sınıflandıran
politikaların hayata geçirilmesi önem taşımaktadır.
Etkin arazi kullanımı
Etkin arazi planlaması küçük ölçekten büyük ölçeğe bir dizi çalışmayı kapsar.
Bunlardan ilki, arazinin hangi amaçla kullanıma açılacağının belirlendiği büyük ölçekli
planlamadır. Biyolojik kapasiteyi göz önünde bulunduran yöntem ve yaklaşımlar, birinci
sınıf tarım arazilerinin tarımsal üretim yerine sanayi ve yerleşim amaçlı kullanıma
açılmasının önüne geçilmesini önerir. Tarım alanlarının yapılaşmaya açılmasıyla tarım
arazisi olarak kullanılabilecek alanlar azalacağından tarım ürünlerinin temini için
başka bölgelere ya da ülkelere bağımlılığın artması kaçınılmazdır. Bir arazi parçası
içindeki kullanımın düzenlendiği küçük ölçekli planlamada da biyolojik kapasiteyi göz
önünde bulunduran yaklaşımlara yer verilmelidir.
Tarım alanları
Tarımsal üretimde küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli işletmelere geçilmesi
verimliliği artıracak adımlardan biri olarak görülebilir. Buna karşın; küçük ölçekli
üretim, biyolojik çeşitlilik açısından önem taşır. Bu nedenle, Türkiye’deki tarımsal
üretimin %65’ini oluşturan küçük ölçekli üretimde verimliliğin artırılması önemlidir.
Ormanlar
Orman ekosistemlerinin sağladığı karbon tutma, toprak koruma, su temini, sel
kontrolü gibi çevresel hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve orman biyolojik
çeşitliliğinin daha iyi korunması için planlamanın önemi büyüktür. Bu bağlamda,
boşluk analizi çalışmaları yapılarak korunması gereken alanlar daha kapsamlı ve
sistematik yaklaşımlarla belirlenmeli, bu çalışmaların sonuçları orman yönetim
planlarına entegre edilmeli ve korunan alanların yönetimi güçlendirilmelidir.
Bunun yanı sıra, odun ve odun dışı ürünlerin elde edildiği işletme ormanlarında
sürdürülebilir ormancılığa geçiş yapılarak ulusal ve yerel ölçütlerin belirlenmesi ve
yaygın bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Sürdürülebilir orman işletmeciliği,
uluslararası tanınırlığa sahip FSC (Forest Stewardship Council) ve benzeri
sertifikasyon mekanizmalarıyla belgelenmelidir. Çeşitli nedenlerle bozulmuş
ve ekolojik bütünlüğünü yitirmiş ormanlar, doğal yapısına uygun olarak restore
edilmelidir. Bütün bu konularla ilgili karar süreçleri şeffaf olmalı ve yöre halkı ile
ilgi gruplarının katılımı sağlanmalıdır. Ormanlarda koruma kullanma dengesi bu
uygulamalarla sağlanabilir.
Otlaklar
Aşırı ve yanlış kullanım nedeniyle verimsizleşen ve erozyona uğrayan otlak
alanlarda koruma ve kullanma dengesinin sağlanması ve meraların tarım alanlarına
dönüştürülmesinin sınırlandırılması gerekir. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin
ve tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapan çayır ekosistemlerinin yapılaşmaya
veya başka kullanımlara açılması önlenmelidir. Yanlış ağaçlandırma uygulamaları
durdurulmalı, arazi çeşitliliğinin sağlanması için orman içi açıklıklar ve meralar
korunmalıdır.
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Balıkçılık sahaları
Balıkçılık sahalarının planlı yönetimi için öncelikle balık popülasyon ve stok
verilerinin sistematik bir şekilde toplanması sağlanmalıdır. Balık stokları üzerindeki
av baskısının kontrol altına alınması, nesli tehlike altında olan türlerin daha iyi
korunması, sürdürülebilir avlanma için iç piyasa standartlarının geliştirilmesi ve
bunların etkin uygulanması önemlidir. Ayrıca, mevcut düzenlemelerle önlenemeyen
balık çiftlikleri kaynaklı kirliliğin azaltılması, doğal ekosistemleri olduğu gibi
insan sağlığını da olumlu etkileyecektir. Su ürünleri politikalarındaki boşlukların
giderilmesi ve katılımcılık ilkesine dayanan ve koruma kullanım dengesini gözeten
bir entegre kıyı alanları yönetiminin uygulanması ekosistemleri korumak ve
sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak için gereklidir.

● Küçük ölçekli tarımsal üretimin verimliliği artırılmalıdır.
● Sürdürülebilir ormancılık için sertifikasyon mekanizmaları
kullanılmalıdır.
● Biyolojik açıdan zengin çayır ekosistemlerinin yapılaşmaya açılması
önlenmelidir.
● Sürdürülebilir balıkçılık için iç piyasa standartları
geliştirilmelidir.

Karar vericilerin, iş dünyasının ve bireylerin
sorumlulukları
Biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması ile sürdürülebilir kalkınma
yıllardır üzerinde uluslararası uzlaşı sağlanan bir konu olmasına karşın, bu konularda
belirlenen hedeflere yeterince ulaşılamamıştır.
Doğal ekosistemlerin ekolojik ve ekonomik işlevlerine zarar veren
sübvansiyonlar gibi yönetsel sorunların önüne geçmek ve küresel eşitsizlik gibi
sıkıntılarla baş etmek için ulusal ve uluslararası ölçekte yeni yaklaşımların
geliştirilmesi şarttır. Bu çerçevede geliştirilecek ve güçlendirilecek finansal
mekanizmalarla ve katılımcı yöntemlerle, yerel, bölgesel ve sektörlere özgü çözümler
hayata geçirilmelidir. Bu konuda karar vericilere, iş dünyasına ve bireylere önemli
roller düşer.
Karar vericiler
Karar vericiler, sürdürülebilirliğe geçişi hızlandırmak için ekonomik, sosyal ve
çevresel stratejileri bütüncül bir yaklaşımla ele almalı, sağlayacakları ekonomik
teşviklerle değişime ivme katmalıdır. Doğal kaynaklar üzerindeki baskının
büyüklüğünün ve bunun hangi etmenlerden kaynaklandığının Ekolojik Ayak İzi
hesaplarıyla ölçülmesi ve buna bağlı öngörülerin ortaya konulması, etkin bir doğal
kaynak kullanımının sağlanmasında karar vericilere yol gösterir.
Ekolojik Ayak İzi hesaplamaları, karar vericilerin, ülkedeki doğal sermaye
talebini takip edebilmesini ve bu talebi mevcut doğal sermaye miktarı ile
karşılaştırabilmesini sağlar. Bu analiz aynı zamanda taleplerin sektörel dağılımını
ortaya koyar, ulusal biyolojik kapasitenin ithalatı ve ihracatıyla ilgili bilgi verir,
vatandaşların eşit olmayan tüketimle bağlantılı kaynak talebini irdeler. Türkiye’nin
Ekolojik Ayak İzi ile ilgili bu çalışma, ülkedeki biyolojik kapasitenin sınırlı olduğunun
altını çizmekte, artan nüfus ve refah düzeyiyle birlikte gündeme gelebilecek
sorunlara ve küresel ölçekteki darboğazlara dikkat çekmektedir. Ekolojik Ayak İzi,
karar vericilerin bu sorunlara yönelik çözümleri bugünden ele almalarına yardımcı
olabilecek öngörüler sunmaktadır.
Toprakların ve balıkçılık sahalarının uzun vadeli verimliliğini artırmak ve arazi
kalitesine göre uygun alan kullanımını sağlamak Türkiye’nin biyolojik kapasitesinin
artırılmasında öne çıkan adımlardır. Ekolojik Ayak İzi’nin azaltılması için atılabilecek
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Ekolojİk İşlevlere
zarar veren
sübvansİyonlar
kaldırılmalıdır.

