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TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

 
AMAÇ :  
İklimler durağan değildir ve sürekli değişmektedir. Bu sürecin çok yavaş olması 
nedeniyle canlılar bu değişime belli ölçülerde ayak uydurabilmektedirler. Ancak 
19. yüzyılda başlayan sanayileşme devrimi ile birlikte doğal iklim değişimi süreci 
üzerinde insan aktiviteleri etkili olmaya başlamıştır. Plansız ve programsız fosil 
yakıtların kullanımına bağlı olarak artan sera gazı emisyonları, dünya 
atmosferinin enerji dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu bozulma, 
küresel ısınmayı beraberinde getirerek özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren gözlemlenmeye başlandığı şekliyle iklimler üzerinde etkili olmaya 
başlamıştır. Bir başka deyişle uzun vadede yaşanan doğal iklim değişimi 
sürecinin, insan müdahalesi nedeniyle doğal yaşamın uyum sağlamasına izin 
vermeyecek şekilde kısa sürede yaşanması söz konusudur. Bir insan ömrüne 
sığacak şekilde kısa sürede yaşanması söz konusu olan küresel anlamda iklim 
değişiminin çok önemli olumsuz etkileri olacaktır. Sıcaklık ve yağış rejimindeki 
ani ve kalıcı değişimler, bitki, hayvan hatta insan göçlerine neden olacaktır. 
Kutup buzullarının erimesine bağlı olarak deniz seviyesindeki yükselme kıyı 
şehirlerini ve ada ülkelerini tehdit edecektir. Meteoroloji karakterli doğal afetlerin 
sıklığı ve şiddeti artacak ve büyük çaplı can ve mal kayıplarına yol açacaktır. Bu 
bağlamda, tüm dünya gibi ülkemiz üzerinde de ekolojik, sosyo-ekonomik ve 
sosyo-politik etkileri olacak olan küresel iklim değişimi konusunda, TMMOB 
politikalarına altlık oluşturacak bilgi birikimini sağlamak amacıyla, sekreteryası 
Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından yürütülen TMMOB adına İKLİM 
DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU düzenlenmektedir. 
 
Sanayi, enerji, ulaştırma, kentleşme uygulamalarından etkilenen iklim su 
kaynakları, gıda, tarım, hayvancılık ve sağlık gibi alanlarda etkisini doğrudan 
göstermektedir. Görünen tüm etkilerin yanısıra toplumsal etik yönüyle de 
değerlendirilecek olan bu konular bir bütünsellik içerisinde “Türkiye ve İklim 
Değişimi” başlığıyla tartışılacaktır. 
  
KAPSAM :  
Bu sempozyumun teması “KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ ve TÜRKİYE” olarak 
belirlenmiştir. Bu kapsamda konu başlıkları, küresel ısınmaya bağlı olası iklim 
değişiminin ülkemiz açısından mevcut durumu ve geleceğe yönelik teknik 
boyutunun ortaya konmasının yanısıra, sosyo ekonomik ve sosyo-politik 
etkilerinin sektörel yansımalarını da ele alacak şekilde  tartışılması 
amaçlanmıştır.  
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ÖZET 

İklim değişiklikleri, son yılların tılsımlı sözcüğü haline gelmiştir. Neredeyse her 
sorunun kökeninde “küresel ısınma” bulunur olmuştur. Hemen her ortamda, 
konuşulan, tartışılan bir konu haline gelen “küresel ısınma” ve “iklim 
değişiklikleri”nin doğası, geçmişte yerkürenin iklim koşullarının değişimi, varsa 
bu değişimlerin düzeni ve hangi süreçler tarafından denetlendiği, dolayısıyla 
gelecekteki iklim değişikliklerini kestirme olasılığı konusunda bilgilere yer 
verilmemektedir. Yaşam süresi ölçeğinde insan, iklimin duraylı olduğu 
konusunda bir duyguya kapılmaktadır. Öte yandan, jeolojik göstergeler ve 
doğanın arşivlerinde saklı kayıtlar, jeolojik geçmişte iklimsel koşullara ilişkin 
önemli bilgiler sağlamakta, iklim değişikliklerinin düzeni ve bu düzeni denetleyen 
süreçler konusunda ipuçları vermektedir. Sunulan metin, yerkürenin yaklaşık 
son 1 milyar yıl içinde iklimsel koşullar açısından geçirdiği evrim konusunda bir 
özet sunmaktadır.  

GİRİŞ 

Son yıllarda yoğunlaşarak gündemde olan ve “küresel ısınma” şeklinde dile 
getirilen iklim değişiklikleri,  günlük yaşamda karşılaşılan pek çok sorunun 
kaynağı olarak gösterilmeye başlamıştır.   Günümüzde etkisinin daha da artarak 
duyumsandığı ileri sürülen iklim değişikliklerinin kaynaklarının belirlenmesi, söz 
konusu değişikliklerin olumsuz etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması 
amacıyla alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından yaşamsal öneme sahiptir. 
Bu konuda, bilimsel verilere dayanan görüşlerden çok daha yaygın olarak öznel 
yargılara dayanan değişik görüşlerin dile getirilmekle kalmayıp, konuya ilişkin 
kimi politikaların, temel bilimsel kavramlardan uzak görüşlere dayandırıldığı da 
görülmektedir. Bu bağlamda, dikkate alınan en önemli iki konu, iklimin 
gerçekten değişip değişmediği, ve iklim değişikliği varsa kaynağının insan olup 
olmadığı şeklinde ortaya konmuş ve tartışılmıştır. Hükümetlerarası İklim 
Değişimi Paneli (Intergovernmental Panel for Climate Change-IPCC), 1988 
yılından bugüne kadar yoğunlaşarak süren çalışmaları sonucunda değişimin 
varolduğu ve insan kaynaklı olduğunu ortaya koymuştur (IPCC, 1990; IPCC, 
1995; IPCC, 2001; IPCC, 2007).  

İklşim değişiklikleri gibi sonuçları yaşamı doğrudan etkileyen olaylarda insan 
etkisinin varlığı ve/veya etkinin büyüklüğünün ortaya konabilmesi, ele alınan 
olayların doğal süreçlerle değişimleri konusunda bilgi sahibi olmasını gerektirir. 
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İklim değişikliklerinde insan kaynaklı etkinin varlığı ve bu etkinin büyüklüğü, 
iklimsel koşulların hangi doğal süreçlerden nasıl etkilendiklerinin bilgisini 
gerektirmektedir. Bu bilgiye ulaşmanın en kolay yollarından biri, insanın 
varolmadığı (jeolojik) dönemlerde iklimsel koşulların değişiminin belgelenmesi  
olmuştur. Jeolojik dönemlerdeki iklimsel koşullara ilişkin elde edilen veriler 
arasında belirli bir düzen olduğu ortaya konmuş ve değişikliklerin nedenleri ile 
ilgili araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Geleceği görebilmek için, geçmişe bakmak, 
gelecekte neler olabileceğini kestirebilmek için geçmişteki süreçleri anlamak 
gerekmektedir. Ne kadar geriye bakılabilirse, veriler arasındaki ilişki ve düzen 
daha iyi anlaşılabileceğinden, o kadar ilerisi görülebilecektir. Bu nedenle, 
jeolojik dönemlerdeki iklimsel koşullara ilişkin bilgilerin anlaşılması, günümüz ve 
gelecekteki iklimsel koşulların kestirilebilmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır.   

GEÇMİŞTEKİ İKLİMSEL KOŞULLARA İLİŞKİN DOĞAL KAYITLAR 

İnsan etkisinin olmadığı jeolojik dönemlerdeki iklimsel koşullara ilişkin bilgiler, 
doğanın arşivlediği doğal kayıtlardan elde edilebilmektedir. Her süreç, doğada 
belirli bir iz bırakmaktadır. Bu doğal izlerin bulunup değerlendirilmesi, doğal 
olayları denetleyen süreçlerin bilgisini gerektirmektedir. Bununla birlikte, bu tür 
değerlendirmelerde aygın olarak “günümüz geçmişin anahtarıdır” deyişiyle 
karşılık bulan “değişmezlik” (uniformitarianizm) ilkesi temel alınmaktadır. Bir 
başka deyişle, “bugün nasıl oluyorsa geçmişte de öyle olmuştur” şeklinde ifade 
edilebilecek olan bu ilke, günümüz olaylarının sonuçlarından yola çıkarak, 
geçmişte hangi süreçlerin etkili olduğunu ortaya koymaya olanak tanımaktadır. 
Örneğin, sellenme sonrasında çeşitli boyutlarda malzemenin sürüklenerek 
düzlük alanlarda biriktiği bilgisine sahip olan biri, sellenmeye tanık olmasa da, 
selin bıraktığı malzeme yığınıyla karşılaştığında, geçmişte bir sel olaynın 
gerçekleşmiş olduğunu söyleyebilir.  

Yaşlandırılabilen ve aynı zamanda iklimsel koşullara bağlı olarak gelişen 
süreçlerden etkilenen olayların sonuçlarını barındıran doğal malzemeler, 
geçmişteki iklimsel koşullarının izlerinin kaydedildiği en önemli doğal arşivleri 
oluşturmaktadır. Doğal arşivler; buzullar, jeolojik malzemeler, biyolojik 
malzemeler ve tarihsel kayıtlar şeklinde dört ana sınıf alında toplanmaktadırlar 
(Bradley, 1999).  

Tarihsel dönemdeki iklimsel koşullara ilişkin bilgilere doğrudan veya dolaylı 
olarak yazılı kayıtlardan ulaşılabilmektedir. Daha eski kayıtlar ise hedeflenen 
geçmişe bağlı olarak ağaç halkalarından kalın denizel çökellere kadar değişen 
farklı malzemelerden elde edilebilmektedir.  İklimsel koşulları belirlenmek 
istenen jeolojik dönem uzak geçmişe doğru kaydıkça, elde edilen bilgi aralığı 
(çözünürlüğü) azalmaktadır. Örneğin, günümüzden önce (GÖ) 10 yıllık dönem 
için bir araştırma amacıyl a doğal arşiv olarak seçilen resifler, yıllık düzeyde bilgi 
sağalabilmektedir. Buna karşın, uzak geçmişe ilişkin bilgi sağlayabilen denizel 
çökeller en iyi olasılıkla 500 yıllık bir çözünürlükle analiz edilebilmektedirler. 
Çizelge 1’de, geçmiş dönemlerdeki iklimsel koşulların belirlenmesi amacıyla 
yaygın olarak başvurulan doğal arşivlere ilişkin bilgiler verilmiştir. 
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Çizelge 1. Jeolojik dönemlere ilişkin iklimsel koşulların belirlenmesi amacıyla 
yaygın olarak kullanılan doğal arşivler (Bradley ve Eddy, 1991) 

 

 

Buzullar, oluştukları döneme ilişkin iklim bilgileri içerdikleri iyonlar ile oksijen ve 
hidrojenin izotoplarında, hava kabarcıklarındaki gaz bileşiminde, iz element ve 
mikroskopik boyutlardaki tanecik derişimlerinde ve buzulun dokusu gibi fiziksel 
özelliklerinde saklıdır.  

Jeolojik malzemeler, denizel ve karasal çökeller olmak üzere iki grupta 
toplanabilirler. Denizel çökellerden biyojenik olanlar, oluştukları dönemin iklim 
koşullarına ilişkin bilgiler, ibu mazlemelerin zotop bileşimlerinde, fauna ve flora 
çeşitliliği ve bolluğunda, şekil-biçim özelliklerinde kayıtlıdır. Denizel inorganik 
malzemeler bu bilgileri, karasal kökenli incee tanecikler ve kil mineralojisinde 
saklarlar. Karasal malzemelerden buzul çökelleri ve buzul aşındırma yapıları, 
buzulönü yapılar, deniz seviyesi değişimlerine bağlı kıyı şekilleri, rüzgarla 
taşınmış kırıntılı malzeme ve kumullar, gölsel çökeller ve aşınma yapıları, kalıntı 
toprak yapıları, mağara damlataşları, geçmiş iklimsel koşulların kayırtlarını tutan 
arşivlerdir. 

Benzer şekilde, genişlik, yoğunluk ve izotop bileşimleriyle ağaç halkaları; türleri, 
göreli bollukları ve derişimleri ile polenler; yaş ve dağılımlarıyla bitki fosilleri; 
jeokimyasal bileşimleriyle mercanlar; göllerde, topluluk özellikleri, bollukları ve 
jeokimyasal bileşimleriyle diyatome, ostrakod ve diğer canlılar iklim kayıtlarını 
saklayan biyolojik arşivleri oluştururlar.  

Yukarıda anılan doğal kayıtların geçmiş iklim koşullarına ilişkin olarak 
sağladıkları bilgiler, “daha soğuk, daha yağışlı, daha sıcak” gibi  öznellik içeren 
nitelemeler olabildiği gibi, salt yaş ve salt sıcaklık değerleri gibi tamamen 
sayısal olabilmektedirler. Sayısal değerler veren yöntemlerin en yaygın olarak 
kullanılanı oksijen-18 izotopuna dayanan yöntemlerdir.  

Oksijen-18: Geçmişe ait sıcaklık ölçen termometrenin öyküsü 
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Hidrojenin kararlı izotopu olan döteryumu keşfeden Amerikalı Kimyacı Harold 
Clayton Urey’in (1893-1981), oksijenin bir izotopu olan Okisjen-18’in (ağır 
izotop) sıcaklığa karşı duyarlılığını farketmiş, bu izotopu geçmişteki sıcaklığı 
ölçecek bir termometre olarak kullanabileceği bir yöntem geliştirmiştir. Yöntem 
basit bir ilkeye dayanmaktadır: Suyu oluşturan hidrojen ve oksijen atomlarından 
bir kısmı bu ağır izotoplardan oluşur. Denizleri oluşturan sular da aynı 
yapıdadır. Güneş enerjisi, deniz yüzeyine vurduğunda buharlaşan ilk izotoplar, 
daha az enerjiyle uyarılan hafif izotoplardır. Ağır izotopların sıvı fazdan gaz 
fazına geçmeleri daha zor olduğundan, buharlaşma sonucunda deniz suyu ağır 
izotoplarca zenginleşmektedir.   

Öte yandan denizde bazıları kavkılı olan deniz canlıları yaşamaktadır. Kavkıları 
kalsiyum karbonat (CaCO3) olan canlıların kavkıları da deniz suyundaki 
elementleri içerirler. O halde canlının kavkısında ne oranda ağır oksijen içerdiği, 
canlının yaşadığı dönemin sıcaklık bilgisini verir.  Eğer ağır oksijen bol ise o 
halde canlı, deniz suyunun derişik olduğu (hafif oksijenin az olduğu) bir 
dönemde yaşamış olmalı. Eğer az ise, bu durumda da deniz hafif oksijence 
zenginleşmiş anlamına gelir. Yerkürede madde yoktan varolmaz, vardan da 
yokolmaz olduğuna gore, deniz suyunun derişikleşmesi veya seyrelmesi için 
gereken su kütlesi, kutuplarla denizler arasında gerçekleşmektedir. Denizden 
buharlaşan hafif izotoplu su denize dönmeyip kutuplarda buzullar şeklinde 
depolanmaktadır.. Buzullar eridiğinde de eriyen hafif izotoplu sular yeniden 
denize dönmektedir (Şekil 1). Yaşadıkları dönemin sıcaklığına ilişkin bilgileri bu 
şekilde taşıyan kavkılıların yaşamı sona erdiğinde okyanus tabanına çökelerek 
tortuların arasında saklı kalırlar. Urey, doğanın bu bilgileri arşivlediği yeri 
bulmuştur.   

 

Şekil 1. Kutuplarla denizler arasında büyük su kütle hareketleri ve buna bağlı 
izotop içeriğindeki değişimler 
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İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN DOĞAL NEDENLERİ 

Yeryuvarı iklimi, güneş enerjisi, yer-güneş arasındaki konumsal ilişki, 
yıldızlararası tozlar gibi dış etkenler ve volkanik püskürmeler, dağ oluşumu, 
kıtasal kayma, atmosfer-okyanus arası ısı aktarımı, yüzeyin yansıtma özelliği, 
atmosferin yansıtma özelliği, atmosfer kimyası gibi iç etkenlere bağlı olarak 
gelişmektedir. İklimbilimciler tarafından yapılan çalışmalar, bu etkenler arasında 
dördünün iklim değişimi açısından birincil etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur: 

• Yerin yörüngesel hareketindeki değişimler 
• Atmosferdeki karbondioksit derişimindeki değişimler 
• Volkanik püskürmeler 
• Güneş enerjsindeki değişimler 

Sırp matematikçi Milutin Milankovitch (1879-1958) yerkürenin son 1 milyon yıllık 
hareketlerini farklı enlemler için hesaplamış ve bu hareketlerin iklimsel 
değişikliklerin nedeni olduğunu ileri sürmüştür. Hesaplarına gore, yerin güneş 
sistemindeki hareketleri bir dönemsellellik göstermektedir. Dönemselliği 26 bin 
yıllık olan gündönümü kayması (Şekil 2a); dönemselliği 41 bin yıl olan ekvator 
eğikliği değişimi (Şekil 2b) ve dönemselliği 100 bin yıl olan yörüngede 
dışmerkezlik kayması (daireselleşme) (Şekil 2c) yeryuvarındaki iklim 
değişimlerinin nedeni olarak değerlendirilmektedir. Bu kuram, yerin yörüngesel 
hareketlerine bağlı olarak güneşten gelen enerji miktarında değişimlerin yerin 
iklimini değiştirdiği ilkesine dayanmaktadır. 

Gündönümü kayması, yerin güneşe en yakın olduğu dönem ile en uzak olduğu 
dönemin değişimi ile ilgilidir. Ekseni etrafında dönen yerin topaça benzer bir 
yalpalanma hareketi nedeniyle bu dönemler 26 yıllık dönemselliğe sahiptir. 
Günümüzde güneşe en yakın olunan dönem Ocak ayı, en uzak olunan dönem 
ise Temmuz ayına karşılık gelmektedir. Bu durum 13 bin yıl sonra tam 
terslenecek, bunun sonucunda diğer bütün koşullar aynı kalırsa, kuzey 
yarıkürede mevsimler arası iklimsel farklar çok daha büyük olacaktır: daha 
soğuk kışlar ve daha sıcak yazlar... 
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Şekil 2a. Gündönümü kayması dönemselliği 

 

Yer ekseninin eğikliğinde gerçekleşen değişimler, 41 bin yıllık bir döngüye 
sahiptir. Yerin eksen eğikliği 22.5 ˚ ile 24.5˚ arasında değişmektedir. 
Günümüzde eksen eğikliği 23.5˚ dolayındadır. Eksen eğikliği azaldıkça, düşük 
enlemlerde  mevsimler arası iklimsel farklar da azalmaktadır. Yüksek 
enlemlerde ise kış mevismleri kar yağışlı olur. Daha serin geçen yaz mevsimi, 
kışın düşen karların tamamen erimesini engeller böylece kar birikimi 
gerçekleşir.Bunun sonucunda, eksen eğikliğinin düşük olduğu dönemlerde, 
kutup bölgelerini buzullar kaplar. 

Yörünge elipsleştikçe güneşe en yakın ve en uzak noktaların aldıkları enerji 
mşiktarı arasında fark büyümektedir. Günümüzde yörünge daireselliğe daha 
yakın bir şekle sahip olup yerin güneşe en yakın olduğu nuzaklık ile en uzak 
olduğu nokta arasındaki fark % 3 dolayındadır. Bu fark güneş enerjisinde %7’lik 
bir değişime neden olmaktadır.  Dışmerkez kaymasının (elipslik) en büyük 
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olduğu dönemde en yakın nokta-en uzak nokta arası fark %9 olmakta, bu fark 
atmosfere ulaşan güneş enerjisi  miktarında %20’lik bir farka neden olmaktadır. 

Yapılan modelleme çalışmaları, yukarıda açıklanan üç olayın çakıştığı 
dönemlerin, yerin en şiddetli iklim değişimine tanık olduğu dönemler olduğunu 
göstermektedir.    

 

 

 

Şekil  2b. Yerin eksen eğikliğinin dönemselliği 
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Şekil  2c. Yörünge dışmerkezliğinin dönemselliği 

Atmosferde karbondioksitin, su buharıyla birlikte yeryuvarının iklimini 
düzenleyen çok önemli bir bileşen olduğu belirlenmiştir. Ortalama sıcaklık ile 
karbondioksit derişimi arasındaki ilişki, yeryüzeyinin sıcaklığını, sera etkisi 
yaratan karbondioksit derişimiyle düzenlendiğini göstermektedir. Atmosferde 
karbondioksitin bulunmaması durumunda, günümüzde 15˚C yeryüzeyi ortalama 
sıcaklığı -18˚ C’e kadar düşebilecekti.  

Atmosferde karbondioksit derişimindeki değişimlere etki eden çok değişik 
etkenler arasında volkanik püskürmeler önemli bir yer tutmaktadır. Buzul 
dönemlerinde atmosferin karbondioksit içeriği % 30 daha düşük olmuştur. 
Atmosferdeki karbondioksitin önemli bir kısmının okyanuslarda depolandığı 
bilinmektedir. Okyanusların karbondioksit depolama kapasitesi ise suyun 
sıcaklığı ile yakından ilişkilidir. Su sıcaklığı arttıkça, okyanuslardan atmosfere 
doğru karbondioksit kaçışı gerçekleşir. Bu da ser etkisinin daha da 
şiddetlenmesine neden olur. Soğuk dönemlerde okyanuslar daha fazla 
karbondioksit depolara, böylece atmosferdeki karbondioksit derişimi düşere ve 
sera etkisi azalır. Sonuçta soğuma şiddetlenir.  

Voklanik etkinlikler sırasında önemli oranda karbondioksit salındığı 
bilinmektedir. Volkanik püskürmelere, kısa dönemli iklim değişikliklerine neden 
olan doğal etkenlerdir. Tarihsel dönemlerde gözlenen şiddetli volkanik 
püskürmeleri  izleyen birkaç yıl ortalamadan daha soğuk geçmiştir. Bunun 
nedeni, volkanik gazlar arasında kükürtdioksit gazı ile subuharının  stratosferde 
oluşturduğu katman güneş ışınlarının yeryüzeyine gelmesini engellemesi olarak 
belirtilmektedir. 
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Doğal iklim değişimlerine neden olan bir başka etken, güneş enerjisindeki 
değişimler olarak belirlenmiştir. Yapılan ölçümler, güneş enerjisindeki 
değişimlerin beklenenden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin, 
1980’li yıllarda 18 aylık ölçüm sonucunda , enerji girişinde % 0.1’lik bir 
azalmanın gerçekleştiği görülmüştür. Yapılan modelleme çalışmalarına göre, 
güneç enerjisinde her yüzyılda yüzde 1’lik bir düşüşün, hava sıcaklığında 0.5-
1.0˚ C’lik düşmelere neden olacaktır. Bunun yanı sıra bilimadamları, güneş 
lekeleri ile iklimsel değişimler arasında da bir bağlantı kurabilmişlerdir. Güneş 
lekeleri yoğunlaştıkca i iklimde soğuma olduğu ileri sürülmektedir. 

Yeryuvarında, kıtalar durağan olmayıp hareketlidir. Kıtaların hareketli olması, 
karaların konumlarını, denizden yüksekliğini değiştirdiği gibi, atmosferdeki 
karbondioksit derişiminin de dğişmesine neden olmaktadır. Bu hareketler 
sonucunda yüzey albedosu, yüksek enlemli kara alanları, okyanus akıntı yolları 
gibi iklimle bağlantılı doğa alylarında değişimlere neden olabilmektedir. 

JEOLOJİK DÖNEMLERDE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ 

Jeolojik dönem yerin oluşumundan günümüze kadar geçen dönemi kapsar. 
Bununla birlikte, bu süreç içinde gerçekleşen iklim değişikliklerine ilişkin bilgiler 
daha çok son 1.5 milyon yıla ilişkin olmuştur.  Stratigrafik çalışmalar, jeolojik 
dönemlerde, deniz seviyesinin 600 metreye kadar oynamal ar gösterdiğini ortya 
koymuştur. Günümüzde kutuplarda bulunan buzul kütlesinin tümünün eridiği 
durumda deniz seviyesinin yaklaşık 77 m yükseleceği hesaplanmıştır.  Jeolojik 
dönemlerde deniz seviyesinde, 6 ana dönemde önemli değişimler 
kaydedilmiştir: günümüzden önce (GÖ) 505-480 milyon yıl arası (Erken 
Ordovisiyen) deniz seviyesi günümüzden 300 m yüksek;  190 milyon yıl önce 
(Erken Jura) deniz seviyesi günümüzden 165 m daha düşük; 90-70 milyon yıl 
arası (Geç Kretase) deniz seviyesi günümüzden 350 m yüksek; 30 milyon yıl 
önce (Geç Oligosen), seviye bugünki seviyeden 200 m daha düşük; 13 milyon 
yıl önce (Orta Miyosen) günümüzden 135 m yüksek; 3 milyon yıldan günümüze 
kadar geçen dönemde (Pliyosen-Pleyistosen) günümüzden 120 metre daha 
düşük seviyelere ulaşılmıştır. 

Paleozoyik Dönem Öncesi (GÖ 540 milyon yıl öncesi) 

Günümüzden yaklaşık 540 milyon yıl önce başlayan Paleozoyik dönemi 
öncesinde, yerküreyi etkileyen üç buzullaşma devresi belirlnemiştir. 
Günümüzden 950 milyon yıl önce afrika, Sibirya ve Çin’i kaplayan buzul 
dönemi; 800-720 milyon yıl arasında gerçekleşen ve Kuzey Amerika, Avrupa, 
Sibirya, Çin, Afrika ve Avusturalya’yı etkisi altına alan buzul deönemi; 650-600 
milyon yıl arasında, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya’yı etkisi altına alan 
buzullaşma dönemi, Paleozoyik öncesi en önemli buzullaşma dönemleri olarak 
bilinmektedir. Bu buzullaşma dönemleri, volkanik etkinliğin azaldığı, dolayısıyla 
atmosfere karbondioksit salımının azaldığı, okyanuslarda yaygın karbonat 
çökeliminin gerçekleştiği dönemlere karşılık gelmektedir. Atmosferdeki 
karbondioksit içeriğinin azalmasının yanı sıra, bu dönemde güneş enerjisi 
günümüzdekinden daha düşük düzeyde olmuştur (Emiliani, 1992).  
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Paleozoyik Dönemi (GÖ. 540-245 Milyon yıl) 

Kambriyen’den günümüze kadar küresel ortalama sıcaklık değişimleri Şekil 
3’teki grafikte gösterilmiştir. 

Kambriyen (G.Ö. 540.0-510.0 My) Kambriyen döneminde hüküm süren iklim 
koşulları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Olasılıkla ne çok sıcak ne de 
çok soğuktu. Kutupların buzullarla kaplı olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt 
bulunmamaktadır.  

Ordovisiyen (G.Ö. 510.0-439.0 My) döneminin başlarında yerküreyi ılıman bir 
iklim etkisi altına almıştı. Okyanus kara içine doğru sokulmuş, tropik denizler 
oluşmuştur. Ordovisiyenin daha geç dönemlerinde yerküre soğumaya başlamış, 
güney kutbunun buzulları Afrika ve Güney Amerika’nın önemli bir bölümünü 
kaplamıştır. Bu arada, Kuzey Amerika, Avrupa, Sibirya, ve Gondwana’nın doğu 
kesimleri güneşli ve ılıktı. 

Siluriyen (G.Ö. 439.0-408.5 My) Kuzey amerika-Kuzey Avrupa bölgelerinde 
hüküm süren kurak kuşakta mercan resifleri oluşmuş, güney kutupta ise 
buzullar etkisini yitirmeye başlamıştır.  

Devoniyen (G.Ö. 408.5-362.5 My) döneminin başları, kurak iklimin hüküm 
sürdüğü dönemlerdi. Kuzey Amerikai Sibirya, Çin ve Avusturalya genellikle 
kurak, güney Amerika ve Afrika serin ve nemliydi. Daha sonraki dönemlerde 
Kanada ekvatorla kesişmiş, ekvatoryal orman kuşakları kömür yataklarına 
kaynaklık etmiştir. Buzullar, Amazon havzasının güney kutbuna yakın bölümünü 
kaplamıştır. 

Karbonifer (G.Ö. 362.5-290.0 My) başlarında Pnagea kıtasının kuzeye doğru 
hareketi sonucu iklim kuşakları güneye kaymıştır. Tropikal yağmur ormanları 
Kanada’dan Batı avrupa’ya kadar uzanıyordu. İlerleyen dönemlerde ve dönemin 
sonlarına doğru Pangea kıtasının tropik yağmur ormanlarıyla kaplı  iç kısımları 
çöllerle çevriliydi. Güney kutup buzullarla kaplıydı.  

Permiyen (G.Ö. 290.0-245.0 My) döneminin başlarında buzulların kuzeye doğru 
ilerlemesi sonucu güney yarıkürenin büyük bir kısmı buzullarla kaplıydı.  
Buzularası dönemlerde, ekvatoryal yağmur ormanları ve ılıman kuşak ormanları 
kömür yatakları oluşmasına olanak vermiştir. Daha ileri dönemlerde, Pangea 
kıtasının iç kesimleri çölleşmiş, ekvatoral kuşaktaki yağmur ormanları 
kaybolmuştur. Kuzey kutbu buzullarla kaplı kalmış, ancak Güney kutbu buzulları 
yokolmuştur. Güney Çin, ekvatorda yeraldığından yağmur ormanlarıyla kaplıydı. 

Mesozoyik Dönemi (GÖ. 245-65 Milyon yıl) 

Triyas (G.Ö.245.0-208.0 My) dönemi genellikle sıcak ve kuraktı. Pangea’nın iç 
kesimleri kuraktı. Sıcak iklim koşulları kutuplarda kış aylarında dahi 
görülebiliyordu. Permiyen-Tiyas geçişi ani bir ısınma ile büyük bir yokoluşa 
neden olmuştur. Bu dönemde, yeryüzünde yaşayan canlıların % 99’unun 
yokolduğu bilinmektedir. 
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Şekil  3. Paleozoyik’ten günümüze kadar ortala küresel sıcaklık değişimi 

Jura’nın ( G.Ö. 208.0-145.6 My) erken-orta dönemlerinde kurak ve sıcak bir 
iklim hakim olmuştur. Bügünkü Amazon ve Kongo ormanlarının yerinde çöller 
bulunuyordu. Daha geç dönemlerinde ise Jura, Pangea’nın parçalanması 
sonucunda daha soğuk bir iklim yaşamaya başlamıştır. Pangea’nın orta kesimi 
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daha az kurak olmuş, ormanlarla kaplı kutuplarda mevsimsel kar yağışları 
gerçekleşmiştir. 

Kretase ‘nin (G.Ö. 145.6-65.0 My) ilk dönemlerinde serin bir iklim hakimdi. 
Kışlar kar yağışlı, kutup bölgeleri soğuk iklim ormanları ile kaplıydı. Geç 
dönemlerinde ise, iklim dgünümüz ikliminden daha sıcak hale gelmiş, ktutplarda 
hiç buzul kalmamıştır. Mevsim değişimleri nedeniyle dinozorlar ılıman bölgelerle 
soğuk bölgeler arasında göç ediyorlardı. 

 

Senozoyik Dönemi (GÖ. 65 Milyon yıl-Günümüz) 

Plaeosen (G.Ö. 65.0-56.5 My) dönemi, günümüz ikliminden çok daha sıcaktı. 
Grönland ve Patagonya’da palmiye ağaçları yetişiyordu. Avusturalya’nın 
güneyindeki bataklıklar 65 derece güney enleminde yeralıyordu. 

Eosenin (G.Ö. 56.5-35.4 My) erken dönemlerinde  Kuzey kutbuna yakın 
bölgelerdeki bataklıklarda timsahlar yaşıyor, Alaska’nın güneyinde palmiye 
ağaçları yetişiyordu. Orta Avrasya’nın büyük bir bölümü nemli ve ılımandı. 
Eosenin daha geç dönemlerinde, Güney Kutbuna buzullar büyümeye 
başlamıştı. Bununla birlikte, iklim günümüz işkliminden daha sıcaktı. Hindistan 
yağmur ormanlarıyla kaplıydı. Ilıman iklim ormanları Avusturalya’nın önemli bir 
kısmını kaplıyordu. 

Oligosen (G.Ö. 35.4-23.3 My) dönemi süresince güney kutbu buzullarla kaplı 
iken kuzey kutbunda buzul bulunmuyordu. Avrasya’nın kuzeyi ve Kuzey 
Amerika ılıman ormanlarla kaplıydı. 

Miyosen döneminde ( G.Ö. 23.3-5.2 My) iklim daha sıcak olmasın karşın 
bügünkü iklime benzer özellikler taşımaktaydı. Kutuplardan Ekvatora, kolaylıkla 
ayrıdedilebilen iklim kuşakları oluşmuştu. Öte yandan, bu dönemde, İngiltere ve 
Kuzey Avrupa’da palmiye ağaçları ve timsahlar yaşamıştır. Avusturalya ise 
günümüzdekinden daha az kurak bir iklimin etkisindeydi. 

Kambriyen ile Miyosen arası dönemde iklim koşullarına ilişkin ve C. R. Scotese 
tarafından hazırlanan PALEOMAP sitesinden alınan bilgiler geniş aralıkta 
ortalama değerler vermektedir. Bununla birlikte, iklim koşulları, daha kısa 
dönemlerdeki değişimler açısından ele alındığında, dalgalanmaların daha sık 
meydana geldiği görülmektedir.  

