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1. GİRİŞ
Bulunduğumuz asrın en önemli çevre sorunu olarak kabul edilen küresel ısınmaya bağlı
iklim değişikliği ve bu soruna ilişkin insan etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır (Özer, 2012).
Dünyamızın en önemli global sorunlarından biri haline gelen küresel ısınma yer yüzündeki
yaşamı tehdit ettiği ve önüne geçilemez hale geldiği için, dünya ülkeleri bu konuda birtakım
önlemler almaya başlamıştır. Bunlardan biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi ve sözleşmeye bağlı sera gazı emisyonunun azaltılması için Kyoto Protokolü
imzalanmıştır. Türkiye’ nin de imzaladığı bu sözleşme gereğince, ülkeler sera gazı
emisyonlarını 1990 yılına göre % 5 azaltmayı taahhüt etmiştir. İmzalanan sözleşme ve
protokollere bağlı olarak sera gazı emisyonunun hesaplanmasını ve ticaretini düzenleyen bir
takım standartlar getirilmiştir. Ürün karbon ayak izi hesaplamasında kullanılan PAS 2050
standardı, kurumların karbon ayak izi hesaplamasında kullanılan ISO 14064 standardı bunların
en çok tercih edilenleridir. Sera gazı emisyonu hesaplamalarında, en sağlıklı ve detaylı sonucun
alınması için kurumun sera gazı salınımında direk etki eden faaliyetler, kurumun faaliyetlerine
devam edebilmesi için gerçekleştirdiği hizmet ya da ürün alımlarından kaynaklı faaliyetler ve
kurumun faaliyetlerini gerçekleştirirken sera gazı salınımında etkin olan faaliyetlerle ilişkileri
olarak üç kapsamlı hesaplamalar yapılmıştır. Kurumsal karbon ayak izi hesaplamada takvim
yılı ya da mali yıl baz alınması hesaplamanın daha sağlıklı ve doğru sonuç vermesi açısından
önemlidir. Bu yüzden 2019 yılı baz yıl olarak kabul edilmiş ve hesaplamalar bu yıla göre
yapılmıştır.

2. PROJENİN HEDEFLERİ
Gülipek A.Ş.’ in sera gazları envanterlerini özetlemekte olan bu rapor, faaliyetlerden
kaynaklı sera gazlarını kontrol altına almaya yönelik önlemler için ilk aşamadır. Üretimin
gerçekleşme aşamaları ile enerji akışları planlamasının elele yürümesi, bu iki disiplinin
entegrasyonu, iklim değişikliği ile mücadelede en önemli adım ve Gülipek A.Ş.’ in en önemli
kozlarından biridir. Gülipek A.Ş. temel mottolarından biri “…sürdürülebilir ve yaşanılabilir
çevresel üretim yapılmasıdır.”
İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı), Tübitak ve DPT desteğiyle yürüttüğü çalışmaların orta ve uzun vadeli sonuçlarına
bakıldığında, İklim Değişikliğinin Bursa' nın sıcaklık ve yağış rejimlerinde yol açacağı
değişiklikleri ortaya koymaktadır. Orta-kötü senaryo çalışmalarına bakıldığında, ortalama yaz
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sıcaklıklarının 3-4 oC artacağı, yağışların ortalamada % 10 civarında düşeceği belirtilmektedir.
Kentin enerji ve karbon yoğunluklarının azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Gülipek
A.Ş. aktif bir şekilde rol almak istediğini, yapılan bu çalışmayla kanıtlamaktadır. Bu bağlamda
karbon emisyonu hesaplanarak değerlendirilmiş ve azalım yöntemlerinin neler olabileceği
irdelenmiştir.
İplikhane, dokumahane ve boyahane fabrikalarından oluşan Gülipek A.Ş.’ in bu raporda
yalnızca boyahane fabrikasındaki sera gazı emisyon hesabı yapılmıştır. İleriki yıllarda firma
bünyesinde bulunan diğer tesislerin de, sera gazı emisyon hesabının yapılarak, faaliyetler
sonucu ortaya çıkan toplam sera gazının, kümülatif etkisinin ortaya konulması firma hedefleri
arasındadır. Proje hedefleri;