adımlar arasında ise, özellikle yüksek gelirli kesimlerin Ayak İzi’ne odaklanarak
biyolojik kapasite kullanımlarını azaltmak, elektrik üretiminin karbon yoğunluğunu
düşürmek ve doğal kaynakları verimli kullanan teknolojilere yatırımı artırmak için
düzenlemeler ve teşvikler geliştirmek yer alır.
Ekolojik Ayak İzi hesaplamaları, doğal kaynakların durumunu, artışını, sera gazı
emisyonlarını, tüketimin ve ticaretin kaynaklara etkisini ve kaynakların kim
tarafından ve ne amaçla kullanıldığının takibini sağlar ve tüm bunları bütünsel bir
çerçeve içinde görme imkânı sunar. Türkiye’nin ekolojik bütçesini ortaya koyarak
kaynakların daha etkin yönetimi için gerekli verileri sağlamaya yardımcı olur. Bu
hesaplamalar, doğal kaynakların koruma kullanma dengesini sağlamak için gerekli
altyapıyı oluşturmanın yanı sıra ekosistem hizmetlerine değer biçmek için yardımcı
bir çerçeve sağlar. Ekolojik riskleri ortaya koyan Ekolojik Ayak İzi hesaplamaları,
karar vericiler tarafından doğal kaynak miktarını ve kullanımını izleme ve
değerlendirme mekanizması olarak kullanılabilir. İnsanların sağlığı ve refahı
dünyanın ve ekosistemlerin sağlığına ve devamlılığına bağlıdır. Karar vericilerin,
bu gerçeği her zaman göz önünde bulundurarak adım atmaları gerekmektedir.
Türkiye’de yalnızca ekonomik büyüme odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel
boyutları da kapsayan bütüncül politikaların benimsenmesi ve uygulanması,
sürdürülebilirliğe giden yolda en önemli adım olacaktır.

Ekolojİk rİsklerİ ve
fırsatları yöneten
şİrketlerİn rekabet
gücü artar.

BİreylerİN günlük
hayatlarında
yapacakları doğru
seçİmler Ayak İzİ’nİ
azaltacaktır.