Örneğin son 65 milyon yıllık dönem daha yakından incelendiğinde sürekli bir 
soğuma görülmesine karşın, gerek hava sıcaklığında gerekse deniz seviyesinde 
çok sayıda dalgalanmaların da gerçekleştiği anlaşılmaktadır (Şekil 4 ve Şekil 5).   

 

Neojen Dönemi (GÖ. 23.3-1.64 Milyon yıl) 

Günümüzden 23.3 milyon yıl ile 1.6 milyon yıl arası dönem Neojen dönemi 
olarak adlandırılmaktadır. Neojen 23.3 milyon yıl ile 5.2 milyon yıl arasında 
süren Miyosen ile 5.2 milyon yıl ile 1.6 milyon arasında süren Pliyosen 
dönemlerini kapsamaktadır. Miyosen döneminde tektonik hareketlerle birlikte 
iklim değişiklikleri, Akdenizin seviyesinde önemli dalgalanmalara neden 
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olmuştur. Avrupa’da Rhone vadisi kanalıyla İsviçre içlerine kadar ilerleyen 
Akdeniz, iç bölgelerdeki havzalarla bağlantı kurmuştur. Miyosen sonlarına dek 
Akdeniz, Ispanya’nın güneyindeki boğaz kanalıyla Atlantik okyanusu ile 
bağlantılı kalmıştır. Bu bağlantı, günümüzden 6.2 milyon yıl önce kesilmiştir. 
Ancak, kesinti sürekli olmamış, ara ara bağlantı yeniden kurulmuştur. Atlantik 
okyanusu ile bağlantının kesilmesi sonucunda, Akdeniz’de kurumalar 
yaşanmıştır. Akdeniz havzasına gelen su miktarının buharlaşma ile kaybolan su 
miktarından daha küçük olması, Akdeniz’de kurumalara ve bu arada tuz 
birikimleri ile sonuçlanmıştır.  
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Şekil 4. Son 65 milyon yıllık dönemdeokisjen-18 kayıtları ve deniz seviyesi 
değişimleri 

Miyosen’in son dönemlerinde (Messiniyen), Akdeniz, birbirleri ile bağlantısız 
derin çukurluklar dışında suyu olmayan bir havzaya dönüşmüştür. Bu olay, 
Messiniyen krizi olarak bilinmektedir. Akdeniz’de yapılan derin sondajlarda 
kesilen tuz katmanlarının kalınlıkları yer yer 2-3 km’ye varmaktadır. Buna 
dayanılarak, Akdeniz’in yaklaşık olarak her 100 bin yılda bir Atlantik 
okyanusuyla bağlantısının kesildiği ve her döngüde 100-200 m tuz çökelimi 
oluştuğu ileri sürülmektedir (Emiliani, 1992). Tuz çökelimi, günümüzden 6.2 
milyon yıl ile 5.2 milyon yıl arasında 1 milyon yıl sürmüş olmalıdır. Tuz 
çökeliminin sona ermesi, 5.2 milyon yıl önce Akdeniz ile Atlantik okyanusu 
arasında Cebelitarık boğazı olarak bilinen yeni bir bağlantı kanalının açılması 
olmuştur. Bu açılma, Pliyosen olarak adlandırılan ve 5.2 milyon yıl ile 1.64 
milyon yıl arasında süren dönemin başlangıcının göstergesidir.  
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Şekil 5. Son 65 milyon yıllık dönemde deniz suyu yüzeyi sıcaklık değişimi 

 

Jeolojik göstergelere göre, Neojen döneminde Kuzey Amerika ile Güney 
Amerika arasındaki su yolunun açık olduğu dönemlerde, sıcak okyanus 
akıntılarının Kuzey Amerika kıyılarını yalayarak kuzeye doğru hareket etmiş ve 
kutup bölgesini ılıtmıştır. Bu su yolununkapanması ile kuzey denizi soğumuş, 
buzul birikimleri başlamıştır. Kuzey Denizi’nde yapılan derin sondajlardan alınan 
bilgilere göre, buzullaşma 3 milyon yıl önce başlamış ve Grönland aynı 
dönemlerde buzullarla kaplanmıştır. Hemen ardından, Pliyosen döneminin son 
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evrelerinde Kanada ve İskandinavya da buzullarla kaplanmıştır. İklimdeki bu 
değişim, “büyük buzul çağ”ı olarak da bilinen Kuvaterner’in habercisi olmuştur. 

 

Kuvaterner Dönemi (GÖ. 1.64 Milyon yıl-Günümüz) 

Kuvaterner (G.Ö. 1.64 My-Günümüz), iki ana döneme ayrılır: Pleyistosen (GÖ 
1.64 My-12 bin yıl) ve Holosen (G.Ö. 12 bin yıl-günümüz). Kuvaterner, kuzey 
yarıkürede yaygın bir buzlullaşma çağları ile bilinir. Hemen hemen her 100 bin 
yılda bir buzullar Kuzey kutbundan New York, Londra, Berlin, Moskova’ya kadar 
ilerlemiştir. Okyanuslardan buharlaşan suların buzullarda depolanması 
sonucunda deniz seviyesinde önemli düşüşler meydana gelmiştir. Buzul 
çağlarının en şiddetli dönemlerinde deniz seviyesi bugünkünden 120 m daha 
düşük seviyelerde olmuştur. İki Amerika kıtası arasındaki suyolunun 3 milyon yıl 
önce kapanması, kuzey yarıkürede bu yaygın buzullaşma olayını başlatmıştır. 
İlk buzullaşma 2.36 Milyon yıl önce başlamıştır. Bu ilk buzullaşmadan sonra ise 
buzul-buzularası dönemler, yerin güneş sistemindeki hareketleri tarafından 
denetlenmiştir.  

Günümüzden 750 bin yıldan bugüne iklim değişiklikleri, derin deniz çökellerinde 
bulunan kalsiyumkarbonatlı kavkılarda yapılan oksijen-18 analizleri ve 
yaşlandırma ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, Şekil...’de gösterilmiştir.  
Buna gore son 750 bin yıllık dönemde  10 kez buzullaşma ve buzularası dönem 
yaşandığı görülmektedir. Belirli bir dönemsellik içeren bu değişimlerin 
Milankovic dönemlerine karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Buzul dönemlerinde 
deniz suyu kutuplara çekildiğinden deniz seviyesi yaklaşık 120 m düşmüş, 
buzularası ılıman dönemlerde buzullar eriyerek deniz seviyesi yeniden 
yükselmiştir (Şekil 6).  

 

 

Şekil 6. Derin deniz çökellerindeki kavkılardan elde edilen O-18 izotop içeriği 
değişimleri (Emiliani, 1977).  

Şekildeki grafikten de görüldüğü gibi, bir buzul döneminin oluşabilmesi 50-100 
bin yıl alırken buzulların erimesi ve buzularası döneme geçiş 10 bin yıl gibi kısa 
bir sürede gerçekleşebilmektedir. 20 bin yıl önce en şiddetli dönemi gerçekleşen 
son buzul çağının çok hzılı bir şekilde sona erdiği bilinmektedir (Şekil 7).  

Son 20 bin yıllık döneme ait sıcaklık değişimleri benzer dalgalanmaları 
göstermektedir (Şekil 8).  Sürekli ısınma sırasında gözlenen soğumalar, körfez 
akıntılarının durması ve volkanik etkinliklere bağlanmaktadır. Aynı dönemde 
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meydana gelen deniz seviyesi değişimleri ise Şekil 9’da gösterilmiştir. Yaklaşık 
12 bin yıl önce buzulların yaklaşık %50’si eriyerek yeniden okyanuslara 
dönmüş, deniz seviyesi -60 m’ye yükselmiştir. 

 

Şekil 7.  Son 30 bin yıllık sıcaklık kaydı. Atlantik okyanusu ekvator bölgesinden 
alınan karotlardaki foraminifer kavkılarında izotopolar kullanılarak elde 

edilmiştir (Emiliani, 1995: Emiliani, 1992). 

 

Şekil 8. Son 18 bin yılda  gözlenen sıcaklık değişimi (Emiliani, 1992). 

 

İzotop kayıtları, ana dalgalanmaların yanı sıra iklimde küçük dalgalanmaların da 
meydana geldiğini göstermketdir. Küçük dalgalanmaların göstergesi olan ara 
pikler, genellikle 5000 yıllık sürelere sahiptir. Bu durum,iklimin duraylı 
olmadığının bir göstergesi olarak değerlendirilmketedir. Bugünküne benzer 
buzularası dönemler 5000 yıl kadar sürmektedirler. Emiliani (1992)’e göre, bu 
bilgi günümüz açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü, dünya bugünkü 
ılıman koşulları yaklaşık 5000 yıldır yaşamaktadır. Dolayısıyla, doğal süreçler 
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işleseydi bir değişim (soğuma) yakın olmalıdır. Belki de onaltıncı ve onsekizinci 
yüzyıllar arasında özellikle Avrupa’da etkisini duyuran  ve Küçük Buzul Çağı 
olarak bilinen soğuk dönem bu gelen buzul çağın habercisiydi (Şekil 8).  

 

Şekil 9. Son buzul çağından bu yana deniz seviyesindeki yükselme (Emiliani, 
1992) 

 

Oysa günümüzde gündem soğuma değiş “küresel ısınma”. Yerkürenin, soğuma 
yerine hızlı bir şekilde ısınma eğiliminde olduğu görülüyor. Şekil 10’da son 
yüzyıldan bu yana kaydedilmiş sıcaklık ve deniz seviyesi değişimleri 
görülmektedir. 1880 yılından bu yana, yerkürenin yaklaşık 0.6 derece ısındığı 
ve deniz seviyesinin yaklaşık olarak 8 cm yükseldiği göürlmektedir. Bu 
değişimin doğal olup olmadığı konusunda yapılan çalışmalar, ısınmanın asıl 
nedeninin insan kaynaklı sera gazları olduğunu ortaya koymuştur (IPCC, 2007).  

 

  

 a          b 

Şekil 10. 1880-1980 yılları arası a) sıcaklık farkları ve b) deniz seviyesi değişimi  
(Hansen and Lebedeff, 1988: Emiliani, 1992).  
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SONSÖZ 

Doğa, insanın geleceğini kestirebilmesi, dolayısıyla güvence altına alabilmesi 
için gereken tüm bilgileri büyük bir duyarlıkla kaydetmekte, arşivlerinde 
saklamaktadır. İnsanoğluna düşen, doğanın dilini öğrenerek, arşivleri bulmak ve 
okumaktır. Bu ise ancak bilimsel yöntemle gerçekleşebilir. Bilimsel bilgi üretimi 
için gereken bilimsel düşünme mantığı bir keyfiyet değil bir zorunluluktur. 
Doğanın bizim için kaydedip hazırlamış olduğu iklim bilgilerinin en önemlisini 
1948 yılında keşfedip okuyabilen H. Urey, 1950’lierin başında iklim geçmiş 
dönemlerde iklimsel koşulların nasıl olduğu; değişikliklerin varsa düzeni ve bu 
düzeni denetleyen süreçlerin araştırılması yolunda büyük bütçeli, uzun süren, 
yorucu araştırma programlarının başlatılmasına öncülük etmiştir. Bu bilimsel 
bilgi ile yakından ilgilenen kara-verici/politika üreticiler, bu araştırmaya 
ödeneklerle destek olmuş ve sonuçlarını almışlardır. Amerika Birleşik Devletleri, 
bu tür araştırmalarla, doğal süreçler bozulmadan, dünyanın hangi bölgesinde 
gelecekte ne tür iklim değişikliklerinin olacağı konusundaki bilgilere 1970’li 
yıllarda sahip oldu. Doğal süreçler insan kaynaklı etkilerle bozulmasaydı 
soğuma gerçekleşecek, kuzey iklim kuşakları güneye doğru kayacaktı. Kuzey 
Avrupa’nın böyle bir coğrafya’da yaşamsal sorunları olacaktı. Bugün ise insan 
kaynaklı küresel ısınma tartışılmaktadır. Aslında bu etkiye “insan kaynaklı” 
demek ne kadar doğru? Etki, genele kıyasla küçük bir topluluk, gelişmiş ülke 
insanı tarafından yaratıldığına göre... İnsanların geneli gelişmemiş ülkelerde 
yaşadığına ve bu etkiyi yaratacak yaşam biçimine sahip olmadığına göre.... 

Günümüzde gözlenen iklim değişikliklerinin kaynakları üzerindeki tartışmalar 
süredursun, iklimin insan yaşamını gelecekte nasıl etkileyeceği konusunda 
araştırmaların geciktirilmeden tamamlanması gerekmektedir. Türkiye 
coğrafyasında iklim değişikliklerinin başta gıda güvenliği olmak üzere, su 
kaynaklarından başlayarak doğal kaynakların hangi yönde ve hangi şiddette 
etkileneceğinin, genel bilgilerle değil, her alan sistem için özel bilgiler üreterek 
araştırılması, gelecek olan sorunun kriz boyutuna ulaşmadan atlatılması için bir 
önkoşuldur. Bu nedenle, ülke politikalarının, öznel yargılar ve inançlar yerine 
bilimsel bilgiye dayandırılması gerekmektedir. Kara-verici mekanizmanın 
gecikmeden bu konuda bütün güçlerini hareket geçirmesi gerekmektedir. 
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Özet 
Günümüzde tüm Dünya’da şehirleşme hareketleri, kırsal kesimden olan göçler 
ile birlikte hızlanmakta, nüfus yoğunluğunun aşırı bir şekilde artması ve değişen 
yaşam standartları sonucu da daha çok sanayi üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bunların sonucunda da artan şehirleşme, özellikle sanayi ve yerleşim 
bölgelerinden çıkan sera gazları ile çevre ve atmosferin büyük miktarda 
kirlenmekte ve küresel ölçekte havanın ısınma eğilimi de giderek artmaktadır. 
Böylece, canlı küreden (biyosferden) yukarı atmosfere (stratosfere) kadar olan 
kısım başta olmak üzere, günümüzde dünya atmosferinin kirlenmesi giderek 
artmaktadır. Bütün bunlar, doğayı tahrip ederek kentlerin iklimini değiştirmek ile 
birlikte su, kara ve havadaki yaşamı tümüyle tehdit eden çevre problemlerini de 
beraberinde getirmektedir. 

Böylece son yıllarda sadece tropiklerde fırtınaların sayısı ve şiddetinde 
artış yok; Türkiye gibi tropiklerin dışındaki ülkelerde de şiddetlenen gök 
gürültülü sağanak yağışlardan dolayı, şehirlerdeki ani sellerin sayısı ve 
şiddetinde de artışlar var. Artık deprem, sel vb. tehlikeler, hızla artan çarpık 
yerleşim bölgelerinde daha fazla afete dönüşebiliyor. 

Bu nedenle, İklim ve İklim Sistemi, Tarihsel İklim Değişimleri, Sera 
Gazları, Atmosferin Sera Etkisi, Günümüzde İklimde Gözlenen Değişimler, 
Tahmin ve Beklentiler gibi konular ele alınacaktır. Böylece iklimin temel 
kavramları tanıtılmış olacak, mevcut tehlikenin nedenleri ile birlikte şu anki ve 
gelecekteki boyutları hakkında bir bakış acısı kazandırılacaktır. 
 
Anahtar sözcükler: Hava, İklim, İklim Değişimi, Türkiye, İklim Değişiminin 
Etkileri. 

 

Climate Change From today to year 2100 
Summary 

Rising global temperatures will bring changes in weather patterns, rising sea 
levels and increased frequency and intensity of extreme weather events. 
Climate change impacts will range from affecting agriculture- further 
endangering food security-, sea-level rise and the accelerated erosion of 
coastal zones, increasing intensity of natural disasters, species extinction and 
the spread of vector-borne diseases. Climate change is therefore the greatest 
environmental challenge facing the world today. The effects will be felt here in 
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the Turkey and internationally there may be severe problems for people in 
regions that are particularly vulnerable to change. 

The recent Fourth Assessment Report (AR4) of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) leaves us in no doubt that human activity is 
the primary driver of the observed changes in climate. The main human 
influence on global climate is emissions of the key greenhouse gases. The 
concentrations of these gases in the atmosphere have now reached levels 
unprecedented for tens of thousands of years. 

For Turkey, climate change means hotter, drier summers (more 
droughts, heat waves, wild fires, etc.), milder and drier winters, higher sea 
levels and an increased flood risk to coastal areas. Across the globe, there will 
be more intense heat waves, droughts and more flooding. There may be severe 
problems for regions where people are particularly vulnerable to changes in the 
weather. Food shortages and the spread of disease are commonly predicted. 
The social, environmental and economic costs of climate change could be 
huge. 

There are also enormous opportunities if we are willing to take action. 
Government, business and individuals all have a part to play, and all of us can 
benefit from rising to the challenge of climate change. This paper briefly 
explains what climate change means for the world and Turkey and what we 
should do about it. 
 
Key Words: Climate, Climatic Change, Turkey, Impacts of Climate Change. 
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1. Giriş 
 
İnsanlığın son yüz yıl içinde karada ve suda yaptığı ve hala yapmakta olduğu 
tahribatın bir sonucu olarak toprak ve su ile birlikte havanın da bileşimi önemli 
ölçüde bozuldu.  Artık hızla artan sanayi ve yerleşim bölgelerinden çıkan sera 
gazları ile çevre ve atmosferin büyük miktarda kirlenmekte ve küresel ölçekte 
havanın ısınma eğilimi de giderek artmaktadır.  Sonuç olarak, artık insan iklimi, 
iklim de insanı büyük ölçüde etkiliyor.  Bunun neticesinde 3. bin yılda insanlık 
küresel iklim değişimi problemiyle karşı karşıyadır.  
 
Dünyanın iklim sistemi, atmosfer ve okyanusların doğal güçleri ile rüzgâr, 
yağmur ve sıcaklık dağılımını kontrol eder. Bu dinamik sistem, bir buzul 
çağından diğerine doğru sürekli değişmektedir. Geçen 3 milyon yıl içinde, 
iklimdeki doğal değişimleri ve ekolojik sistemlerin kendilerini bu değişimlere 
nasıl ayak uydurduğunu, jeolojik bulgulardan kabaca görmek mümkündür. 
Buzul çağlarda bitki örtüsü güneye, iki buzul çağın arasında da kuzeye doğru 
gelişmiştir. İnsan ve hayvanların sayısında da bu bitki örtüsündeki değişim 
sürekli olarak yansımıştır. 
 
Buna rağmen, 1980’li yıllardan önce iklim değişimi konusunun önemi, 
kamuoyunda az iken akademik camiada büyüktü. En büyük problem “Buzul 
çağına ne yol açtı?” sorusuna yanıt vermekti. Aslında 19. ve 20. yüzyılların 
başlarındaki bir düşünceye göre iklim değişimleri geçmişe ait bir olaydı ve 
sadece çok uzun jeolojik zamanlarda meydana geldiğine inanılıyordu. Sonuçta, 
bilim insanları özellikle geçen 10 veya 20 yılda, iklimin tüm zamanlar boyunca 
değişerek bugünkü haline geldiği fikrinde birleşti. Ancak, son zamanlarda 
hükümetler de, dünya iklimi üzerindeki olası değişikliklerle ilgilenir hale geldi. 
 
Yaklaşık olarak son 150 yıldır gittikçe artan ve aşırı miktarda tüketilen petrol, 
kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtları ve arazi örtüsündeki değişimler nedeniyle, 
büyük miktarda zararlı gaz ve parçacıklar atmosfere salınmaktadır (Şekil 1). 
Bunların sonu olarak, atmosferdeki CO2 ozon (O3)'ü seyrelten kloroflorokarbon 
(CFC) gazları ve karbondioksit (CO2), metan (CH4) ile diazot monoksit (N2O) gibi 
sera gazlarının miktarlarında önemli artışlar olmuştur. Bu artışlardan dolayı 
atmosferde kuvvetlenen sera işlemi de beraberinde günümüzdeki küresel iklim 
değişimi ve küresel ısınma problemini ortaya çıkartmıştır. 
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Şekil 1. IPCC’ye göre günümüzden 440,000 öncesi gözlenen ve 100 yıl sonrası 
ulaşılması beklenen atmosferik karbondioksit seviyesinin karşılaştırılması 
(IPCC, 2001).  
 
 
Böylece, yeryüzünde 19. yüzyılın ortalarından günümüze kadar olan süre içinde 
küresel ortalama hava sıcaklığı 0,3 – 0,6oC artmıştır. 1860 yılından 1996 yılına 
kadar kaydedilen en sıcak dört yıl ise 1990 yılından sonra olup, en sıcaktan 
itibaren sırasıyla 1995, 1990, 1991 ve 1994 yıllarıdır. Böylece 1990’lı yıllar en 
sıcak 10 yıldır ve 1998 de 1961–90 ortalamasından 0,57°C daha sıcak 
olmuştur. Araştırmalara göre, gelecek 40 yıl içindeki her 10 yılda 0,1°C'den daha 
fazla miktarda küresel ısınmanın kuvvetlenerek devam edeceği tahmin 
edilmektedir (Şekil 2). 
 
Diğer bir deyişle, sanayi devrimi dünyanın ortalama hava sıcaklığı 15°C idi. Yani 
yaşama uygun hava sıcaklığını atmosferin sera etkisine borçluyuz. Atmosferin 
sera etkisi olmasaydı dünyada ortalama hava sıcaklığı -18°C olacaktı. Yani, 
atmosferin sera etkisi hava sıcaklığını 33°C arttırmıştır. Sanayi devriminden sonra 
atmosfere salınan sera gazları nedeniyle de dünyanın ortalama hava sıcaklığı 
15,6°C ye yükselmiştir.  
 
Yani Dünyada bugün ortalama 15°C hava sıcaklığına göre bildiğimiz bir şekildeki 
yaşam artık değişmek zorundadır. Şimdi temel problemimiz, insan etkinlikleri 
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nedeniyle atmosferin güneş enerjisini yutması ve yayınlaması şeklinin 
değiştirmiş olmasıdır. Bunun potansiyel tehlikeleri sadece havayı ısıtarak bizi 
terletmesi vb. problemler değildir. Örneğin; yükselen deniz su seviyesi azalan 
toprak neminin çok daha sosyo-ekonomik etkileri olabilecektir. Aslında insanlar 
hızlı bir iklim değişimine kendini uydurabilir ve ondan korunabilir, fakat bitkiler ve 
hayvanlar bu değişimlere ayak uyduramadığı için insanların besin zincirini de 
oluşturan tüm ekolojik sistem tehlikededir. 
 

 
 
Şekil 2. IPCC’ye göre değişik senaryolar sonucu 2100 yılında olması beklenen 
sıcaklık artımları (IPCC, 1995). 
 
 
Özetle, fosil yakıtları ve tarımsal atıkların yakılmasıyla beraber büyük miktarda 
aeresollar ve parçacıklar atmosfere salınıyor. Tarımsal faaliyetler için açılan 
alanlar, orman alanlarının yok edilmesi, ormansızlaşma ve çölleşmeyle beraber 
gelen problemler, uçakların neden olduğu kimyasallar ve diğer etkenler ile 
iklimleri değiştiriyoruz. Kuzeyin zengin ülkeleri yüksek endüstriyel karbon 
üretimleri ile Güneyin fakir ülkeleri ise daha çok kötü arazi kullanımı ile bu 
probleme katkıda bulunuyor. 
 
Sonuç olarak, yer örtüsünü değiştirerek ve çok büyük miktarlarda fosil yakıtını 
yakarak iklimi hızla değiştiriyoruz. Diazot monoksitler, karbondioksit, metan ve 
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halokarbonlar, klora flora karbonlar belli başlı sera gazlarıdır. Bunlarda en 
büyük miktarı da karbondioksit oluşturmaktadır. Karbondioksitin kaynağı petrol, 
kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlarıdır. Metan ise, pirinç ekimi vb. gibi bazı 
tarımsal faktörler, hidroelektrik barajlar, bataklıklar ve çöplüklerden gelir. Bunlar 
da sürekli olarak şekilde atmosferin sera etkisin kuvvetlendiriyor ve dünyayı 
ısındırıyor. 
 
Bu nedenle, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde “iklim 
değişimi” sadece atmosferin kimyasal bileşenini değiştiren (doğal değil, sadece) 
insani nedenlerden dolayı iklimde görülen değişimlere atıfta bulunur. “Küresel 
ısınma” atmosferde artan sera gazlarının potansiyel etkilerinden sadece birini 
ifade eden bir terimdir. Diğer bir deyişle, şu anki küresel ısınma da yapay iklim 
değişiminin en belirgin semptomlarından biri “ısınmadır”. 
 
Yaklaşık olarak son 150 yıldır gittikçe artan ve aşırı miktarda tüketilen petrol, 
kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtları ve arazi örtüsündeki değişimler nedeniyle, 
büyük miktarda zararlı gaz ve parçacıklar atmosfere salınmaktadır. Bunların sonu 
olarak, atmosferdeki CO2 ozon (O3)'ü seyrelten kloroflorokarbon (CFC) gazları ve 
karbondioksit (CO2), metan (CH4) ile diazot monoksit (N2O) gibi sera gazlarının 
miktarlarında önemli artışlar olmuştur. Bu artışlardan dolayı atmosferde 
kuvvetlenen sera işlemi de beraberinde günümüzdeki küresel iklim değişimi ve 
küresel ısınma problemini ortaya çıkartmıştır. 
 
Diğer bir deyişle günümüzde tüm Dünya’da şehirleşme hareketleri, kırsal 
kesimden olan göçler ile birlikte hızlanmakta, nüfus yoğunluğunun aşırı bir 
şekilde artması ve değişen yaşam standartları sonucu da daha çok sanayi 
üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların sonucunda da artan şehirleşme, 
özellikle sanayi ve yerleşim bölgelerinden çıkan sera gazları ile çevre ve 
atmosferin büyük miktarda kirlenmekte ve küresel ölçekte havanın ısınma 
eğilimi de giderek artmaktadır. Böylece, canlı küreden (biyosferden) yukarı 
atmosfere (stratosfere) kadar olan kısım başta olmak üzere, günümüzde dünya 
atmosferinin kirlenmesi giderek artmaktadır. Bütün bunlar, doğayı tahrip ederek 
kentlerin iklimini değiştirmek ile birlikte su, kara ve havadaki yaşamı tümüyle 
tehdit eden çevre problemlerini de beraberinde getirmektedir (Kadıoğlu, 2001). 
 
2. Küresel iklim değişiminin işaretleri 
 
Halk arasında, iklim değişikliklerinin daha belirginleşmesi ile mevsimlerin 
sürelerinde bir değişiklik olup olmadığı ve hatta “mevsimler kaydı mı?” gibi 
sorular daha çok gündeme gelmektedir. Diğer bir deyişle, meteorolojinin çok 
farklı konuları olan iklim ve hava şartları ülkemizde birbirine çok 
karıştırılmaktadır.  
 
Hava şartları ile iklim arasındaki farkı kısaca şöyle ifade edebiliriz: Hava şartları, 
belirli bir zaman ve kısa bir dönemde gözlenen hava olaylarıdır; fakat iklim, 
hava şartlarının uzun bir dönem boyunca ki ortalamaları veya eğilimleridir. Uzun 
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yıllar boyunca bir yerin iklimini belirleyen bu hava durumları içinde birçok aşırı 
sıcaklıklar, soğuk hava dalgaları, kuraklıklar, seller ve fırtınalar da vardır.  
 
Son yıllarda küresel iklim değişiminden dolayı hava ve iklim parametrelerinde 
gözlenen değişimler şunlardır: 
• Buharlaşma ve yağmur miktarı artıyor; 
• Yağmurun büyük kısmı sağanak şeklinde oluyor; 
• Tundralar eriyor; 
• Mercanlar beyazlıyor; 
• Buzullar geriliyor; 
• Denizlerdeki buzullar küçülüyor; 
• Deniz su seviyesi yükseliyor; 
• Orman yangınları artıyor; 
• Fırtına & sel hasarları artıyor. 
 
Ayrıca hava şartlarının günlük hayatta kullandığımız astronomik mevsimlere 
uyması beklenmektedir. Hâlbuki günlük hayatta kullandığımız astronomik 
mevsimler belirlenirken ne hava şartları ne de iklim özellikleri göz önüne 
alınmıştır. Bu nedenle de, örneğin, resmen yaz mevsiminin (21 Haziran’da) 
başlamasından günler sonra havaların hala yeterince ısınmadığı sık sık 
gözlenebilmektedir. Genellikle bu gibi durumlarda kamuoyunda mevsimlerin 
değil de "Bu yaz 13 gün gecikti" şeklinde hava şartlarının “yanlışlığı” veya 
“mevsimlerin kaydığı” üzerinde durulmakta ya da iklimin değiştiği şeklinde 
spekülasyonlar yapılmaktadır. Hâlbuki hava şartları astronomik mevsimlere 
uymak zorunda değildir, çünkü bu havanın doğasına aykırıdır (hava, “havai” bir 
şeydir!). 
 
Özetle söylemek gerekirse; 
• Hava ve iklim şartları aynı şeyler değildir. 
• Hava şartları mevsimlere uymak zorunda değildir. 
• Meteoroloji de rekor kırar. 
• “Normal hava” diye bir şey yoktur. 
 
Bununla birlikte günümüzde değişen mevsimlerin bazı işaretleri şunlardır: 
• Şimdi ABD’ye ilkbahar üç hafta daha erken geliyor. 
• İngiltere’de 20 kuş türü, daha önceki yıllara göre yuvalarını dokuz gün önce 

yapmaya başladı. 
• İngiltere’nin güneyinde Marsham ailesi 1736’dan beri ilkbaharın işaretlerini 

kayıt etmektedir. Bu kayıtlara göre meşe ağacının yaprak açmasında en 
erken davrandığı yıllar 1990’larda oldu. 

• Sıcakların artması ile ağaçlar ve sincap vb küçük hayvanlar Kanada’da 
kuzeye doğru göç ediyor. 

• İngiltere’de gecen 30 yılın her 10 yılında sonbaharın 2 gün geciktiği 
görülmüştür. İlkbaharın ilerlemesi ise her on yılda 6 gün olmuştur.  
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Genel ve bilimsel olarak küresel iklim değişimine işaret olarak şunları kabul 
ederiz: 
� Buzulların eriyerek, kutuplara doğru çekilmesi ile birlikte yüksek dağların 

tepelerindeki buzulların ve kar örtüsünün azalması. 
� Deniz su seviyelerinin yükselmesi. 
� Sıcak havayı ve suyu seven tropikal bitki ve balıkların kutuplara doğru 

yayılması. Artan iklim göçmenleri ve mülteci problemleri.  
� Havadaki kirleticilere karşı hassas olan narin kuş türlerinin azalması. 
� Ağaçlardaki yaş halkalarının daha hızlı bir büyüme göstermesi. 
� Son 1400 yılın dünyanın en sıcak yılları olarak kabul edilen 1990'lı yılların 

ardı sıra gelmesi. 
 
Kamuoyunda küresel iklim değişimi daha çok ısınma ile bilinmekte ve küresel 
ısınma şeklinde adlandırılmaktadır. Çünkü aşağıda sıralandığı bir şekilde son 
1400 yılı en sıcak yazları ile dünyanın ortalama hava sıcaklığı son yıllarda 
yükseliyor: 
• Son 140 yılda (aletsel kayıtlara göre) artış 0,7±0,2°C oldu; 
• 1860 yılından beri görülen en sıcak 20 yılın 19'u 1980'den sonra gerçekleşti. 

1860 yılından beri görülen en sıcak 20 yılın 11'i ise 1990'dan sonra 
gerçekleşti;  

• 1998 yılı aletsel kayıtlara göre en sıcak yıl ve ağaç halkası, buz örneklerine 
göre son 1,000 yılın en sıcak yılı; 2002 ise ikinci en sıcak yılıdır; 

• Son 50 yıl, buzul kayıtlarına göre son 6,000 yılda gözlenen en sıcak yarım 
yüzyıldır; 

• Okyanus sıcaklık kayıtlarına göre 1950'li yılların ortalarından 1990'ların 
ortalarına kadar önemli bir ısınma yaşandı. 

 
21. Yüzyıldaki ısınma gerçek mi veya bu ısınmayı sadece doğal nedenler 
açıklayabilir mi?  gibi soruların yanıtı IPCC tarafından net bir şekilde verilmiş ve 
literatürde büyük kabul görmüştür. IPCC’nin bu konudaki grafiksel açıklaması 
için Şekil 3a, b ve c’ye bakınız. Bu grafiklerde gözlemler (şu anda dünya 
üzerinde gözlediğimiz ısınma) kırmızı çizgiler ile bu değişimleri açıklamak için 
yapılan modelleri ise siyah çizgiler temsil etmektedir. 
 
Eğer şuan ki ısınma sadece doğal (natural) nedenlerden olsaydı, yani dünyanın 
ekseni, güneş patlamaları gibi şeyler den kaynaklansaydı durum Şekil 3a’daki 
gibi olacaktı. Ama burada gözlenen ve aradaki fark da bir fark vardır; işte o fark 
insan etkisidir (anthropogenic). Benzer şekilde, sadece insana bakarak, yani 
doğal nedenleri ihmal ederek şuan ki ısınmayı tam olarak açıklayamayız. Ama 
tüm etkenleri dikkate aldığımız (all forcing), yani doğal nedenler (Şekil 3a) ile 
insani nedenleri eklediğimiz (Şekil 3b) zaman şu andaki ısınmayı (Şekil 3c’den 
görüldüğü gibi) tam olarak açıklayabiliyoruz. 
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Şekil 3a: Tüm nedenlerden dolayı gözlenen (kırmızı) ve doğal nedenlerin sebep 
olduğu ısınmaların (siyah) yıllık değişimi (IPCC, 2001). 
 

