
Şehir sistemleri yer üstünde ve yer altında 
bulunur. Altyapı sistemleri şehri karmaşık bir 
mühendislik harikası haline getirir.

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 5

Seviye 6

Yüksek binalar yoğun enerji kullanıcılarıdır, bu nedenle yeşil bina olarak 
yapılırlarsa enerji verimliliği için büyük bir fırsat sağlarlar.

Şehri oluşturan binalar : Konutlar, Ticaret Binaları ve Kamu Binalarıdır. Bu 
yapıların yeşil bina konseptinde yapılmaları veya yenilenmeleri ülkesel sera 
gazı emisyonlarını %70 oranına kadar azaltabilmektedir.

Şehirdeki ulaşım planlama ve atık geri dönüşümü gibi pek çok sistemin 
birleştiği yer seviyesi. Sürdürülebilir ulaşım şehir emisyonlarını %40 oranında 
azaltabilmektedir.

Zeminin hemen altında temel iletişim ve enerji tabanlı altyapı vardır. Enerji 
tabanlı altyapı sistemlerinde kullanılan tüm ekipmanların enerji verimliliği ele 
alınmalıdır.

Bir şehrin binalarını besleyen su ve enerji sistemleri. Çoğu şehirde genellikle 
teknoloji dışında kalmış ve eskimiş durumdalar. Asbestli borular ve elektrikli 
araçlara uygun olamayan elektrik dağıtım sistemi buna örnektir.

Bir şehrin metrosu, şehrin en derin katmanlarında bulunan altyapı 
unsurlarından biridir. İnşa etmek ve işletmek için mühendislik zorlukları 
yaşanmaktadır. Önemli bir sera gazı emisyon kaynağıdır.

Yeşil alan miktarını arttırın

Bilginin ve iletişimin geliştirilmesi

Ekolojiyi koruyan kent yapılaşmasıSele karşı koruma sistemleri

Enerjinin geri kazanımı

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri Akıllı ve verimli enerji şebekesi

Şehirde karbon yutağını arttırmak

Şehirde bitki sayısını arttırmak

Şehirde yağmur suyu 

geçirimli yüzeyleri arttırmak

Şehirde soğuk çatı uygulaması

Şehirde yüksek SRI’li malzemeler

Akıllı trafik sistemleri kullanılması

Yeşil bina uygulamasının zorunlu olması

Bisiklet ve alternatif ulaşımın teşvik edilmesi

Yaya yollarının yapılması ve teşvik edilmesi

Sele karşı yapısal koruma sistemleri

Elektrikli araç şarj ünitelerinin sağlanması

Şehirde araçlar için ücretli alan 

uygulamaları ve araç sayısının azaltılması

Su şebekesinin kaçaklarının azaltılması

Metro sistemlerinin yenilenmesi geliştirilmesi

Sağlıklı drenaj sistemleri

Akıllı sistemlerle entegre olmuş 
elektrikli otobüslerin kullanılması

Geri dönüşüm sistemleri

Bisiklet altyapısının geliştirilmesi

Atık miktarının azaltılması

Binalarda enerji derecelendirmesi

Anaerobik çürütme tesisleriyle 

organik atıkları enerjiye dönüştürün

Mevcut binaları 

enerji verimli olarak yenileyin

Şehirde yenilenebilir enerji üretimi

Binalara ısıtma ve soğutma enerjisi

Şehirde bitki sayısının arttırılması

Binalarda yenilenebilir enerji üretimi

Kanalizasyon ve atıktan 
enerji üretimi

Su depolama sistemleri kurulması

Kent tarımı uygulamaları ile 
karbon yutağının arttırılması

Şehirler İklim Değişikliğiyle  
Nasıl Mücadele Ediyor?

Sera gazı emisyonlarını  
azaltmak için bir şehri oluşturan  
birbiriyle bağlantılı birçok sistemin harekete  
geçmesi gerekmektedir. Bunlar görülebilen şehir  
yapısı ve çoğunluğu yer altında bulunan şehir altyapısıdır.  
İnsanoğlunun yaptığı en büyük makina olan şehir, tüm katmanlar  
iklim değişikliği mücadelesinde farklı stratejilerle yer almalıdır.
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