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Eskişehir’deki Üniversite Kampüslerindeki Peyzaj Düzenlemesinden 
Kaynaklanan Karbon Salınımları ve Ortalama Karbon Tutma 

Kapasitelerinin Belirlenmesi 

Sercan Sezena, Berkan Arasb, Harun Böcükc, Cengiz Türea
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bAnadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Ekoloji Bilim Dalı, Eskişehir
cAnadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Eskişehir’de bulunan A.Ü. Yunus Emre ve İki Eylül Kampüsleri ile Osmangazi Üniversitesi 
Meşelik Kampüsü peyzaj alanlarında kullanılan ana yapı malzemelerinin üretimi ve kullanımından 
kaynaklanan karbon salınımlarının hesaplanması ve bu alanlardaki bitkilerin yaklaşık olarak yıllık 
karbon tutma kapasitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırmanın materyalini, Eskişehir’deki Üniversitelerin Kampüs 
alanlarındaki peyzaj unsurları oluşturmaktadır. Bu kampüslerin peyzaj alanlarını, kullanılan ana 
yapı malzemeleri ve bitkisel doku elemanları oluşturmaktadır. Çalışmada, yersel ölçüm ve uydu 
fotoğraflarına dayalı olarak ilgili alanların yüz ölçümlerinde kullanılan mekanik donanımlar 
(beton, asfalt, demir) metrik ton cinsinden hesaplanarak, üretim aşamasında salınan ortalama 
karbon emisyon değerleri belirlenmiştir. Daha sonra, elde edilen uydu görüntüleri ‘Riemann 
Toplamı’yöntemi göz önüne alınarak, haritalar eş karelere bölünüp, kampüslerdeki ağaç ve çim 
alanlarının kapladığı alanlar yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu hesaplamalar sonucu elde 
edilen alan miktarları, bitkisel karbon tutma kapasitelerinin belirlenmesinde tek girişli yöntem 
kullanılarak, yıllık karbon girdileri ve biyokütledeki karbon stokları yaklaşık olarak belirlenmiştir.

Bulgular: Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, bu yapı malzemelerinin üretimi sırasında, toplam 
olarak ortaya çıkan ortalama karbon emisyon miktarları; Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 
için 342,3 metrik ton, İki Eylül Kampüsü için 2179,2 metrik ton ve Osmangazi Üniversitesi Meşelik 
Kampüsü için ise 264,24 metrik ton olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ağaç ve çimlerin kapladıkları 
alanlar hesaplanarak ortalama yıllık karbon tutma kapasiteleri Anadolu Üniversitesi Yunus Emre 
Kampüsü için 512,27 ton / yıl, İki Eylül Kampüsü için 365,93 ton/ yıl ve Osmangazi Üniversitesi 
Meşelik Kampüsü için ise 265,45 ton / yıl olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara ek olarak; kampüs 
alanlarında yer alan ağaçların biyokütledeki ortalama karbon stoğu; Anadolu Üniversitesi Yunus 
Emre Kampüsü için 7789,7 metrik ton, İki Eylül Kampüsü için 2272,1 metrik ton ve Osmangazi 
Üniversitesi Meşelik Kampüsü için ise 1704 metrik ton olarak bulunmuştur.