 
Şekil 3b. Tüm nedenlerden dolayı gözlenen (kırmızı) ve sadece insan 
etkinliklerinin sebep olduğu ısınmaların (siyah) yıllık değişimi (IPCC, 2001). 
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Şekil 3c. Tüm nedenlerden dolayı gözlenen (kırmızı) ile doğal ve insan 
etkinliklerinin birlikte sebep olduğu ısınmaların (siyah) yıllık değişimi (IPCC, 
2001). 
 
 
3. Küresel iklim değişiminin oluşturduğu riskler 
 
İnsanları korkutan şey iklim değişimi teorisi değildir. Bu teori küresel ilklim 
değişiminin pozitif ve negatif etkileri olacaktır. Pozitif etkiler arasında kuzey 
enlemlerde tahıl veriminin artması gibi şeyler fakat insanlar doğal olarak olası 
negatif etki potansiyeli korkutmaktadır.  
Bizleri korkutan şey iklim değişimi teorisinin kendisi değildir. Bu teori ve 
gözlemler, küresel ilklim değişiminin pozitif ve negatif etkileri olacağı 
belirtmektedir. Pozitif etkiler arasında kuzey enlemlerde tahıl veriminin artması 
gibi şeyler sayılabilir. Fakat insanları, doğal olarak orta ve güney enlemlerin 
sıcak iklimlerde yaşanan ve yaşanabilecek olası negatif etkiler korkutmaktadır.  
 
Özetle, IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli) tarafından 2030 yılı için 
yapılan senaryolara göre artacak olan olası iklimsel tehlikeler (uç meteorolojik 
olaylar) şunlardır: 

• Sıcak hava dalgaları, 
• Orman yangınları, 
• Tarımsal haşereler, 
• Kuraklık, 
• Şiddetli yağışlar (ani sel ve şehir sellerinde artış), 
• Tropikal fırtınaların, yani tayfunlar sayısı ve şiddeti, 
• Tarım, agro-kültür, hayvancılık, tatlı su depolamasının üzerindeki etkiler, 
• Sıtma ve malarya gibi hastalıkları taşıyan böceklerin normalde 

bulundukları bölgeden çıkarak yayılması. 
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Böylece su, kara ve havadaki yaşamı tümüyle tehdit eden çevre problemlerinde 
büyük artışlar olabilecek ve tarım ile beraber ekonomimiz, insan sağlığı ve yaban 
hayatı da kötü bir şekilde etkilenebilecektir (Şekil 4).  
 
Atmosferik sera etkisi kuvvetlendikçe kutuplar ve çevresi, tropikal bölgeden 
daha fazla ısınacağı düşünülmektedir. Türkiye’nin de yer aldığı orta 
enlemlerdeki alçak basınç merkezleri, atmosferik cepheler, jet akımları ve 
benzerinin “yakıtını”, gücünü kutuplar ile ekvator arasındaki sıcaklık farkından 
kaynaklanmaktadır. Kutuplar ile ekvator arasındaki sıcaklık farkının azalması jet 
akımlarını ve dolayısı ile daha az ve zayıf (orta enlem) fırtınasına neden 
olacaktır. Ayrıca yapılan bazı çalışmalar fırtınaları takip ettiği yolların da 
Türkiye’den yukarı çok daha kuzey enlemlerine çekileceğini göstermektedir. 
 
Her ne kadar alçak basınç merkezlerinin ve atmosferik cephelerin neden olduğu 
fırtına vb olaylarda azalmalar olacaksa da, kürsel ısınma nedeniyle havada 
miktarı aratan su buharı nedeniyle alçak basınç ve cephelere bağlı olmayan, 
daha çok ilkbahar ve yaz aylarında görülen kısa süreli, sağanak yağışların 
artacağı beklenmektedir. Bu tür düzensiz, ani ve şiddetli yağışlar seller, heyelan 
ve erozyonu artırması beklenmektedir. Ayrıca, Avrupa’nın kuzeyin de olduğu 
gibi Türkiye’nin de kuzeyinde daha fazla sele maruz kalması beklenirken güney 
kısımlarında daha fazla kuraklık beklenmektedir. 
 
Böylece, Küresel İklim Modellerinin tahminleri, zaten fakir olan güney 
ülkelerinde, sel, kuraklık ve fırtınaların sayı ve şiddet bakımından da artacağını 
göstermektedir. Diğer bir deyişle, son yıllarda giderek artan şiddette ve sıklıkta, 
sel, kuraklık ve fırtınalar gibi meteorolojik afetlerin küresel iklim değişimi ile 
birlikte daha da artması beklenmektedir. 
 
Son yıllarda sadece tropiklerde fırtınaların sayısı ve şiddetinde artış yok; 
Türkiye gibi tropiklerin dışındaki ülkelerde de şiddetlenen gök gürültülü sağanak 
yağışlardan dolayı, şehirlerdeki ani sellerin sayısı ve şiddetinde de artış var. 
Artık deprem, sel vb. tehlikeler, hızla artan çarpık yerleşim bölgelerinde daha 
fazla afete dönüşebiliyor. Artık deprem, sel vb. tehlikeler, hızla artan çarpık 
yerleşim bölgelerinde, küresel iklim değişimi gibi bilimsel uyarıları ve modern 
afet yönetimini ciddiye almayan ülkelerde daha fazla afete dönüşebiliyor. 
Sonuç olarak günümüzde bilimsel anlamda hiçbir şüphe yok; artık insan iklimi 
değiştiriyor, hem de çok hızlı bir şekilde değiştiriyor; dünyada jeolojik evrelerde 
hiç gözlenmemiş kadar hızla değiştiriyor. Bu yüksek ısınma yüzünden de 
yeryüzünde Katrina gibi şiddetli tropikal fırtınalar, kuraklık ve ani seller şeklinde 
alarm zilleri çalıyor…  
 
Bu nedenle, gelişmiş ülkeler gelecek 30, 50 ve 100 yıl hatta daha uzun 
sürelerde iklim değişiminin nasıl olacağını, bundan kendilerinin ve dolayısıyla 
dünyanın nasıl etkileneceğini bilmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır. Bu 
araştırmaların sonuçlarına göre, ülkeler stratejilerini belirlemektedir. Bu nedenle, 
iklim değişiklikleri tahminlerine göre, bizim de ülkemizde su kaynaklarımızın, 
tarımının ve ormanlarımızın, genel olarak ekosistemin olası etkilenme 
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derecelerini araştırmak, tespit etmek, çözüm önerileri ortaya koymak ve karar 
vericilere bu bilgi desteğini sağlamamız gerekir. 
 
IPCC Küresel İklim Modelleri ile yaptığı projeksiyonlara göre 2030 yılında 
Türkiye'nin de büyük bir kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisine 
girebilecektir. Türkiye’de sıcaklıklar kışın 2 °C, yazın ise 2 ila 3 °C artabilir. 
Yağışlar kışın az bir artış gösterirken yazın % 5 ila 15 azalabilir. Söz konusu 
senaryolara göre Akdeniz Havzasındaki su seviyesinde 2030 yılına kadar 18 cm 
- 12 cm'lik; 2050 yılına kadar 38 cm -14 cm ve 2100 yılına kadar 65 cm - 35 
cm'lik bir yükselme beklenmektedir. Küresel ısınmanın sonucu ısınarak 
genişleyen deniz suları ile birlikte kutup ve dağ buzullarındaki erime nedeniyle 
yükselen deniz suyu seviyeleri, kıyılarımızı olumsuz bir şekilde 
etkileyebilecektir. Küresel ısınma ile birlikte deniz seviyelerindeki yükselme de, 
önümüzdeki yüzyılın sonuna kadar 65 – 100 cm'ye ulaşabilir (Şekil 5). 
 
İlk bakışta bu ısınmalar nedeniyle, konutlarda ısıtma amacıyla tüketilen fosil 
yakıtlarında ve onları vasıtasıyla atmosfere salınan CO2 ve benzeri sera 
gazlarında da azalmaya neden olacağı düşünülebilir. Fakat yapılan çalışmalar 
aylık ısıtma enerjisi taleplerindeki, ısınmaya bağlı düşüşler bahar aylarında 
daha fazla olacağını göstermektedir.  Örneğin, İstanbul’da 1°C’lik hava 
sıcaklığındaki artışta ısıtma için enerji talebinde %10’luk düşüşlere neden 
olabileceği hesaplanmıştır.  Diğer bir deyişle, sıcak olan aylardaki ısıtma enerjisi 
talebi ısınmaya karşı daha hassastır.  Örneğin, her 1°C’lik sıcaklık artışı 
Adana’da binaların soğutma ihtiyacını %32 arttıracağı hesaplanmaktadır. 
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Şekil 4. Küresel iklim değişiminden etkilenmesi beklenen sektörlerin şematik 
gösterimi. 
 
 
Dünyada iklim değişimi nedeni ile (sel, kuraklık, vb.) ekstrem hava olaylarında 
büyük artışlar bekleniyor. Bu nedenle, 21. yüzyılda meteorolojik afetlerden 
dolayı olacak kayıpların önemli ölçüde artacağı bekleniyor. Örneğin, 1990’larda 
afetlerden dolayı görülen küresel ekonomik kayıplar 608 milyar dolardan daha 
fazla oldu. İklim değişimi nedeniyle, örneğin, 2050 yılına kadar ekonomik 
kayıpların yılda 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
 
Yine IPCC göre 1990 iklim şartlarına göre Türkiye’de bir yılda kişi başına düşen 
su miktarı şuan 3,070 metreküptür. Fakat bu suyun büyük bir kısmı suya ihtiyaç 
olan yerlerde bulunmamaktadır. İklim şartlarının değişmeyeceğini kabul etsek 
bile, sadece nüfusu artışı nedeniyle 2050 yılında Türkiye’de bir yılda kişi başına 
düşen su miktarı 1,240 metreküp olacaktır. Artan nüfusumuz ile beraber bir de 
küresel iklim değişimi sonucu daha kurak bir iklime sahip olacağımız göz önüne 
alındığında 2050 yılında Türkiye’de bir yılda kişi başına düşen su miktarı 700 ila 
1,910 metreküp arasında olacaktır. 
 
Sonuç olarak suyun kısıtlı, yağışların bazı bölgeler dışında miktar ve dağılımının 
düzensiz olduğu, büyük şehirlerde ve tarımsal üretimde suyun kısıtlı bulunduğu, 
içme, kullanma ve sulama suyu kalitesinin gün geçtikçe artan sanayi ve diğer 
çevre kirlilikleri neticesinde düştüğü ve küresel ısınma düşünülürse, ülkemizin 
kuraklığın şiddetini çok yakın bir zamanda bugünkünden çok daha fazla 
hissedeceği açıkça görülmektedir. 
 
Böylece küresel iklim değişimi projeksiyonları, zaten fakir olan güney 
ülkelerinde, sel, kuraklık ve fırtınaların sayı ve şiddet bakımından da artacağını 
göstermektedir. Diğer bir deyişle, son yıllarda giderek artan şiddette ve sıklıkta, 
sel, kuraklık ve fırtınalar gibi meteorolojik afetlerin küresel iklim değişimi ile 
birlikte daha da artması beklenmektedir. 
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Şekil 5. IPCC raporlarına ve değişik senaryolara göre 2100 yılında küresel 
deniz seviyesinde beklenen artış miktarları (IPCC, 1995). 
Sonuçta ne kadar çok sera gazı, o kadar sıcak hava. Ne kadar çok sıcak hava, 
o kadar çok kuraklık, kıtlık, orman yangını, sıcak hava dalgası, tropikal hastalık 
ve düzensiz yağış…  
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4. Türkiye’ye Olası Etkiler 
 
Türkiye, bugüne kadar insan kaynaklı iklim değişikliği ile ilgili çalışmaları küresel 
ölçekte incelemiş, bunların ülkemiz coğrafyasına etkilerinin 
değerlendirilmesinde ise yetersiz kalmış. Hâlbuki iklim değişikliği senaryolarının 
küresel ölçekten bölgesel ölçeğe, iklim modelleri yoluyla indirgenmesi ve 
sonuçlarının incelenmesi, ülkemizin enerji, tarım ve su kaynakları yönetimi gibi 
alanlardaki gelecekle ilgili planlamalarını yakından ilgilendirmekte.  
 
İlk defa İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi Dr. Barış 
Önol, doktora çalışması olarak iklim modellerini kullanıp Türkiye coğrafyasının 
gelecekteki olası küresel iklim değişikliğinden, bölgesel olarak nasıl 
etkileneceğini ayrıntılı biçimde gösterdi. 
 
IPCC iklim değişikliği senaryoları genellikle 2070-2100 yılları arasında, 
atmosferdeki karbondioksit oranlarının günümüzden en az iki kat ve daha fazla 
olacağı varsayımından yola çıkar. Kötü senaryolardan biri, SRES A2 olarak 
adlandırılır. Bu senaryoya göre model sonuçlarından üretilen sıcaklık ve 
yağıştaki değişimler, bugünün (1961-1990) ve geleceğin (2070-2100) iklimini 
temsil eden 30 yıllık periyotların farkının alınmasıyla ortaya çıkar. 
 
Önol’un (2007) elde ettiği sonuçlara göre, Türkiye üzerinde, yıllık ortalama 
sıcaklıktaki artış 2.5-4°C arasında olmakla beraber, özellikle Ege Bölgesi ve 
Doğu Anadolu’nun önemli bir kısmındaki artış 4°C’ye ulaşmakta. Ege Bölgesi 
üzerinde yıllık ortalamadaki bu değişimin asıl nedeniyse, yaz aylarındaki Avrupa 
kaynaklı sıcak hava dalgasının bu bölgemizi de etkilemesidir. Yaz aylarında 
sıcaklıklarda 6°C’ye varan artışlar beklenmekte (Şekil 6). Ortalama sıcaklıktaki 
bu düzeyde bir yükselmenin orman yangınlarından hayvan ve bitki çeşitliliğine, 
oradan insan sağlığına kadar çok çeşitli alanlarda etkilerinin olacağı aşikâr. 
Sıcaklık artışı ayrıca mevsim geçişlerini de etkileyecek, ülkemiz üzerinde yaz 
mevsimi ilkbahar ve sonbahar aylarını da kapsayacak şekilde genişleyecek. 
 
Yağış açısından önemli değişiklikler yaşanacak. Özellikle kış aylarında, 
Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’yu da kapsayan güney 
bölümünde yüzde 20 ila 50 arasında azalıyor (Şekil 7). Verilere göre, bu 
bölgelerdeki su havzalarımız ciddi tehlike altında. Karadeniz bölgemiz ise aynı 
oranda olmasa da önemli ölçüde yağış artışıyla karşı karşıya. Rüzgâr 
patenlerindeki değişimler güney bölgelerimize nem girişini yavaşlatacak ve 
yağışın azalmasına sebep olacak. Yine yağıştaki değişimin belirgin olduğu 
sonbahar mevsiminde ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun bir kısmını 
kapsayan bölgede yüzde 50’yi aşan artışlar beklenmekte. Yukarı ve orta Fırat-
Dicle havzasını da kapsayan, ülkemizin su-enerji politikaları için çok önemli 
olan, bu bölgesindeki sonbahar mevsimindeki yağış artışının tek başına 
değerlendirilmesi yanlış olabilir. Çünkü kış mevsiminden kalan yağış 
bütçesindeki açık ve gelecekteki sıcaklık artışıyla paralel artacak buharlaşma 
göz önünde bulundurulduğunda, ortaya pek olumlu bir görüntü çıkmıyor. Adına 
ister felaket deyin, isterseniz kıyamet... 
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Hangi senaryoya bakılırsa bakılsın küresel iklim değişikliğinden Türkiye ve 
gelişmekte olan ülkeler, olumsuz bir şekilde etkilenecektir. Bu olumsuzluklar 
IPCC’nin projeksiyonlarına göre, ülkemizin de içinde bulunduğu enlemlerde 
sıcaklıklarda artışların, yağış rejiminde değişimler, deniz su seviye yükselmesi 
ve toprak su içeriğinde önemli azalmalar şeklinde olacağı tahmin edilmekte. 
Bütün bunların sonucu, 1. Kuraklık (kıtlık, orman yangını, sıcak hava dalgaları, 
tarımsal haşereler, …), 2. Ani Seller (şiddetli yağmur ve yıldırımlar), 3. Deniz Su 
Seviye Yükselmeleri (kıyılarda erozyon, dere ve nehirler ile birlikte yeraltı 
sularının ve alçak arazinin tuzlanması) gibi üç önemli problemin etkilerini 
gelecekte daha fazla hissedeceğiz. 
 

 
Şekil 6. 2100 yılında hava sıcaklıklarında beklenen değişimlerin yersel ve 
mevsimsel dağılımı 2071-2100 yılları ortalamasının 1961-2000 yılları 
ortalamasından olabilecek farklar şeklinde gösterilmektedir (Önol, 2007). 
 
Türkiye yarı kurak bir ülkedir. Ayrıca kuraklık sosyo-ekonomik etkileri, kalıcılığı 
ve çözüm bulmadaki zorluk nedeniyle dünyadaki en tehlikeli doğal afet olarak 
kabul edilmektedir. Kuraklık şehirlerde kullanma suyu kıtlığının yanı sıra, 
tarımsal ürün ve hidro elektrik üretiminde de büyük düşüşlere yol açabilir. Bu 
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nedenle, su havzalarının ve tarım alanlarının korunması büyük önem arz 
etmektedir. Ayrıca kuraklık, ülke içinde şehir sınırlarını aşan sular ile beraber 
ülke sınırlarını aşan sularda da büyük sıkıntılara yol açabilecektir. 
 
Ülkemizde kuraklığın şiddetini yakın bir gelecekte bugünkünden çok daha fazla 
hissedebileceği açıktır. Bu nedenle, suyun artan önemi göz önünde 
bulundurularak, ilerideki yıllarda, suyun yönetimine, kuraklık planlarına, suyun 
yeniden kullanımıyla ilgili sistemlerin geliştirilmesi ve sulama tekniklerinin 
iyileştirilmesi çabaları yoğunluk kazanmalıdır. Akdeniz havzası genelindeki su 
kaynaklarıyla ilgili bölgesel değişiklikleri belirlemek üzere, bölgesel çalışmalara 
gereksinim vardır. Bu nedenle, su kaynakları yatırımlarının ve tesislerin 
planlanması ve işletilmesinde iklim değişiminin söz konusu etkilerinin de göz 
önünde bulundurulması zorunludur. 
 

 
 
Şekil 7. 2100 yılında yağışlarda beklenen değişimlerin yersel ve mevsimsel 
dağılımı 2071-2100 yılları ortalamasının 1961-2000 yılları ortalamasından 
olabilecek farklar şeklinde gösterilmektedir (Önol, 2007). 
 
Ülkemiz için su, enerji ve tarım açısından da son derece önemlidir. Sulama ve 
enerji amaçlı ülkemizde çok sayıda su yapısı inşa edilmiş ve edilmektedir. Bu su 
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yapılarının amaçlarına uygun faaliyet gösterebilmesi, ancak yeterli miktarda 
yağışın düşmesi ile mümkündür. Buharlaşma, küresel ısınma ile artacak ve 
ülkemizde daha şiddetli ve uzun süreli kuraklıklar görülecektir. Bu nedenle hem 
su kaynakları, hem de genelde yağışa bağlı olan kuru tarım ve hidro-elektrik 
enerji üretimini ciddi bir şekilde etkilenebilecektir. Ayrıca hidrolojik döngüdeki 
değişimler, sulama ve su sağlama problemlerinin yanı sıra ani sel olaylarında 
da artışı beraberinde getirebilecektir.  
 
Özetle, küresel iklim değişiminin ülkemizdeki su kaynaklarına olası kötü etkileri 
başlıklar halinde şu şekilde özetlenebilir: 
� Yağışta yazın büyük azalma olacak fakat buharlaşma artabilecek. 
� Yağışların mevsimsel dağılımı ve şiddeti değişecek. Ani sellerde artışlar 

beklenmekte. 
� 1987’den beri zaten ortalamanın altında gerçekleşen kar örtüsü daha da 

azalabilecek. 
� Akımları sadece miktarı azalmayacak aynı zamanda pik zamanları da 

değişecektir. 
� Kuraklığın sıklığı ve şiddeti artabilecek. 
� “Su stresi” artacak. Şehir ve ülke sınırlarını aşan nehirlerin kullanımı dâhil 

birçok uluslararası, ulusal ve yerel su kaynağının paylaşımında problemler 
çıkabilecek. 

� Yüksek basınç kuşağının kuzeye kayması ile ülkemizde hâkim olabilecek 
tropikal iklime benzer bir kuru hava, daha sık, uzun süreli kuraklıklara, 
orman yangınlarına ve tropikal hastalıklarda artışlara neden olabilecek. 

� Kuş cenneti ve benzeri milli parklar tahrip olup, kuşların göç yolları ve 
konaklama yerleri değişecek. 

 
Sonuç olarak suyun kısıtlı, yağışların bazı bölgeler dışında miktar ve dağılımının 
düzensiz olduğu, büyük şehirlerde ve tarımsal üretimde suyun kısıtlı bulunduğu, 
içme, kullanma ve sulama suyu kalitesinin gün geçtikçe artan sanayi ve diğer 
çevre kirlilikleri neticesinde düştüğü ve küresel ısınma düşünülürse, ülkemizin 
kuraklığın şiddetini çok yakın bir zamanda bugünkünden çok daha fazla 
hissedeceği açıkça görülmektedir.  
 
Diğer bir deyişle, küresel iklim değişimi sonucunda Çevre, Tarım, Orman ve Su 
Kaynakları gibi pek çok alanın kötü bir şekilde etkilenmesi beklenmekte. Şu an 
ülkemizde yapılan planlar, kuru tarım yani yağışın doğal miktar ve dağılımına 
bağlı olarak yapılan tarım yerine, sulu tarım yapılabilecek arazilerin 
arttırılmasına yönelik. İklimin değişiminden bu projelerin nasıl etkileneceğinin 
şimdiden belirlenmesi gerekir. Bu nedenle meteorolojik afetlerle gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi erken uyarı ile mücadele edebilecek şekilde DMİ, DSİ, 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Acil Yardım Genel Müdürlüğü, vb.nin 
mevzuatlarında değişikliklere ve bu kurumlarda köklü reformlara gidilmesi 
gerekmektedir. 
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5. Sonuç ve Öneriler 
 
Küresel iklim değişimi probleminin çözümüne katkıda bulunmak için onu sadece 
ekstrem hava olaylarında veya bir korkutucu rapor yayınlanınca hatırlayarak 
spekülasyonlarda bulunmak yeterli değildir.  
 
Çünkü örneğin, enerji tüketimini etkileyen en önemli faktörlerin başında hava 
şartları ve iklim geldiği gibi, iklimi etkileyen önemli faktörlerden biri de enerjidir. 
İklim değişiminin enerji talepleri üzerindeki potansiyel etkisi, özellikle Türkiye 
gibi gelişmekte olan ve petrol üreticisi olmayan ülkeler için çok önemlidir. 
Sürdürülebilir enerji politikası temel ilkeleri çerçevesinde, yerli ve yenilenebilir 
kaynaklarımızın kullanımına öncelik vermeli ve enerjiyi verimli/tasarruflu 
kullanmalıyız. Örneğin, ülkemizde yılda 3 milyar dolar değerinde enerji tasarruf 
potansiyeli mevcuttur ve bunun iki Keban Hidroelektrik Santralinin üretimine eşit 
olduğu hesaplanmaktadır. 
 
Bu nedenle, ülkemizde kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarının 
kullanımını minimumda tutmak için enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının geliştirilmesi, su havzalarının, tarım alanlarının ve ormanların 
sürdürülebilir kalkınma ilke yöntemlerine göre işletilmesi ile birlikte tüm 
kıyılarımızdaki arazi kullanımın küresel iklim değişiminin etkileri göz önünde 
bulundurularak planlanması gerekir. 
 
Böylece, “Küresel düşün yerel hareket et” prensibine uygun olarak, küresel iklim 
değişiminin önlenmesinde enerji tasarrufu yaparak bireysel olarak da katkıda 
bulunulması gerekiyor. Ülkemizde etkin enerji tasarrufu, vb. politikalar 
uygulanmazsa gelecekte büyük enerji ve çevre sorunları ile karşı karşıya 
kalacağımız kesindir. Tüm bu nedenlerden dolayı, ısı yalıtımı da zorunluluktan 
da öte ülkemizde de büyük bir ihtiyaçtır… Sonuç olarak, “Küresel Düşün, Yerel 
Hareket Et” felsefesi, ister küçük ister büyük olsun, Türkiye’de de yerel yönetim, 
belde, belediye ve birey tarafından bir an önce hayata geçirilmelidir… 
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Şu andaki durumumuz ‘Bulletin of the Atomic Scientists’in 
kapağındaki saatle gösterilen duruma benzemektedir, burada kollar gece 
yarısının birkaç dakika öncesini  göstermektedir. Bu, yılın bitmesine çok az 
kaldığını acil eyleme geçme zamanı olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. 
  J.M.LAST 

 

Bir yerin uzun dönemdeki atmosfer durumu, yani güneş ışınımı, sıcaklık, 
nem miktarı, yağış ve atmosfer basıncı ve rüzgarları ve bu durumun gelişmesini 
gösteren meteorolojik olayların tamamının iklim kavramı içinde yer aldığı 
hatırlanırsa, iklimin canlı dünyası için önemi açıkça görülür. İnsanlar diğer 
canlılardan farklı olarak, iklim koşullarını barınaklar yaparak, ısıtma sistemleri 
geliştirerek, yapay yağmurlar vb ile değiştirerek kendi iradeleri ile yaşamlarına 
uygun hale getirmişlerdir. Yıllar boyunca, insan toplulukları yerel ekosistemleri 
değiştirmişler ve bölgesel iklimleri etkilemişlerdir. Günümüzde, insanın bu etkisi 
küresel bir düzeye ulaşmıştır. Bu durum; son zamanlarda hızlı nüfus artış ve 
enerji tüketimi, toprak kullanımı, uluslar arası ticaret ve ulaşım gibi diğer insan 
etkinliklerindeki artışın sonucudur.   

Nüfusun artışı, endüstrileşmenin ve modern taşıma sistemlerinin hızla 
ilerlemesi, giderek artan tüketicilik ve küresel dünya ekonomisinin ortaya 
çıkması çevreyi, hiç beklenmedik bir şekilde ve çok değişik biçimlerde 
etkilemektedir.  

Küresel Değişiklikler 

İnsan etkinlikleri birçok yolla yerküre üzerinde etkili olmaktadır. Son yıllarda 
insan etkinliklerine bağlı olarak olumsuz etkilenen dünya ikliminin toplum sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkisi ile ilgili çalışmalar artmıştır. Last küresel değişikliğin 
bileşenlerini şöyle sıralamaktadır: 

 

1. İklim değişikliği 

2. Stratosferde ozon tabakasının zayıflaması  

3. Kaynak yetersizliği 
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Çölleşme 

4. Çevresel kirlenme 

5. Ekosistem değişiklikleri 

Başkaldıran patojenler, yeniden ortaya çıkan patojenler 

6. Demografik faktörler 

Nüfus artışı 

Göç 

7. Ekonomik, politik faktörler vb. 

Teknoloji 

İletişim 

Değerler 

 

Küresel değişimin en önemli bileşenlerinden biri olan iklim değişikliği doğrudan 
veya yukarda sıralanan diğer bileşenleri aktive etmek yoluyla küresel değişimin 
insan üzerindeki etkisini belirlemektedir. Konunun dikkat çeken yönü; küresel 
değişimlerden en büyük zararı görecek olan insanın bu değişime neden 
olmasıdır. Daha kısa ifadesiyle insan kendi sonunu hazırlamaktadır. 

Stratosferik ozon eksilmesi büyük miktarda zararlı ultraviyolenin biyosfere 
girmesine bunun birçok biyolojik sistemler ve insan sağlığı üzerinde istenmeyen 
etkilere neden olmasına yol açmaktadır.  

Stratosferdeki ozon tabakasında incelme ise yeryüzüne ulaşan ultraviyole 
(morotesi) ışınların artışına neden olmaktadır. Çünkü ozon tabakası dalga boyu 
kısa olan morötesi ışınları soğurma fonksiyonunu tam olarak yerine 
getirememektedir. Yeryüzüne ulaşan UV ışınlarındaki artış insan bağışıklık 
sistemini zayıflatması nedeniyle enfeksiyonlara yakalanma ve kanser eğiliminde 
artışa neden olmaktadır. UV ışınlarındaki artışın bir diğer etkisi, güneş yanıkları 
oluşumu, fotosensitivite ve deri elastikiyetinde azalma sonucu oluşan erken 
yaşlanma ile sonuçlanmaktadır. UV ışınların deri üzerindeki bir diğer etkisi 
malign melanom, squamoz ve bazal hücreli kanser vb.de artışa neden 
olmasıdır.  

İklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesinin sağlık etkileri Şekil 1’de  
özetlenmiştir .  
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İklim Değişikliği ve Ozon Tabakası İncelmesinin Sağlık etkileri (Güler Ç.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Küresel Isınmanın Sağlık Üzerine Etkileri 

Yetersiz tarım uygulamaları ve yöntemleri çölleşmenin etkisini daha da 
arttıracaktır. II. Dünya Savaşını izleyen 40 yıl içerisindeki yeşil devrim tarımsal 
çıktıyı belirgin bir biçimde arttırırken, geçen 5-10 yıl içerisinde bir çok tarımsal 
ürün değişmemiş, hatta azalmıştır. (12) Bu sonuçlar dünyanın taşıma 
kapasitesiyle ilgili kuşkular doğurmaktadır.  

Küresel ısınma büyük bir olasılıkla Alp buzulları üzerinde çok büyük tehdit 
oluşturmaktadır. Söz konusu etkiler 19 yy’ın sonlarından beri görülmektedir.  

Yapılan tahminlere göre küresel ısınmanın dolaylı etkileri 2050 yıllarında deniz 
seviyesinin 50 cm yükselmesine yol açacaktır. Bu duruma başlıca kutup ve 
Alplerdeki buzulların erimesi ve deniz suyunun termal genişlemesi yol 
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açacaktır. Bu birçok sahil ekosistemlerini parçalarken sahil ve büyük bir 
olasılıkla okyanus balıkçılığını tehlikeye atacaktır. Ayrıca en önemli içme suyu 
kaynağı olan akarsu haliçlerininin tuz oranının artmasına neden olacaktır. 
Dünyanın birçok bölgesinde sahilde yaşayan kişilerin diğer bölgelere göç 
etmesine yol açabilecektir. Göç görülecek bölgeler arasında Hollanda, 
Bangladeş, Güneş Çin, Japonya’nın bazı bölümleri, Küçük ada devletleri (Vanu 
Atu, Maldive vb) sayılabilir. ABD’nin doğu sahilindeki 10-15 milyon kişinin 
etkilenebileceği tahmin edilmektedir.  

 

Sıcak hava dalgaları 

Dünyanın sıcaklığının artmasına bağlı olarak oluşan sıcak hava dalgalarına 
bağlı hastalık ve ölümler mevsimsel olarak görülmeye başlanmıştır. Sıcak hava 
dalgası olduğunda görülen ölümlerin çoğu daha önceden özellikle kalp-damar 
ve solunum sistemi hastalıkları olan 65 yaş ve üzeri kişilerde görülmüştür. Çok 
yaşlılar ve sağlıksız olanlar en çok etkilenen gruplardır. Günlük meteorolojik 
verilerle mortalite verileri arasındaki ilişki incelendiğinde Yunanistan, Almanya, 
Hollanda gibi ülkelerde yaz sıcaklıklarındaki artış ile beraber yazın olan 
ölümlerde de artış olduğu belirlenmiştir. 2003 Ağustos ayında sıcak hava 
dalgası sırasında Avrupa’da beklenenden 30.000’den fazla ölüm olduğu 
belirlenmiştir 

Avrupa ülkelerinin çoğunda nüfusun yaşlı olduğu düşünülürse (2025 nüfusun 
yarısı olacak) bu toplumların gelecekte sıcak dalgalarına daha duyarlı olması 
beklenmektedir. Bu nedenlerle sıcak hava dalgalarının sağlık etkileri konusunda 
farkındalığın artırılması, sıcak hava dalgalarından önce uyarıların yapılması ve 
bazı müdahale programlarının geliştirilmesi, şehir planlamasında ve bina 
tasarımında koruyucu önlemlerin alınması, sıcaklığı azaltmak için teknolojiden 
yararlanılması (Klima, doğal havalandırma, bol sıvı alımı vb) gerekmektedir. 

Ayrıca vektörlerle yayılan hastalıkların artması, vektör üreme bölgelerinin 
genişlemesi ve değişmesi diğer bir önemli sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Artan ortalama çevresel sıcaklık sivrisinek gibi vektörlerin dağılım oranını, 
dağılımını ve çokluğunu etkileyecek, patojenlerin daha hızlı çoğalmalarına ve 
virülanslarının artmasına neden olacaktır.  