Bursa hava kalitesi değerlerini düzeltici önlemler almak,



Sera gazı emisyonu hakkında detaylı ve doğru bilgiye ulaşmak,



Sera gazı emisyon hesabının yapılması ile sera gazı salınımını ölçülebilir kılmak ve
önlem almak,



Elde edilen bilgiyi Gülipek A.Ş. sürdürebilirlik raporunda kullanmak,

3. AMAÇ, VERİ VE METODOLOJİ
Karbon ayak izi, bir firma veya bir ürün için sera gazı emisyonunun miktarını ifade eder.
Karbon ayak izi, iklime bağlı emisyonların (GHG) tamamını kapsar. Karbon dioksit (CO2),
Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs),
Sülfürhekza florid (SF6) gazları, Kyoto protokolünde sera etkisi yaptığı belirtilen, çevre
kirliliğine ve küresel ısınmaya sebep olan, insan faaliyetleri sonucu açığa çıkan gazlardır
(Anonim, 1998b; Albayrak ve ark., 2014).
Gülipek A.Ş., üretim faaliyetini gerçekleştirirken direkt kullanım sonucu emisyonuna
sebep olan sera gazı salınımlarını, doğrudan sera gazı emisyonu olarak değerlendirmiş ve
Kapsam 1 olarak sınıflandırmıştır. Üretim faaliyeti gerçekleşirken dışarıdan alınan elektriğin
kullanımı sırasında oluşan sera gazı emisyonunu, dolaylı sera gazı emisyonu olarak
değerlendirmiş ve Kapsam 2 olarak sınıflandırmıştır. Faaliyet gerçekleşirken almış olduğumuz
ürün ve hizmetler sebebi ile o ürün ve hizmetlerin tedariki esnasında meydana gelen sera gazı
emisyonlarını, diğer dolaylı sera gazı emisyonu olarak değerlendirmiş ve Kapsam 3 olarak
sınıflandırmıştır. Bu üç sınıflandırma kapsamında, emisyon sonuçları değerlendirilerek,
alınabilecek önlemler hakkında hedefler konulmuştur. Hesaplamalar fabrika nezdinde
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kullanılan tüm sera gazlarını içerecek şekilde ve GHG protokolüne göre birimler çevrilerek,
tüm birimler tek bir payda da karbon cinsinden (CO2e) eşdeğer kilogram/ton olarak verilmiştir.
Gülipek A.Ş. enerji kaynağı olarak doğalgaz, elektrik ve dizel kullanmaktadır. Buna ek
olarak, ürün nakliyesi, iş seyahatleri, uçak seyahatleri gibi ulaşım formlarında farklı enerji
tüketimi gerçekleştirmektedir. Yapılan hesaplamalar katkıda bulunan tüm faktörler göz önünde
bulundurularak, enerji ve karbon ayak izleri, ISO 14064-1 serisi kılavuz ve özelliklerinde
belirtilen yöntemlerle, GHG Protokolünde belirtilen hesaplama gruplarına göre, Hükümetler
Arası İklim Değişimi Paneli IPCC kılavuzlarında belirtilen veri toplama, hesaplama, raporlama
ve referans değer tablolarından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. GHG Protokolü, sera gazı
emisyonlarını anlamak, belirlemek ve yönetmek için devlet ve firmalar tarafından en geniş
çapta kullanılan uluslararası hesap tutma standardıdır. Yapılan üretimi destekleyici ve sera gazı
oluşmasına neden olan ana ve yan faaliyetler ile bunların kapsamları aşağıda belirtilmiştir.
Şekil.1 Sera Gazı Emisyon Hesabı Kapsamları
KAPSAM 1
1. DOĞALGAZ KULLANIMI
2. JENERATÖR MOTORİN
KULLANIMI