İş dünyası
İş dünyası, üretim süreçlerini iyileştirmek için Ekolojik Ayak İzi hesaplamalarını
kullanabilir. Ayak İzi hesaplamalarının sektör ya da şirket ölçeğine uyarlanmasıyla,
kaynak arzı ve talebi çevresel performans göstergelerine dahil edilebilir. Böylece,
şirketler, riskleri fırsata dönüştürerek sürdürülebilir üretim uygulamalarıyla yeni
açılımlar yaratabilir. Ekolojik riskleri ve fırsatları etkin yöneten şirketler önemli
rekabet avantajları kazanır. Ekolojik Ayak İzi hesaplamaları; şirketlerin doğal kaynak
arzıyla bağlantılı piyasa öngörülerini iyileştirmesine, stratejik yön belirlemesine,
performanslarını yönetmesine yardımcı olabilir. İş dünyasının doğal kaynaklarla
ilgili sorunların tartışıldığı yuvarlak masa ve uzman toplantılarına ve sertifikasyon
gibi ulusal ve uluslararası düzeydeki gönüllü mekanizmalara katılmaları önemlidir.
Bunların resmi düzeyde kabul görmesi için sivil toplum ve ilgili resmi kurumlarla
işbirliği yapılması, hem ulusal hem uluslararası ölçekte biyolojik kapasite açığını
kapatmak için önemlidir.
Bireyler
Ekolojik Ayak İzi, bireylerin yaşam biçimlerinin ve tüketim alışkanlıklarının doğal
kaynaklarla ilişkisini ortaya koymaya yardımcı olur. Üretilen ürünün içinde “gömülü”
doğal kaynakların, yani üretim sürecindeki doğal kaynak kullanımının anlaşılması,
günlük hayatta kişisel tercihlerin önemine yönelik farkındalığın artırılmasını sağlar.
Böylece bireyler yaşam biçimlerine ve tercihlerine bağlı olan gıda, ulaşım, mal ve
hizmetlere yönelik taleplerini daha sürdürülebilir alternatiflerle şekillendirebilirler.
Sonuç olarak bireyler, Ekolojik Ayak İz’lerini göz önünde bulundurarak günlük
hayatlarında yapacakları seçimlerle dünyanın sonsuz olmayan doğal sermayesine
yönelik talebi azaltma ve belli bir seviyede tutma gücünü kullanarak bu konuda etkili
bir rol oynayabilirler.
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Ekolojik Ayak İzi hesaplamaları kalkınma planlarına
dahil edilmelidir. GSYH yeterli bir gösterge değildir. Türkiye’nin
kalkınma yollarını değiştirerek doğal kaynakların ekolojik sınırları
aşmayan kullanımını sağlaması, çevresel sürdürülülebilirlikle
ekonomik büyüme hedeflerini bütünleştirmesi gerekmektedir.
Hükümet iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve korunan
alanlarla ilgili uluslararası taahütlerini yerine getirmelidir.
Karar vericiler uluslararası süreçlere ve müzakerelere etkin katılım
sağlamalı ve vermiş olduğu uluslararası taahütleri yerine getirmelidir.
Kaynak verimliliği artırılmalıdır. Karbon salımlarının
arttığı, sulak alanların azaldığı, aşırı avlanmanın ve biyolojik
çeşitlilik kaybının hızla arttığı Türkiye’de etkin olmayan ve maliyeti
gün geçtikçe artan politikalardan uzaklaşmak gerekir. Kaynak
verimliliği, ortak geleceğimizi inşa ederken gezegenin ekolojik
sınırları içinde yaşamayı başarmamız için yaşamsal bir stratejidir.
Kaynakların verimli kullanımı için yol haritaları oluşturulmalı,
politikalara dahil edilerek uygulamaya geçirilmelidir.
Ekosistem hizmetleri fiyatlara dahil edilmelidir. Doğanın
korunmasına yatırımı kolaylaştırmak amacıyla, doğal sistemlerin
insanlara sağladığı hizmetlerin değerini ölçmek için bir sisteme
ihtiyaç vardır. Doğal kaynakları kullanmanın maliyetinin belirgin
olması, kaynakların verimli üretimi ve kullanımı için yapılacak
yatırımların risklerini azaltacaktır.
Birbiriyle rekabet halindeki arazi talepleri doğru
yönetilmelidir. Gıda, yem, konut, turizm, ulaşım ve enerji
üretiminin yanı sıra, biyolojik çeşitliliği korumak ve ekosistem
hizmetlerini sürdürülebilir kılmak için gerekli alanların ayrılması ve
kullanım planlamalarının yapılması giderek önem kazanmaktadır.
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Yeni korunan alanlar oluşturulmalıdır. Türkiye biyolojik
kapasiteye yatırım yapılmalı, üretken alanların verimliliğini
artırmalı, sistemli bir planlamayla yeni korunan alanlar oluşturmalı
ve korunan alanların yönetimini iyileştirilmelidir.
Toplumun tüm kesimleri ortak hareket etmelidir. Kamu
kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer
ilgi grupları çevresel sorunları ele almak için birlikte çalışmalıdır.
Sosyal ve politik yeniliklere ihtiyaç duyulan günümüzde, kamu
ve iş dünyası doğa koruma kuruluşlarıyla iletişimini artırmalı ve
işbirlikleri geliştirmelidir.
İş dünyası ve hükümet öncü rol üstlenmelidir. Doğaya
değer biçen ve kaynakları toplumsal zenginlik sağlayacak biçimde
tahsis eden yaklaşımların benimsenmesinde karar vericilerin ve
piyasa mekanizmalarının önemi büyüktür. Finansal krizler, karar
vericilerin ve iş dünyasının gündeminde yeşil büyüme bakış açısının
ertelenmesi için bir mazeret olmamaldır.
İsrafa yönelik tüketime son verilmelidir. Bireylerin elinde
gıda, ulaşım, mal ve hizmetlere olan taleplerini daha sürdürülebilir
alternatiflerle şekillendirerek pazara yön verme gücü bulunmaktadır.
Türkiye’deki özellikle üst gelir seviyesinde yer alan insanların,
üretim sürecindeki doğal kaynak kullanımını anlamaları ve
sürdürülebilir ürünlerle şirketlere yönelmeleri gerekmektedir.
Yeşil yatırımların önü açılmalıdır. Sürdürülebilir finansman
kriterlerinin yasal çerçevesi oluşturulmalı, teşvik mekanizmaları bu
yönde artırılmalıdır.
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TEKNİK NOTLAR
Ekolojik Ayak İzi nasıl hesaplanır?
Ekolojik Ayak İzi, mevcut teknoloji ve kaynak yönetimiyle bir bireyin, nüfusun ya da faaliyetin tükettiği
kaynakları üretmek ve yarattığı atığı bertaraf etmek için gereken, biyololojik olarak verimli toprak ve su alanını
gösterir. Bu alanlar, dünyanın ortalama biyolojik verimliliğini ifade eden küresel hektar (kha) birimiyle ölçülür.
İnsanlar tarafından kullanılan farklı kaynaklar, farklı arazi türlerinden elde edildiği için Ayak İzi ve biyolojik
kapasite, tarım arazisi, otlak, orman, balıkçılık sahası, yapılaşmış alan arazi türleri için ayrı ayrı hesaplanır;
hepsinin toplamı toplam Ayak İzi’ni ifade eder. Ayak İzi hesaplamaları, ülkelerin biyolojik verimliliğini dünya
ortalamasıyla standartlaştırmak için verimlilik faktörlerini (örneğin, İngiltere’de hektar başına düşen buğday
miktarıyla dünyada hektar başına düşen buğday miktarı ortalaması arasındaki farkı), arazi tiplerinin verimlilik
farklarının dünya ortalamasını dikkate almak için ise eşdeğerlik faktörlerini (örneğin, dünyadaki ormanların
ortalama verimliliği ile dünya ekili alanların ortalama verimliliği arasındaki farkı) kullanır.