 

Uyanan ve yeniden başkaldıran enfeksiyonlar 

Dünyanın değişimesinde bir diğer etken uyanan ve yeniden başkaldıran 
enfeksiyonlardır. HIV pandemisi, tüberküloz, frengi önemlidir ve bazı 
hastalıklarda dirençli suşlar ortaya çıkmaktadır. Diğer uyanan enfeksiyonlar 
arasında Ebola virüs, hanta virüs, Borelia burgdorferi (Lyme hastalığı), 
Legionella pneumophila (Lejyoner hastalığı) vb sayılabilir. Bazıları ise eski 
hastalığın yayılması biçiminde ortaya çıkabilmektedir, buna yüzyıllarca önce 
ortadan kalkan Dang ateşini örnek verilebilir. Bu da Aedes albopictus gibi vektör 
türlerinin ortaya çıkmasıyla ilişkilidir 
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Aşırı Hava Olayları (Sel, Fırtına, Hortum, Kasırga) 

Aşırı hava olaylarının (kuraklık, sel, fırtına ve bunlara bağlı yangınlar gibi) sağlık 
üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi zordur. Çünkü bu olayların ikincil 
sonuçları veya bunlara bağlı olarak gecikmiş bir şekilde ortaya çıkan sonuçlar 
hakkında kesin bilgiler yoktur. Doğal afetlerin etkisi gün geçtikçe daha da 
artmaktadır. Daha da ötesinde doğal afetlerin görülme sıklığı artmaktadır. 
Geçmişe ait veriler incelendiğinde; 1960’larla kıyaslama yapıldığı zaman son 10 
yılda doğal afetlerin sayısının üç katına çıktığı, her bir afetten etkilenlerin 
sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. 

Sellere bağlı en önemli ölüm nedenleri; boğulma, yaralanmalar ve hipotermidir. 
Ancak selden kurtulanların %0.2-2’si acil tıbbi bakıma gereksinim duymaktadır. 
Sellerde görülen en sık yaralanmalar ise sıyrıklar, cilt döküntüleri ve ülserlerdir. 
Stres ve psikolojik travma selin diğer önemli etkilerindendir.  

Fırtınadan sonraki 1 ayda stres, travmalar, denizde-suda boğulmalar ve kopan 
elektrik tellerine dokunarak olan ölümlerin sayısında artma olduğu belirlenmiştir. 

Seller, fırtınalar, kuraklıklar sonrasında enfeksiyon hastalıklarında artış 
görülmektedir. Sel suları genellikle insan ve hayvan atıkları ile kirlenmektedir. 
Özellikle alt yapının yetersiz olduğu ülkelerde salgın görülme riski oldukça 
yüksektir.  

Seller; suyun kirlenmesine, kanalizasyon sistemlerinin etkilenmesine, toprak 
altında saklanan kimyasalların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yerleşim 
yerlerini etkilediyse yeni geçici yerleşimler kurulmakta ve genellikle buralarda 
sanitasyon sorunu ortaya çıkmaktadır.  

Hava Kaynaklı Allerjenler  

Küresel ısınma polen mevsiminin uzamasına neden olacak ve bunlara bağlı 
olarak görülen hastalıkların insidansında artışa neden olacaktır (saman nezlesi 
vb). İklim değişikliğine bağlı olarak, evlerdeki hamam böcekleri, maytların vb nin 
artması ve dış ortamda da polen ve hava kirleticilerinin miktarı artmasına bağlı 
olarak astım gibi hastalıkların da artması beklenmektedir. 

Sağlık sektörünün iklim değişikliği ve sağlık etkileri konusunda yapması 
gereken uygulamalar ve cevaplaması gereken temel sorular şunlardır:  

“Mevcut çevrede iklim değişikliğine ve sağlık sorunlarına neden olabilecek 
sorunlar nelerdir?  

İklim değişikliği, mevcut sorunları olumlu ya da olumsuz nasıl etkiler? 

Araştırma öncelikleri neler olmalıdır? 

Kısa süreli ve uzun süreli hangi araştırmalar daha iyi sonuç verebilir? 

Mevcut çevresel streslerle başa çıkabilecek çözüm önerileri nelerdir? 

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak mümkün müdür?” 
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İklim Değişlikliğinin Sağlık Üzerine Olan Etkilerinin Azaltılması İçin Ne 
Yapılabilir? 

 Klasik Halk sağlığını koruyucu önlemler göz önüne alınırsa; iklim değişikliğinin 
sağlık üzerine olan etkilerini azaltıcı eylem planı şu şekilde özetlenebilir. 

1. Primordial (Temel Köklü) Korunma: İklim değişikliğinin tamamen önlenmesi 

2. Primer Korunma: Çevresel etkenler (bozulmalar) nedeni ile hastalıkların 
başlamasını önlemek için alınacak tüm önlemler (Sıtma riski olan toplumlarda 
cibinlik kullanılması ile hasalığa yakalanmamış olan kişilerin korunması vb.) 

3. Sekonder Korunma: Hastalık etkileri ortaya çıktıktan sonra alınacak önlemler 
(hastalık sürveyans programının güçlendirilmesi vb.) 

4. Tersiyer Korunma: Hastalıklar sonucu ortaya çıkan morbidite ve mortaliteyi 
azaltmak için yapılacak tüm sağlık hizmetleri (Sıtma vakalarının tanısı ve 
tedavisi) Sekonder ve tersiyer korunma, genellikle primer korunmaya oranla çok 
daha az etkilidir. Primer önlemler alınabiliyorsa sekonder ve tersiyer önlemler 
hem etik hem de sosyal açılardan tercih edilmemektedir.  

1. İzleme (monitoring) araştırmaları özellikle şu konularda yapılmalıdır: 

• Gıda üretimi ve dağılımı, 

• Sıcaklıkla ilişkili hastalıklar, 

• Akut güneş yanığı, 

• Göçmen ve sığınmacılar. 

2. Öncelikli epidemiolojik sürveyans konuları şunlardır: 

• Su kalitesi, 

• Vektörler ve patojenler, 

• Enfeksiyon hastalıkları (fekal-oral, solunumsal, vektör kaynaklı) 

• Kanser (malign melanom, non-melanoma ve diğer kanserler), 

• Katarakt. 

3. Taramalar (özellikle);  

• Güneşlenme ve güneşten kaçınma davranışı, 

• Yaşama ve  eğilimi konularında yapılmalıdır. 

4. Epidemiolojik çalışmalar ise; 

• UV riski ile ilgili vaka-kontrol ve kohort çalışmaları 

• Kohort ve izleme çalışmaları (risk değerlendirme) 

• Güneş kremleri ile ilgili randomize kontrollü araştırmalar 

• UV süzücü güneş gözlükleri ile ilgili kontrollü araştırmalar şeklinde 
yapılmalı,  

5. Halk sağlığı eylemi olarak; 
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• Güvenli güneşlenmeye yönelik mesajlar vermeyi amaçlamalı, 

• Koruyucu giyecekler vb. konular önemsenmeli, 

• Davranış değişikliğine yönelik sağlık eğitimi verilmeli, 

• Göçmenlerin sağlık bakımı konusunda planlama yapılmalı 

• Afet plan ve hazırlığı yapılmalıdır. 

6. Halk sağlığı politikaları şu konularda odaklanmalı; 

• Gıda ve beslenme politikaları, 

• Araştırma politikaları ve öncelikleri (nüfus-sağlık araştırmaları, 
çevre sağlığı araştırmaları, ve multidisipliner araştırmalar 
planlanmalıdır.) belirlenmelidir. 
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Özet 
 
Küresel iklim değişimi ekolojik, meteorolojik ve habitatik yapılardaki dönüşümün 
sonucu olmaktan çok; ekonomi, siyaset ve teknoloji alanlarındaki ideolojik bir 
saldırının dışavurumudur. Küresel iklimin, kademeli ve yavaş bir biçimde 
dönüşmesi, canlıların içinde yer aldıkları ekosisteme uyum göstermelerini ve 
teknolojik gelişimin kabulünü kolaylaştırırken; kapitalist ekonominin üretim ve 
tüketim ilişkileri ile sermaye birikim modeline odaklanmış bir dönüşüm sürecine 
girmesi ise ekosistemde çözülme ile biyolojik çeşitlilikte yıkılıma neden 
olmaktadır. Küresel iklim değişimi ile tanımlanmak istenilen sadece, çevre 
felaketleri, ozon tabakasının delinmesi, ekosistemde insan sağlığını tehdit eden 
bozulma, beslenme zincirinin parçalanması, gıda üretimi ile tarımsal alan 
kullanım koşullarının zorlaşması ve doğal ortamların, ormanların ve su 
kaynaklarının tahrip edilmesi değildir. Sermaye birikim modelinin üretim ve 
tüketime odaklandığı günümüzde, propaganda, reklamcılık, halkla ilişkiler, imaj 
tasarımı gibi farklı bilinç yönetimi etkinlikleri aracılığıyla pazardaki şirketlerin 
ekosisteme saldırıları yeni bir klimatoloji ideolojisi olarak meşrulaştırılmaya 
çalışılmaktadır. Kitlesel ölçekte bu durumu meşrulaştırmaya çalışan halkla 
ilişkiler endüstrisinin rolü ise tartışılması gereken önemli bir gerçekliktir. 
Çokuluslu şirketlerin denetimindeki uluslararası piyasalarda, halkla ilişkiler 
endüstrisi, kitlesel tepkilerin birincil önleyicisi ve çevresel yıkımın 
gerekçelendiricisi işlevselliğine sahiptir. Bu çerçevede, çalışma kapsamında, 
halkla ilişkiler endüstrisinin küresel iklim değişimini sermaye grupları lehine nasıl 
yeniden kurguladığına dair ulusal ve uluslararası düzeydeki örneklerin analizi 
yapılacaktır.             
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THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS INDUSTRY ON THE RESTRUCTURING 

OF GLOBAL CLIMATE 
 
 
Summary 
 
More than being efficient result of transformation in the ecological, 
meteorological and habitatic structures, global climate change is an expression 
of an ideological aggression in the area of politics and technology. While the 
transformation of global climate gradually and slowly eases living creatures to 
adapt the ecosystem which they took place and acceptance of technological 
improvement, production and consumption relations, having a transforming 
process focusing on capital accumulation model of capitalist economy causes 
dissolution in ecosystem and disaster in biological diversity. With the concept of 
global climate chance not only environmental disasters, perforation of ozone 
layer, degeneration in the ecosystem threatening human health, fragmentation 
of nutrition chain, demolishing of water sources tried to defined. At the present 
day which capital accumulation model focuses on production and consumption, 
via different conscious management activities such as propaganda, advertising, 
public relations, image design aggressions of corporations in the market is tried 
to legitimate as a new climatology ideology. In a mass scale as trying to 
legitimize this situation, public relations’ role is an important reality to criticize. 
Public relations industry, in international markets that are controlled by 
multinational corporations, is a primary preventative of mass reactions and has 
a functionality of legitimating environmental disaster. In this frame, in the scope 
of this study, national and international leveled samples related to how public 
relations industry restructure the global climate change in favor of capital groups 
will analyzed.       
 
Key Words: Global Climate Change, Environment, Public Relations Industry, 
Consumption.   
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1. Giriş 
 
Ekosistem, organizmaların çevreleriyle girdiği metabolik ilişkiler olarak 
anlamlandırıldığında, su, hava, bitki, hayvan ve insanların, kısaca doğanın tüm 
unsurlarının organizmalar arası iletişim döngüsü içerisinde, milyonlarca yıldır 
kendilerini ve çevrelerini yeniden üretme gücüne sahip oldukları 
gözlemlenmektedir. Ekosistemi tahrip eden-yıkan etkinlikler, sermaye birikimine 
dayalı kapitalist üretim biçimi öncesinde kısmi ve yerel ölçekte devreye 
sokuldukları için görece zararsız düzeyde kalmış, ancak kapitalist üretim biçimi 
ile birlikte dünya ölçeğinde uygulamaya sokulmalarını ve yaygınlaştırılmalarını 
takiben varoluşsal bir sorunun kaynağı olmuşlardır. XIX. yüzyılın ortalarından 
itibaren kapitalist sanayileşmeyi inşaa edecek genç nüfusları beslemek için 
kentsel alanlara yiyecek nakledilmesi, toprağın besleyici maddelerden yoksun 
kalarak kendini üretemez, kentsel mekanların ise hızla artan çevre kirliliğiyle 
baş edemez noktaya gelmesine neden olmuştur (Magdoff, 2002). Beslenme 
alışkanlıklarının değiştiği ve tarım alanlarında makine kontrollü üretimin ve 
toplamanın gerçekleştirildiği XX. yüzyılla birlikte, egemen üretim tarzının 
doğayla etkileşiminin sonucu olan ekolojik yılım kesin olarak açığa çıkmıştır.         
 
Bu kısa çalışma ile ulaşılmak istenen temel hedef, küresel iklim değişiminin 
nedeni olan kapitalizmin, sanayileşme süreci ile toplumsal yaşam ilişkileri 
kapsamında yol açtığı yıkımların halkla ilişkiler faaliyetleri aracılığıyla nasıl 
meşrulaştırıldığını açığa çıkarma yönünde ilk adımların atılmasıdır. Kapitalizmin 
gerek üretim tarzı gerekse yaşam tarzı ile dayattıklarının sorgulanması ve 
dayatmaların geniş toplum kesimleri tarafından içselleştirilmeleri amacıyla hangi 
iletişim kanal ve tekniklerinin kullanıldığının açığa çıkarılması, geleceğe yönelik 
planlar yapılabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki 
dönemde, ekosistemin kapitalizm tarafından kâr ve etkinlik çerçevesinde 
yeniden inşa edilmesinin (tahrip edilmesinin) sonuçlarının tartışıldığı daha 
kapsamlı çalışmaların yürütülmesi bir zorunluluk olarak anlam kazanmaktadır.           
 
2. Çevrenin Dönüştürülmesi ve Sorunlar 
 
Dünya ölçeğinde etkinlik ilkesiyle sermaye merkezli yaşam ilişkilerini yeni bir 
evreye taşıyan kapitalizm, globalizm aşamasında, kendi gerçekliği 
doğrultusunda bir dünyayı hızla kurma çabası sergilemektedir. Globalizm 
evresindeki kapitalizm salt insan yaşamı ile ilişkilerini sermaye tabanından 
kurgulamakla kalmamakta, insanın içinde olduğu tabiatı da kâr ve getiri 
doğrultusunda yeniden inşa ederek yaşam tarzlarını zaman ve mekan kontrolü 
doğrultusunda inşa etmektedir. Global kapitalizmde ilişkiler sınıfsal çelişkilere 
dayalı dikey boyutun yanı sıra, kapitalist sınıf içindeki çelişkilere dayalı yatay 
boyutta da gelişim ve değişim göstermektedir. Kapitalizmin yatay boyutu ulusal 
sermaye grupları arasındaki çokuluslaşma-yokolma dinamiği ile üretim kaynaklı 
sanayi sermayesi-tüketim esaslı finansal sermaye mücadelesi tarafından 
biçimlendirilmektedir. XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren belirginleşen küresel 
iklim değişimi, ekolojik bozulma ve habitatik sorunlar ile bu sorunların dile 
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getirilişi ve çözümüne ilişkin öneriler, sermayenin tahakkümü ile bu tahakküme 
karşı direnişlerin gelişim gösterdiği bir alanın ortaya çıkmasına yol açmıştır.  
 
Tabiat, her insanın içerisinde yar aldığı bir sürekli değişim alanı olmakla birlikte, 
klimatolojik bozulmanın yoğun olarak yaşandığı, kimyasal ve biyolojik atıkların 
kontrolsüz biçimde doğaya salındığı, kirletilmiş suların beslenme ve temizlik 
amacıyla kullanıldığı, tarımsal alanların kimyasal ve inorganik maddeler 
kullanılarak yüksek verim ilkesi doğrultusunda faunadan arındırılmaya 
çalışıldığı, arıtım ve filtrelemenin yapılmadığı endüstriyel bölgelerin 
oluşturulduğu, modern hayvancılık adı altında hayvan varlığının sistemli biçimde 
yok edildiği, yerleşim merkezlerinin yoksullaştırılmış ve yoksunlaştırılmış 
toplumların yaşam alanlarına dönüştürüldüğü görülmektedir. Böylece çevre 
sorunları ile yoksulluk özdeşleştirilmekte ve bu yoksulluğun insanın da dahil 
olduğu tabiatın yıkımı çerçevesinde gelişim gösterdiği gözden uzak tutulmaya 
çalışılmaktadır. Varolduğu günden itibaren çevre ile ilişkilerini üretimden 
geçerek anlamlandıran insanoğlu, kapitalizmin yabancılaştırıcı etkisiyle özellikle 
son yüzyıl içerisinde ilişki tarzını tüketimden geçerek kurma çabasına girişmiştir. 
Doğanın bir parçası olan ve doğaya bağlı olarak yaşayan insanın, doğayla 
mücadeleyi, yapıcı ve yeniden üretimci bir noktadan yıkıcı ve sürekli tüketimci 
bir noktaya taşıması, çevrenin teknoloji aracılığıyla yeniden düzenlemesine 
işaret etmektedir. 
 
Çevre kavramının insan zihninde ilk olarak çağrıştırdığı unsurlar doğa, tabiat, 
yeşillik, biyolojik çeşitlilik gibi sözcükler tarafından çerçevelenmektedir. Bütün bu 
sözcüklerin ortak paydası ise, insan elinin değmediği, insan dışındaki canlıların 
yaşamlarını belli bir denge içerisinde sürdürdüğü ve insan müdahalesinin 
olmadığı ya da asgari düzeyde kaldığı yaşam alanlarını özetlemesidir. Çevre 
sorunu ise gerçekte tam da bu noktada başlamaktadır. Çevre ile insan arasına 
bir mesafe koyulduğunda, sorunlara neden olanın insan ve insan eliyle yapılan 
teknoloji, kurulan fabrika ya da yaşanan kişilerarası ilişkiler olduğu gözden 
kaçırılmaktadır. Bu bağlamda, çevrenin insanoğlunu çevreleyen hava, su, 
toprak, yeraltı ve yerüstü varlıkları, canlılar, hayvanlar, atmosfer gibi doğa 
öğelerinin ötesinde günlük yaşam, bu yaşam dilimi içerisinde yapılanlar, doğaya 
verilen zarar ya da yapılan katkılar ile diğer insanlarla kurulan ilişkilerin tabiat 
üzerindeki yıkıcı etkileri kapsamında geniş bir çerçeveden yeniden 
tanımlanması gerekmektedir. Sorun bu denli geniş bir çerçevede 
tanımlandığında yanıtlar açıkça ortaya çıkmaktadır. Çevre sorunlarının altında 
yatan en önemli sebep mevcut yaşam tarzlarımızdır. Daha rahat ve konformist 
biçimde yaşayabilmek uğruna kaynaklara yönelik baskı, bozum, hor kullanma 
ve yok etme eğilimi mevcut sosyal sorunların temel nedeni olarak 
anlamlandırılmalıdır. Tüketime dayalı yaşam tarzının neden olduğu 
olumsuzluklar, insan varlığının dünya üzerindeki tarihinin devamlılığını tehlikeye 
atmaktadır.  
 
Ekolojik ve klimatolojik dengelerdeki bozulma, dünya üzerindeki insan varlığının 
en önemli sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya ekosisteminin % 40’ına 
yakını sanayileşme sürecinde doğrudan kullanılmış ya da tahrip edilmiştir 
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(Erdoğan, 2003). Ekosistemdeki bozulma farklı ortamlarda ancak benzer bir 
düzeyde (çok hızlı) gelişim göstermektedir. Örneğin, okyanus, deniz, göl, 
akarsu, yeraltı su kaynakları gibi ortamlarda kullanılan teknolojiler ile bu 
ortamlara salınan sınai atıklar su dünyasındaki canlı türlerini hızla yok 
etmektedir. Yaklaşık 33 milyon km3 olan tatlı (içilebilir) su kaynakları miktarı 
hızla azalarak insanoğlunun alışık olduğu beslenme dengesini bozmakta; 
küresel ısınmanın sebep olduğu hızlı buharlaşma ise tarımsal kuraklığa, yağış 
dengesizliklerine ve sel ile taşkın gibi afetlere neden olmaktadır. Katı atık ve çöp 
yönetimi ise farklı gerçekliklere işaret etmektedir. Sanayileşmenin XX. yüzyıl 
boyunca artışı atık miktarı artışı ile atık içeriği değişimine yol açmıştır. Örneğin 
ABD nüfusu 1960-1990 aralığında % 38 oranında artarken, katı atık oranı ise % 
100 artmıştır (Erdoğan, 2003). Türkiye’de ise yılda 250 milyon ton katı ve 5.5 
milyon ton da tehlikeli atık açığa çıkmakta ve katı atıkların % 5.9’u, tehlikeli 
atıkların ise ancak % 1’i kontrollü biçimde yok edilebilmektedir (Özbudun ve 
Demirer, 2006). Benzer biçimde gezegen üzerindeki ormanlar yok edilmekte, 
kimyasal ve radyoaktif atıklar ile fosil enerji kaynaklarının yol açtığı hava ve su 
kirliliği her geçen gün artmakta, erozyon ve mekansal rekreasyon nedeniyle 
verimli topraklar tarımsal kullanım dışı hale gelmektedir.  
 
Son elli yıllık sürece damgasını vuran klimatolojik olayların başında ise ozon 
tabakasının delinmesi ile küresel ısınma gelmektedir. Dünya yüzeyinden 
yaklaşık 25 kilometre yükseklikte olan ve dünyayı güneşin yaydığı morötesi 
ışınlardan koruyan ozon tabakasının, kloroflorokarbon gazı salınımındaki artış 
nedeniyle, özellikle kutup bölgelerinde çok incelmesi konusu, 1980’ler boyunca 
yoğun olarak gündemi işgal etmiştir. Yasal düzenlemeler ve çerçeve anlaşmalar 
ile kloroflorokarbon (CFC) gazı kullanımının azaltılması kararlaştırılmış ve 
kamuoyu baskısı ile tüketiminde önemli miktarda düşüş sağlanmıştır. 
Tartışmaların en yoğun boyutunu oluşturan ve geri dönülemeyecek noktaya 
doğru hızla gelindiği ifade edilen ekolojik sorun ise küresel ısınmadır. Bugün, 
dünya atmosferinin ortalama sıcaklığının son yüzyıllık dönemde 0.6°C 
artmasının, sanayileşme nedeniyle atmosferde karbondioksit, su buharı, metan, 
azot proksit gibi gazların miktarının artması ve bu gazların güneşten gelen 
kızılötesi ışınların bir yandan dış uzaya yansımasını önlemesi ve diğer yandan 
da bu ışınlardaki ısıyı soğurması kaynaklı olduğu bilinmektedir. Dünya 
ölçeğinde temel enerji kaynağı olarak fosil yakıtların kabul edilmesiyle birlikte, 
atmosfere salınan karbondioksit miktarında büyük bir artış gözlemlenmiştir. 
1850 yılında atmosferdeki karbondioksit miktarı 280 ppm/m3 (bir milyon hava 
molekülündeki molekül sayısı) iken 2005’de bu miktar 380 ppm/m3’e çıkmıştır. 
2005 yılında 8 milyar ton karbondioksit gazı atmosfere salınmış ve salınımın 
yıllık artış düzeyi % 0.5 seviyesine erişmiştir (Denhez, 2007:33). 
 
Ekolojik dengedeki bozulmanın ve ekosistemin bir bütün olarak tahribatının 
gözden kaçırılan noktası ise yaşam pratiklerinin ve tüketim alışkanlıklarının 
değişen yapısıdır. Bireyler günlük deneyimlerinde, kapitalizmin üretime 
yabancılaştırıcı ve üretilenleri fetişleştirici süreçlerinin etkisiyle, tüketimi mutlak 
değer (yaşamı anlamlandırma ölçütü) olarak algılayıp; kendileri de dahil olmak 
üzere içerisinde yer aldıkları bütün bir ekosistemin gösterişçi, ahmakça ve hatta 
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yer yer hedonistçe yok edilmesi yönünde çaba göstermektedirler. Bireyler 
kendilerine, kendi gibi olan diğerlerine ve kendilerini var eden ekosistemi 
tahrip/yok eden yapıları ortadan kaldırmanın gerçekçi çarelerini aramak yerine, 
kapitalist mülkiyet ilişkilerinin getirdiği yeni ‘sürdürülebilirlik’ arayışlarının peşine 
düşmektedirler. Sürdürülebilirlik, egemen teknoloji düzeninin gözden geçirildiği 
ve güncellendiği, kalkınma prensiplerinin insanın ötesine geçerek bütün bir 
doğaya eklemlendiği ve fordist verimliliğin geri plana itilerek post-fordist 
etkililiğin meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir çevre ideolojisi olarak anlam 
kazanmaktadır. Çevre kirliliğinin belirlenmiş standartlar, ekosistemin ise ulusal 
ve uluslararası mevzuatlar kapsamında sürdürülmesi, kapitalist sermayeye yeni 
kâr ve kazanç kapıları açıldığına işaret etmektedir. Yeşil teknolojiler, çevreyi en 
yoğun biçimde kirleten çokuluslu şirketlerce üretilmekte; çevre kirliliğini kontrol 
etme amacıyla kurulan şirket, kurum ve ajanslar ekosistemde en büyük tahribatı 
yapan sanayileşmiş ülkelerde konuşlanmaktadır. Kirlenmenin asıl sorumlusu 
olan uluslararası firmaların, aynı zamanda kirlilik kontrolü sistemlerinin 
üretilmesi ve pazarlanması için ortaya çıkan yeni yeşil sanayinin de sahibi 
olduğu açığa çıkmış durumdadır. “Bu yeni pazar, kirliliğin en önemli kaynağını 
oluşturan büyük firmalar tarafından giderek ele geçirilmektedir: Dowe Chemical, 
Monsanto Chemical, W.R. Grace, Du Pont, Merck, Nalco, Union Carbide, 
General Electric, Westinghouse, Combination Engineering, Honeywell, 
Beckman Instruments, Alcoa, Universal Oil Products, North American Rockwell 
gibi..” (Castells, 1997:200). Çokuluslu şirketler için yeşil teknoloji üretimi ve 
satışı, azalan kâr eğilimlerini tersine çevirme yönünde bir çaba iken, yeşil 
teknoloji kullanımı ise sosyal sorumluluk ve global etik anlayışının temel 
göstergesi haline dönüşmüştür.   
 
Sanayilerin işleyiş tarzını doğrudan etkileyen teknolojik gelişmelerin, 
ekosistemin ve insan sağlığının korunmasını dikkate almadığı bilinen bir 
gerçekliktir. Ekonomik üretim sürecinin maliyetleri minimize ederek kârları 
artırma prensibi, teknolojilerin tehlikeli, sağlıksız ve yıkıcı olmalarını 
önemsizleştirmeye çalışmaktadır. Başlangıçta askeri ve kamusal hizmetlerin 
yürütülmesine yönelik olarak geliştirilen teknolojilerin, ticari mal ve hizmetler 
olarak bireylerin günlük kullanımına sunulmasıyla birlikte ekosistem üzerindeki 
baskı yoğunlaşarak artmaktadır. Teknolojilerin dünya genelinde satışı ise 
‘teknoloji transferi’nin ötesinde ‘eski-geri kalmış ve kapitalist sistem için etkin 
olmayan ürünlerin transferi’ şeklinde yeniden okunmak zorundadır. 
Sanayileşmiş ülkelerde çevre korumacı kitle hareketlerinin güç kazanması ve 
ekolojik tahribatı azaltıcı (dikkat edersek ortadan kaldırıcı değil azaltıcı) 
teknolojiler kullanma yönünde kamuoyu baskısının açığa çıkması, sanayileşmiş 
ülkelerde üretim teknolojilerinin yenilenmesine ve çevresel kirliliğe yol açan eski 
teknolojilerin de azgelişmiş-gelişmekte olan şeklinde tanımlanan ülkelere 
taşınarak yeni bir kârlılık kaynağı oluşturulmasına neden olmuştur.  
 
Çevre uyumlu teknolojiler temelde iki kümeye ayrılabilecektir: Üretim amaçlı 
teknolojiler ile tüketicilerin nihai kullanımına sunulan teknolojiler. Ekosistemin 
korunmasına katkı sağlama yönündeki gelişmelerin çoğunluğu tüketicilerin nihai 
kullanımına sunulan teknolojilerde olmuştur. Bu teknolojilerin üretim amaçlı 
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teknolojilerden farkı, üretim biçimini değiştirmemesi ve alternatiflikten çok, 
egemen yapıları güncellemesidir. Nihai kullanım amacıyla pazara sunulan 
teknolojilerin daha az enerji, su ya da zaman tüketmeleri, tutumluluğa ve 
ekolojik korumaya değil; tüketilmeyen enerjinin, suyun ya da zamanın tüketim 
endüstrilerinin başka alanlarına aktarılarak tüketimin çeşitlendirilmesine ve 
kapitalizmin yeniden üretilmesine işaret etmektedir. ‘Çevre dostu’ olarak 
tanımlanan üretim amaçlı teknolojilerde ise, örneğin çelik üretimi için manganez 
yerine molibden kullanılması, bir üretim tekniğinin neden olduğu ekolojik 
tahribatın azalırken, bir başka üretim tekniğinin dayandığı kaynakların 
sömürülmesine ve yeni tahribat alanlarının açığa çıkmasına neden olmaktadır. 
“Değişim tek bir alanda, örneğin tekniklerde veya politikalarda olursa, fakat 
üretimin egemen biçimi değişmezse, en iyi sonuç çevre ve insan peyzajının 
tahribinin azalmasıdır” (Erdoğan ve Ejder, 1997:138). Ekosistem tahribatının 
genişletilmesi yeni kirlilik kontrolü sistemlerinin geliştirilmesine; yeni kirlilik 
kontrolü sistemlerinin geliştirilmesi ekolojik koruma amaçlı düzenlemelerin 
güçlendirilmesine; ekolojik koruma amaçlı düzenlemelerin güçlendirilmesi ise 
kirletilecek-bozulacak-tahrip edilecek yeni alan arayışlarının genelleştirilmesine 
neden olmaktadır. Günümüzde, ekosistemin canlılara hizmet eden döngüsü, 
insanoğlu tarafından ekolojik tahribat kısırdöngüsü haline getirilmiş ve dünya 
genelindeki yıkım halkla ilişkiler faaliyetleri aracılığıyla meşrulaştırılmaya 
çalışılmıştır.  
 
3. Endüstri - Çevre İlişkisi:  

 Halkla İlişkilerin Meşrulaştırıcılığı 
  
Halkla ilişkiler faaliyetlerinin, çevre ile olan ilişkisinin temelinde etkinliğin 
endüstrileşme süreci yer almaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin başlangıçta 
birbirlerinden bağımsız, olaylara tepki verme yönündeki karakteri, kapitalist 
dünya ekonomisinin II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ticaret 
kapsamında gelişim göstermesiyle birlikte dönüşüme uğramıştır. Halkla ilişkiler 
faaliyetlerini duyurma, tanıtma ve ikna etme olarak kategorize eden ekonomik 
ilişkiler tabanının, başta ABD olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinin de dahil 
oldukları bir entegrasyon sürecine girmesi ve ulusal sermaye gruplarının Soğuk 
Savaş ortamının sağladığı avantajlar eşliğinde hızla uluslararasılaşmaları ve 
merkezileşmeleri, halkla ilişkilerin endüstrileşmesini hızlandıran temel faktörler 
olmuştur. Halkla ilişkiler endüstrisinin, temsil ettikleri şirketlerin çok 
boyutluluğuna paralel pazarlama, reklamcılık, lobicilik, sponsorluk, imaj yönetimi 
gibi etkinlikleri bütünleştirmesi; tepki verme yerine öncülleyici bir işleyiş 
yaklaşımına sahip çıkması ve kârlılığın verimlilikten çok doğa-insan 
sömürüsüne dayanmasını meşrulaştıran bir içerik sergilemeye başlaması ile 
birlikte endüstriyel karakter anlam kazanmıştır. Halkla ilişkiler, son elli yıllık 
dönemde geleneksel amaçlarının ötesine geçerek, uluslararası ticaretin bilinç 
yönlendirme ve talep düzenleme (regulation) mekanizmasına dönüşmüştür. 
Şirket içindeki halkla ilişkiler birimlerinin yerini bağımsız halkla ilişkiler 
şirketlerine/ajanslarına bırakması, profesyonelleşme ve etik kurallar 
geliştirmenin dışında tüketim süreçlerinin yeniden yapılandırılmasına da destek 
olmuştur. Satın alma, kullanma, memnun kalıp yeniden alma ya da 
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beğenmeyerek yeni ürün arayışına geçme deneyimleri halkla ilişkiler endüstrisi 
tarafından standartlaştırılmış ve kontrol edilir hale gelmiştir. Halkla ilişkiler 
endüstrisi, sorun-kriz-stres-risk yönetimi, sosyal sorumluluk yaklaşımı ve 
kurumsal yönetişim gibi alt faaliyet konularında uzmanlaşmış şirketleri ile 
ekosistemi tahrip eden-yıkan kapitalist pazar yapısının materyal ve mental onay 
üreticisi olarak anlam kazanmıştır.  
 