KAPSAM 2

KAPSAM 3

1. ELEKTİRİK
TÜKETİMİ

3. FORKLİFT MOTORİN
KULLANIMI
4. ŞİRKET ARAÇLARI BENZİN
VE MOTORİN KULLANIMI

1. ATIK BERTARAFLARI AŞAMASINDA
BENZİN VE MOTORİN KULLANIMI
2. İŞ SEYAHATLERİ BENZİN VE
MOTORİN KULLANIMI
3. ÜRÜN NAKLİYE (BENZİN VE
MOTORİN KULLANIMI)
4. KAÇAK EMİSYON
5. İKLİMLENDİRME
6. KLİMALAR
7. YANGINDAN KORUNMA SİSTEMİ

4. KARBON AYAK İZİ PROJE ÇALIŞMA SONUÇLARI
4.1. Veri Toplama ve Veri Kalitesi
Tüm projenin ilk adımı olarak, üst yönetim tarafından katılımın zorunlu kılındığı ve bütün
üst yöneticilerin katıldığı bir eğitim, bilgilendirme ve ekip belirleme toplantısı düzenlenmiştir.
Ortaya konulan ekibin fabrikanın ilgili departman yöneticileriyle yaptığı toplantıda verilerin
yüzde yüz güvenilir olması sağlanmıştır. Oluşturulan ekip gerekli verilerin hangileri olduğuna
karar vererek, departman yöneticilerinden, teknik birimlerden ve hizmet alınan firmalardan
yazılı olarak bu verileri ve veri kanıtlarını istemiştir. Veriler 12 aylık bir süreyi kapsamaktadır.
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Yapılan değerlendirme, bir yıllık periyoda ait emisyon miktarını belirlemek için Ocak 2019’dan
Aralık 2019’a kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Dolayısıyla baz yıl 2019 yılı olarak alınmıştır.
Referans yıl seçimi, veri elverişliliği ve kalitesi, önemli idari değişiklikler gibi unsurlar göz
önüne alınarak belirlenmiştir. Veriler resmi kayıtlara tabi, veri kalitesi iyi, tutarlı ve
inandırıcıdır.
Kurumsal ölçekli karbon envanterleri için şirket dışı kurumlardan (örn. elektrik ve
doğalgaz dağıtım şirketleri) veri sağlanmış, bu konuda ilgili kurum yönetimleri her düzeyde
destek olmuştur. Verilerin tamamlanması ve doğrulanmasının ardından bütün çalışmaya ve
daha sonraki yol haritasına kaynak oluşturacak envanterler oluşturulmuştur. Kurumsal salım
envanteri oluşturmak için toplanması hedeflenen veriler Şekil 1’de verilmiştir. İlgili şekil
incelendiğinde ana emisyon kalemlerinin yanı sıra, kapsam 3’ te yer alan ve
üretim faaliyetini birebir etkilemeyen ancak fabrikanın sera gazı etkisini arttırıcı faktörler dahil
edilmiştir. Bu faktörlerden atık bertarafları, iş seyahatleri ve nakliyeye bağlı diğer emisyonların
veri envanterleri oluşturulurken uçuş bilgileri, araç takip sistemi, anlaşmalı olunan akaryakıt
istasyonu, Türk Hava Yolları gibi kuruluşlardan alınan verilere dayandırılmıştır. Ürün nakliye
hesabında yalnızca Gülipek A.Ş.’ in nakliye ücretini karşıladığı sevkiyatlar kabul edilmiştir. Bu
kabul doğrultusunda nakliye araçlarının katettiği mesafe ve bu mesafedeki yakıt miktarlarına
ait veriler alınarak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.
Buzdolapları ve su sebilleri gibi HFC gazı yayan kaynakların veri güvenirliği
bulunmadığından yapılan hesaplamaya dahil edilmemiştir.