Sonuç: Eskişehir’de bulunan üniversitelerin kampüsleri, bu kapsamda ele alındığında, Yunus 
Emre Kampüsü’ndeki ağaç ve çim alanların yoğunluğunun fazla olması nedeniyle yapım 
aşamasında ortaya çıkan karbon miktarı, 1 yıldan daha kısa sürede tolere edilebilmektedir. Meşelik 
Kampüsü’ndeki yeşil alanların oranının daha az olması nedeniyle ortaya çıkan karbon miktarının 
dengelenebilmesi en az 1 yıllık süre almıştır. İki Eylül kampüsünde ise havaalanı bulunması 
nedeniyle kullanılan yapı malzemeleri miktarı oldukça fazladır. Buna karşın yetiştirilen çim ve ağaç 
miktarı oldukça azdır. Bu nedenle, İki Eylül Kampüsü’nde peyzaj alanında kullanılan bitki doku 
yoğunluğunun az olmasından dolayı karbon dengelenmesi yaklaşık 6 yıllık bir süre almaktadır. 
Elde edilen tüm değerler karşılaştırıldığında kullanılan yapı malzemelerinin üretim aşamasında 
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salınan karbon miktarlarının, peyzaj alanlarındaki kullanılan bitkiler tarafından ne kadar sürede 
tutulduğu belirlenmektedir. Bu süre ne kadar kısa olursa, peyzaj alanlarının, kentleşmeden kaynaklı 
karbon emisyon miktarlarının azaltılmasında o kadar etkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Eskişehir, Karbon Emisyonu, Karbon Salınımı, Peyzaj Alanları 
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Amaç: Porsuk riparian zonunda yayılış gösteren bitki tür çeşitliliğinin, biyomas ve baskınlık 
durumlarının anropojenik kökenli uygulamalardan nasıl etkilendiğinin bazı kantitatif-ekolojik 
yöntemlerden yararlanarak değerlendirilmesi. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma, Porsuk Çayı’nın (Eskişehir), Porsuk barajından çıktığı 
bölgeden itibaren, Alpu bölgesinin sınırları içerisinde kalan, yaklaşık 65 km.’lik mesafede seçilen 
10 farklı lokalitede 2 zonda yürütülmüştür. Bu zon bölgelerine her zon için 5 kez olacak şekilde 
quadrat tekniği uygulanmış ve quadrat içerisindeki bitki türleri örnek bir değer teşkil edecek 
belirlenmiştir. Bu sayılar verildikten sonra kuru ağırlıkları göz önüne alınarak biyomasları 
hesaplanmıştır. Aynı zamanda her lokalitede ıslak zon bölgesindeki suların pH, sıcaklık, NaCl, 
bulanıklık ve çözünmüş oksijen analizleri yerinde ölçülmüştür. Lokalitelerde bitkilerin tür çeşitliliği 
hesaplanırken Shannon Endeksi, baskınlıkları hesaplanırken Simson Endeksi kullanılmıştır. Bu 
veriler ışığında karşılaştırmalı grafikler oluşturulmuştur.

Bulgular: Eskişehir sınırları içerisinde yaklaşık 65 km.’lik mesafede Porsuk Çayı boyunca 10 
lokalitede yürütülen çalışmada ıslak ve gel-git zonlarında yayılış gösteren makrofit tür sayısının 
toplamda yaklaşık 89 adet olduğu belirlenmiştir. Araştırma alanı olarak seçilen güzergahtaki bitki 
çeşitliliği, biyomas ve baskınlık değerlendirmeye alınarak elde edilen bulgular incelendiğinde; en 
fazla tür bulunduran lokaliteler 3., 6. ve 5. lokaliteler olup, 3. ve 6. lokalitede 26 tür, 5. lokalitede 
25 tür, en az tür bulunduran lokaliteler ise 9. ve 10. lokaliteler olup 9. lokalitede 12 tür ve 10. 
lokalitede 6 tür bulundurmaktadır. En fazla biyomasa sahip lokaliteler 8. ve 10. lokaliteler olup, 
en az biyomasa sahip lokaliteler ise 4. ve 5. lokalitelerdir . En fazla baskınlık endeks değeri olan 
lokaliteler 9. ve 10. lokaliteler olup, en az baskınlık endeks değerine sahip lokaliteler ise 1. ve 6. 
lokalitelerdir. Bu değerler perspektifinde 10 lokaliteyi kapsayan tür çeşitliliği-biyomas grafiği ile 
her bir zon bölgesinin de gösterildiği tür çeşitliliği-baskınlık grafiği ile ortaya konulmuştur. 

Sonuç: Bulgular değerlendirildiğinde; tür çeşitliliğinin bitki biyomasının daha yüksek olduğu 
lokalitelerde düşük olduğu, daha az biyomasa sahip olan lokalitelerin tür çeşitliliğinin daha fazla 
olduğu görülmüştür. Bununla beraber, tür çeşitliliği-baskınlık grafiği de aynı yönde sonuçlar 
ortaya koymaktadır. Bu durum irdelendiğinde Porsuk Barajının başlangıcından (kente giriş), şehir 