Ülkelerin Ayak İzi ve biyolojik kapasite sonuçları Küresel Ayak İzi Ağı tarafından yıllık olarak hesaplanır.
Ülke hükümetleri, Ulusal Ayak İzi Hesapları için kullanılan verilerin ve yöntemlerin iyileştirilmesine katkıda
bulunacağından, her zaman işbirliğine davet edilmektedir. Bugüne kadar İsviçre, Fransa, İspanya, Endonezya,
Belçika, Britanya, Almanya, Stiglitz Komisyonu ve Avrupa Birliği Komisyonu, Ekolojik Ayak İzi hesaplamalarının
değerlendirmesini tamamlamıştır, veya değerlendirme sürecindedir. Ulusal Ayak İzi Hesapları’nın yöntemsel
gelişimi resmi bir değerlendirme komitesi tarafından denetlenmektedir. Ayrıntılı yöntem raporu ve örnek hesap
cetvelleri www.footprintnetwork.org adresinden temin edilebilir.
Ayak İzi analizleri her ölçekte gerçekleştirilebilir. Çalışmalar arasında ve çalışmaların kendi içlerinde
karşılaştırılmasına ve sürekliliğine daha fazla olanak sağlamak için alt-ulusal Ayak İzi uygulamalarına
bir standart getirmenin gerekli olduğu giderek önem kazanmaktadır. Yerel yönetimlerin, kuruluşların ve
ürünlerin Ayak İz’lerini hesaplama yöntemleri ve yaklaşımları, küresel bir Ekolojik Ayak İzi standartları
girişimiyle uyumlu hale getirilmektedir. Ekolojik Ayak İzi standartları hakkında daha fazla bilgi için www.
footprintstandards.org adresine başvurulabilir.
Ekolojik Ayak İzi’ne ne dahildir, ne değildir?
Ekolojik Ayak İzi, insanın doğa üzerindeki talebini olduğundan büyük göstermemek için, yalnızca gezegenin
yenileme kapasitesine sahip olduğu ve eldeki verilerin, bu talebin üretken alan cinsinden ifadesine izin verdiği
kaynak tüketimi ve atık bertarafını içerir. Örneğin; toksik atıklar Ekolojik Ayak İzi hesaplarına dahil edilmez.
Aynı şekilde, çekilen tatlı su miktarı da hesaplara alınmaz. Bununla birlikte, suyu pompalamak ya da işlemek
için kullanılan enerji dahil edilir.
Ekolojik Ayak İzi hesapları, geçmişteki kaynak talebinin ve mevcudiyetinin fotoğrafını çeker, ancak
geleceğe yönelik öngörüde bulunmaz. Dolayısıyla Ayak İzi, ekosistemlerin mevcut bozulmasının gelecekte neden
olacağı kayıpları tahmin edemez. Bozulma devam ederse gelecekteki hesaplara biyolojik kapasite kaybı olarak
yansır. Ayrıca, Ayak İzi hesapları biyolojik olarak verimli alanların ne yoğunlukta kullanıldığını da göstermez.
Biyofiziksel bir ölçüt olduğu için Ayak İzi hesapları, sürdürülebilirliğin temelinde bulunan sosyal ve ekonomik
boyutları da değerlendirmemektedir.
Uluslararası ticaret hesaba nasıl katılır?
Ulusal Ayak İzi Hesapları’nda her ülkenin net tüketimi; toplam üretim miktarına ithalat eklenip, ihracat
çıkarılarak hesaplanır. Buna göre, örneğin Japonya’da üretilen, ancak Türkiye’de satılan ve kullanılan bir
otomobille ilintili kaynak kullanımı ve emisyonlar; Japonya yerine Türkiye’nin tüketim Ayak İzi’ne dahil
edilmektedir. İhracat ürünlerinde kullanılan kaynaklar ve atıklar tam olarak belgelenmeyen ülkelerin tüketim
Ayak İz’leri gerçekte olduğundan farklı çıkabilir. Bu durumda, ekonomilerinde toplam tüketimlerine oranla
büyük ticari akışlar olan ülkelerin Ayak İz’lerinde önemli sapmalar oluşabilir. Ancak bu durum toplam küresel
Ayak İzi’ni etkilemez.
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Ekolojik Ayak İzi fosil yakıt kullanımını nasıl hesaba katar?
Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar yerkabuğundan çıkarılır ve ekolojik zaman süreçleri içinde
yenilenebilir değildir. Bu yakıtlar tutuştuğunda karbondioksit (CO2) açığa çıkar. Atmosferdeki CO2 seviyesinin
depolanmasını sağlamak için iki seçenek vardır: emisyonların derin kuyu enjeksiyonu gibi teknolojilerle
hapsedilmesi; ya da doğal yolla depolanması. Doğal yolla depolama, ekosistemlerin CO2’yi hapsederek ağaç gibi
biyokütlelerde ya da toprakta tutmasıyla gerçekleşir. Karbon Ayak İzi, atmosferdeki CO 2 konsantrasyonunu belli
bir düzeyde tutmak için ne kadar doğal yolla depolama yapılması gerektiği tahmin edilerek hesaplanır.
Ekolojik Ayak İzi; okyanuslar tarafından tutulan CO2 miktarı çıkarıldıktan sonra, dünya ormanlarının
ortalama depolama oranı temel alarak, kalan karbonun tutulması için gereken alanı hesaplamaktadır. Yapay
yöntemlerle tutulan CO2 miktarı da Ekolojik Ayak İzi toplamından çıkarılmalıdır, ancak bu miktar şimdilik
ihmal edilebilir düzeydedir. 2007 yılında, bir küresel hektarın tutabildiği CO2 miktarı yaklaşık 1. 450 litre
benzinin yakılmasıyla açığa çıkan miktar kadardır.
CO2 emisyonlarını, biyolojik olarak üretken bir alana eşdeğerlik bakımından hesaplamak, biyokütleyle
karbon depolamanın küresel iklim değişikliğinin çözümü olacağı anlamına gelmez. Tam tersine, biyosferin
şu anki CO2 seviyeleriyle baş edebilecek kapasitede olmadığını gösterir. Söz konusu tutma kapasitesi zaman
içinde değişebilir. Ormanlar yaşlandıkça karbon tutma oranları düşme eğilimi gösterir. Ormanlar zarar görür
ya da yok edilirlerse, net CO2 yayıcılarına dönüşebilir. Fosil yakıtlar dışındaki bazı kaynaklardan çıkan karbon
emisyonları da artık, küresel düzeyde Ulusal Ayak İzi Hesapları’na dahil edilmektedir. Bunlar arasında doğal
gaz üretimindeki ve petrol içindeki gazın alevlenmesinden kaynaklanan kaçak emisyonlar, çimento üretimindeki
kimyasal reaksiyonlardan yayılan emisyonlar ve tropikal orman yangınlarının emisyonları sayılabilir.
Ekolojik Ayak İzi diğer türleri de hesaba katar mı?
Ekolojik Ayak İzi insanın doğa üzerindeki talebini, doğanın bu talebi karşılayabilme kapasitesiyle ölçer. Bu
nedenle Ayak İzi, yerel ve küresel ekosistemler üzerindeki insan baskısının bir göstergesi olarak görev yapar.
2007’de insanlığın talebi biyosferin kendini yenileme kapasitesini %50’nin üzerinde bir oranda aşmıştı. Bu
ekolojik limit aşımı, ekosistemlerin fakirleşmesi ve atık alım kapasitelerinin dolup taşmasıyla sonuçlanmaktadır.
Ekosistemdeki bu baskı biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Ancak Ayak İzi bu son etkileri
doğrudan hesaba dahil etmediği gibi bu olumsuz etkilerden kaçınılmak isteniyorsa ekolojik limit aşımının ne
kadar düşürülmesi gerektiğini de belirlemez.
Ekolojik Ayak İzi bize kaynak kullanımında neyin “doğru” ve “adil” olduğunu söyler mi?
Ayak İzi geçmişte neler olduğunu kayda geçirir. Bir birey ya da nüfus tarafından kullanılan ekolojik kaynakları
sayısal biçimde ifade edebilir, ancak onlara ne kullanmaları gerektiğini söylemez. Kaynakların tahsisi toplumun
neyin adil olup neyin olmadığıyla ilgili inancına dayanan bir ilke sorunudur. Ayak İzi hesaplaması kişi başına