Kapitalist sermayenin halkla ilişkiler aracılığıyla benimsetme, kabullendirme, 
içselleştirme kısaca onay üretme çabalarına rağmen, ekosistem tahribatına 
karşı çıkanların sayısı gün geçtikçe artmakta, bireyler gelecek kuşaklara 
aktarılacakların korunması konusunda ısrar etmekte ve çevre üzerindeki 
sermaye tahakkümüne yönelik direnişler anlamlı sonuçlar vermektedir. Ancak 
ekosistem üzerindeki yıkımın büyüklüğü karşısında, toplumun sergilediği 
karşıtlık yeterli düzeye erişmemiş ve alternatif çözümlemelerin halkla ilişkiler 
yoluyla yumuşatılması çabaları da yaygınlaşmıştır. Halkla ilişkilerin “özel 
şirketlerin ve kamu kuruluşlarının doğal, fiziki ve sosyal çevreleriyle iletişime 
girmesi” şeklinde betimlenmesi; ekosistem içerisindeki bütün unsurların 
kapitalist pazar yapısıyla bağlantılandırılması sonucunu doğurmaktadır. 
Şüphesiz bu bağ insan yaşamının gereksinimlerine ve sosyal çıkarlara değil, 
şirket kârlarına odaklanan bir işlevselliğe sahiptir.  
 
Halkla ilişkiler endüstrisinin işleyişine yakından bakıldığında, var olan sanayi ve 
hizmet sektörleri ile bu sektörlerin beraberinde getirdiği çalışma-yaşam 
ilişkilerini açıklama ve anlamlandırma amacıyla hareket edilmekte olduğu; 
piyasa koşulları çerçevesinde yapılanların desteklenmesine yönelikler 
sunumlara başvurulduğu görülmektedir (theorizing by doing). Halkla ilişkiler 
endüstrisi, şirket imajını olumlama, sosyal sorumluluk kampanyaları yürütme, 
organizasyon sponsorluklarını düzenleme, siyasal lobicilik faaliyetlerini organize 
etme ve tanıtım projelerine destek verme gibi farklı düzlemlerde işlevsellikler 
sergilemektedir.  
 
Halkla ilişkiler mekanizmalarının bütün süreçleriyle devreye girdiği olayları 
incelediğimizde, çevresel felaket ve ekolojik bozulmaya karşı ciddi toplumsal 
muhalefetin yaşandığı dönemlerde onay üretimi politikalarının planlandığı ve 
uygulandığı görülmektedir. Çevresel felaketlere hükümetler düzeyinde nükleer 
kazalar, fırtına, kasırga ve seller, askeri teknolojilerin neden olduğu kirlilikler, 
erozyon ve kuraklık gibi olaylar nedeniyle müdahale edilirken, şirketler 
düzeyinde ekosistemi tahrip eden-yıkan olaylar sonrasında dahil olunmaktadır. 
Şirketler, çevresel felaketleri gündemden uzak tutmaya çalışırken, hükümetleri 
sorunu çözmeye ya da durdurmaya davet etmektedirler. Pazar ilişkileri 
içerisinde müdahaleci olarak tanımlanan devletin, çevresel felaket sürecinde 
sorun çözümleyici ve toplumu dengeleyici bir role büründürülmek istendiği 
söylenebilecektir. Son yıllarda yaşanan şirket kaynaklı çevresel felaketler 
sonrasındaki deneyimlerin ortak paydası, kamunun, denetleyici rolünün ortadan 
kaldırılarak, şirket lehine onay üretimine zemin hazırlayıcı pozisyonuna 
yerleştirilmeye çalışılması olmuştur. 1984’de Hindistan’ın Bhopal bölgesinde 30 
ton metil izosiyanat bir depodan sızarak yaklaşık 200.000 kişinin yaşadığı bir 
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gecekondu bölgesine yayılmış, 7000’e yakın kişi hayatını kaybederken 20.000’e 
yakın kişi de zehirlenerek ciddi hastalıklara yakalanmıştır. 1986 yılında Basel’de 
Sandoz şirketine ait bir kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın sonucunda 
otuz ton böcek zehiri, mantar ilacı ve boya Ren nehrine akmış; 500.000’in 
üzerinde balık ölmüş ve nehrin fabrikadan 200 km kadar uzak olan bölgesinde 
dahi su canlısı kalmamıştır. 1989 yılında Alaska’da Exxon Waldez tankerinin 
taşıdığı 42 milyon litre ham petrolün denize sızmasıyla birlikte, sızıntının olduğu 
bölgede 4500 deniz samuru, 14 balina ve soyları tükenmekte olan binlerce kuş 
ve deniz canlısı ölmüş; balıkçılık ve turizm faaliyetleri çok uzun bir süre askıya 
alınmıştır. Benzer biçimde 1990 yılında British Petroleum (BP)’a ait tankerden 
1.5 milyon litre ham petrol Kaliforniya Long Beach’de denize saçılmış; 2005 
yılında BP’nin Teksas’daki petrol rafinerisinde yaşanan patlamada 15 kişi 
ölürken, 170 kişi yaralanmış; 2006 Mart’ında BP’nin kontrolündeki bir petrol 
boru hattında meydana gelen sızıntı nedeniyle Alaska’nın Prudhoe Körfezi’ne 
yaklaşık 1 milyon litre ham petrol dökülmüştür. Bütün bu olaylardan sonra 
şirketler, çevre kirliliğine karşı kapsamlı çözüm stratejileri geliştirmek yerine 
medyayı yanlarına alarak, diğer toplumsal kurumları suçlama, olayların 
abartıldığını iddia etme ve örgütsel düzeyde yeniden yapılanmanın neden 
olacağı işgücü ve zaman kaybını ifade etme yolunu tercih etmişlerdir. Kriz 
yönetiminde başarılı olanlar kontrolü kısa sürede ele alarak, toplumu sürece 
dahil etmiş; başarısız olanlar ise toplumun yaşananları unutmasını sağlayacak 
yeni gündem maddeleri oluşturulması yönünde medyayı yönlendirmişlerdir.    
 
Halkla ilişkiler etkinliklerinin çevre sorunları kapsamındaki rolü iki boyutta önem 
kazanmaktadır. Geleneksel boyut mevcut endüstriyel yapıların sorunları 
görmezden gelmesini ya da sorunların üzerini örtmesini meşrulaştırmak iken; 
yenilikçi boyut çevre kirliliğini önleyici-azaltıcı teknolojilerin endüstrilerin yeni 
örgütlenmelerinde yer bulmasını tanıtmak şeklinde kategorize edilebilecektir. 
1990’lı yıllarda kapitalist pazarların, alternatifsizlik tezleri eşliğinde kendilerini 
yeniden yapılandırmaları ve ağır sanayi olarak adlandırılan kitlesel üretim 
süreçlerini post-fordist üretim/esnek yönetim politikaları eşliğinde parçalayarak 
çevre ülkelerine dağıtmalarının en önemli sonucu ‘kirlilik ihracı’ şeklinde açığa 
çıkmıştır. Kapitalist piyasalarda hizmetler sektörünün ağırlıklı yer edinmeye 
başlaması ve büyümenin motivasyonu haline gelmesiyle birlikte, demir-çelik, 
kimya, petrol, kağıt, plastik gibi sanayi işkollarının üretim mekanlarını hızla 
sendikasızlaştırılmış ve taşeronlaştırılmış bölgelere/ülkelere taşıdıkları 
görülmüştür. Sanayi şirketlerinin kapitalist merkez ülkelerde kendilerini yeniden 
yapılandıran kısımları ise, yasal ve toplumsal baskılar karşısında üretim 
süreçlerini ‘yeşilleştirmek’ zorunda kalmışlar ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile de 
yapılanları kurumsal sosyal sorumluluğun bir parçası olarak sunmuşlardır. Artan 
uluslararası rekabet ortamında pazar paylarının daralmasına ‘yeşil şirket’ 
imajıyla cevap veren sermaye grupları için ‘geri dönüşümlü ürün üretimi’, 
‘çevreci örgütlerin kabul ettiği ve daha az kirlettiği vurgulanan teknoloji 
kullanımı’, ‘atık azaltıcı üretim politikasının benimsenmesi’ ve ‘sürdürülebilirlik 
standartları oluşturarak bunun kurum kimliğinin bir parçası olarak sunulması’ 
vazgeçilmez unsurlar olarak sıralanmaya başlamıştır. Şirketler, bir yandan 
politik ortamdaki farklı aktörleri finanse ederlerken (örnek olarak ABD’de Mobil 
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Oil 1997 yılında 5.24, 1998 yılında da 6.16 milyon ABD Doları tutarında yardımı 
Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti arasında dağıtmıştır), diğer yandan da 
fosil yakıt kullanımının çevreye verdiği zararları ve sanayi teknolojilerinin küresel 
ısınmaya neden olduğunu reddeden bilim adamlarına destek olmuşlardır 
(Godrej, 2003). Uluslararası toplantılar, dergi ve gazete aracılığıyla yürütülen 
yayınlar, bilim adamlarına yazdırılan rapor ve kitaplar, radyo-televizyon 
programları, internet sayfaları ve şirket vakıfları tarafından idare edilen enstitüler 
ile küresel iklim değişimi çokuluslu şirketlerin lehine yeniden kurgulanmakta, 
‘yeşil’ mal ve hizmetlerin satın alınması zorunlu tercih haline dönüştürülmekte 
ve ekolojik yıkım gizlenerek egemen üretim biçimi meşrulaştırılmaktadır. Halkla 
ilişkiler endüstrisinin bu meşrulaştırma dinamiğinin en önemli parçası olduğu ise 
sıklıkla görmezden gelinmektedir. 
 
4. Sonuç 
 
Kapitalist ekonominin kâr eğilimini artırmaya ve sermaye birikimi sağlamak için 
bütün doğal ve sosyal birikimleri ortadan kaldırmaya dayalı olarak işleyen 
yapısı, küresel iklimi kendi çıkarları doğrultusunda tahrip etmektedir. 
Günümüzde sanayileşmenin iklim üzerindeki baskısının, yeni ve çevreci 
teknolojiler geliştirerek aşılmaya çalışıldığı dile getirilmekle birlikte; kapitalist 
pazar koşullarında yaşayan tüketime odaklanmış bireylerin talepleri bu yeni ve 
çevreci teknolojilerle üretilen ürünlere yönlendirilerek sorunların genişlemesine 
ve derinleşmesine neden olunmaktadır. “Üretim ölgünleştiği ya da sosyal direniş 
sermayenin yayılmasına sınırlar dayattığında, yanıt her zaman doğayı daha 
yoğun bir biçimde sömürmek için yeni yollar bulmak olmuştur” (Foster, 
2007:19). Toplum-doğa ilişkisinde sanayileşmenin ve örgütlenme tarzı olarak bu 
sanayileşmenin materyal ve mental ürünü olan çokuluslu şirketlerin neden 
olduğu ‘kendini yeniden üretme becerisinden yoksunlaştırma dinamiği’, 
ekosistemin varlığını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Halkla ilişkiler 
endüstrisinin egemen üretim tarzını ve bu tarz içerisinden geliştirdiği 
alternatifleri meşrulaştırma çabalarına rağmen, geniş toplum kesimlerine düşen 
görev, ekosistemin yıkıcısı değil mevcut koşullarını iyileştirerek gelecek 
kuşaklara aktarıcısı olunduğu gerçeğine sahip çıkmaktır. Toplumun, ekolojik 
dengeleri gözeterek kendini yeniden yapılandırması, ancak doğa ile ilişkilerin 
topyekün biçimde gözden geçirilmesiyle mümkündür.  
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Bu çalışmada, Türkiye'nin ortalama, maksimum ve minimum hava 
sıcaklıkları ve yağış dizileri, uzun süreli değişikliklerin ve eğilimlerin belirlenmesi 
amacıyla çözümlenmiştir. Türkiye’nin ortalama hava sıcaklıklarında güney ve 
güney batıda yer alan bölgelerde anlamlı artma eğilimleri gözlenmektedir. 
Özellikle yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarındaki ısınma eğilimi, istasyonların 
çoğunda anlamlı pozitif dizisel ilişki katsayısı ile tanımlanmaktadır. Yıllık 
maksimum sıcaklık dizilerindeki değişimler genelde artış yönündedir ve 
Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney kesimlerindeki artış 
eğilimleri istatistiksel açıdan anlamlıdır. Minimum sıcaklıklar, 27 istasyonda 
anlamlı olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde artma eğilimindedir. 
Sıcaklıklardaki artışlarda, Türkiye'deki yaygın ve hızlı kentleşmenin etkisi 
büyüktür. Yağış dizilerinde belirgin değişiklikler daha çok kış mevsiminde 
gözlenmektedir. Kış yağışlarında azalma eğilimi gösteren 78 istasyondan 24 
tanesi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Akdeniz, Akdeniz Geçiş, Karasal 
İç Anadolu ve Karasal Akdeniz bölgeleri kış yağışlarında düşüş gösteren 
bölgelerdir. Sonbahar mevsiminde ise yağışlar,  Türkiye'nin önemli bir 
bölümünde artmaktadır. Türkiye'de yağış azlığına bağlı olarak son 20-30 yıldır 
yaşanan uzun süreli kuraklıklarda, dolaşım sistemlerindeki değişikliklerin ve 
kaymaların etkili olabileceği söylenebilir. Ayrıca Kuzey Atlantik Salınımı'nın 
(NAO) pozitif devreleri Türkiye'de ki kurak koşullarla oldukça uyumludur. 
NAO'nun yanı sıra, yapılan bazı çalışmalara göre, kuvvetli El-Nino yıllarında ya 
da bir yıl sonrasında da özellikle kış yağışlarında benzer durumlarla 
karşılaşılmaktadır.  
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ANAHTAR KELİMELER: Türkiye; hava sıcaklığı; yağış; kentleşme; parametrik 
olmayan sınamalar; homojenlik; eğilim ve eğilim oranı; değişiklik. 
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1. GİRİŞ 

İklimde meydana gelen değişimler ve bu değişikliğin yaşayan canlılar üzerinde 
etkilerin belirlenmesi amacıyla hem geçmiş iklim verileri incelenmekte hem de 
gelecek iklim senaryoları bu veriler doğrultusunda geliştirilen modellerle tahmin 
edilmektedir. Jeolojik zamandaki iklim değişikliklerine ilişkin bilimsel kanıtlar 
jeoloji, jeomorfoloji, paleoklimatoloji, paleocoğrafya, paleontoloji ve paleoekoloji 
araştırmaları ile elde edilmektedir. Bugünkü bilgilerimiz doğrultusunda 4.5 milyar 
yıllık evrenimizin jeolojik tarihi boyunca iklim sisteminde milyonlarca yıldan on 
yıllık periyotlara kadar değişen aralıklarla değişiklikler olmuştur (Türkeş, 2003). 
Fakat sanayi devriminden itibaren iklimin doğal değişkenliğine ek olarak insan 
kaynaklı etkilerin de yer aldığı yeni bir döneme girilmiştir. Fosil yakıtlarının 
kullanımı, ormansızlaştırma, kentleşme ve hızlı nüfus artışı gibi çeşitli insan 
etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarındaki artış sanayi 
devriminden beri artarak devam etmektedir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC)’nin IV. Değerlendirme raporunda son 50 yıldaki sıcaklık artışının 
baş sorumluluğunu kesine yakın bir dille insan kaynaklı karbondioksit 
emisyonlarına yüklemektedir. Karbondioksitin atmosferdeki konsantrasyonu 
endüstrileşme öncesindeki 280 ppm (milyonda bir partikül) seviyesinden 2005 
yılında 379 ppm seviyesine ulaşmıştır. Yıllık CO2 artışı, 1960-2005 döneminde 
1.4 ppm iken 1995-2005 döneminde 1.9 ppm olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca fosil 
kaynaklı yıllık CO2 emisyonu 6.4 milyar ton (GtC) olan 1990’lı yıllar ortalaması 
2000-2005 yılları arasında ise ortalama 7.2 milyar ton (GtC) olmuştur.  

Atmosferdeki sera gazlarında meydana gelen artış sera etkisini 
kuvvetlendirerek Yerkürenin radyasyon dengesini bozmakta ve dünyanın daha 
fazla ısınmasına neden olmaktadır. 1906 ile 2005 yılları arasında küresel 
ortalama yüzey sıcaklığındaki artış 0.74 °C olarak tespit edilmiştir. 1850 yılından 
beri kaydedilen en yüksek sıcaklığa sahip 12 yılın 11'i son 12 yılda 
gerçekleşmiştir. 1998 yılı 0.58 °C'lik anomali ile en sıcak yıl, 2005 yılı 
0.485°C'lik anomali ile en sıcak ikinci yıl olmuştur. Son elli yıldaki lineere yakın 
ısınma eğilimi ise son yüz yıldakinin yaklaşık iki katıdır. 1901–2005 yılları 
arasında gözlenen yağış verileri incelendiğinde, Kuzey ve Güney Amerika’nın 
doğu kesimleri, Avrupa’nın kuzeyi ve Asya’nın kuzeyi ile iç kesimlerinde önemli 
artışlar, Afrika’nın Sahel kısmı, Akdeniz havzası, Afrika’nın güneyi ile Asya’nın 
güneyinde bazı kesimlerde önemli azalmalar olduğu belirlenmiştir.  

Gelişen teknolojiyle paralel geliştirilen iklim modelleriyle gelecek iklim 
senaryoları üretilebilmektedir. En gelişmiş iklim modelleri, bir dizi IPCC SRES 
senaryosu için küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında gelecek 20 yılda 0.2 
°C/onyıl oranında bir artış olacağını öngörmektedir. Bu oran, sera gazı salımları 
ve aerosoller 2000 yılı düzeylerinde durdurulsa dahi, 0.1 °C/onyıl olacağı tahmin 
edilmektedir. 2090-2099 dönemi ortalama yüzey sıcaklığının, 1980-1999 
dönemi ortalamasına göre en iyimser senaryoda (B1) ortalama 1.8 °C (1.1 °C - 
2.9 °C ) ve en kötümser senaryoda (A1FI) ortalama 4.0 °C (2.4 °C - 6.4 °C) 
artacağı beklenmektedir. Yağışlarda, A1B senaryosuna göre yüksek enlemlerde 
azalma ve subtropikal karaların büyük bölümünde ise artış (2100 yılında % 20 
oranında) öngörülmektedir (IPCC, WGI AR4). 
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Artan sera etkisine ve küresel ısınmanın olası etkilerine gösterilen yaygın ilginin 
doğal bir sonucu olarak, uzun süreli sıcaklık ve yağış verilerinde gözlenen 
değişiklikleri ve eğilimleri saptamaya yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. 
Türkiye için yapılan önceki çalışmalarda (Türkeş, 1996; Türkeş vd.,1996; 
Kadıoğlu, 1997; Tayanç vd., 1997) Türkiye’nin büyük bölümünde yıllık ve 
mevsimlik ortalama yüzey hava sıcaklıklarında, özellikle yaz mevsiminde,genel 
bir azalma eğilimi (soğuma) egemen olmuştur. Fakat 1990’lı yıllardan sonra 
özellikle 1992 yılında yaşanan soğuk yıldan sonra başlayan genel bir ısınma 
eğilimi kendini göstermektedir.  Türkiye'nin İklim Değişikliği Birinci Ulusal 
Bildirimi'ndeki yer alan ve 1951-2004 dönemini kapsayan değerlendirmelerde 
sıcaklıklarda en belirgin sonuç, yaz sıcaklıklarında meydana gelen yaygın 
artıştır. Yaz sıcaklıkları, Türkiye’nin çoğunlukla batı ve güney batı kısımlarında 
yükselme eğilimindedir. Kentsel ısı adası çalışmaları (Ezber vd., 2006; ve 
Karaca vd., 1995), kentleşmeye bağlı sıcaklık artışının en çok Akdeniz 
şehirlerinde, bölge yüksek basınç etkisi altına girdiğinde, egemen olduğunu 
ortaya koymaktadır. Yağışta önemli değişiklikler ve tutarlılık gösteren alanlar, 
hem kış hem de sonbaharda  gözlenmektedir. Türkiye’nin batı illerindeki kış 
yağışları son elli yılda önemli ölçüde azalmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait 
istasyonlardan elde edilen günlük maksimum, minimum, ortalama sıcaklık ve 
aylık toplam yağış değerlerine ait güncellenmiş veri seti kullanılarak Türkiye’nin 
sıcaklık ve yağış dizilerinin uzun süreli değişiklikler ve eğilimler bakımından 
yeniden değerlendirilmesidir.  

 

2. VERİ VE YÖNTEM 

2.1. Sıcaklık verileri 
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Şekil 1. 1952-2006 yıllarına ait sıcaklık verisi (ortalama,maksimum ve minimum) 
kullanılan 57 istasyonun harita üzerindeki dağılımı. 

 

Çalışmada Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 57 adet istasyonunda 
1952-2006 döneminde kaydedilen günlük ortalama, günlük maksimum ve 
günlük minimum ortalama hava sıcaklıklarının aylık ortalama dizilerini içeren, 
kontrol edilen ve güncelleştirilen veri seti kullanılmıştır. Bu veri seti daha önceki 
çalışmalarda (Türkeş vd., 2002a) kullanılan ve homojenlik sınamaları ve 
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istasyon tarihçeleri tamamlanan istasyonları içermektedir. Yıllık ve mevsimlik 
sıcaklık dizilerine, i) Doğrusal olmayan uzun süreli eğilimlerin, değişiklik 
noktalarının ve anlamlı sıcaklık dönemlerinin belirlenmesi için Mann-Kendall (M-
K) sıra ilişki katsayısı sınaması, ii) Israr ve sıçrama biçimli değişikliklerin 
belirlenmesi için Wald-Wolfowitz(W-W) ilişki katsayısı sınaması; iii) Doğrusal 
eğilimlerin belirlenmesi için en küçük kareler regresyon (EKKDR) 
hesaplanmasından elde edilen X katsayısının (β) anlamlığı için Student t 
sınaması ve eğilim oranlarının bulunması için EKKDR eşitliği; iv) Uzun süreli 
eğilimleri ve yaklaşık 10 yıldan uzun dalgalanmaları görsel olarak belirlemek için 
11 noktalı düşük geçirimli Binom süzgeci uygulanmıştır. 

2.2. Yağış verileri 
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Şekil 2. 1940-2006 yıllarına ait yağış verisi kullanılan 88 istasyonun harita 
üzerindeki dağılımı. 

 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 88 adet istasyonuna ait 1940-
2006 döneminde kaydedilen aylık yağış toplamlarından (mm) oluşan ve 
kontrolleri yapılarak güncelleştirilen veri seti kullanılmıştır. Yağış verileri, Türkeş, 
1996 ve Türkeş vd. 2002b’de yapılan homojenlik analizi dikkate alınarak 2006 
yılı dahil olmak üzere güncellenmiştir. Çalışmada, yağış dizileri 1961-1990 
yılları ortalamasına göre normalleştirilmiştir (standardize edilmiştir).  

Zaman dizisi çizimleri için normalleştirilmiş yağış anomalilerindeki uzun süreli 
eğilimleri ve yaklaşık 10 yıldan uzun dalgalanmaları görsel olarak belirlemek için 
11 noktalı düşük geçirimli Binom süzgeci kullanılmıştır. Ayrıca, Mann-Kendall 
eğilim sınamasının ardışık çözümlemesinden elde edilen u(t) ve u’(t) örneklem 
değerleri kullanılarak, bazı bölgelerdeki eğilimler grafiksel olarak gösterilmiştir. 
İstatistiksel sınamalardan parametrik olmayan Mann-Kendall ve Wald-Wolfowitz 
sınamaları, bölgeler ve istasyonlar için normalleştirilmiş yağış anomalilerine 
uygulanmıştır. 

 

3. ÇÖZÜMLEME SONUÇLARI: 

3.1. Sıcaklık Dizilerindeki Eğilimler Ve Değişiklikler 

Seçilen istasyonların çoğunda Türkeş vd. (2001)’de olduğu gibi EKKDR 
doğrusunun doğası ve büyüklüğü, M-K sınamasının sonuçları ile mükemmel bir 
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uyum sergilediğinden burada uzun süreli eğilimler açısından yalnız M-K 
sınamasının sonuçları verilmektedir. Haritaların ve zaman dizisi çizimlerinin 
tümü hazırlanmış olmasına karşın, burada az sayıda örnek gösterilebilmektedir.  

 

3.1.a. Ortalama sıcaklıklar: 

W-W ve M-K sınama sonuçlarına göre genelde pozitif dizisel ilişki katsayıları ile 
karakterize olması ve Türkiye’nin güney ve güney batısında yer alan büyük 
kentleşmenin yaşandığı bölgelerde anlamlı ısınma eğilimleri görülmektedir 
(Şekil.3). En küçük kareler doğrusal regresyon (EKKDR) çözümlemesine göre, 
istasyonlardaki anlamlı doğrusal ısınma oranları, her on yılda 0.121°C ile 
0.312°C arasında değişmektedir (Şekil 4). 
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Şekil 3. 57 istasyonun yıllık ortalama sıcaklık dizileri için hesaplanan Mann-
Kendall örneklemdeğerinin coğrafi dağılımı. 

 

Ortalama sıcaklık dizilerindeki değişim 1990’lı yıllardan başlayan ısınma eğilimi 
1992 yılındaki soğuk yıldan sonra artarak devam etmektedir (Şekil 5).  
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Şekil 4. Ortalama, sıcaklık dizilerindeki bölgelere göre eğilim oranları (içi dolu 
çizgiler anlamlı eğilimleri gösterir). 
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Türkiye yıllık ortalama sıcaklık
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Şekil 5. yıllık ortalama sıcaklıktaki değişimler. Yatay kesikli çizgi (-----), uzun 
süreli ortalamayı gösterir. Dizilerdeki uzun süreli eğilimleri ve dalgalanmaları 
gösterebilmek amacıyla, yıldan yıla değişimler 11 noktalı Binom süzgeci ile (—
—) düzgünleştirilmiştir. 

 

Kış mevsiminde ortalama sıcaklıklarda genelde zayıf bir azalma eğilimi 
hakimdir. Sinop, Zonguldak ve İnebolu’da sıcaklıklarda anlamlı soğuma eğilimi, 
Alanya ve Mersinde ise anlamlı artma eğilimi görülmektedir. İlkbahar 
mevsiminde gözlenen ısınma eğilimi Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara 
bölgelerinde anlamlı ısınma eğilimlerle daha da belirginleşmektedir. Yaz 
mevsiminde birkaç istasyon dışında çoğunluğu anlamlı ısınma eğilimleri 
bulunmaktadır. Sonbahar mevsiminde gözlenen zayıf ısınma ve soğuma 
eğilimleri, alansal olarak bir bütünlük sağlamamaktadır.  

Türkiye ortalama sıcaklıkları, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarına benzer 
şekilde artış eğilimindedir. Ancak, küresel olarak 1980'li yıllardan bu yana 
devam eden sıcaklık artışı, Türkiye'de 1990'lı yıllardan itibaren gözlenmektedir.  

 

3.1.b. Maksimum sıcaklıklar: 

Yıllık maksimum sıcaklık dizileri Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ile Doğu 
Anadolu’nun güney kesimlerinde anlamlı olmak üzere genelde artış yönündedir. 
EKKDR çözümlemesine göre, istasyonlardaki anlamlı doğrusal ısınma oranları, 
her on yılda 0.102°C ile 0.399°C arasında değişmektedir (Şekil 6).  
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Şekil 6. Maksimum, sıcaklık dizilerindeki bölgelere göre eğilim oranları (içi dolu 
çizgiler anlamlı eğilimleri gösterir). 

 

Kış maksimum sıcaklık dizileri güney kesimler dışında genelde zayıf azalma 
eğilimi hakimdir. Alansal bir uyum olmamakla birlikte Giresun, İnebolu, 
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Zonguldak, Çanakkale ve Manisa illerinde anlamlı azalma eğilimleri 
görülmektedir. İlkbahar mevsiminde Türkiye genelindeki artma eğilimi Marmara, 
Kıyı Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde anlamlılık 
göstermektedir. Türkiye’de son on yıl uzun yıllar ortalamasının üzerinde 
gerçekleşirken artma eğilimi devam etmektedir (Şekil 7).  
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Şekil 7. İlkbahar maksimum sıcaklıktaki değişimler. Yatay kesikli çizgi (-----), 
uzun süreli ortalamayı gösterir. Dizilerdeki uzun süreli eğilimleri ve 
dalgalanmaları gösterebilmek amacıyla, yıldan yıla değişimler 11 noktalı Binom 
süzgeci ile (——) düzgünleştirilmiştir. 

 

Yaz mevsiminde maksimum sıcaklıklar artma eğilimindedir. Bu artışlar 35 
istasyonumuzda anlamlı düzeylerdedir. Başta Ege bölgesinin geneli olmak 
üzere Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun kuzey 
kesimlerinde artışlar belirginleşmektedir. Maksimum sıcaklık dizileri sonbahar 
mevsiminde anlamlı olmayan zayıf ısınma ve soğuma eğilimi göstermektedir. 

 

3.1.c. Minimum sıcaklıklar 

Türkiye’de minimum sıcaklıklar 27 istasyonda anlamlı olmak üzere genelde 
artma eğilimi göstermektir. EKKDR çözümlemesine göre, istasyonlardaki 
anlamlı doğrusal ısınma oranları, her on yılda 0.103°C ile 0.679°C arasında 
değişmektedir (Şekil 8).  
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Şekil 8. Minimum sıcaklık dizilerindeki bölgelere göre eğilim oranları (içi dolu 
çizgiler anlamlı eğilimleri gösterir). 
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Minimum sıcaklık dizilerindeki yıllar arası değişimlerin, genelde pozitif dizisel 
ilişki katsayısıyla karakterize olması, gece en düşük sıcaklıklardaki artışın 
özellikle kentleşme ve nüfus yoğunluğunun artmasıyla da ilişkilidir (Şekil 9).  
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Şekil 9. Yıllık minimum sıcaklıktaki değişimler. Yatay kesikli çizgi (-----), uzun 
süreli ortalamayı gösterir. Dizilerdeki uzun süreli eğilimleri ve dalgalanmaları 
gösterebilmek amacıyla, yıldan yıla değişimler 11 noktalı Binom süzgeci ile (—
—) düzgünleştirilmiştir. 

 

Kış mevsiminde minimum sıcaklık dizilerinde genelde anlamlı olmayan azalma 
eğilimi görülmektedir. İlkbahar mevsiminde minimum sıcaklıklar Marmara, Ege, 
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da daha yoğun olmak üzere 32 istasyonda 
anlamlı artış eğilimindedir. 
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Şekil 10. 57 istasyonun yaz mevsimi minimum sıcaklık dizileri için hesaplanan 
Mann-Kendall örneklemdeğerinin coğrafi dağılımı. 

Yaz mevsiminde minimum sıcaklıklar ülke genelinde anlamlı düzeylere ulaşan 
artış eğilimi göstermektedir (Şekil 11).  
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Türkiye yaz minimum sıcaklık
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Şekil 11. Yaz minimum sıcaklıktaki değişimler. Yatay kesikli çizgi (-----), uzun 
süreli ortalamayı gösterir. Dizilerdeki uzun süreli eğilimleri ve dalgalanmaları 
gösterebilmek amacıyla, yıldan yıla değişimler 11 noktalı Binom süzgeci ile (—
—) düzgünleştirilmiştir. 

Yaz mevsiminde seçilen istasyonların 41’i yıllar arası değişimler ve eğilimler 
bakımından anlamlı düzeydedir (Şekil 10). Sonbahar mevsimi minimum sıcaklık 
dizilerinde İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde anlamlı 
ısınma ile karakterize olmaktadır.  

 

3.2. Yağış Dizilerindeki Eğilimler Ve Değişiklikler 

Çalışmada kullanılan istasyonların yağış değişimleri hem yıldan yıla 
değişebilirlik hem de uzun ve kısa süreli eğilimler açısından alansal ve 
zamansal bir uyum göstermektedir. Yıllık standardize (1961-1990 yılları 
ortalamalarına göre normalleştirilmiş) yağış dizilerinde çok belirgin bir eğilim 
belirlenmemiştir. Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde belirlenen 
artış eğilimleri, bazı istasyonlarda anlamlı çıkarken, bu alanların dışında anlamlı 
olmayan azalma eğilimleri saptanmıştır. Yağış bölgeleri alansal olarak 
değerlendirildiğinde, Karadeniz ile Karasal Doğu Anadolu Bölgelerinde yağışta 
artış eğilimi; Akdeniz, Akdeniz Geçiş, Karasal Akdeniz bölgelerinde ise azalma 
eğilimi bulunmaktadır (Şekil 12.a ve 12.b). Karasal İç Anadolu ve Marmara 
bölgelerinde ise artış ya da azalış eğilimi yoktur. 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

75 

Şekil 12. a) Karasal Doğu Anadolu , 
b) Akdeniz geçiş bölgeleri 
standardize yağış dizilerindeki 
değişim. Yatay kesikli çizgi (-----), 
1961-1990 dönemi ortalamayı 
gösterir. Dizilerdeki uzun süreli 
eğilimleri ve dalgalanmaları 
gösterebilmek amacıyla, yıldan yıla 
değişimler 11 noktalı Binom süzgeci 
ile (——) düzgünleştirilmiştir. 

 

3.2.a. Kış mevsimi  

Yıllık toplam yağışların 
yaklaşık % 40’nı oluşturan kış 
mevsimi yağışları, su miktarı 
açısından çok önemlidir. 
Çözümlemeler sonucunda, Türkiye 
genelinde kış mevsimi yağışlarında 
azalma eğilimi tespit edilmiştir (Şekil 
13.a ve 13.b). Hesaplamada 
kullanılan 88 istasyondan 78 

tanesinde azalma eğilimi gözlenmektedir ve bu istasyonların 24 tanesinde 
azalma eğilimleri anlamlıdır. 
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Karasal İç Anadolu kış standardize yağış
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Karasal Doğu Anadolu yıllık standardize yağış
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a) 

Akdeniz geçiş yıllık standardize yağış
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Şekil 13. Kış mevsimi a) Türkiye yıllık b) Karasal İç Anadolu standardize yağış 
dizilerindeki değişim. Yatay kesikli çizgi (-----), 1961-1990 dönemi ortalamayı 
gösterir. Dizilerdeki uzun süreli eğilimleri ve dalgalanmaları gösterebilmek 
amacıyla, yıldan yıla değişimler 11 noktalı Binom süzgeci ile (——) 
düzgünleştirilmiştir. 