4.2. Karbon Ayak izi Hesaplama Yöntemleri ve Terimler
Gülipek A.Ş. sınırları içerisinde sera gazı hesaplamaları için IPCC, Seviye-1 ve Seviye-2
(TIER-1 ve TIER-2) metodolojisi temel alınmaktadır. Buna göre Kapsam-1, Kapsam-2 ve
Kapsam-3 sera gazı kaynaklarının türlerine göre hesaplamalarda aşağıdaki formül ve
değişkenler kullanılmıştır.
Emisyon (ton CO2) = Faaliyet Verisi * Emisyon Faktörü * Oksidasyon Faktörü
Emisyon Faktörü = EmisyonCO2 + EmisyonCH4 + EmisyonN2O + …
Farklı formül ve değişkenlerin kullanıldığı salım kaynakları ile ilgili aşağıda kurumsal
sera gazı envanterlerinin detaylandırıldığı bölümlerde bilgi verilmiştir. Kyoto Protokolünde
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belirlenmiş ve sera gazı envanterlerine katılması gereken sera gazları ve küresel ısınma
potansiyelleri aşağıdaki gibidir.
KIP (Küresel Isınma Potansiyeli): Belirli bir zaman aralığında, belirli bir sera gazının eş
değer karbondioksit cinsinden kütleye dayalı ışıma kuvvet etkisini tanımlama faktörü (GWP).
CO2e (Karbondioksit eşdeğer): Bir sera gazının ışıma kuvvetinin karbondioksit ile
karşılaştırılmasında kullanılan birim.
Tablo 1. Ipcc ve Kyoto Protokolüne Göre Sera Gazları ve Kıp Değerler
Sera Gazları

Kimyasal Formül

Atmosferde kalma

Küresel Isınma Etkisi*

süresi (Yıl)

(CO2e)

Karbon dioksit

CO2

5-200

1

Metan

CH4

12

25

Diazot monoksit

N2O

114

298

Perflorokarbonlar

PFCs

50.000**3

6.500-9.200

Hidro florokarbonlar

HFCs

226**4

140-11.700

Kükürt heksaflorür

SF6

3.200

23.900

*: Zaman bağımlıdır. Ayrıntı için: http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas#Atmospheric_lifetime
**: Bu grup sera gazları için en yüksek değerler gösterilmiştir.
(Kaynak: 3 EPA, http://epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/fgases.html
4 Low GWP Alternatives to HFCs and PFCs, J. G. Owens,)

4.3 Bütün Karbon Ayak İzi
Gülipek A.Ş. bünyesinde üretim gerçekleştirilirken kullanılan ana ve yardımcı
hesaplanan tüm faaliyetler sonucunda ortaya çıkan karbon emisyonu 8.206,986434 ton CO2e’
dir. Bu miktar, Türkiye’de 728 vatandaşın (3,6 ton/yıllık) yıllık karbon emisyonuna denktir.
Firmadaki karbon emisyonun kapsamlara göre dağılımı şekil 2’ de verilmiştir. Dağılımına
bakıldığında en yüksek sera gazı emisyonunun % 76 oran ile kapsam 1’ de yer aldığı tespit
edilmiştir. Kapsam 2 de yer alan elektrik kullanımı ikinci en yüksek sera gazı emisyonunu
oluştururken kapsam 3 te yer alan diğer faktörlerin hepsinin toplamı kapsam 1 ve kapsam 2
deki verilerden hayli uzaktır.
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kapsam 2; 1.614,02
; 20%

kapsam 3;
342,9002689; 4%

kapsam 1
kapsam 2
kapsam 3

kapsam 1;
6250,063434; 76%

Grafik.1. 2019 yılı kapsamlara göre miktarsal karbon emisyonu dağılımı

Kapsamların detaylarına inildiğinde, Grafik.2’ te verildiği gibi, Gülipek A.Ş.’ te oluşan
karbon emisyonunun % 74,89’ u doğalgaz, % 19,67’ u elektrik kullanımı ve %20’ si ulaşım ve
nakliyeden, % 2,24’ lük kısmı ise diğer faaliyetler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Karbon
emisyonları enerji tüketimi ile ortaya çıktığından, bu konu aynı zamanda elektrik, yakıt ve
enerji masrafları ile de bağlantılıdır. CO2e emisyonlarını azaltmak aynı zamanda firma için
enerji masraflarını da azaltmak anlamına gelmektedir.
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3,201301589; 3%