düşen mevcut ortalama biyolojik kapasiteyi belirlese de, bu biyolojik kapasitenin bireyler ya da ülkeler arasında
nasıl bölüştürüleceğini kurala bağlayamaz. Bununla birlikte bu tip tartışmalara temel olacak kaynağı sağlar.
Yenilenebilir kaynak miktarı artırılabildiğine ve teknolojideki gelişmeler yenilenemeyen
kaynakların tüketimini azaltabildiğine göre Ekolojik Ayak İzi ne derece geçerlidir?
Ekolojik Ayak İzi kaynak kullanımı ve atık oluşumunun güncel durumunu ölçer. Ayak İzi şu soruyu sorar:
belirli bir yılda, ekosistem üzerindeki insan talebi, ekosistemlerin bu talebi karşılama gücünü aştı mı? Ayak
İzi analizi hem yenilenebilir kaynakların verimliliğini hem de teknolojik yenilikleri (örneğin, kâğıt endüstrisi
kâğıt üretimindeki verimliliği ikiye katlarsa, bir ton kâğıdın Ayak İzi yarıya düşer) yansıtır. Ekolojik Ayak İzi
hesaplamaları bu değişiklikleri kayda geçirir ve bunların insan taleplerine, gezegenin ekosistemlerinin kapasitesi
dahilinde cevap vermekte ne derece başarılı olduğunu belirler. Eğer biyolojik kapasite arzında yeterli bir artış ve
teknolojik ilerlemeler ya da başka etmenler sayesinde insan talebinde bir azalma olursa, Ayak İzi hesaplamaları
bunu küresel limit aşımının ortadan kaldırılması olarak gösterecektir.
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Türkiye’de Nihai Tüketim Kategorilerine Göre Ayak İzi
Bir ülkenin nihai talep ve tüketim kategorilerine göre Ekolojik Ayak İzi’nin incelenmesi, klasik Ulusal Ayak
İzi Hesapları’nın girdi-çıktı tekniğiyle birleştirilmesiyle elde edilir. İktisadi girdi-çıktı tabloları, ekonominin
sanayi yapısında paranın nihai tüketiciye doğru akışını kişisel, toplumsal ve yatırım amaçlı (sermaye oluşumu)
tüketimi göz önünde bulundurarak izler. Bu tür tablolar, çevresel nitelikli konuların incelenmesinde uzun
yıllardır kullanılmaktadır. Çevresel konuların devreye sokulmasıyla kapsamı genişletilen girdi-çıktı analizi
(Environmentally Extended Input-Output: EEIO), bir birimlik paraya düşen kirlilik, doğal kaynaklar gibi
fiziksel nicelikleri ekler. Üretim zincirinin tamamını hesaba katan EEIO çözümlemesi, uzun bir yaşam döngüsü
incelemesine gerek duyulmadan, nihai ürünün tüketiminin etkisini ortaya koyar.
Küresel Ayak İzi Ağı’nın Tüketim ve Alan Kullanımı Matrisi (Consumption Land-use Matrix, CLUM),
EEIO analizini kullanarak, önce arazi kullanım türüne göre Ekolojik Ayak İzi’ni sanayi sektöründeki her bir
birim çıktıyla ilişkilendirir. Böylece, sanayi sektörüne göre tüketimin Ayak İzi’ni hesaplar. Daha sonra, tüm
sektörlere yönelik satın almalar, kendi tüketim kategolerine dönüştürülür. Örneğin tarım sektörüne yönelik
satın almalar, ağırlıklı olarak “gıda” tüketimi kategorisine girer. Bu alımlar genellikle temel tüketici gruplarının
her birisi için ayrı ayrı verilir: kişisel, toplumsal ve yatırım. CLUM kapsamında, toplumsal satın alma işlemleri
ve yatırım amaçlı harcamalar genelde bir arada ele alınır.
Küresel Ayak İzi Ağı tarafından hazırlanan CLUM, Küresel Ticaret ve Analiz Projesi’nin (Global Trade
Analysis Project, GTAP) girdi-çıktı tablolarından yararlanır. Bu tür bir çözümleme ülke ekonomisinin her
bir sektöründen bir birim çıktının içinde yerleşik olan Ayak İzi hakkında bilgi sağlar. GTAP 7. sürümünün
kullanımı 57 sektöre kadar incelenmesini sağlar. Bu incelemede GTAP’ın 7. sürümü kullanılmaktadır. Üretim ve
ithalatın (incelemede girdi olarak yer alır) Ekolojik Ayak İzi, Küresel Ayak İzi Ağı’nın 2010 yılı Ulusal Ayak İzi
Hesapları’ndan alınmıştır. Bunlar temel olarak Birleşmiş Milletler’in tabloları kullanılarak endüstriyel sektörlere
göre dağıtılır. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından tanımlanan kategorilerdeki verileri kullanan yurt içi
karbon emisyonları manüel olarak ele alınır. Birden fazla endüstriyel sektörle eşleşen kategorilerde emisyonlar,
çıktının hangi sektöre ait olduğu göz önünde bulundurularak dağıtılır. Son olarak, sanayi sektörlerini tüketim
kategorilerine göre eşleştiren tablo, ülkelere özgü veri eksikliği nedeniyle AB–27 grubu ülkelerine ait ortalama
veriden türetilir. Sonuçta ortaya çıkan CLUM ve sektörel incelemenin sonuçları (57 sanayi sektörü) aşağıda
gösterilmiştir.
CLUM’un bu şekilde hesaplamasıyla ortaya çıkan tüketimin Ayak İzi, Ulusal Ayak İzi Hesapları’yla elde
edilen sonuçlardan farklılık gösterir. Değerler arasındaki sapma, kişi başına düşen Ayak İzi’nin, Ulusal Ayak İzi
Hesapları’nda 2,7 kha ve CLUM’da 2,8 kha’da olmasına neden olur. Bunun sebebi, CLUM hesaplamasının yurt
içi üretim ve ithalat mallarını girdi olarak, yurt içi tüketim ve ihraç mallarını çıktı olarak kullanması ve ticareti
içsel olarak ele almasıdır. Yöntemler arasında farklılık bulunmaktadır; Ulusal Ayak İzi Hesapları temelde, somut
ve gerçek üretim ve ticaret değerlerini kullanan kaynak akışlarını izlerken, girdi-çıktı çözümlemesi ve CLUM
yalnızca 57 GTAP sektörüne ayrılan ekonomik veriyi kullanır. Sonuçlar, doğrudan CLUM’dan alınarak ya da
CLUM’daki yüzdelik kırılımları Ulusal Ayak İzi Hesapları’na uyarlayarak ortaya konabilir. Bu rapor, şeffaflığı
sağlamak adına ilk yaklaşımı benimsemektedir.
İlk Tahsis
İlk tahsis aşaması, tüketimin Ekolojik Ayak İzi’ni GTAP sürüm 7 veritabanında belirtilen 57 sanayi sektörüne
ayırır. Bu ayırım, tarım alanları, otlatma alanları, ve orman alanları için Ulusal Ayak İzi Hesapları’nda belirtilen
Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization, FAO) kuralları ve FAO GTAP uygunluk tablosu
kullanılarak yapılır. Balıkçılık alanlarının hepsi tek bir sanayi sektörüne (balıkçılık) ayrılır ve yapılaşmış
alanlar her sektördeki toplam katma değere (katma değer bir sektöre giren toplam parasal girdi ile toplam
parasal çıktı arasındaki farktır) dayanarak ayrılır. Ticareti yapılan karbon, Ulusal Ayak İzi Hesapları’ndaki
Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (Standard International Trade Classification, SITC) kurallarına
göre ithalat mallarında şekillenen karbon emisyonlarına ve GTAP uygunluk tablosuna yönelik bir SITC’ye
dayanılarak tahsis edilir.
Evsel ve sanayi CO2 emisyonlarının ayırımı veri kısıtlamaları nedeniyle mümkün olmamıştır.
Bu modelde, hane halkı emisyonlarının IEA kategorisindeki “yerleşim bölgesi” altında raporlandığı
varsayılmaktadır.
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EK Tablo 1: Nihai talebin tüketim kategorilerine göre Ekolojik Ayak İzi
(kişi başına kha)