 

Yağış değişimleri bölgesel olarak değerlendirildiğinde ise, Akdeniz, Akdeniz 
Geçiş, Karasal İç Anadolu ve Karasal Akdeniz ve Karasal Doğu Anadolu 
Bölgelerinde kış yağışları azalma eğilimindedir (Şekil 14). Karadeniz ve 
Marmara bölgelerinde ise herhangi bir eğilim belirlenmemiştir.  
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Şekil 14. 88 istasyonun kış mevsimi standardize yağış dizileri için 
hesaplanan Mann-Kendall örneklemdeğerlerinin coğrafi dağılışları. 

 

3.2.b. İlkbahar mevsimi 

İlkbahar yağışlarında çok az sayıda istatistiksel olarak anlamlı artışlar gözlense 
de, genel olarak anlamlı olmayan zayıf artışlar hakimdir. Karasal Doğu Anadolu, 
Karasal İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ilkbahar yağışları artma eğilimi, 
Karadeniz ve Marmara bölgelerinde ise azalma eğilimi şeklinde kendini 
göstermektedir. Diğer yağış bölgelerinde ise belirgin bir eğilim belirlenmemiştir 
(Şekil 15).  

 
28° 32° 36° 40° 44°

40°

36°

44°40°36°32°28°

0 5
0

1
00

15
0

2
00

25
0

km

36°

40°

KAD

MAR

AKD

KİAN

KAKD

KDAN

AKDG

FLORYA
GÖZTEPE

BURDUR

GAZİANTEPADANA

ADIYAMAN

AFYON

AGRI

AKHISAR

AKSARAY

ALANYA

AMASYA

ANKARA

ANTAKYA

ANTALYA

ARDAHAN

AYDIN

BANDIRMA

BAYBURTBILECIK

BODRUM

BOLU

BURDUR

BURSA
CANAKKALE

CIZRE

CORLU

CORUM

DIKILI

DIYARBAKIR

EDIRNE

EDREMIT

ELAZIG

ERZINCAN
ESKISEHIR

FETHIYE

FLORYA

GAZIANTEP

GIRESUN

GOZTEPE

GUMUSHANE

HINIS

IGDIR

ILGIN

ISKENDERUN

ISLAHIYE

ISPARTA

IZMIR

KAHRAMANMARAS

KARAMAN

KARS

KASTAMONU

KAYSERI

KILIS

KIRKLARELI

KIRSEHIR

KOCAELI

KONYA

KUTAHYA

LULEBURGAZ

MALATYA

MANAVGAT

MANISA

MARDIN

MERSIN

MERZIFON

MUGLA

MUS

NIGDE

POLATLI

RIZE

SAKARYA

SALIHLI

SAMSUN

SANLIURFA

SARIKAMIS
SEBINKARAHISAR

SIIRT

SILE

SILIFKE

SIMAV

SINOP

SIVAS

SIVEREK

SIVRIHISAR

TEKIRDAG

TOKAT

ULUKISLA

USAK
VAN

YOZGAT

ZONGULDAK

   -7  to  -2.58
   -2.58  to  -1.96
   -1.96  to  -0.05
   -0.04  to  0.04
   0.05  to  1.96
   1.96  to  2.58
   2.58  to  7

Standardize İlkbahar
Yağış Eğilimi u(t)

1 9 40 - 2 0 0 6

 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

77 

Şekil 15. 88 istasyonun ilkbahar mevsimi standardize yağış dizileri için 
hesaplanan Mann-Kendall örneklemdeğerlerinin coğrafi dağılışları. 

 

Karasal Doğu Anadolu bölgesi 1961-1990 dönemine göre yaklaşık 10 yıldır 
artan bir eğilim göstermektedir. Karasal İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 
ilkbahar yağışlarında artış eğilimi gözlense de, değişim oranları 1961-1990 yılı 
ortalamalarına yakın ya da biraz altındadır. 

3.2.c. Yaz mevsimi 

Alansal olarak oldukça değişkenlik gösteren Türkiye yağışlarının yaklaşık % 
10'u yaz aylarında gerçekleşmektedir. Çözümleme sonuçlarına göre, yaz 
yağışlarında 1961-1990 ortalamasına yakın olmak üzere istatistiksel açıdan 
anlamlı olmayan hafif artışlar görülmektedir. Bölgesel bazlı yapılan 
değerlendirmelerde, Karasal Akdeniz'de çok kuvvetli olmayan bir artış eğilimi 
göze çarpmaktadır. Diğer bölgelerde ise, belirgin bir eğilim  yoktur (Şekil 16). 
Son 10 yılda Marmara ve Karasal Akdeniz Bölgeleri dışında yaz yağışlarının 
genelde 1961-1990 yılı ortalamaları seviyesinde veya altında gerçekleştiği tespit 
edilmiştir. 

 
28° 32° 36° 40° 44°

40°

36°

44°40°36°32°28°

0 5
0

1
00

15
0

2
00

25
0

km

36°

40°

KAD

MAR

AKD

KİAN

KAKD

KDAN

AKDG

FLORYA
GÖZTEPE

BURDUR

GAZİANTEPADANA

ADIYAMAN

AFYON

AGRI

AKHISAR

AKSARAY

ALANYA

AMASYA

ANKARA

ANTAKYA

ANTALYA

ARDAHAN

AYDIN

BANDIRMA

BAYBURTBILECIK

BODRUM

BOLU

BURDUR

BURSA
CANAKKALE

CIZRE

CORLU

CORUM

DIKILI

DIYARBAKIR

EDIRNE

EDREMIT

ELAZIG

ERZINCANESKISEHIR

FETHIYE

FLORYA

GAZIANTEP

GIRESUN

GOZTEPE

GUMUSHANE

HINIS

IGDIR

ILGIN

ISKENDERUN

ISLAHIYE

ISPARTA

IZMIR

KAHRAMANMARAS

KARAMAN

KARS

KASTAMONU

KAYSERI

KILIS

KIRKLARELI

KIRSEHIR

KOCAELI

KONYA

KUTAHYA

LULEBURGAZ

MALATYA

MANAVGAT

MANISA

MARDIN

MERSIN

MERZIFON

MUGLA

MUS

NIGDE

POLATLI

RIZE

SAKARYA

SALIHLI

SAMSUN

SANLIURFA

SARIKAMIS
SEBINKARAHISAR

SIIRT

SILE

SILIFKE

SIMAV

SINOP

SIVAS

SIVEREK

SIVRIHISAR

TEKIRDAG

TOKAT

ULUKISLA

USAK
VAN

YOZGAT

ZONGULDAK

   -7  to  -2.58
   -2.58  to  -1.96
   -1.96  to  -0.01
   0  to  0
   0.01  to  1.96
   1.96  to  2.58
   2.58  to  7

Standardize Yaz
Yağış Eğilimi u(t)

1 9 40 - 2 0 0 6

 

Şekil 16. 88 istasyonun yaz mevsimi standardize yağış dizileri için 
hesaplanan Mann-Kendall örneklemdeğerlerinin coğrafi dağılışları. 

 

3.2.d. Sonbahar mevsimi: 

Sonbahar mevsimi yağışları, Türkiye'nin büyük bölümünde hafif artış 
eğilimindedir. 88 istasyonun 75'inin yağış dizilerinde görülen artışlar, sadece 10 
istasyonda istatistiksel açıdan anlamlıdır (Şekil 17). Bölgesel olarak ise 
sonbahar yağışları, genelde 1961-1990 yılı ortalamalarının üzerindedir.  
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Şekil 17. 88 istasyonun sonbahar mevsimi standardize yağış dizileri için 
hesaplanan Mann-Kendall örneklemdeğerlerinin coğrafi dağılışları. 

 

4. SONUÇLAR 

4.1. Sıcaklık Dizilerindeki Eğilimler Ve Değişiklikler 

Çalışmada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 57 istasyonuna ait 
1952-2006 dönemi aylık ortalama maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık 
dizilerine, uzun süreli eğilimlerin ve değişikliklerin belirlenmesi amacıyla çoğu 
parametrik olmayan istatistiksel zaman dizisi sınamaları uygulanmıştır. 

4.1.a. Ortalama sıcaklıklar: 

W-W ve M-K sınama sonuçlarında, Türkiye’nin güney ve güney batısında yer 
alan  ve büyük oranda kentleşmenin yaşandığı bölgelerde anlamlı ısınma 
eğilimleri görülmektedir. En küçük kareler doğrusal regresyon (EKKDR) 
çözümlemesine göre, istasyonlardaki anlamlı doğrusal ısınma oranları, her on 
yılda 0.121°C ile 0.312°C arasında değişmektedir. Kış mevsiminde genelde 
zayıf bir azalma eğilimi hakimdir. İlkbahar mevsiminde gözlenen ısınma 
eğilimlerinin bir bölümü istatistiksel açıdan anlamlıdır. Yaz mevsiminde ortalama 
sıcaklıklardaki ısınma eğilimi, istasyonların çoğunda anlamlı pozitif dizisel ilişki 
katsayısı ile tanımlanmaktadır. Sonbahar mevsiminde ise anlamlı olmayan hafif 
soğuma eğilimi gözlenmektedir. 

Türkiye'de ortalama sıcaklıklar, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarına benzer 
şekilde artış eğilimindedir. Ancak, küresel olarak 1980'li yıllardan bu yana 
devam eden hızlı sıcaklık artışı, Türkiye'de 1990'lı yıllardan itibaren 
gözlenmektedir.  

4.1.b. Maksimum sıcaklıklar: 

Yıllık maksimum sıcaklık dizilerindeki değişimler genelde artış yönündedir ve 
Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde 
ısınma eğilimleri istatistiksel açıdan anlamlıdır. EKKDR çözümlemesine göre, 
istasyonlardaki anlamlı doğrusal ısınma oranları, her on yılda 0.102°C ile 
0.399°C arasında değişmektedir. Kış maksimum sıcaklık dizileri Türkiye'nin 
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güney bölümleri dışında zayıf azalma eğilimi göstermektedir. İlkbahar 
mevsiminde Türkiye genelinde belirlenen artma eğilimi, Marmara, Ege ve 
Akdeniz ile Güney Doğu Anadolu bölgelerinde anlamlı düzeylerdedir. Yaz 
mevsiminde maksimum sıcaklık dizilerindeki artış 33 istasyonda istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Sonbahar mevsiminde ise anlamlı olmayan zayıf ısınma ve 
soğuma eğilimi hakimdir. 

4.1.c. Minimum sıcaklıklar 

Türkiye’de minimum sıcaklıklar, 27 istasyonda anlamlı olmak üzere genel olarak 
artma eğilimi göstermektedir. EKKDR çözümlemesine göre, istasyonlardaki 
anlamlı doğrusal ısınma oranları, her on yılda 0.103°C ile 0.679°C arasında 
değişmektedir. Kış mevsiminde minimum sıcaklık dizilerinde anlamlı olmayan 
azalma eğilimi görülmektedir. İlkbahar mevsiminde Marmara, Ege Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu’da daha yoğun olmak üzere 32 istasyonda anlamlı artışlar 
belirlenmiştir. Yaz mevsimi minimum sıcaklıklarında 43 istasyon, yıllar arası 
değişimleri bakımından anlamlı pozitif eğilim göstermektedir.  Sonbahar 
mevsimi minimum sıcaklık dizilerinde İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde olmak üzere 24 istasyonda anlamlı ısınmalar 
bulunmaktadır. 

Seçilen 57 istasyonun 56'sı  yıllık sıcaklık verileri ile yapılan çözümlemeler 
sonucunda, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde aylık ortalama maksimum, minimum 
ve ortalama sıcaklık dizilerindeki değişikliklerin artış yönünde olduğu 
görülmüştür. Minimum sıcaklık dizilerinde kış mevsimi dışında artış eğilimi 
belirlenmiştir. Bu artışlarda yüksek nüfus artışı ve yaygın kentleşmenin de 
büyük etkisi vardır.  

 

4.2. Yağış Dizilerindeki Değişiklikler Ve Eğilimler 

Çalışmanın bu bölümünde, Türkiye genelinde seçilen 88 adet istasyonun 1940-
2006 dönemi toplam yağış verileri kullanılarak 1961-1990 yılı ortalamalarına 
göre standardize edilen yağış dizilerinin uzun süreli değişimleri ve eğilimleri 
araştırılmıştır.  

Gerçekleştirilen istatistiksel sınama sonuçlarına göre, yıllık standardize yağış 
dizilerinde çok belirgin bir eğilim bulunmamakla birlikte, alansal olarak 
Karadeniz Bölgesi ile Karasal Doğu Anadolu Bölgelerinde hafif bir artış eğilimi 
ve Akdeniz, Akdeniz Geçiş ve Karasal Akdeniz bölgelerinde hafif bir azalma 
eğilimi belirlenmiştir. Türkiye genelinde yağışlarda belirgin değişiklikler özellikle 
kış mevsiminde kendini göstermektedir. Azalma yönünde olan bu değişiklikler, 
78 istasyondan 24 tanesinde istatistiksel açıdan anlamlıdır. Akdeniz, Akdeniz 
Geçiş, Karasal İç Anadolu ve Karasal Akdeniz bölgeleri kış yağışlarında azalma 
gösteren bölgelerdir. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde ise herhangi bir eğilim 
görülmemektedir. İlkbahar yağışlarında çok az sayıda anlamlı artışlar gözlense 
de genel olarak anlamlı olmayan zayıf artış eğilimleri hakimdir. Karasal Doğu 
Anadolu, Karasal İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ilkbahar yağışlarında 
değişiklikler artış, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde ise düşüş yönündedir. 
Karasal Doğu Anadolu bölgesinde yağışlar, yaklaşık olarak 10 yıldır 1961-1990 
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ortalamasının üstündedir. Yaz yağışlarının alansal ve zamansal değişim 
oranlarında anlamlı olmayan zayıf artışlar belirlenmiştir. Sonbahar mevsiminde 
yağışların genelde Türkiye'nin büyük bölümünde arttığı görülmüştür.  Artış 
eğilimi gösteren 75 istasyonun ancak 10 tanesinde anlamlı pozitif dizisel ilişki 
katsayısı bulunmuştur. 

Türkiye'de bölgelere göre farklılık gösteren yıllık toplam yağışın yaklaşık %40’ı 
kış, %27’si ilkbahar, %10’u yaz ve %24'ü sonbahar mevsiminde 
gerçekleşmektedir. Bundan dolayı da, Türkiye’de kış ve bahar yağışlarında 
değişimler, su miktarını oldukça etkilemektedir. Yer altı ve yer üstü sularının 
varlığının devamı için bu dönemlerde meydana gelen yağışın miktarı ve şekli 
oldukça önemlidir. Türkiye genelinde seçilen 88 adet istasyonun 67 yıllık yağış 
verilerinin çözümlemeleri sonucunda özellikle kış mevsiminde gerçekleşen 
yağış miktarında önemli azalmalar görülmektedir. Bunun yanı sıra, ilkbahar ve 
sonbaharda anlamlı olmayan hafif yağış artışları gözlenmekte ve bu artışlar 
bölgeler göre farklıklar göstermektedir. Türkiye'de yağış azlığına bağlı son 20-
30 yıldır yaşanan uzun süreli kuraklıklarda, dolaşım sistemlerindeki 
değişikliklerin ve kaymaların etkili olabileceği söylenebilir. Bunlar, 1980'den 
sonra Sibirya Antisiklonun zayıflaması (kış kuraklığı), Azor antisiklon sırtının 
Doğu Akdeniz'e ulaşması (kış kuraklığı), Akdeniz'e gelen cephe sistemlerinin 
azlığı ve Basra alçak basıncının kuzeye sokulması (yaz kuraklıkları) ve Azor ve 
Basra alçak basınçlarının birleşerek kuvvetlenmesi (yaz kuraklıkları) şeklinde 
sıralanabilir (Kömüşçü, 2001). Ayrıca Kuzey Atlantik Salınımı'nın (NAO) pozitif 
devreleri Türkiye'de ki kurak koşullarla oldukça uyumludur. NAO'nun yanı sıra, 
yapılan bazı çalışmalara göre, kuvvetli El-Nino yıllarında ya da bir yıl 
sonrasında da özellikle kış yağışlarında benzer durumlarla karşılaşılmaktadır.  
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Özet: Kuraklık, iklim değişiminin bir sonucu olarak, gerek insanoğlu gerekse 
ekosistem için en ciddi problemlerden biri olarak gözükmektedir. Yağmur 
verilerinin söz konusu olayı niteleyecek kadar uzun bir süreyi kapsaması 
gerekir. Noktasal frekans analizi, uzun periyotlu kayıtlar gerektirmektedir. Ancak 
Türkiye’de uzun gözlem süreli yağış ölçekleri oldukça azdır. Bu tip problemleri 
önleyebilmek ve verilerin güvenilirliğini artırılabilmek için farklı istasyonlarda 
ölçülmüş benzer özelliklere sahip gözlemler kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, 
Tokat ilinde bulunan 20 yağış ölçeğinde kaydedilen günlük yağmur 
miktarlarından elde edilen aylık kurak sürelerin, son yıllarda yaygın olarak 
kullanılan parametre tahmin yöntemlerinden L momentler yöntemiyle bölgesel 
frekans analizi gerçekleştirilmiştir. Bölgesel homojenliği test etmek için 
düzensizlik ve heterojenlik ölçüleri, uygun dağılımı seçmek için uygunluk ölçüsü 
kullanılmıştır. Düzensizlik ölçüsü testi sonuçlarına göre uyumsuz çıkan 
istasyonlar ve bazı istasyonlarda meydana gelen aykırı kurak süreler göz ardı 
edilerek bu test yeniden gerçekleştirilmiş ve istasyonlarda görülen düzensizlik 
problemi en aza indirilmeye çalışılmıştır. Heterojenlik ölçüsü sonuçlarında 
sadece L değişim katsayına bağlı olan H1 istatistiği gözönüne alınmış ve 
bölgesel homojenliğe bu duruma göre karar verilmiştir. Uygulanan olasılık 
dağılımlarına göre aylık kurak sürelerin tekrarlanma olasılıklarını tahmin etmek 
amacıyla elde edilen uygunluk ölçüleri, Nisan ayında genel ekstrem değer, 
Mayıs ayında genel normal, Haziran ayında genel ekstrem değer, Temmuz 
ayında genel Pareto ve diğer aylarda herhangi bir dağılım uygun bulunmadığı 
için simülasyon dağılımı olan Wakeby dağılımlarının en uygun bölgesel olasılık 
dağılımları olduğunu göstermiştir. Uygun olan dağılımlara göre %50, %80, %90, 
%96, %98 ve %99 olasılıklarında aylık kurak süreleri elde etmek için ise 
bölgesel L moment algoritması kullanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tokat ili, Aylık kurak süre, bölgesel frekans, gösterge 

taşkın, bölgesel L moment algoritması 
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1. Giriş 
 
Kuraklık, iklim değişiminin bir sonucu olarak, gerek insanoğlu gerekse 
ekosistem için en ciddi problemlerden biri olarak gözükmektedir. Kuraklık, 
taşkın ve fırtına gibi ani olarak ortaya çıkmamasına rağmen, diğer doğal 
afetlerden daha fazla insanı tehdit eden ve yıllık genel zararı ortalama olarak 8–
10 milyon doları bulan dünyanın en yüksek maliyetli afetlerindendir (Wilhite, 
2000). Su kaynaklarının kısıtlı oluşuna karşın,  hızlı nüfus artışı ve bunun bir 
sonucu olarak da suya olan talepteki artış, kuraklığın etkisini daha da 
artırmaktadır. Kuraklığı tam olarak tanımlamak mümkün olmasa da, tarımsal, 
hidrolojik ve meteorolojik kuraklık olarak sınıflandırılmaktadır. Agnew ve Warren 
(1996) da tarımsal kuraklığı, topraktaki nem eksikliğine bağlı olarak, tarımsal 
üretimdeki önemli düşüşe neden olan bir olay olarak ifade etmektedir. Palmer 
(1965) de hidrolojik kuraklığı, yüzey ve yeraltı su seviyelerindeki alçalmaların 
olduğu süreler olarak belirtmektedir. Agnew (1990) da meteorolojik kuraklığı ise 
belli bir zaman periyodunda, gözlenmiş normal yağışın altında meydana gelen 
süreleri meteorolojik kurak olarak ifade etmiştir. Yapılan bütün bu sınıflamalar 
dikkate alındığında kuraklığın asıl nedeni, yağışların normalin altında meydana 
gelmesidir. Bu nedenle tarımsal, hidrolojik ve meteorolojik kuraklıkların 
birbirinden bağımsız olarak meydana geldiği söylenemez.   
   
Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlarda kuraklığın şiddetinin saptanması, yıl 
içerisindeki yağışın dağılımının değişkenliğinden dolayı güç olmaktadır. 
Kuraklığın şiddeti ve süresi bitkinin gelişme periyodundaki suya olan talebi ile 
yakından ilgili olmaktadır. Daha çok kuraklığın şiddetinin belirlenmesinde, 
toplam yağış eksikliğinden ziyade, toprak nemi ve bitki koşullarıyla ilişkili olan 
etkili yağmur miktarının bilinmesi gereklidir (Wilhite and Glantz, 1985). Bunun 
yanında tarımsal kurak sürelerin belirlenmesinde toprağın nem kapasitesi ve 
evapotranspirasyon da önemli olmaktadır (Okman, 1981).  Kuraklık ile ilgili 
birçok çalışma yapılmış ve indisler (göstergeler) geliştirilmiştir. Kuraklık indisleri; 
kuraklığın şiddetinin, süresinin ve büyüklüğünün tanımlanmasına imkan 
sağlaması nedeniyle, kuraklığın gözlenmesi ve yönetiminde faydası olması 
açısından önemli bulunmaktadır. Ancak bu indisler kuraklığın mekansal 
dağılımını tanımlamada yetersiz kalmaktadır (Lana ve ark., 2001). Yağmursuz 
günlerin dizileri ya da kurak süreler, mekansal analiz için sıklıkla 
kullanılmaktadır. Kuraklığın süresi ve şiddeti doğrudan yağmursuz günle 
ilişkilidir (Dracup et al., 1980).   
 
Hersfield ve ark. (1973) de 6.4 mm ye eşit veya daha az yağmurların meydana 
geldiği süreyi kurak olarak belirtmişlerdir. Oliver (1961) de, 24 saatlik süre içinde 
5.0 mm den daha az yağışların, toprağa infiltre olmadan önce buharlaştığından 
dolayı gerek su kaynakları, gerekse bitkiler açısından faydasız olarak 
değerlendirilmelerinin gerektiğini bildirmiştir. Howe ve Rhoades (1955) de, bir 
gün içinde düşen toplam yağmur miktarının 3.0 mm den az olması durumunda, 
bitkinin ihtiyacı olan miktara hiçbir katkıda bulunmayacağını belirtmiştir. Ancak, 
Richey ve ark. (1961) de, toprağa infiltre olamayacak miktarda düşen 
yağmurların buharlaşırken ortamın ısısını ve bitki su tüketimini düşürdüğünden 
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bu yağmurların da faydalı olarak dikkate alınmasının gerektiğini belirtmişlerdir. 
Vicente-Serrano ve Begueria-Portugues (2003) de, kurak sürelerin tekrarlanma 
analizlerinde, 0.1 mm ve 5.0 mm ye eşit ve daha az yağmurlu günleri kurak süre 
olarak kabul ettiler. Elde ettikleri serilerin frekans analizleri için L moment 
yaklaşımını kullandılar. Lana ve ark. (2006) da, 0.1 mm, 1.0 mm ve 5.0 mm ye 
eşit ve daha az yağmurlu günleri kurak olarak kabul ederek, bu sürelerin 
oluşturduğu serilerin tekrarlanma analizlerini gerçekleştirirken, uygun dağılım 
biçiminin saptanmasında L moment yaklaşımını kullandılar.  Yürekli ve ark. 
(2004) de, Tokat ilinde ölçülen günlük yağmur miktarlarına göre 6.4 mm ye eşit 
ve daha az miktarlarda yağmurun düştüğü günler ile hiç yağmurun düşmediği 
günlere göre kurak süreleri belirlemişler ve dört hidrolojik homojen bölgeye 
ayırdıkları Tokat ilinin her hidrolojik homojen yöresi için kurak süreleri stokastik 
olarak modellemişlerdir. Yürekli ve Kurunc (2006) da, dört hidrolojik homojen 
yöreye ayırdıkları Tokat ilinin her hidrolojik homojen bölgesinde yetiştirilen ve 
bitki su tüketim miktarı en fazla olan bitkinin günlük su tüketim miktarını göz 
önüne alarak, bu miktara eşit ve daha az yağmurların meydana geldiği günleri 
kurak olarak kabul etmişler ve her bölge için bu günlerin oluşturulduğu kurak 
süreleri stokastik olarak modellemişlerdir.  
 
Yağmur verilerinin söz konusu olayı niteleyecek kadar uzun bir süreyi 
kapsaması gerekir. Noktasal frekans analizi uzun periyotlu kayıtlar 
gerektirmektedir. Türkiye’de uzun gözlem süreli yağış ölçekleri oldukça azdır. 
Bu tip problemleri önleyebilmek için komşu istasyonlarda ölçülmüş benzer 
özelliklere sahip yağmur miktarları kullanılabilmekte ve verilerin güvenilirliği 
artırılabilmektedir. Bölgesel frekans analizi olarak adlandırılan bu kavram, farklı 
ölçüm istasyonlarındaki verilerin benzer frekanslara sahip olduğu durumlarda 
uygulanması anlamına gelmektedir. Böylelikle, her bir ölçüm istasyonunda ve 
aynı zamanda uygun bir şekilde tarif edilen bir bölge içinde, hiçbir verisi 
olmayan ve üzerinde ölçüm istasyonu olmayan havzalarda bile bölgesel 
karakteristikler kullanılarak daha doğru sonuçlara ulaşılmış olunmaktadır 
(Hosking and Wallis, 1993, 1997). Bu çalışmanın amacı, Tokat ilinde bulunan 
20 yağış ölçeğinde kaydedilen günlük yağmur miktarlarına göre kurak sürelerin, 
son yıllarda yaygın olarak kullanılan parametre tahmin yöntemlerinden L 
momentler yöntemiyle bölgesel frekans analizini gerçekleştirmektir.  

 
2. Materyal ve Yöntem 
 
Söz konusu çalışma alanında bulunan 11–62 yıl gözlem süreli 20 yağış gözlem 
istasyonunda ölçülen günlük yağmur miktarlarına göre 6.4 mm ye eşit ve daha 
az yağmurların meydana geldiği günlerin oluşturduğu aylık kurak süreler, 
materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmada yararlanılan istasyonların Tokat 
ilindeki konumları Şekil 1 de ve bunların bazı karakteristikleri Çizelge 1 de 
verilmiştir. Ancak materyal olarak kullanılan aylık kurak sürelerden sadece, 
Tokat ilinde bitki yetişme periyodu olan Nisan-Ekim ayları arasında meydana 
gelen kurak sürelerin bölgesel frekans analizi gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 1 Çalışmada yararlanılan istasyonların Tokat ilindeki konumları 
 
Çizelge 1 Çalışmada kurak sürelerin saptanmasında kullanılan yağış gözlem 

istasyonlarının bazı karakteristikleri 
 

Sıra Gözlem 
Sayısı 

İstasyon 
Adı 

Yükseklik 
(m) 

1 61 Tokat 608 
2 34 Dökmetepe 635 
3 15 Pazar 540 
4 23 Hacıpazarı 220 
5 40 Erbaa 230 
6 16 Doğanyurt 530 
7 46 Niksar 350 
8 16 Almus 750 

9 35 
Almus 
Dam 

900 

10 31 Sulusaray 950 
11 30 Ekinli 1070 
12 11 Çamlıbel 1100 
13 19 Artova 1200 
14 13 Çamiçi 1250 
15 16 Bereketli 1125 
16 25 Reşadiye 450 
17 34 Turhal 500 
18 62 Zile 700 
19 13 Boztepe 750 
20 28 ZReşadiye 790 

 
 
3. L moment Yaklaşımı 
 

Hosking (1990) tarafından tanımlanan, L moment istatistikleri, gözlenen 
verilerin ikinci dereceden ya da üçüncü dereceden üssünün alınmadan elde 
edilen doğrusal bileşenleridir. Olasılık dağılımlarının biçimlerini tarif eden bir 
sistem olan L momentler, uzun gözlemlerde olağan çarpım momentlerine göre 
daha az duyarlılığa sahiptir. Bir X verisinin L momenti olasılık ağırlıklı 
momentlerin fonksiyonu olarak ifade edilir ve sıralı gözlemlerden X(j) elde edilen 

Yağış gözlem 

istasyonları 
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olasılık ağırlıklı momentlerin tarafsız örnek tahmini Greenwood ve ark. (1979) 
tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

 

∑
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−−−
−−−
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j
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jjj
xnb

1
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Daha sonra br değerlerinin ilk dördü (r= 0, 1, 2, 3) olasılık ağırlıklı 

momentler (b0, b1, b2 ve b3) bulunduktan sonra, herhangi bir dağılım için l ile 
sembolize edilen ilk dört L moment istatistiği, aşağıda verilen ilişkilerden 
saptanır: 
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İlk L moment olan 1l , merkezi eğilim ölçüsü olmasının yanında dağılımın 
ortalamasına eşittir (L konum). 2l de dağılma ölçüsüdür (L ölçek). Buradan 
Sankarasubramanian ve Srinivasan (1999), boyutsuz L moment oranlarını (L 
değişim katsayısı, L çarpıklık ve L basıklık) aşağıda verildiği şekilde tahmin 
etmiştir: 

 
12 / ll=t   (L değişim katsayısı), 

233 / ll=t (L çarpıklık),                                (3)                                                                                                                                                                                                   

244 / ll=t  (L basıklık).   
 
4. Bölgeselleştirme 
 

Bu çalışmada bölgeselleştirme için bölgesel frekans analiz 
yöntemlerinden biri olan Gösterge Taşkın Yöntemi kullanılmıştır. N istasyon 
sayısına sahip bir bölgede bir i istasyonunun ni adet verisi olduğu ve bu verilerin 
Qij, j= 1,..., ni şeklinde gösterildiği kabul edilirse; Qi(F); i istasyonunun en fazla 
meydana gelme olasılığının tekrarlanma fonksiyonudur. Bu yöntemin esası, 
istasyonların yaklaşık olarak homojen bir bölge oluşturması ve bu bölgedeki tüm 
istasyonlarda ölçülen verilerin olasılık dağılımının o istasyona ait olan belirli bir 
ölçek faktörü (gösterge taşkın) dışında aynı olmasıdır (Dalrymple, 1960). 
Yapılan çalışmalar bölgenin bir parça heterojen olması durumunda bile ve 
özellikle ekstrem miktarların tahminlerinde bölgesel analizlerin noktasal 
analizlerden daha avantajlı olduğunu göstermektedir (Hosking ve Wallis, 1988). 
Bu varsayım aşağıdaki gibi ifade edilir: 

 
Qi (F) = µi q(F),      i=1,…, N .                 (4)      
                                                                                                   

Eşitlikte; µi; i istasyonundaki olasılık dağılımının ortalamasını temsil eden 
gösterge taşkın değeridir. Bu değerin önemi, her bir havzadaki yağış ve yüzey 
akış karakteristiklerini ifade etmesidir. Her bir istasyon için aynı olan q(F) değeri; 
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en fazla meydana gelme olasılığının bölgesel büyüme eğrisini temsil eder. Bu 
yöntemde bölgesel analizler gerçekleştirilirken; her bir istasyondaki gözlemlerin 
aynı dağılıma sahip ve seri olarak bağımsız olduğu, değişik istasyonlardaki 
verilerin bağımsız olduğu ve bölgesel büyüme eğrisi denkleminin doğru şekilde 
saptandığı varsayımları kabul edilmektedir (Lettenmaier ve Potter, 1985; Wallis 
ve Wood, 1985).  
 
5. Bölgesel Frekans Analizinde İzlenen Aşamalar 
 
Gösterge Taşkın yöntemi yoluyla bölgesel frekans analizinde izlenen ve bu 
çalışmada Hosking ve Wallis (1993) de belirtildiği gibi uygulanan aşamalar 
sırasıyla; verilerin derlenmesi, homojen bölgelerin saptanması, uygun bölgesel 
olasılık dağılımının seçilmesi ve tekrarlanma miktarlarının tahmin edilmesi 
olarak dört ana grupta incelenebilir. Bu aşamalar ve aşamalar ile ilgili L moment 
yöntemlerine dayanan istatistikler aşağıda verilmiştir.  