2,24 ; 2%

19,67 ; 20%

doğalgaz
elektrik

74,89419052; 75%

ulaşım-nakliye
diğer

Grafik.2. 2019 yılı karbon emisyonlarının faaliyetlere göre yüzdesel dağılımı

Ulaşım ve nakliye emisyonları ayrı bir kalemde incelenecek olursa, emisyon salınımının
büyük bir kısmının uçak seyahatlerinden ve İstanbul gidiş-geliş müşteri ziyaretlerinden
kaynaklandığı tespit edilmiştir. Uçak seyahatleri emisyon hesabına, akış yukarı emisyonlar ve
hava seyahatinden kaynaklı RFI-faktör (RFI = Rediative Forcing Index, stratosferdeki CO2
emisyonlarının yer seviyesindekilerden daha yüksek etkisi olduğunu ifade eder) olarak
adlandırılan belirli emisyonlar dahil edilmiştir. Ulaşım ve nakliye için hesaplanan karbon
emisyonunun oransal dağılımı Grafik.3’ teki gibidir.

31,27540781; 31%
47,45305687; 48%

araç emisyonları
ürün nakliye
atık bertarafları

0,033743337; 0%

fuar seyahatleri

21,23776939; 21%
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Grafik.3. 2019 yılı ulaşım-nakliye karbon emisyonlarının yüzdesel dağılımı

Grafik.3’ten de anlaşılacağı üzere en yüksek ulaşım-nakliye emisyonu % 47,45‘ lik yüzde
ile araç seyahatlerinden kaynaklanan emisyonlardır. Bu değeri takiben % 31,28 ile uçak
seyahatleri ve % 21 ile ürün nakliye sevkiyatları sonucu ortaya çıkan sera gazı salınım emisyon
miktarları gelmektedir.
Uçak seyahatleri, ürün nakliye ve atık bertarafları sevkiyatı sonucu ortaya çıkan karbon
emisyonu değerleri kapsam 3’ te değerlendirilirken, araç seyahatleri sonucu ortaya çıkan
emisyon salınımları kapsam 1 olarak değerlendirilmektedir.

4.4 Nispi Karbon Ayak İzi
Gülipek A.Ş. için, kapsam 1, 2 ve 3 dahil olmak üzere ürün başına karbon ayak izi
3,13096 ton CO2e’ dir. Bu veri 2019 yılı üretim miktarı baz alınarak hesaplanmıştır. Yapılan
karbon emisyon hesabına su sebilleri, buzdolapları, kaynak elektrotları net veriye ulaşılamadığı
için dahil edilmemiştir.