Kişisel

Kişi Başı kha

Karbon

Tarım

Otlak

Balıkçılık Orman Yapılaşmış Toplam

Gıda		

0,23

0,83

0,04

0,05

0,01

0,01

1.18

Gıda		

0,19

0,76

0,04

0,05

0,01

0,01

1.06

Alkolsüz içecekler		

0,02

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0.05

Alkollü içecekler		

0,03

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0.07

Konut		

0,11

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0.14

Fiili konut kirası		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Atfedilen konut kirası		

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Konut bakım ve onarımı		

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

Elektrik, gaz ve diğer yakıtlar

0,09

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,10

Ev bakım hizmeti		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kişisel ulaşım		

0,26

0,03

0,00

0,01

0,01

0,02

0,33

Araç satın alma		

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

Kişisel ulaşım ekipmanlarının kullanılması

0,09

0,02

0,00

0,01

0,00

0,01

0,13

Ulaşım hizmetleri		

0,12

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,14

Ürünler		

0,28

0,08

0,00

0,00

0,09

0,01

0,47

Giyim		

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

Ayakkabı		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilya, döşeme, halı vb. 		

0,06

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,07

Ev tekstil ürünleri		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ev aletleri		

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Züccaciye, sofra gereçleri ve mutfak eşyaları

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Ev ve bahçe alet edevatları		

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Tıbbi ürünler, araç gereçler		

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

Telefon ve faks araçları		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Görsel-İşitsel, fotoğraf ve bilişim araçları

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

Dinlence ve kültüre yönelik diğer uzun ömürlü eşyalar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diğer dinlence araçları vb.		

0,07

0,01

0,00

0,00

0,06

0,00

0,15

Gazete, kitap, kırtasiye		

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Ev bakım araçları		

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Tütün		

0,03

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

Hizmetler		

0,12

0,01

0,00

0,00

0,01

0,01

0,15

Su tedariki ve çeşitli bakım hizmetleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ayakta tedavi hizmetleri		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hastane hizmetleri		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta hizmetleri		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Telefon ve faks hizmetleri		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dinlenceye ve kültüre yönelik hizmetler

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Paket tatiller		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eğitim		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Yeme-içme hizmetleri		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konaklama hizmetleri		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kişisel bakım		

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

Kişisel eşyalar		

0,03

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,03

Sosyal güvence		

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sigorta		

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

Finansal hizmetler		

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Diğer hizmetler		

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Kişisel tüketim ara toplamı		

1,01

0,95

0,05

0,06

0,14

0,05

2.26

Toplumsal 		

0.08

0,04

0,00

0,00

0,01

0,01

0,15

		
Yatırım amaçlı

0.27

0,01

0,00

0,00

0,06

0,01

0,37

		

1.37

1,00

0,05

0,06

0,21

0,08

2,77

Toplam
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EK Tablo 2: GTAP Sektörlerindeki Nihai Tüketim Kategorilerine göre Ekolojik Ayak İzi
(kişi başına kha)

Sektör
Çeltik		
Buğday		
Tahıllar		
Sebze, meyve, kuruyemiş		
Yağlı tohumlar		
Şeker kamışı, şeker pancarı		
Bitki bazlı lifler		
Ekinler		
Büyükbaş hayvanlar, koyun, keçi ve atlar
Hayvan ürünleri		
İşlenmemiş süt		
Yün, ipek böceği kozaları		
Ormancılık		
Balıkçılık		
Kömür		
Petrol		
Gaz		
Mineraller		
Büyükbaş et ürünleri		
Et ürünleri		
Bitkisel yağlar ve içyağlar		
Süt ürünleri		
İşlenmiş pirinç		
Şeker		
Gıda ürünleri		
İçecek ve tütün ürünleri		
Tekstil		
Giyim kuşam		
Deri ürünleri		
Ahşap ürünleri		
Kâğıt ürünleri, baskı		
Petrol – kömür ürünleri		
Kimyasal, lastik, plastik ürünler		
Mineral ürünler		
Demir metaller		
Metaller		
Metal ürünleri		
Elektrik gereçleri		
Makine ve donanım		
Motorlu taşıt ve parçaları		
Ulaşım gereçleri		
İmalatlar		
Elektrik		
Gaz üretim ve dağıtımı		
Su		
İnşaat		
Ticaret		
Ulaşım		
Deniz ulaşımı 		
Hava ulaşımı		
İletişim		
Finansal hizmetler		
Sigorta		
Konut		
Ticari hizmetler		
Kamu yönetimi, savunma, eğitim ve sağlık
Eğlence hizmetleri ve diğer hizmetler		
TOPLAM		
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Karbon

Tarım

Otlak

Balıkçılık

0,00
0,00
0,00
0,03
0,01
0,00
0,02
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,02
0,00
0,01
0,06
0,02
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
0,02
0,07
0,01
0,00
0,00
0,01
0,05
0,01
0,04
0,08
0,16
0,09
0,00
0,00
0,14
0,07
0,13
0,00
0,01
0,00
0,03
0,00
0,07
0,01
0,05
0,01
1,36

0,00
0,09
0,03
0,18
0,03
0,00
0,10
0,00
0,04
0,06
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,09
0,00
0,04
0,10
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06

Orman Yapılaşmış Toplam

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,04
0,00
0,00
0,00
0,05
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,08

0,00
0,10
0,03
0,22
0,03
0,00
0,13
0,00
0,09
0,07
0,09
0,00
0,06
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,08
0,12
0,00
0,06
0,17
0,07
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,08
0,01
0,00
0,00
0,01
0,06
0,01
0,04
0,11
0,20
0,09
0,00
0,00
0,20
0,12
0,15
0,00
0,01
0,00
0,03
0,00
0,07
0,01
0,06
0,02
2,77