 
5.1 Düzensizlik Ölçüsü 
 
Verilerin derlenerek incelendiği, verilerdeki büyük hataların ve tutarsızlıkların 
giderilmesi ile birlikte zaman içinde var olan değişimlerden dolayı verilerin 
istatistiksel karakterinin değişip değişmediğinin araştırıldığı Düzenlik Ölçüsü 
hesaplanmasının amacı, bir grup istasyon içinden bütün olarak uyumsuz olan 
istasyonların saptanmasıdır. Hosking ve Wallis (1997) de verdikleri Düzensizlik 
Ölçüsü (Di) ile homojen bölgelerin belirlenebileceğini bildirmişler ve aşağıdaki 
gibi açıklamışlardır:  

 

( ) ( )uuKuuND i

T

ii −−= −1

3

1
. (5)                                               

 
Eşitlikte; ui, herhangi bir istasyon için L moment oranlarının vektörünü, K, bu 
vektörün kovaryans matrisini, u de vektörün ortalamasını göstermektedir. Bir 
istasyonun tümüyle uyumsuz olarak nitelendirilmesi için düzensizlik ölçüsünün 
(Di) bölge içindeki istasyon sayısına bağlı olarak değişen kritik değerden büyük 
olması gerekir. Bu çalışmada 20 istasyon göz önüne alındığı için kritik değer 
3.000 olarak gözönüne alınmıştır (Hosking ve Wallis, 1997). 
 
5.2 Heterojenlik Ölçüsü  
 
Hosking ve Wallis (1993) Düzensizlik Ölçüsüne göre uygun bir bölge fiziksel 
olarak belirtildikten sonra, önerilen bölgenin homojen olup olmadığını 
değerlendirmek için Heterojenlik Ölçüsünü (H) önermişlerdir. Bu amaçla aynı 
gözlemlere sahip homojen bir bölgedeki istasyonların simülasyonu ile seçilen 
dağılma ölçüsünün ortalama ve standart sapmaları elde edilir. Heterojenlik 
Ölçüsü; L değişim katsayısı ile H1, L değişim katsayısı ve L çarpıklık oranlarının 
bileşimi ile H2 ve L basıklık ve L çarpıklık oranlarının bileşimi ile de H3 olmak 
üzere üç farklı L istatistiği için hesaplanmaktadır.  Buradan gözlenen ve 
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simülasyonu yapılan dağılma ölçülerinin karşılaştırılmaları için ve her üç duruma 
göre uygun H istatistiği aşağıdaki gibi yazılabilir: 

 
( )

v

vobsV
H

σ
µ−

= .   (6)                                                                                            

Eşitlikte; Vobs istatistiği; yukarıda anılan farklı L moment oranlarına göre 
bölgesel verilerden elde edilen ağırlıklı standart sapmayı, µv ve σv; Vobs 
istatistiğinin simülasyon sayısının ortalama ve standart sapmasını 
göstermektedir. Bu çalışmada simülasyon yapılırken iki ve üç parametreli 
dağılımlar yerine hidrolojik olayların frekans analizlerinde birçok dağılımı temsil 
etmesinden dolayı güçlü bir dağılım olan dört parametreli Kappa olasılık 
dağılımı kullanılmış ve µv ile σv değerlerinin güvenilir olarak tahmin edilmesi 
açısından simülasyon sayısı bölge için en az 500 adet olarak göz önüne 
alınmıştır (Hosking, 1994).   

 
Buna göre bölgenin; eğer H < 1 ise kabul edilebilir düzeyde homojen, 1 ≤ 

H < 2 ise, muhtemelen heterojen ve H ≥ 2 ise kesinlikle heterojen olduğuna 
karar verilir (Hosking ve Wallis, 1997).   

 

5.3 Uygunluk Ölçüsü 

Bölgesel frekans analizlerinde, seçilen homojen bölgedeki istasyonlardan elde 
edilen veriye, tek bir olasılık dağılımı en iyi uygunluğu göstermektedir.  Hosking 
ve Wallis (1997) de aşağıda verilen ve L basıklık oranına bağlı olan uygunluk 
kriteri için ve herhangi bir olasılık dağılımı için ZDIST istatistiği olarak 
isimlendirdiği bir yöntemi önermişlerdir.  
 

( ) 4444 /στ BtZ RDISTDIST +−= .  (7)                                                                                          
Eşitlikte; Rt4 , örneğin bölgesel ortalama L basıklık oranını 4B  ve 4σ  de 

sırasıyla, örneğin bölgesel ortalama L basıklık oranı taraflılık değerini ve 
standart sapmasını gösterir ve aşağıdaki gibi ifade edilir: 

( )∑
=

− −=
simN

m

Rm
sim ttNB

1
4

)(
4

1
4 .                          (8)                                                                                                              

( ) ( )
2/1

1

2
4

2

4
)(

4
1

4 1




















−−−= ∑
=

−
Nsim

m

sim
Rm

sim BNttNσ     .  (9)                                                                                      

Eşitlikte; Nsim, Kappa dağılımı yardımıyla gerçekleştirilen simülasyon 
sayısını, m ise simülasyon yapılan bölge sayısını ifade etmektedir. Bu 
çalışmada genel lojistik, genel ekstrem değer, genel normal, Pearson tip 3 ve 
genel Pareto dağılımları kullanılmıştır. Herhangi bir dağılımda mutlak ZDIST ≤ 
1.64 ise bu dağılım bölgesel dağılım için uygun kabul edilir. Ancak göz önüne 
alınan dağılımlardan Z istatistiği sıfıra en yakın olan mutlak ZDIST değerini 
sağlayan dağılım en uygun dağılım olarak seçilmektedir.  
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5.4 Bölgesel L moment Algoritması 
 
Bu aşamada homojen bölge verilerine uygun bir olasılık dağılımı seçilmiştir. Bu 
çalışmada söz konusu amaç için gösterge taşkın yöntemine dayanan ve ağırlıklı 
ortalamalar yoluyla noktasal L moment istatistiklerini birleştiren bölgesel L 
moment algoritması kullanılmış ve aşağıda açıklanmıştır.  

 
Her bir istasyondaki olasılık dağılımlarının ortalaması gösterge taşkın değeri 
sayılarak, bu değer istasyonlarda noktasal verilerin örnek ortalaması ile tahmin 
edilmiştir. N istasyon sayısına sahip bir bölgede bir i istasyonunun ni adet verisi 
olduğu, örnek ortalamasının i

1l , örnek L moment oranlarının da )(
4

)(
3

)( ,, iii
ttt olarak 

hesap edildiği ve L moment bölgesel ortalama oranlarının da istasyonların 
gözlem sürelerine göre ağırlıklı olarak RRR

ttt 43 ,,  şeklinde saptanmasıyla bunların 
matematiksel açıklaması aşağıdaki gibi yazılabilir: 
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Bölgesel ortalamayı; R

1l = 1 alarak; 
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ve buradan bölgesel populasyon (λi ve τi) ve örnek L moment oranları ( R

i

R

i t,l ) 

yazılır: 
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Sonuç olarak bölgesel boyutsuz gelişme eğrilerinin saptandığı eşitlik aşağıdaki 
şekilde yazılır: 

),,,;()(ˆ
4311
RRRRi

i tttFqFQ ll=   .      (13)     

                                                                                                                                                            
Yapılan tüm hesaplamalar için Hosking (2005) tarafından FORTRAN 77 kaynak 
kodları ile yazılmış (L-moments, version 3.04) komutlar kullanılmıştır. Bu 
komutlar ana bir program altında toplanıp derlenerek çalıştırılmıştır. 

 
6. Araştırma Bulguları ve Sonuçlar 
 
Tokat ilinde bulunan söz konusu 20 istasyon bir bölge olarak kabul edilmiş ve 
anılan testler bu kabule göre gerçekleştirilmiştir. Tokat ilinde bitki yetiştirme 
periyodu olan Nisan-Ekim ayları arasında gerçekleştirilen testlere göre % 50, % 
80, % 90, % 96, % 98 ve % 99 en fazla meydana gelme olasılıklarında kurak 
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süreler ayrı olarak aylara göre tahmin edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada 3 
parametreli genel ekstrem değer, genel normal, genel lojistik, genel Pareto, 
Pearson tip 3 ve 5 parametreli Wakeby bölgesel olasılık dağılımları 
kullanılmıştır. Aylara istasyonlara göre saptanan düzensizlik ölçüsü sonuçları 
Çizelge 2 de, heterojenlik ölçüsü sonuçları Çizelge 3 de ve çeşitli olasılıklara 
göre elde edilen kurak süreler de Çizelge 4 de verilmiştir. 

 
Yapılan düzensizlik ölçüsü testleri sonuçlarına göre; Nisan ayında Çamlıbel ve 
Pazar, Haziran ayında Çamlıbel, Temmuz ayında Çamlıbel ve Reşadiye, 
Ağustos ve Eylül aylarında Doğanyurt, Ekim ayında ise Çamiçi istasyonlarında 
meydana gelen kurak süreler diğer istasyonlara göre uyumsuzluk sağlamıştır. 
Bu nedenle bazı aylarda uyumsuzluk sağlayan istasyonlarda ölçülen aykırı 
kurak süreler (outliers), bazı aylarda da istasyon/larda ölçülen tüm kurak süreler 
gözönüne alınmayarak heterojenlik ve uygunluk testleri gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen testlere göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 
1) Nisan ayında Çamlıbel ve Pazar istasyonları gözönüne alınmadan yapılan 
heterojenlik ve uygunluk testlerine göre üç standart test istatistiği de (H1-H2-H3) 
bölgenin kabul edilebilir düzeyde homojenliğini göstermiş ve Z= 1.46 değeriyle 
genel ekstrem değer dağılımı en uygun dağılım olarak saptanmıştır. 

 
2) Mayıs ayında istasyonların tamamı gözönüne alınarak yapılan heterojenlik ve 
uygunluk testlerine göre üç standart test istatistiği de (H1-H2-H3) bölgenin kabul 
edilebilir düzeyde homojenliğini göstermiş ve Z= 0.01 değeriyle genel normal 
dağılımı en uygun dağılım olarak saptanmıştır. 

 
3) Haziran ayında Çamiçi istasyonundan aykırı değer testine göre belirlenen 24 
ile 30 gün kurak süreleri ve Çamlıbel istasyonu gözönüne alınmadan yapılan 
heterojenlik ve uygunluk testlerine göre üç standart test istatistiği de (H1-H2-H3) 
bölgenin kabul edilebilir düzeyde homojenliğini göstermiş ve Z= 0.24 değeriyle 
genel ekstrem değer dağılımı en uygun dağılım olarak saptanmıştır. 

 
4) Temmuz ayında Çamlıbel ve Reşadiye istasyonları gözönüne alınmadan 
yapılan heterojenlik ve uygunluk testlerine göre üç standart test istatistiği de 
(H1-H2-H3) bölgenin kabul edilebilir düzeyde homojenliğini göstermiş ve Z= 
1.16 değeriyle genel Pareto dağılımı en uygun dağılım olarak saptanmıştır. 

 
5) Ağustos ayında Doğanyurt istasyonundan aykırı değer testine göre belirlenen 
29 gün kurak süresi gözönüne alınmadan yapılan uygunluk testlerine göre ilk iki 
standart test istatistiği de (H1-H2) bölgenin kabul edilebilir düzeyde 
homojenliğini göstermiş ancak üçüncü istatistik H3 bölgenin muhtemelen 
heterojen olduğunu göstermiştir.  
 
Ancak heterojenlik ölçüsünde H3 istatistiği homojen ve heterojen bölgeler 
arasında ayırım yapma da, ilk test istatistiği (H1) değerlendirme sonuçlarına 
göre daha zayıf olduğundan, değerlendirmeler H1 istatistiğine göre yapılmış ve 
Wakeby dağılımı en uygun dağılım olarak saptanmıştır. 
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6) Eylül ayında Doğanyurt istasyonu gözönüne alınmadan yapılan heterojenlik 
ve uygunluk testlerine göre Ağustos ayındaki durumun aynısı görülmüş ve 
değerlendirmeler H1 istatistiğine göre yapılmış ve Wakeby dağılımı en uygun 
dağılım olarak saptanmıştır. 

 
7) Ekim ayında Çamiçi istasyonu gözönüne alınmadan yapılan heterojenlik ve 
uygunluk testlerine göre Ağustos ve Eylül aylarındaki durumların aynısı 
görülmüş ve değerlendirmeler H1 istatistiğine göre yapılmış ve Wakeby 
dağılımı en uygun dağılım olarak saptanmıştır. 
 
 
 

 
Çizelge 2 Aylara ve istasyonlara göre saptanan düzensizlik ölçüleri 

 

Sıra İstasyon 
Adı 

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

1 Tokat 0.55 0.21 0.13 0.14 0.27 0.46 0.27 
2 Dökmetepe 0.34 0.29 0.30 0.50 0.75 0.24 0.20 
3 Pazar *** 1.51 1.13 1.54 1.00 0.45 0.70 
4 Hacıpazarı 1.24 0.92 1.20 1.61 0.43 0.68 0.38 
5 Erbaa 0.44 1.53 0.19 0.99 0.45 0.37 0.38 
6 Doğanyurt 0.89 0.37 2.09 1.99 1.81 *** 0.94 
7 Niksar 0.71 0.30 0.42 0.50 2.30 0.89 0.27 
8 Almus 1.49 1.24 2.08 1.58 0.74 2.70 2.85 

9 Almus 
Dam 

0.23 0.81 0.49 0.58 1.61 0.12 2.70 

10 Sulusaray 0.47 0.62 0.40 0.91 0.06 1.14 0.27 
11 Ekinli 1.42 1.80 0.37 0.43 0.11 0.56 0.62 
12 Çamlıbel *** 1.92 *** *** 1.48 1.49 2.97 
13 Artova 1.24 2.04 1.57 0.17 2.30 2.81 1.16 
14 Çamiçi 0.85 2.33 2.61 1.66 1.83 1.35 *** 
15 Bereketli 2.38 1.34 1.92 1.35 0.47 2.38 0.28 
16 Reşadiye 1.15 0.57 0.25 *** 0.93 0.83 0.97 
17 Turhal 2.01 0.31 0.15 0.16 0.22 0.09 0.60 
18 Zile 0.62 0.12 2.54 1.60 0.86 0.06 0.31 
19 Boztepe 1.56 0.65 0.39 0.53 1.43 1.46 2.30 
20 ZReşadiye 0.41 1.14 0.76 1.75 0.92 0.93 0.85 
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Çizelge 3 Aylara göre saptanan heterojenlik ölçüleri 
 

Heterojenlik 
Ölçüleri 

H1 H2 H3 

Nisan -
0.2698 

-
0.2623 

-0.0387 

Mayıs -
0.1525 

-
0.1349 

-0.1440 

Haziran -
0.1559 

-
0.1680 

0.2215 

Temmuz -
0.2122 

-
0.1909 

-1.1720 

Ağustos -
0.0833 

-
0.0923 

1.1619* 

Eylül -
0.0936 

-
0.1150 

2.5045** 

Ekim -
0.0938 

-
0.1115 

1.0854* 
                                                                                                           

       **kesinlikle heterojen, *muhtemelen heterojen 
 

Çizelge 4 Çeşitli tekrarlanma olasılıklarında elde edilen kurak süreler (gün) 
 

Tekrarlanma Olasılıkları Aylar 
0.50 0.80 0.90 0.96 0.98 0.99 

Nisan 27 28 29 30 30 30 
Mayıs 28 29 30 31 31 31 
Haziran 28 29 30 30 30 30 
Temmuz 31 31 31 31 31 31 
Ağustos 31 31 31 31 31 31 
Eylül 29 30 30 30 30 30 
Ekim 30 31 31 31 31 31 
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Bu çalışmada Tokat ilinde 20 adet yağış gözlem istasyonundan elde edilen 
günlük yağmur miktarlarına göre aylık kurak sürelerin, bölgesel frekans analizi 
gerçekleştirilmiştir. Parametre tahmini, homojenlik testi ve uygun dağılımın 
seçilmesi için son yıllarda yaygın olarak kullanılan L momentler yöntemi 
uygulanmıştır. Bahsedilen analizlere göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 
 

• Düzensizlik ölçüsü testi sonuçlarına göre uyumsuz çıkan istasyonlar ve 
bazı istasyonlarda meydana gelen aykırı kurak süreler göz ardı edilerek 
bu test yeniden gerçekleştirilmiştir.  

• Simülasyon gerçekleştirilirken önerilen bölge için simülasyon sayısı, 500 
adet olarak gözönüne alınmıştır. Heterojenlik ölçüsü sonuçları Ağustos, 
Eylül ve Ekim aylarındaki kurak süreler hariç, diğer aylardaki kurak 
sürelerin kabul edilebilir düzeyde homojenlik gösterdiğini çıkarmıştır. Bu 
ölçü sonuçları yalnızca söz konusu aylarda L değişim katsayısı ve L 
çarpıklık oranlarının bileşimi ile L basıklık ve L çarpıklık oranlarının 
bileşimlerine göre elde edilen H2 ve H3 istatistiklerinde sırasıyla 
muhtemelen heterojenlik ve kesinlikle heterojenlik göstermiştir. Ancak bu 
durum göz ardı edildiği için söz konusu kurak sürelerin genel olarak 
homojen bölge oluşturduğu kabul edilmiştir. 

 
 
• Dağılımların bölgesel parametrelerinin saptanmasında bölgesel L 

moment algoritması uygulanmıştır. Uygulanan olasılık dağılımlara göre 
kurak süreler için Nisan ayında genel ekstrem, Mayıs ayında genel 
normal, Haziran ayında genel ekstrem, Temmuz ayında genel Pareto 
ve diğer aylarda herhangi bir dağılım uygun bulunmadığı için simülasyon 
dağılımı olan Wakeby dağılımı en uygun bölgesel olasılık dağılımları 
olarak saptanmıştır. 

 
Bu çalışmada gözönüne alınan Tokat ilinde 20 yağış gözlem istasyonunda 
ölçülen günlük yağmur miktarlarından elde edilen kurak sürelerin analizleri 
sadece istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve bu istasyonların tüm havzayı 
temsil ettiği kabul edilmiştir. Ancak bölgesel frekans analizi çalışmalarında 
homojen bölgeler belirtilirken ve uygun dağılım seçilirken, heterojenlik ölçüsü ve 
uygunluk testleri yanında havzanın hidrolojik karakteristikleri de (yağış 
konsantrasyonu, istasyonların enlem, boylam ve yükseklikleri, kurak günler ve 
yaş günler sayısı vb.) gözönüne alınarak öznel bir şekilde, hidrolojik homojen 
bölgelere ve uygun dağılım ya da dağılımlara karar verilebilir. Ayrıca frekans 
analiz yöntemlerinin özelliklerinin anlaşılmasında ve yöntemlerin 
karşılaştırılmasında simülasyon teknikleri de kullanılarak, uygulanan 
yöntemlerin yeterliliğinin değerlendirmesi de yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Akdeniz, coğrafik konumu itibariyle hava kütlelerinin ikinci kaynak bölgesidir. Bu 
ikincil kaynak bölgesi hava kütlelerinin fiziksel özelliklerini değiştirir ve özellikle 
siklonların derinleşmesi ve yeniden aktivite kazanmasında önemli rol oynar. 
Polar ve tropikal havanın Akdeniz üzerinde karşılaşması sonucu siklonların ve ona 
bağlı cephe sistemlerinin oluşumu genellikle olağan bir durumdur. Alışılmış 
olmayan ise Akdeniz’de Tropik siklon oluşumudur. Fakat bölgede çok seyrek de 
olsa tropik siklon benzeri oluşumları görmek mümkün olmaktadır. Nitekim 
1947,1969,1983 yıllarının Eylül, 1982 ve 1995 yıllarının Ocak,1996 ve 1999 
Ekim ayında, 2003 ve 2007 yıllarında bu tür siklonlar Akdeniz’de oluşmuştur. 

Bu çalışmada 15 -17 Ocak 1995 tarihlerinde Akdeniz’de oluşan (tropikal) 
siklonun bir sinoptik analizi yapılmış ve küresel ısınmanın Akdeniz’de bu tür 
oluşumlara olası etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmada veri olarak o günlere 
ait meteorolojik gözlem, harita ve uydu görüntüleri kullanılmıştır.  

 

ABSTRACT 

The Mediterranean Sea, in consideration of its geographic location, is a 
secondary source region for air masses. This region modifies the physical 
features of air masses and it plays an important role especially in deepening 
and regenerating cyclones. As a result of the fact that polar and tropical air 
meets over the Mediterranean Sea, it is usual to witness the occurrence of 
cyclones and frontal systems associated with them. What is unusual is the 
occurrence of “Tropical Cyclones” over The Mediterranen Sea. However, on 
rare occasions, in this region, it is also possible to observe some cyclones, 
which resemble tropical ones. As a matter of fact, such systems occurred over 
The Mediterranen Sea in September 1947, 1969, 1983, January 1982, 1995 
and October 1996 and 1999, in 2003 and 2007. 
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In this study, the tropical-like cyclone, which occurred over the Mediterranean 
Sea in January 1995, is analysed in a synoptic scale and the effects of global 
warming on this kind of formings are discussed. As data, the records of 
observations, meteorological charts and satellite images belonging to those 
particular days have been used. 

 

 

1.GİRİŞ 

Dünya üzerinde öyle yerler var ki, coğrafik konumu ve sahip olduğu diğer özellikler 
sayesinde hep gündemdedir. Doğal güzelliği yanında dünya deniz 
taşımacılığındaki yeri ve ona  kıyısı olan ülkelerde yaşayan  insanlara sunduğu 
sayısız nimetlerle Akdeniz, son derece önemli bir deniz ve bölgedir. 

 

Akdeniz'in anlatılması gereken bir başka tarafı da sahip olduğu meteorolojik 
özelliğidir. Coğrafik konumu, su yüzeyi ve nem kapasitesiyle hava kütlelerinin fiziksel 

özelliklerinin  önemli derecede 
değişikliğe  uğradığı bir bölge 
olan Akdeniz, hava kütlelerinin 
ikinci bir kaynak bölgesi olarak 

değerlendirilmektedir 
(Petterssen, S., 1956) 
Meteorolojik üretkenliği özelikle 
kışın tropikal ve polar hava 
kütlelerinin karşılaşması sonucu 
oluşan siklon ve cephe 

sistemleriyle artar. Onlara atmosfer içindeki seyahatlerinde kazandırdığı nemiyle 
ve sağladığı enerjiyle adeta bir gençlik iksiri sunmaktadır. Bunlara ilave olarak 
zaman zaman bölgeye özgü vortex, tropikal siklon veya polar alçak benzeri 
oluşumları özellikle son yıllarda sıkça görmek mümkün olmaktadır. (Rasmussen 
and Zick, 1987; Lagouvardos et al., 1999;Pytharoulis et al., 2000; Homar et al., 
2003). Bu yönüyle Akdeniz gerek yurdumuz  gerekse  diğer  bölge ülkelerinin, 
meteorolojik literatüründe önemli bir yer tutmaktadır. 

 

 

2. AKDENİZ’DE GENEL METEOROLOJİK GÖRÜNÜM 

Bölge yaz mevsiminin başlangıcıyla birlikte Tropikal (sıcak) hava kütlelerinin uğrak 
yeri olmakta, Batı ve Orta Akdeniz Azor yüksek basıncının, Doğu Akdeniz'de Basra 
Alçak Basıncının etkisinde kalmaktadır. Bölge yaz mevsiminde sıcak ve kuraktır. 

Sonbahar ve Kış aylarında bölgede daha ziyade Polar (soğuk) hava kütlesi etkili 
olurken meteorolojik açıdan son derece hareketli günler yaşanır. Özellikle Polar 
havanın aşağı enlemlere doğru hareket ederek Akdeniz üzerinde tropikal havayla 
karşılaşması sonucu siklon ve cephe oluşumları hızlanır. Bu sinoptik görünüm 
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içinde yeteri derecede nemin de denizden kazanımıyla artık Akdeniz siklon ve 
cephe üreten bir fabrika konumundadır. Bu fabrikanın meteorolojik ürünleri 
atmosferin genel dolaşımı sayesinde yurdumuza bol miktarda ihraç edilir.  

Türkiye’yi etkileyen en derin siklonlar Akdeniz siklonlarıdır (Yayvan, 2004). 
Merkez değerleri genellikle 996 - 1012 hPa arasında değişir ancak merkez 
değerinin 970 hPa’ya kadar düştüğü çok derin ve aktif siklonlara da zaman 
zaman rastlanır.  

Yılda ortalama 30 Akdeniz siklonu genellikle yurdumuzu batı ve güneybatıdan 
başlayarak etkiler (Yayvan ve Ersoy,2004).  Önceleri hafif esen lodos, sistemin 
yaklaşması ve basınç düşüşüne paralel olarak fırtına şeklinde esmeye başlar. 
Rüzgarın hızı genellikle saatte 60-80 km, aktif siklonlarda 100-120 km’ye kadar 
çıkabilir. Rüzgar hızının artmasına ilk işaret Marmara’nın batısından (Çanakkale 
ve Bandırma) gelirken basınç düşüşünün en belirgin olduğu tandans değeri 
genellikle Marmara’nın güneyi ve Ege bölgesinde ölçülür. Hava sıcaklığı lodosla 
birlikte artar. Kuvvetli lodosla birlikte havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle 
gece radyasyon kaybı en az düzeyde olur. Minimum sıcaklıklar yüksek 
değerlerde ölçülür. 

Akdeniz siklonları Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Marmara’nın güney ve 
batısında, Kıbrıs üzerine hareket edenler de Doğu Akdeniz’de sel ve taşkınlara 
neden olacak miktarda fazla yağış bırakabilirler. Özellikle sahil kesiminde fırtına 
ve şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Akdeniz’den gelen siklonlar birinci gün batıda, ikinci gün kuzey, iç ve doğuda, 
üçüncü gün genellikle doğu bölgelerimizde etkili olurlar (Yayvan,2004). Ancak 
bu doğuya doğru muntazam hareket eden siklonlarda görülür. Siklon iç 
kesimlere doğru ilerledikçe fırtına (lodos ve keşişleme) iç ve doğu bölgelerde 
etkili olur. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de rüzgar karayel ve zamanla poyraza 
döner ve hızını kaybeder. Karayelle birlikte Ege ve Batı Akdeniz Kıyıları ve 
Marmara’nın batısında yağış yer seviyesindeki diverjans nedeniyle genellikle 
kesilir. Şiddetli yağış riski Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz Kıyıları ile Doğu 
Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu  ve Doğu Anadolu bölgesine kayar. 

Yağış cinsi mevsim şartlarına göre değişir ancak ağırlıklı olarak yağmur, 
sağanak ve oraj şeklindedir. Kış mevsiminde Anadolu platosu üzerindeki soğuk 
hava üzerine tırmanan sıcak havanın (over running) oluşturduğu sıcak cephenin 
iç kesimlerde etkili kar yağışlarına neden olduğu görülür. 

 

Batı bölgelerimizi etkileyen ancak Cenova veya İtalya üzerindeki yeni siklon 
oluşumu nedeniyle askıya alınarak kuzeye yönelen siklonlardan doğu 
bölgelerimiz yağış almaz. Bu sinoptik modellerde kuvvetli güneyli akışlarla Doğu 
Karadeniz kıyılarında fön nedeniyle anormal sıcaklık değerleri ölçülebilir. 
Sadece Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında yağışlara neden olacak şekilde 
askıya alınan ve Trakya üzerinden kuzeye hareketlenen siklonlar ile Girit adası 
üzerinden Güney Ege ve Batı Akdeniz’i etkileyen çok aktif olmayan siklonlar da 
sıkça rastlanan sinoptik modellerdir. Karadeniz üzerine doğru hareket etmeyen 
daha ziyade güney ve iç kesimlerde etkisini sürdüren siklonların olduğu sinoptik 
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modellerde Karadeniz’in kıyı kesiminde ve deniz üzerinde sis olayı görülebilir. 
Bu sisin nedeni çoğu kez düşük  deniz suyu sıcaklığı ve güneyden esen fön 
etkisi yaratan ve kuvvetli olmayan akışlardır (Yayvan,1998) 

Akdeniz siklonları ülkemizde yağış rejiminin esasını oluşturur. Sayılarının azlığı 
özellikle kış yağışlarının azalmasına neden olur ki bu durum yazın zaten az 
yağış alan Türkiye için kurak bir dönem anlamına gelmektedir. Yurdumuzun bol 
yağış alması Akdeniz siklonlarının sıklığına bağlıdır. Genel Atmosfer dolaşımı 
içinde her oluşumun birbirini  etkilediği gerçeğinden hareketle Akdeniz 
siklonlarının sıklığının Kuzey Atlantik Salınımıyla ilgili olduğu da göz ardı 
edilmemelidir (Türkeş, 1998; Türkeş vd., 2002). Kuzey Atlantik Salınım 
indeksinin pozitif olduğu durumlarda subtropikal  yüksek basınç alanı olan 
Akdeniz’de siklonlar görülmezler yada çok seyrek oluşurlar. Meteorolojik 
haritalara yansıyan bu sinoptik model ve desen içinde Akdeniz ülkeleri ve 
Türkiye’de kış mevsimi kurak geçmektedir  

 

2.1 Tropik Siklonlar ve Akdeniz 

Akdeniz ve Tropik siklon aynı cümlede pek yan yana gelen kelimeler değildir 
(Beven,2002). Akdeniz bir tropik deniz olmayıp tropik siklonlara ev sahipliği 
yapması da alışılmış bir durum değildir.Kaldı ki bu tür siklon oluşumu için bölgenin  
klimatolojik özellikleri de çoğu kez yeterli olamamaktadır. Çevresindeki kara 
parçalarının değişik topoğrafyası, okyanusa göre daha dar bir su  yüzeyininin 
olması ve sık sık Kuzey Afrika üzerinden gelen kuru ve sıcak hava Akdeniz’de 
tropik siklon benzeri oluşumlar için olumsuz şarlar yaratmaktadır. Ancak Orta ve 
yukarı troposferde derin bir alçak merkezin Akdeniz üzerine gelmesiyle sistemi 
destekleyen soğuk hava ile daha ılık deniz yüzeyi arasındaki etkileşim sonucu 
(Emanuel,1986) artan nem miktarı ve enerji (latent and sensible heat fluxes) 
tropikal siklon benzeri oluşumlar için seyrekte olsa ideal şartlar 
oluşturmaktadır.Başlangıçta baroklinik kararsızlığın öne çıktığı bu oluşumlarda asıl 
gelişmeyi çevredeki kuvvetli konveksiyon sağlamaktadır. Küresel ısınmanın 
etkisiyle giderek artan deniz suyu sıcaklığının desteklediği bu enerji transferi 
Akdeniz’de tropikal siklon oluşumu için bir  potansiyel oluşturmaktadır. Nitekim 
1947,1969,1983 yıllarının Eylül, 1982 ve 1995 yıllarının Ocak,1996 ve 1999 
yıllarının Ekim ayında, 2003 yılında ve 2007 yılının Mart ayında Akdeniz’de  bu 
tür siklonlar gözlenmiştir (Beven,2002). Tropik siklon benzeri oluşumlar bunlarla 
sınırlı değildir. Vortex veya Cephesel sistemlere bağlı diğer fırtınalarda zaman 
zaman tropik özellikler göstermekte ve son yıllarda sayılarının ve şiddetlerindeki 
artışlar dikkati çekmektedir. Genellikle Yaz sonu, Sonbahar ve Kış 
başlangıcında  oluşan bu sistemler en fazla Eylül ayı içinde gözlenmektedir. 
Eylül ayını Ağustos,Ekim ve Aralık izlemektedir. Daha çok “Tropik Siklon” , 
“Subtropik Siklon” veya Polar Alçak gibi isimlerle anılan Akdeniz’de ki bu tür 
oluşumlara son yıllarda “Medicane” Akdeniz Siklonu (Akdeniz Fırtınası) adı 
verilmektedir.  
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3. KÜRESEL ISINMA VE AKDENİZ SİKLONLARI (MEDICANES) 

2 Şubat 2007 tarihinde Paris’te düzenlenen Hükümetler arası İklim Değişikliği 
Paneli sonunda hazırlanan raporda önemli kararlara imza atıldı. Öncelikle 
küresel ısınma ve ona bağlı iklim değişikliğinde insan elinin olduğu vurgulanan 
raporda sera gazlarının atmosferik yoğunluğunun endüstri devrimi öncesi 
seviyenin iki katına çıkması halinde, yaklaşık 3 derecelik (2-4,5 C) bir ısınmaya 
neden olacağı ifade edilmektedir. 

Son 100 yıl içerisinde (1906-2005) dünyanın yüzey sıcaklığı yaklaşık 0.74 C 
artmıştır. Önümüzdeki 20 yıl içinde  0.2 C’lık bir ısınmanın olabileceği 
öngörülmektedir. Deniz seviyesindeki yükselmelerin yanında deniz suyu 
sıcaklığının da artacağı tahminler arasındadır. Aşırı sıcaklar ve ısı dalgaları 
büyük bir ihtimalle devam edecektir.  

Raporun içeriğinden de anlaşılacağı üzere dünyamız ısınıyor.Sıcak iklim kuşağı 
yavaş yavaş kuzeye doğru genişliyor. Bu genişlemeden ilk önce etkilenecek 
bölgelerin başında da  Akdeniz bölgesi gelmektedir. Deniz suyu sıcaklığındaki 
olası artışlarla daha da sıcak bir deniz olacak Akdeniz’de  deniz-hava etkileşimi 
yeni bir boyut kazanacaktır. Okyanustakilere oranla daha küçük ve daha az 
şiddetli olan Akdeniz fırtınalarının (medicane) hem boyutları hem de şiddetleri 
artabileceği gibi ortalama 2-3 gün olan etki süreleri daha da uzayabilecektir. Bu 
şartlar altında oluşan, maksimum rüzgar hızı ve merkezinde düşük basınç 
değeriyle karakterize edilen Akdeniz fırtınaların yıkıcı etkileri daha geniş 
alanlarda hissedilebilecektir. 