5. TAVSİYELER
Şirketler, artan ekonomik güçleri ve iklim değişikliğinde oynadıkları merkezi rol
gereğince, iklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbon ekonomilerin yaratılması bağlamında
verilen politik savaşın merkezi konumundadır. Bursa için hazırlanan 2030 hedefli Çevre Düzeni
Planlarında da yer aldığı gibi kent, hızlı ve plansız nüfus artışı ve sanayileşme, artan betonlaşma
ve yeşil alan kaybı ve son derece ciddi hava/su/toprak kirliliği tehditleri altında hali hazırda
iklim değişikliğinin etkilerini yaşamaktadır. Aşırı ve beklenmedik iklim olayları, taşkın ve
seller, sıcak dalgaları olağanlaşmış, kentlerin bu afetlere hazırlık düzeylerini sınamaktadır.
Sera gazı envanterlerinin hesaplanması ve raporlanmasının temel amacı, azalım
stratejilerinin hayata geçirilerek, düşük karbon salınımının önünün açılmasıdır. Bu bağlamda
en azından kısa vadede, kontrol edilebilen, müdahale edilebilen alanların envanterde yer alması
doğru bir yaklaşımdır.
Gülipek A.Ş.’ in genel seviyede bir enerji tüketimi ve gelişmiş seviyede imalatçıların
sahip olduğu bir karbon emisyonu vardır. Gülipek A.Ş. grup firmaları arasında sadece boyahane
fabrikasının karbon emisyon hesabı yapılmıştır. Diğer fabrikaların karbon emisyon hesabı
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ileriki dönemlerde hesaplanarak raporlandırılabilir. Ancak hem iplik hem de dokuma fabrikası
yeni kurulan fabrikalar olduğundan enerji verimliliği ve üretken imalat verimliliği yönünden
daha verimli organize edilmiştir. Bu da karbon emisyonunun daha düşük çıkacağı gerçeğini
ortaya koyar.
Boyahane fabrikasında yönetim enerji tüketimini minimize etmek için seçenekleri
değerlendirmekte, yıllık hedefler koyup bu hedefleri 6 aylık periyotlarda kontrol etmekte ve
hedeflere uygunluğu sağlamaktadır. Teknik personel çalışanları konudan haberdar ve dışarıdan
gelen teknisyenler dahil kazan için enerji tüketimini düşürmeye yönelik potansiyel olasılıkları
değerlendirmek üzere, Gülipek A.Ş. tarafından yönlendirilmektedir. Bu, Gülipek A.Ş.
yönetiminin profesyonel ve performans odaklı yaklaşımını göstermektedir. Yapılan karbon
hesabı ortaya koymaktadır ki, mevcut durum korunmalı ve Gülipek A.Ş. tarafından enerji
tüketimi ve buna bağlı karbon emisyonu azaltmayı güçlendirmeye teşvik edilmelidir. Karbon
emisyon salınım oranları incelendiğinde, kapsam 3’ te yer alan faaliyetlerde (fuar seyahatleri
hariç) yapılacak iyileştirmelerin karbon emisyonunu azaltmada çok etkin olmayacağı, ancak
büyük karbon salınımına neden olan doğalgaz, elektrik gibi enerji kullanımlarının azaltılması
sonucu, atmosfere verilen karbon salınım miktarının düşeceği öngörülmektedir. Enerji
verimliliğini geliştirebilecek bazı ölçütler aşağıdaki bölümlerde önerilmiştir.
Enerji verimliliğini sürekli geliştirme yönetim sürecinde belirtildiği gibi, CO2
emisyonlarını düşürmek anahtar bir elementtir. Genellikle daha verimli aygıtlar daha yüksek
yatırım bedeli gösterebilir fakat masraflar bu ürünler kullanıldıkça düşer. İlgili personelin daha
yüksek yatırım gerektirebilen ama kısa vadede geri dönebilecek alternatifleri araştırmasına
olanak tanınmalıdır. Enerji geri kazanımı için kurulabilecek bir ekip sürekli yeni teknolojileri
ve gelişmeleri takip ederek fabrikaya uyarlanması konusunda yönetimi bilgilendirir.
Nakliye-Ulaşım işlemleri sonucu ortaya çıkan sera gazı salınımı, taşıtlarda kullanılan
yakıtın yanması sonucunda oluşan salım miktarı ölçülerek hesaplanmaktadır. Bu hesaplamaya
satın alınan ve/veya fabrika tarafından ücretinin üstlenildiği faktörler dahil edilir. Dolayısıyla
ürün nakliye karbon hesabı yapılırken sadece nakliye ücreti Gülipek A.Ş. tarafından karşılanan
anlaşmalar bu hesaba dahil edilmiştir. Ulaşım-nakliye karbon emisyon salınım miktarının
azaltılması amacıyla müşteri anlaşmaları yapılırken nakliyenin Gülipek A.Ş. tarafından
karşılanmadığı anlaşmalar yapılmalıdır. Aynı zamanda şirket araçları ulaşım-nakliye karbon
hesabının % 47,45’ lik kısmı ile çok ciddi bir bölümünü karşılamaktadır (Bkz. Şekil.4). Bu
emisyon miktarının azaltılması için ise;
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 Şirket araçlarının elektrikli araçlarla ya da daha az yakıt tüketen araçlarla değiştirilmesi,
 Güzergâh belirlenirken daha kısa ve çalışanların bir arada yaptıkları seyahatler tercih
edilmeli,
 Aero dinamikleri geliştirmek için kamyonlara hava defletörlü aygıtlar (hava kesiciler)
(Eğer kamyonlar saatte 50 km üzerinde yol yapıyorsa) yüklenmesi,
 Lastiklerin havasının düzenli kontrol edilmesi, (Bir bar altındaki hava, tekerleğin 30 %
daha fazla dönme sürtünmesine yol açar. Bu da 5 % ekstra yakıt tüketimi demektir.
Dahası, önerilenden daha düşük basınç lastiklerde daha fazla aşınmaya neden olur.)
 Geleneksel yakıt yağı yerine yakıt verimli motor yağı (eğer mevcutsa) kullanmalı, (Bu
tür yağ kullanımı yakıt tüketimini 5 % oranında korur.)
 Verimli araba kullanımı ile ilgili şoförlere eğitimler sağlanmalıdır. (Benzin tasarruflu
bir araba kullanımı eğer sürücüler tarafından yerine getirilirse 10-20 % tasarruf
yapılabilir.)
Farkındalık arttırılması enerji tasarrufu ve buna bağlı karbon emisyonu düşüşü için
anahtar bir elementtir. Bu bağlamda;
 Düşük enerjili aydınlatmaya geçişin sağlanması,
 Çalışanların bilgisayar ekranlarını gereksiz durumda kapatması,
 Enerji verimliliği ve karbon emisyon sorunu eğitiminin yapılması gerekmektedir.
(Hamburg & Istanbul, 21st of December 2009)
Karbon emisyon hesabında en yüksek değer % 74,84’ lük oranla doğalgaz tüketimindedir.
Doğalgaz enerji verimliliğini sağlamak ve karbon emisyonunu azaltmak amacıyla, 2020 yılı
hedefleri arasında % 10 oranında doğalgaz tüketimini azaltmak yer almaktadır. Bu kapsamda;
 Kazan brülörünün yenilenmesi,
 Sıcak su boru hatlarının ceketler ile izolasyonunun tamamlanmasının sağlanması,
 Soyunma odalarında doğalgazlı ısıtıcı yerine elektrikli ısıtıcıya geçilmesi,
 KTM yıkama makinesinin fazla buhar harcaması sebebiyle kaldırılması sağlanması
gerekmektedir.
Karbon hesabında en yüksek 2. emisyon faktörü elektrik tüketimidir. Gülipek A.Ş.’ in
elektrik tüketimini, 2020 yılında % 13 azaltma hedefi mevcuttur. Elektrik enerjisinin
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tüketiminin bu değerde azalması, karbon hesabında ciddi azalmalara neden olacaktır. Bu
hedefin gerçekleşmesi için yapılabilecek önlemler şunlardır;
 İşletmedeki hava kaçakları giderilmeli,
 Proses iyileştirme çalışmaları yapılmalı,
 Brülörler enerji dostu brülörlerle değiştirilmeli,
 Vana ceketleri yenilenmeli,
 Ram Makinelerinde kullanım verimliliği artırılmalı,
 Tüm buhar ve sıcak su tesisatlarının izolasyonu yapılmalı,
 Degazör pompası değişimi yapılmalı,
 İlk seferde doğru üretim oranının artırılması (%1) sağlanmalıdır.