Dolaylı ve dolaysız gereksinimlerin hesaplanması
İkinci aşamada, ilk aşamanın verileri Ekolojik Ayak İzi’nde (EF) fiziksel bir katsayı vektörü almak için yurt içi
nihai talep için toplam çıktıya göre normalleştirilir. Bunun ardından EF yoğunluk katsayısı almak amacıyla
Leontief matrisiyle çarpılır; bu sanayiye göre nihai talebin birim başı Ekolojik Ayak İzi’ni ölçer.
1) Leontief eğrisi; 2) Ekolojik Ayak İzi için Fiziksel Katsayı Vektörü; 3) Toplam Ayak İzi Yoğunluğu olmak üzere
üç hesaplama aşamasının her birinin ayrıntılı açıklaması aşağıda bulunabilir.
1) Leontief Eğrisi
Leontief Eğrisi, girdi-çıktı tabloları kullanılarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki formülde gösterildiği gibi;
tablolardan girdi-çıktı katsayı matrisi (A), ara matristeki her bir hücrenin girdi verisinin (Zj), her bir sektörün
toplam çıktısına (Xj) bölünmesiyle hesaplanmıştır:
A = Zj / Xj
Burada Zj ara talep matrisindeki bir hücrenin girdi verisi ve Xj de her sektörün toplam çıktısıdır.
Ardından Leontief Eğrisi Matrisi, kimlik matrisinin niceliğinin eğrisi (I), teknik katsayı matrisinin (A)
çıkarılmasıyla aşağıdaki formülde gösterildiği gibi hesaplanmıştır:
Leontief Eğrisi Matrisi = (I – A)-1
Burada I kimlik matrisi ve A da teknik katsayı matrisidir.
2) Ekolojik Ayak İzi için Fiziksel Katsayı Vektörü
Her bir Ayak İzi arazi türü için ilk tahsisten Ayak İz’leri yurt içi nihai talep için toplam çıktıya bölünmüştür.
Sonuçlar, her para birimi başına doğrudan gerekli olan Ayak İzi’ni temsil etmektedir. Buna aşağıdaki formülle
gösterilen Ekolojik Ayak İzi yoğunluğu denir.
EFP+I fiziksel yoğunluğu (EF)
=EFP + EFI / Xtüketim
= (EFP + EFI) / (I-A)-1 FDyurt içi
Burada FD yurt içi yurt içi nihai taleptir.
3) Toplam Ayak İzi Yoğunluğu
Toplam Ayak İzi yoğunluğu (TFI), EF’nin Leontief Eğrisi matrisiyle çarpılmasıyla elde edilmiştir. EFtot , nihai
talebe bir birim üretim sağlamak için bütün tedarik zincirini alan sanayi sektörünün doğrudan ve dolaylı Ayak
İzlerini temsil eder. TFI şu biçimde gösterilir:
TFI (EFtot) = EF (I-A)-1
Nihai Talep Kategorilerinin, Sanayi Sektörünün ve Tüketim Arazi Kullanımı Matrisi’nin (CLUM)
Ekolojik Ayak İz’lerinin Hesaplanması
1) Nihai talebe göre Ekolojik Ayak İzi
Girdi-çıktı (IO) tablosunda gösterilen yurt içi nihai talep değerleri, üç etkenin her birisinin bir ülkenin
ekonomisinin çıktılarının ne kadarını tükettiğini gösterir. Temel olarak üç bileşenden oluşur: kişisel tüketim,
toplumsal tüketim ve yatırım amaçlı tüketim (GFCF). İhraç malları da nihai talep içinde bildirilir ve bu yolla
dengeleyici denkleme cevap verilir:
EFP + EFI = EFC + EFE
Burada EFC , yurt içi nihai talebin üç ana bileşeniyle ilişkili tüketimin Ekolojik Ayak İzi, EFP ülke içindeki
kaynakların kullanımını temsil eden Ayak İzi ve EFE ihraç ürünlerinin, EFI ise ithal ürünlerin Ekolojik Ayak İzi’dir.
Ekolojik Ayak İzi; EFtot’ un, kişisel tüketim, toplumsal tüketimi ve yatırımdan (GFCF) meydana gelen yurt içi nihai
talep (FDyurt içi) ile çarpılmasıyla yurt içi nihai talep kategorisine yeniden dağıtılır. Nihai talep verisiyle ortaya
çıkan Ekolojik Ayak İzi, her bir etkenin bütün Ayak İzi’ne yönelik sorumluluklarına dair hayati bilgiler sağlar.
Nihai talebe göre Ekolojik Ayak İzi = EFtot (diag) * FDyurt içi
Burada EFtot (diag) Toplam Ayak İzi yoğunluğunun köşegen matrisi, FDdomestic ise hane tüketimi, toplumsal
tüketim ve yatırım (GFCF) sonucu ortaya çıkan nihai yurt içi taleptir.
2) Ekonomik Sektörlere/Sanayi Sektörlerine göre Ekolojik Ayak İzi
Nihai talep kategorisine göre Ekolojik Ayak İzi, yukarıdaki aynı hesaplama yöntemi kullanılarak arazi türü
başına sanayi sektörü olarak Ayak İzi’ne dönüştürülebilir. Her bir sektörde üretim ihtiyacını karşılamak için ne
kadar Ayak İzi’ne gereksinim duyulduğuna odaklanan üretici sorumluluğu ilkesinin tersine, talebe göre Ekolojik
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Ayak İzi her bir sektörde yurt içi nihai talebi karşılamak için (doğrudan ya da dolaylı olarak) gereken toplam
Ayak İzi’ni temsil etmek suretiyle tüketici sorumluluğu ilkesini izler.
Buna ek olarak, Ekolojik Ayak İzi’ni nihai talep kategorisi ve arazi türüne göre sektöre dayalı Ayak İzi’nde
çözümlemek olasıdır.
3) Tüketim Arazi Kullanım Matrisi (CLUM)
Sanayi sektörüne göre Ayak İzi sonuçları, Tüketim Arazi Kullanım Matrisine (CLUM) yeniden tahsis edilmiştir.
Bir önceki süreçte hesaplanan sektör tabanlı Ayak İzleri, AB-27 üye ülkelerinin ortalamasından türetilen bir
uygunlaştırma tablosu kullanılarak Girdi-Çıktı / Kişisel Tüketim Harcamalarının Amaca Göre Sınıflanması
(IO/COICOP) uygunlaştırma tablosuna yeniden dağıtılmıştır. Son olarak, her bir arazi türündeki COICOP
kategorisine göre Ayak İzi buna uygun olarak CLUM tablosunda belirtilmiştir. Her bir arazi türündeki toplumsal
ve yatırım amaçlı tüketim Ayak İz’lerinin, uygunlaştırma tablosundan geçmeden CLUM’un ilgili kategorilerine
doğrudan tahsis edildiği dikkate alınmalıdır.
Türkiye’de Gelir Düzeyine Göre Ekolojik Ayak İzi
Tüketim kategorileri ile ilgili harcama verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Amaca Göre
Bireysel Tüketimin Sınıflanması (Classification of Individual Consumption According to Purpose, COICOP)
kodlarına (1-12) uygun olarak yayımlanmakta ve nüfusun çeşitli alt kategorilerini kapsamaktadır (TÜİK,
2007). Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network, GFN) tarafından daha önce yapılan çalışmada,
Türkiye CLUM’undaki her satır, o satırın temsil ettiği gelir grubunun harcama miktarına bölünerek, 1 Lira’lık
harcamanın Ekolojik Ayak İzi hesaplanmıştır. Birim başına düşen harcama miktarı daha sonra, nüfusun
her alt kategorisi için o kategorideki harcamayla çarpılmıştır. Bu durumda, alt kategoriler ondalık gelire
göre gruplanmıştır. Harcama verileri CLUM verileri kadar net olmadığı için, alt nüfus CLUM’larını COICOP
kategorilerine (gıda, konut, ulaşım, ürünler ve hizmetler) göre gruplandırmak gerekmektedir.
Elektrik Sektörünün Ekolojik Ayak İzi
Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi’ndeki değişiklikler, iki değişkene dayalı olarak hesaplanmıştır:
a) elektrik talebindeki değişiklikler ve
b) üretim karmasındaki değişikliklere bağlı olarak üretilen her bir birim elektriğin karbon emisyonu.
Bu değerler, girdi-çıktı analizinin başlangıç dağılımına dahil edilerek, değişmiş yoğunlukların ve talebin
ekonominin bütün alanlarından geçmesi sağlanmıştır. Toplamda, yukarıda belirtilen iki değişkenle ilgili
verilerin birleştirilmesiyle dört senaryo oluşturulmuştur. Her senaryoda, eğilimi hesaplamak amacıyla 2007 ile
2023 yılları arasında her yıl için analiz yapılmıştır.
2050’ye Doğru Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi
Senaryolar oluşturulurken, bir dizi veri kaynağı girdi değişkeni olarak kullanılmıştır:
a. Üretimin Ekolojik Ayak İzi (Küresel Ayak İzi Ağı)
b. Tüketimin Ekolojik Ayak İzi (Küresel Ayak İzi Ağı)
c. Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yatırıma aktarılan dilimi ve özel ve kamusal tüketime
ayrılan dilimleri (Penn Dünya Tabloları)
d. Nüfus tahminleri (Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü)
e. Biyolojik kapasite (Küresel Ayak İzi Ağı)
Senaryoları üretmek için bir dizi temel varsayımda bulunulmuştur. Bu temel girdi değişkenleri, tüketimin
ve üretimin Ekolojik Ayak İzi’yle ekonomik büyümede ve yatırımlardaki değişimler, teknolojik gelişmeler
(verimlilik) ve nüfus dönüşümleri arasında bağlantı kurulmasını sağlar ve böylelikle farklı senaryo öngörüleri ve
varsayımları çok yönlülük kazanır.
a. Üretimin Ekolojik Ayak İzi
İlk varsayım üretimin Ekolojik Ayak İzi için yapılmıştır:
Üretimin Ekolojik Ayak İzi = Kişi başı GSYH * verimlilik (1)
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Burada, her bir yıl için verimlilik, dolar cinsinden kişi başı GSYH’nın her bir dolarına denk düşen Ekolojik Ayak
İzi olarak ölçülmüştür.
Bu verimlilik yıldan yıla değişir ve belirli bir yılda, önceki yılın verimliliği çarpı verimlilik değişimi şeklinde
hesaplanır (t yılındaki verimlilik = t-1 yılındaki verimlilik * verimlilik değişimi). Beş yıllık ortalama verimlilik
değişimi, 1987-2007 arasındaki tarihi verilerle regresyon analizi kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamada
aşağıdaki denklem kullanılmıştır:
5 yıllık ortalama verimlilik değişimi = B0 + B1 * 5 yıllık ortalama yatırım + B2 * nüfusun medyan yaşı + B3 *
ortalama verimlilik değişimi (bir önceki yıldaki) (2)
Buradaki B0, B1, B2 ve B3 sabitleri beş yıllık verimlilik değişim oranı ile üç değişkenin (beş yıllık ortalama
yatırım, nüfusun medyan yaşı ve bir önceki yıla göre verimlilikteki ortalama değişim) arasındaki ilişkinin
regresyon analizi ile oluşturulmuştur.
Bu verimlilikteki değişim oranı yıllık %0 ile %8 arasında sınırlanmıştır ve verimlilik kha başına 12.000 dolara
ulaşacak biçimde ayarlanmıştır.
Dolayısıyla bu varsayım verimlilik (ya da teknolojik gelişme), nüfus artışı ve ekonomik refahta değişim gösteren
senaryolara karşı hassastır. Bu yüzden, üretimin Ekolojik Ayak İzi verimlilik, nüfus artışı ve ekonomik refahtaki
değişimlere bağımlıdır.
b. Tüketimin Ekolojik Ayak İzi
Tüketimin Ekolojik Ayak İzi, 1961’den 2007’ye kadar olan tarihi verilerin regresyon analizine dayanan ayrı ayrı
senaryolar için hesaplanmıştır. Ortaya şu denklem çıkmıştır:
Tüketimin Ekolojik Ayak İzi = B0 + B1* (GSYH / Türkiye’nin verimliliği) + B2 * tüketimin Ekolojik Ayak İzi (bir
önceki yılda) (3)
B0, B1, B2 regresyon analizi ile oluşturulmuş sabit değerlerdir.
c. Ekonomik Refah
Ekonomik durum, özel tüketim, kamusal tüketim ve GSYH dikkate alınarak değerlendirilmiştir.
Özel ve kamusal tüketim = Kişi başına düşen GSYH * GSYH’nin özel ve kamusal tüketime ayrılan dilimi (4)
GSYH’nin özel ve kamusal tüketime ayrılan dilimi, GSYH’nin yatırıma ayrılan diliminin 100’den çıkarılmasıyla
hesaplanır (Kaynak: Penn Dünya Tabloları)
d. Nüfus
Hesaplamada nüfus tek başına ele alınmamaktadır; ancak ortalama medyan yaş, tüketimin Ekolojik Ayak İzi
çözümlemesine bir değişken olarak dahil edilir. Nüfus aynı zamanda üretim ve tüketim için toplam Ekolojik
Ayak İzi değerlerinin ve kişi başına düşen GSYH’nin hesaplanmasında kullanılmıştır.
e. Biyolojik Kapasite
Senaryolardaki biyolojik kapasite değişimi, tarihi verilerdeki biyolojik kapasite değişiminin tarihi oranına
uyarlanmıştır:
t yılındaki biyolojik kapasite = t-1 yılındaki biyolojik kapasite * biyolojik kapasite değişim oranı (5)
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BU PROJENİN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE
KATKIDA BULUNANLAR:

%46

%50
Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi’nin
küresel biyolojik kapasiteyi
aştığı oran.

Karbon Ayak İzi’nin
Türkiye’de toplam Ekolojik
Ayak İzi içindeki payı.

%35

TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK AYAK İZİ RAPORU

TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK
AYAK İZİ RAPORU

Tarım Ayak İzi’nin
Türkiye’nin toplam Ekolojik
Ayak İzi içindeki payı.

%26
x3

Elektrik üretiminin Karbon
Ayak İzi’ndeki payı.

Türkiye’de en yüksek gelirli
grubun Ekolojik Ayak İzi’nin
en düşük gelirli gruba göre
büyüklüğü.
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