6. SERA GAZI TUTMA YA DA UZAKLAŞTIRMA FAALİYETLERİ
UNFCCC (1992) karbon yutağını, “Bir sera gazını, bir aerosolü veya bir sera gazının
oluşumunda rolü bulunan bir öncü maddeyi atmosferden uzaklaştıran herhangi bir işlem,
faaliyet veya mekanizma anlamına gelir.” olarak tanımlamaktadır. Yer kürede iki önemli yutak
alanı mevcuttur, bunlar karasal alanlar ve okyanuslardır. İnsanın direk etki edebildiği yutaklar
ise ormanlardır. Yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla yeni karbon yutakları kurulmaktadır.
Karbon yutaklarının kurulması ve mevcut yutakların korunması her ne kadar kurumlara karbon
ticareti kadar maddi yük getirse de global düzeyde sera gazı emisyonunu azaltacağından tercih
edilmesi gereken bir önlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çepel (2003), iyi gelişmiş 100
yaşındaki bir kayın ağacının 1.200 m3 CO2 absorbe ederek 6 ton karbon olarak bağladığını
belirtmiştir.
Gülipek A.Ş. karbon emisyonunu azaltmak amacıyla 2020 yılında ağaçlandırma
faaliyetinde bulunacak ve 2020 yılı Karbon Ayak izi Raporu’nda azalım miktarlarına yer
verilecektir.
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