Isınmaya bağlı iklim değişikliği ve bunun bölgeye kazandıracağı yeni klimatolojik 
özellikler Akdeniz’in kendi siklon ve fırtınalarını kendi üreten bir deniz olacağı 
sinyalini vermektedir. Nitekim son 20-25 yılda daha sık oluşan fırtınalarla bu 
sinyaller daha da kuvvetlenmektedir. 15-17 Ocak 1995 tarihleri arasında oluşan 
Akdeniz siklonu da (Medicane) bu  kuvvetli sinyallerden birisi olmuştur.   
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4. 15 -17 OCAK 1995TARİHLERİ ARASINDA AKDENİZ’DE TROPİK 
SİKLON BENZERİ OLUŞUMUN  SİNOPTİK ANALİZİ 

 

4.1 Harita Analizleri 

15 Ocak 1995 günü 18 00 GMT yer 
haritasında (Sekil - ) polar (soğuk) 
havanın Akdeniz üzerinde tropikal 
havayla karşılaşması sonucu oluşan 
bir siklon yurdumuzu da içine alan 
geniş bir sahayı etkilediği  
görülmektedir.Siklona bağlı  ana cephe 
sistemi yurdumuz üzerinde kuzey - 
güney istikametinde analiz 
edilmektedir. 

Cephe sisteminin gerisinde, 
Morayarımadası'nın güneybatısında Sicilya ve Girit adaları arasında, yeni bir siklonun 
oluşmaya başladığı da gözden kaçmamaktadır. Yerdeki alçak basınç merkezi ile yüksek 
seviyedeki alçak merkezin dikey bir eksen üzerinde yer alması ve izoterm gradyanının 
olmaması baroklinik bir alanın arka kısmında  barotropik özelliklerin ( Barotropik kararsızlık ) 
öne çıktığını göstermektedir. Yer ve yüksek seviye arasındaki sıcaklık farkının oluşturduğu 
barotropik kararsızlık ve yoğuşma sonucu açığa çıkan ısı, sistemin enerjisini sağlamıştır. 

 

16 Ocak 1995 00 GMT yer haritası ( Şekil- ) 
analizinde bu siklonun ana siklondan 
ayrı olarak biraz güneybatıya hareket 
ettiği ve aynı zamanda hızla 
derinleştiği gözlenmektedir. Merkezde 
basınç düşerken (1012 hPa) rüzgar 
hızı giderek artmıştır (45 kt) . Sıcaklık 
12-13 derecedir.Siklon henüz iç içe 
geçmiş iki izobarla temsil edilmektedir. 
Ancak sistemin yağışı, bulutluluğu ve 
fırtına şeklinde ( 8 bofor ) esen 
rüzgarıyla ana sistemden ayrı olarak 
tamamen kendi başına hareket ettiği gözlenmektedir.  

 

Yer haritasındaki  bu siklonu üst seviyelerde dik bir eksen üzerinde yer 
alacak şekilde temsil eden alçak merkezleri de o güne ait (16 Ocak 1995) 850 
ve 500 hPa yüksek seviye haritalarında görmek mümkün olmaktadır (Şekil-). 
Buna ilave olarak gerek 850 gerekse 500 hPa seviyesinde polar (soğuk) 
havanın ( 850 hPa sıcaklığı yaklaşık: -5°C, 500 hPa sıcaklığı: -27.5/-30 
°C) etkili olduğu görülmektedir. 
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Yer sıcaklığının 13°C olduğu hatırlanırsa yer ile 1500 m arsındaki sıcaklık 
farkının yaklaşık 18, yer ile 5500 m arasındaki sıcaklık farkının da 43°C 
olduğu ortaya çıkar. Dikey sıcaklık düşüş oranının özellikle yere yakın 
seviyelerde normalinden fazla ve dikey sıcaklık farkının bu kadar açık olması 
kararsızlığı artırıcı en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da 
yerdeki sıcak havanın ani yükselişini, merkezde basıncın hızla düşmesini ve 
siklonun derinleşmesini sağlamaktadır. 

 

6 saat sonra siklon, etkili olduğu süre içinde en düşük basınç değerine 
ulaşmıştır. Siklon merkezinde basıncın 1009 hPa’ a düştüğü (tam merkezde 
daha düşük olabilir), fırtınanın iç içe geçmiş 4 izobarla temsil edildiği ve rüzgar 
hızının 50 Knot’a (yaklaşık saatte 100 km) çıktığı 16 Ocak 1995 06 GMT yer 

haritasından anlaşılmaktadır. 
(Şekil-). Hava sıcaklığı 12-13 
derece ölçülürken haritada yer 
almayan deniz  gözlemleri ve gemi 
raporlarında deniz suyu sıcaklığının 
16 derece, rüzgar hızının 135 km/h, 
37.5 m/s (73 kt, 84 mph) olduğu yer 
almaktadır. Bu rüzgar hızı fırtınanın 
katogori 1 de olduğunu 
göstermektedir. Bilindiği gibi rüzgar 
hızı ile fırtınanın gücünü 
belirlemede kullanılan “katogori 

numaraları” arasında doğru bir orantı vardır. Rüzgar hızı arttıkça katogori  
numarası 1 den 5 e kadar çıkmaktadır. 

 

 

 

16 Ocak 1995 günü öğleden sonra 
(Şekil-) olgunluk evresini yaşayan 
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siklon güney-güneybatı istikametinde hareket etmiştir. Ana siklon ve buna 
bağlı cephe sistemlerinin doğu Akdeniz ile yurdumuzun doğu bölgeleri üzerin-
de uzandığını 12 GMT yer haritasından tespit etmek mümkün olmaktadır.  

 

 

Öte yandan gerek 15 gerekse 16 Ocak 1995 günü meteoroloji uydusundan 
alınan resimlerde(Şekil-) siklonun merkezde bir göz oluşturacak şekilde 
spiral görünümlü, derli toplu, kendi etrafında dönen simetrik ve kesif bir 
bulutluluğa sahip olduğu görülmektedir. 

 

 

 

17 Ocak 1985 günü yapılan harita analizlerinde (Şekil-) ve uydu görüntülerinde 
(Şekil-) siklonun daha güneye hareket ederek Libya sınırına dayandığı ancak eski 
gücünden çok şey kaybettiği görülmektedir. Merkezde basınç yükselmiş, siklon 
zayıflamış, buna paralel olarak bulutlulukta azalmalar ve parçalanmalar olmuştur. 
Aynı günün akşam saatlerinde siklon tamamen etkisini kaybetmiştir. 
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5. BULGULAR 

 

1. Siklon  tamamen deniz üzerinde oluşmuştur 

2. Siklon bir cephe içermemektedir. (non-frontal)  

3. Siklonun oluşumunda   başlangıçta baroklinik  kararsızlık etkili olurken  
gelişmesinde  kuvvetli konveksiyon  rol oynamıştır.  

4. Deniz yüzeyi ve yukarı  troposferdeki alçak merkezi destekleyen soğuk hava 
arasındaki sıcaklık farkı ile yoğuşma sonucu açığa çıkan ısı (latent heat) sistemin 
enerjisini sağlamıştır. 

5. Siklon ana sistemin gerisinde oluşarak güneybatı istikametinde bağımsız 
olarak hareket etmiştir. 

6. Tropik siklonların karakteristik özelliği olan yüksek rüzgar hızı ve merkezde 
düşük basınç değeri  gözlenmiştir.   

7. Rüzgar hızı 135 km/h ‘e ulaşırken merkezde basınç 1009 hPa'a kadar 
düşmüştür. 

8. Siklon dar alanda 3-4 tane kapalı olarak çizilen izobarlarla temsil edilmiştir. 

9. Siklon merkezde bir göz oluşturacak şekilde spiral görünümlü, derli 
toplu, kendi etrafında dönen simetrik ve kesif bir bulutluluğa sahiptir.  

10. Yer seviyesindeki rüzgar hızı yukarı seviyelerde azalmaktadır. 

11. Yer ile 1500 m arsındaki sıcaklık farkı 18, yer ile 5500 m arasındaki 
sıcaklık farkı yaklaşık 40°C nin üzerindedir. 

12. Kuvvetli dikey faaliyet sonucu oluşan Cb nedeniyle yağış  şiddetli sağanak ve 
oraj şeklindedir 

13. Siklon kara üzerine (Libya kıyıları) geldiğinde etkisini kaybetmiştir. 

14. Fırtınanın oluşumu ve etkisini kaybedişi yaklaşık 3-4 gündür. 
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6. SONUÇ 

15-17 Ocak 1995 tarihleri arasında Orta Akdeniz’de görülen bu siklon, deniz 
üzerinde oluşması, yaşam evresi, maksimum rüzgar hızı ve merkezinde düşük 
basınç değeri, bulutluluğu, uydudan görünümü ve merkezde bir gözün 
oluşumuyla tropikal siklona benzemektedir. Ancak oluştuğu yer itibariyle 
hava ve deniz suyu sıcaklığının normal bir tropik siklon oluşturacak 
değerden (yaklaşık 26-27 derece) daha düşük olması, polar havanın etkisi 
ve ana cephenin gerisinde oluşması siklona bir polar alçak (Polar Low) 
görünümü vermektedir. 

Meteorolojik olayların oluşumundaki benzerlikler onların sınıflandırılmasında 
kolaylıklar sağlarken isimlendirilmeleri çoğu kez oluşum yerlerinin coğrafik 
isimleriyle yapılmaktadır. Bu nedenle olayı tropik siklon ya da polar alçak 
diye isimlendirmek oluştuğu yer itibariyle pek uygun olmamaktadır Uydu 
teknolojisindeki gelişmeler ve sıkça oluşmaya başlamaları Akdeniz’deki bu 
tür oluşumların bölgenin meteorolojik yapısı içinde ayrıca değerlendirme 
gereğini ortaya koymaktadır. Seyrek olmalarının isimlendirmede yarattığı 
boşluk son zamanlarda “Medicane” Akdeniz siklonu yada Akdeniz Fırtınası 
gibi isimlerin literatüre girmesiyle doldurulmuş gözükmektedir.  

Adını ne koyarsak koyalım bu tür olayları küresel ısınma sürecinde 
Akdeniz’de daha da sık görmek mümkün olacaktır. Bir başka önemli husus 
da ısınan Akdeniz bölgesinde özellikle kış periyodunda polar hava ile tropikal 
havanın karşılaşmasının daha kuzey enlemlerde olacağı ve cephe içeren orta 
enlem siklonlarının buralarda oluşacağı fikridir.Küresel ısınmaya dayalı iklim 
değişikliğinin bölgede oluşturacağı yeni klimatolojik özellikler ve deniz suyu 
sıcaklığının daha da artacak olması siklonların, tropik siklon özelikleri taşıma 
olasılığını artırmaktadır. Gelecekte daha da ısınmış bir deniz yüzeyi üzerine 
orta yada yukarı troposferdeki derin trof yada alçak merkezleri (cut-off) 
destekleyen soğuk havanın gelmesiyle oluşacak siklonların şiddetleri 
artabilecek ve takip ettikleri güzergahlarda muhtemel değişimler olabilecektir. 
Ayrıca büyük bir iç deniz olan Akdeniz’de bu siklonlardan kıyıların etkilenme 
olasılığı Atlantik ve Pasifiklere oranla daha fazladır.Çünkü Okyanus üzerinde 
oluşan ve kıyıya ulaşmayan çok sayıda siklon olmasına rağmen Akdeniz’de 
siklonun kıyıya ulaşma şansı daha yüksektir. Boyutlarının okyanustaki 
oluşanlara göre  daha küçük olmasına rağmen Akdeniz’de ki nüfus yoğunluğu 
ve insan aktiviteleri düşünüldüğünde etkilerinin ve zararlarının fazla olacağı 
söylenebilir. Bu tür oluşumlardan şimdiye kadar çok etkilenmeyen 
yurdumuzun muhtemel siklon oluşumu ve güzergah değişikliğinden 
etkilenebilecek en riskli yeri güneybatı kıyılarımız olacaktır. Kaldı ki saatlik ve 
günlük en fazla yağış alma rekorunu elinde tutan Antalya ve Marmaris ile başı 
zaman zaman hortumlarla derde giren Dalaman ve Alanya için bu durum 
daha da önem kazanacaktır. Ayrıca bu tür siklonların sıklıkla oluştuğu yaz 
sonu ve sonbahar ayları güneybatı kıyılarımızda turizm mevsiminin canlılığını 
koruduğu bir periyoda denk düşmektedir.Bu açıdan bakıldığında alınacak 
önlemler ve meydana gelecek zararların karşılanması için ek harcamalara 
ihtiyaç duyulabilecektir. Bu nedenle küresel ısınmayla sayıları ve şiddetleri 
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artabilecek bu siklonların etkilerine karşı tedbir alınması için biz 
meteorolojistlere doğru ve  güvenilir tahmin yapmada şimdiden büyük 
sorumluluklar düşmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

107 

7. KAYNAKLAR 

• Beven J. The January 1995 Mediterranean 'Hurricane' Last updated May 
12, 2002 

 

• Campins, J., Genov´es, A., Jans`a, A., Guijarro, J. A., and Ramis,C.: A 
catalogue and a classification of surface cyclones for thewestern 
Mediterranean, Int. J. Climatol., 20, 969–984, 2000. 

• Emanuel, K., An air-sea interaction theory of tropical cyclones. Part I: 
Steadystate maintenance. J. Atmos. Sci., 43, 584-604, 1986. 

 

• Emanuel, K.: Tropical Cyclones, Annu. Rev. Earth. Planet. Sci., 31,75–
104, 2003. 

 

• Emanuel, K. A.: Genesis and maintenance of “Mediterranean 
hurricanes”, Adv. in Geos., 2, 217–220, 2005. 

 

• L. Fita1, R. Romero, A. Luque, K. Emanuel, and C. Ramis Analysis of the 
environments of seven Mediterranean tropical-like storms using an 
axisymmetric, nonhydrostatic, cloud resolvingmodel Published: 15 
January 2007 

 

• Lefevre, R. J., and J. W. Nielsen-Gammon, 1995: An objective 
climatology of mobile troughs in the northern hemisphere. Tellus, 47A, 
638–655.. 

 

• Lagouvardos, K et al., Observation and model simulation of a winter 
subsynoptic vortex over the central Mediterranean. Meteorol. Appl. 6, 
371-383,1999. 

 

• Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 7, 41–56, 2007 www.nat-hazards-earth-
syssci.net/7/41/2007/Bister, M. and Emanuel, K. A.: Dissipative Heating 
and Hurricane Intensity, Meteor. Atmos. Physics, 50, 2662–2682, 1998. 

 

• Petterssen, S., 1956: Weather Analysis and Forecasting. Vol. I, Motion 
and Motion Systems, McGraw-Hill, 42 Pytharoulis, I., Craig, G.C. and 
Ballard, S.P., The hurricane-like Mediterranean 

• cyclone of January 1995. Meteorol. Appl. 7, 261-279, 2000. 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

 108 

 

• Rasmussen, E. and Zick, C.: A subsynoptic vortex over the 
Mediterranean with some resemblance to polar lows, Tellus A, 39, 408–
425, 1987. 

 

• Rasmussen, E., An investigation of a polar low with a spiral cloud 
structure. J.Atmos. Sci., 38, 1785-1792, 1981. 

 

• Reale, O. and Atlas, R., Tropycal cyclone-like vortices in the extratropics: 
Observational evidence and synoptic analysis. Wea. Forecasting, 16, 7-
34, 

• 2001. 

 

• Reiter, E. R.: Handbook for Forecasters in the Mediterranean: Weather 
Phenomena of the Mediterranean Basin, Environmental Prediction 
Research Facility, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, 1975. 

 

• Romero, R. and Emanuel, K.: Space-time probability density of 
Mediterranean hurricane genesis in the light of an empirical tropical 
index, 5a Assamble Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofisica, 
(Spanish), 4, 2006. 

 

• Rotunno, R. and Emanuel, K.: An Air-Sea Interaction Theory for Tropical 
Cyclones. Part II: Evolutionary Study Using a Nonhydrostatic 
Axisymmetric Numerical Model, J. Atmos. Sci., 44, 

• 542–561, 1987. 

 

 

• Thorpe, A. J.: Synoptic scale disturbances with circular symmetry, Mon. 
Wea. Rev., 114, 1384–1389, 1986. 

 

• Tudur´ı E. and Ramis, C.: The Enviromments of Significant Convective 
Events in the Western Mediterranean, Weather and Forecasting,12, 
294–306, 1997. 

 

• Türkeş, M. ve Erlat, E. 2003. Türkiye’de Kuzey Atlantik Salınımı ile 
bağlantılı yağış değişiklikleri ve değişebilirliği. III. Atmosfer Bilimleri 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

109 

Sempozyumu Bildiri Kitabı, 318-333. İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 19-21 Mart 2003, İstanbul. 

 

• Yayvan, M., Çöleri M Eryılmaz,A., Güser, A.., 
Deniz,A.,Turgut,Ü.,Geçer,C. Hava Analiz ve Tahmin Tekniği Ankara 
2007. 

 

• Yayvan, M., Çöleri M Eryılmaz,A., Güser, A.,2004. El Nino ve La-Nina 
Dönemlerinde Avrupa, Akdeniz ve Türkiye Üzerinde Görülen Sinoptik 
Modellerinin Yorumlanması Çalışma Notu. Ankara. 

• Yayvan,M.,2004. Orta Enlem Siklonları ve Türkiye çalışma notları, 
Ankara. 

• Yayvan,M. ve Ersoy,S.,2004. 1992-2003 Yılları Arasında Türkiye’yi 
Etkileyen Siklonların Analizi, Ankara. 

• www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/7/41/2007/ Nat. Hazards Earth Syst. 
Sci., 7, 41–56, 2007 

 

• http:/www.mindspring.com/~ibeven/intr0008.htm 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Possible_Med_Cane_%281985%29.J
PG Other storms 

• ftp://texmex.mit.edu/pub/emanuel/PAPERS/Fita_etal_2007.pdf 

• http://en.wikipedia.org/wiki/User:Hurricanehink/Mediterranean_tropical_c
yclone 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_tropical_cyclone#Possible_Tr
opical_Cyclones 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

 110 

ATMOSFERİK SERA GAZI OLARAK DENİTRİFİKASYONDAN 
KAYNAKLANAN AZOT OKSİTLER  

 

Füsun EKMEKYAPAR 

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü 

fusune@corlu.edu.tr 

Özet 

Küresel ısınma çağımızın en önemli sorunlarından biridir. Azot oksitler, küresel 
ısınmaya neden olan etkenlerden bir tanesi olarak tanımlanmakta ve tarımsal 
alanlardan denitrifikasyon yoluyla önemli miktarlarda atmosfere verilmektedir. 
Aşırı ve yanlış gübre kullanımı toprak, su ve havada kalite bozulmalarına neden 
olmaktadır. Gübreler ve gübreleme konusunda çevresel olumsuzlukların 
engellenebilmesi, denitrifikasyon olayının kirletme potansiyelinin azaltılmasına 
bağlıdır. Tarımsal uygulamaların bilinçli ve kontrollü yapılması denitrifikasyon 
yoluyla azot kayıplarını azaltacaktır. 

Anahtar kelimeler: Küresel ısınma, denitrifikasyon, azot oksitler, tarımsal alan, 
toprak, gübreler. 

1. Giriş 

İnsan doğal ekosistemlere teknolojik müdahaleler yaparak gezegenimizin 
taşıma kapasitesini artırmıştır. Tarımsal üretim bu müdahalelerden biridir. Bir 
ülkenin tarım politikası bir yandan enerji politikasıyla yakından ilişkili iken, bir 
yandan da o ülkenin nüfus politikasıyla ilgilidir. Nüfus arttıkça ya tarım üretimi 
artacaktır, ya da ülke nüfusunun yediği besinin kalitesi düşecektir (Kışlalıoğlu ve 
Berkes, 2003). Tarım üretimini daha da artırmak, ancak kullanılan destek 
enerjiyi büyük miktarda artırmakla mümkün olabilir. Artan nüfusu besleme 
zorunluluğu, çevrenin taşıma gücünü artırma zorunluluğunu da beraberinde  
getirmektedir. Bu durumda tartışılması gereken konu, ekolojik felaketlere neden 
olmadan ekosferin yeni bir taşıma gücünde nasıl dengeye geleceğidir. Dünya 
nüfusunun 2025 yılında 8-10 milyara ulaşması durumunda tarımsal alanlar 
üzerindeki baskı daha da artacak, bu da gübrelerin aşırı kullanımını artıracaktır.  

Azot oksitler birer sera gazı olup, küresel ısınmaya ve stratosferde bulunan 
ozon tabakasının ayrışmasına neden olmaktadır. Nitros oksit tek başına toplam 
küresel ısınmanın %2 ila %4’lük kısmını oluşturmaktadır (Grant ve Pattey, 
2003). Denitrifikasyon atmosferdeki N2O, NO ve N2 konsantrasyonlarının 
artmasına neden olmaktadır. Tarım alanlarında giderek artan azotlu 
gübrelemenin, denitrifikasyon yoluyla atmosferde kalite bozulmalarına neden 
olduğu uluslararası kamuoyu tarafından da bilinmektedir. Bu yolla azot kaybı 
2003 yılında 127 kg N ha-1 ve 2004 yılında 143 kg N ha-1 olarak hesaplanmıştır 
(Salm ve ark., 2006). Denitrifikasyon sonucu atmosfere salınan azot gazlarının 
miktarı toprakta bir çok faktör tarafından kontrol edilmektedir. Bu çalışmada 
denitrifikasyon olayına çevresel bir yaklaşım getirmek amaçlanmış ve 
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denitrifikasyon olayının iklim üzerine olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli 
önlemler sunulmuştur. 

 

2. Dünyada ve Ülkemizde Azotlu Gübre Tüketimi 

Dünya gübre tüketimi 1950 yılından bu yana genellikle artma eğiliminde ve 
yaklaşık 138 milyon ton/yıl dır. Dünyada tüketilen gübrenin %60’ı azotlu, %24’ü 
fosfatlı ve %2’si ise potaslı gübrelerden oluşmaktadır. Dünya gübre tüketiminde 
%25.7’lik payla Çin ilk sırada yer almaktadır. Çin’i sırasıyla ABD %14.2, 
Hindistan %12.6, Brezilya %4.9, Fransa %3 ve Pakistan %2.1 izlemektedir 
(Yılmaz, 2004). Dünya’da ve Türkiye’de azotlu gübrelerin 1996 ve 2002 yıllarına 
ait üretim ve tüketim miktarları ile değişim oranları çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Dünyada ve Türkiye’de azotlu gübre (N) üretimi ve tüketimi ile 
değişim durumu (Kacar ve Katkat, 2007).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 2’de dünyada ve Türkiye’de işlenen birim tarım arazisi ilkesine göre 
azotlu gübre üretimi ve tüketimi sunulmuştur. Türkiye’de işlenen birim tarım 
arazisi ilkesine göre üretilen azotlu gübre miktarı Dünya’da 1.6 kat olarak 
belirlenmektedir. Azotlu gübre tüketimi dünyada 60 kg ha-1 iken Türkiye’de 56 
kg ha-1 dır.    
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Çizelge 2. Dünyada ve Türkiye’de işlenen birim tarım arazisi ilkesine göre azotlu 
gübre üretimi ve tüketimi (Kacar ve Katkat, 2007).  

 

  Azotlu gübre ( N ), kg ha-1 

  Üretim Tüketim 

Dünya 63 60 

Asya 101 103 

Afrika 16 14 

Avrupa 170 115 

TÜRKİYE 39 56 

 

 

3. Denitrifikasyonla Azot Kaybı 

Denitrifikasyon biyosferde küresel azot döngüsü içerisinde, azota dayalı toksik 
ve zararlı bileşiklerin metabolizmasında önemli bir süreçtir (Fujita ve ark., 2007). 
Toprakta bulunan bir çok bakteri türleri NO3

- ve NO2
- iyonlarını indirgeme 

yeteneğine sahiptirler. NO3
- ve NO2

- iyonlarının indirgenmesi ile, indirgeme 
derecesine bağlı olarak, gaz azot oksitleri ve elementel N2 oluşur ve atmosfere 
kaçar. Bu olay denitrifikasyon olarak adlandırılır. Denitrifikasyon aşağıda 
sırasıyla verilen redüksiyon kademelerinde gerçekleşebilir: 

NO3
- → NO2

- → NO → N2O→ N2 

Denitrifikasyonu gerçekleştiren bakteriler aslında aerob bakteriler olmakla 
beraber, bunlar oksijen yetersizliği halinde, oksijen yerine nitratı elektron alıcısı 
olarak kullanma yeteneğindedirler. Bu yüzden denitrifikasyon olayı havasız 
koşullarda cereyan eder. Su altında kalan topraklarda denitrifikasyonla oluşan 
azot oksitleri ve elementel N2 atmosfere kaçarak topraktan azot kaybına neden 
olur. Hatta havalanan tarla topraklarında dahi, oksijenin profilde üniform bir 
şekilde dağılmaması ve yer yer havasız bölgeler bulunması nedeniyle, 
denitrifikasyon olabilmektedir (Aktaş, 1991). 

 

4. Denitrifikasyonu Etkileyen Faktörler  

4.1. Toprak reaksiyonu 

Toprak pH’sı topraktan denitrifikasyonla N2O emisyonunun kontrolünde önemli 
bir rol oynamaktadır. Toprakta pH’ın artışıyla birlikte nitrifikasyonla N2O üretimi 
artarken, denitrifikasyonla üretim azalmaktadır (Morkved ve ark., 2007). Diğer 
yandan toprak asitliğinin artması denitrifikasyonu azaltmaktadır ( Yamulki ve 
ark., 1997). 
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 Azotlu gübre tipinin, N2O ve NO emisyon oranlarını etkilediği değişik 
araştırıcılar tarafından gösterilmiştir (Mosier ve ark. 1998; Vallejo ve ark. 2006)  
Genellikle kuvvetli asit reaksiyonlu (pH 5’in altında) topraklarda nitratlı gübreler 
daha etkilidir. Orta ve hafif reaksiyonlu (pH 5-7) topraklarda ise her iki azot 
formunun etkisi eşittir. Nötral ve çok hafif alkali (pH 7-7.5) reaksiyonlu 
topraklarda amonyumlu gübreler, nitratlı gübrelere oranla daha etkilidir. Kuvvetli 
alkali reaksiyon gösteren topraklarda (pH 7.5 in üzerinde) yine nitratlı gübreler 
daha üstündür (Zabunoğlu ve Karaçal, 1986). N formlarının etkinliği Şekil 1’de 
sunulmuştur.  

 

NO3> 
NH4 

NO3= 
NH4 

NH4> 
NO3 

NO3> 
NH4 pH 

4 
5       6        
7 7.5 8  

Şekil 1. Toprakta pH’a bağlı olarak azot formlarının etkinliği (Zabunoğlu ve 
Karaçal, 1986).  

4.2. Toprak nemi 

Denitrifikasyon toprak nemi ile çok yakından ilgilidir. Carter, (2007)’e göre 
toprak su içeriğindeki artış O2’nin toprağa difüzyonunu azaltarak toprakta 
anaerobik bölgelerin oluşmasına neden olur ve bunun sonucu olarak toprakta 
denitrifikasyon artar. 

N2O emisyonlarının, inorganik azotlu gübre uygulamalarından sonra özellikle 
artan toprak nem içeriği (Abbasi ve Adams, 2000) ile ve yüksek yeraltı suyu 
seviyesi ile (Kettunen ve ark., 2006) arttığı belirtilmektedir. 

Davidson (1991)’a göre N2O emisyonları, düşük ve orta seviyedeki toprak 
neminde nitrifikasyondan kaynaklanırken, denitrifikasyon daha çok toprak nem 
içeriğinin %60 dan fazla olduğu topraklarda meydana gelmektedir. Sel baskını 
altında kalmış ve yeterince NO3

--N ve C içeren topraklar denitrifikasyona çok 
açık topraklardır.   

Su içerisinde yetiştirilen çeltik topraklarında denitrifikasyon sebebiyle nitratlı 
gübrelerden, fazla miktarda N2O emisyonu olmaktadır (Aktaş, 1991). 

Sürümsüz tarım ve toprak yüzeyinin bitki artıklarıyla kaplanması toprakta 
yüksek nem ve organik karbon içeriğine bağlı olarak denitrifikasyon yoluyla N 
kayıplarının artmasına neden olmaktadır (Koçyiğit, 2004).  

4.3. Toprak tekstürü 

Ağır killi topraklarda denitrifikasyon yoluyla azot kaybının yüksek olduğu 
belirtilmektedir. Gübrelerle toprağa uygulanan azotun yaklaşık %25’inin çevrede 
kayba uğradığını, ağır killi toprakta bu azot kaybının %90’ının denitrifikasyon 
yoluyla, %10’unun ise sızma ve drenaj yoluyla olduğu saptanmıştır (Salm ve 
ark., 2007).        
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Appel (1998)’e göre hafif tekstürlü topraklarda azotun mineralizasyonu daha 
büyük oranda gerçekleşmektedir, bu da azotun denitrifikasyonla kaybına fırsat 
vermeden bitkilere yarayışlı forma geçmesine neden olur. 

Kumlu tekstüre sahip toprakların havalanma kapasitesi killi topraklardan daha 
yüksektir ve anaerobik şartlar bu  topraklarda daha düşüktür. Kumlu tekstürlü 
topraklarda besin elementleri daha hızlı mineralize olmaktadır. Killi topraklarda 
azotun daha yavaş mineralize olması denitrifikasyona uğrama ihtimalini 
artırmaktadır. Schimann ve ark., (2006) yaptıkları araştırmada toprağın N ve C 
içeriğinin kil içeriği yüksek toprakta, düşük olan topraktan daha fazla olduğunu 
göstermişlerdir. Sanchez-Martin ve ark., (2007)’e göre vermikulit-kil içeriği 
yüksek topraklarda NH4

+ fiksasyonu yüksek olduğundan denitrifikasyon oranı 
düşüktür.          

4.4. Toprak sıcaklığı 

Denitrifikasyon bakterileri fakültativ kemoheterotrophik bakteriler olup NO3
-‘ı 

elektron alıcı olarak kullanırlar. Çeşitli araştırmalar, sıcaklığın artışı ile birlikte 
denitrifikasyonun, dolayısıyla N2O emisyonlarının arttığını kanıtlamıştır (Smith 
ve ark., 1998; Dobbie ve ark., 1999; Hyde ve ark., 2006).  

4.5. Toprağın organik C ve inorganik N içeriği 

D’Angelo ve ark., (1999)’a göre; sulak alanlarda çözünebilir C ile denitrifikasyon 
arasında kuvvetli ilişkiler vardır. Toprağın suda çözülebilir C içeriği arttıkça, 
denitrifikasyon artmaktadır (Sanchez-Martin ve ark., 2007). Liu ve ark., (2007)’e 
göre ise; toprağa ilave edilen NH4’lu gübreler topraktan N2O ve N2+N2O 
emisyonlarını artırmaktadır. Nitrifikasyonla üretilen NO3

- denitrifikasyon için bir 
substrat oluşturmaktadır. Toprağa uygulanan gübrenin azot içeriğinin ve azot 
formunun kontrol edilmesi, N2O kayıplarının kontrolünde etkilidir. Sıvı azot 
formları, N2O kayıplarını hızlandırmakta, üre azotu uygulamaları ise N2O 
emisyonu oranlarında %0.3’lük artışa neden olmaktadır (Ambus ve ark., 2007).    

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Denitrifikasyon tarımsal alanlarda, bir yandan kullanılan gübrelerden azot 
kaybına neden olurken bir yandan da küresel N2O emisyonuna ve sera 
gazlarının atmosferdeki negatif etkisinin artmasına katkıda bulunmaktadır. 
Tarımsal alanlarda denitrifikasyon olayını minimuma indirmek için uygulanacak 
teknik yöntemler şunlar olmalıdır: 

1. Gübreler birer uygulama ile verilmek yerine uygulanması gereken miktar 
parçalara ayrılarak en az iki uygulama yapılmalıdır. 

2. Toprakta anaerobik bölgeler yaratan fermente olmuş atıklar veya 
evapotranspirasyonu azaltan hasat artıkları uygulamaları azaltılmalı veya 
terk edilmelidir. 

3. Denitrifikasyon mikroorganizmalarının faaliyetlerini artıran toprak pH’ı, 
asit karakterli gübreler seçilerek azaltılabilir. 
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4. Kil miktarı yüksek toprak, denitrifikasyonu artırdığından bu tekstüre sahip 
topraklarda gübreleme uygulamaları toprak analiz raporlarına göre 
yapılmalıdır.  

5. Sürümsüz tarım, denitrifikasyon bakterilerinin miktarını artırdığından 
sürümlü tarım tercih edilmelidir. 

6. Hayvan gübresinin sıvı formları katı formlarından daha fazla 
denitrifikasyona ve dolayısıyla N2O emisyonuna neden olmaktadır. Bu 
nedenle hayvan gübresinin katı formları tercih edilmelidir. 

7. Hayvan gübresinde bulunan kolay parçalanabilir kısa zincirli yağ asitleri 
denitrifikasyon potansiyelini artırmaktadır. Bu gübreler de bölümlere 
ayrılarak ve kimyasal gübrelerle desteklenerek verilmelidir. 

8. Toprakta NH4
+ iyonlarının NO3

- iyonlarına çevrilerek yıkanmasının veya 
denitrifikasyonla kaybının azaltılması için, N-serve, ST, Terrazol, 
Potasyum azid, Diklorofenil süksinik amid ve Disiyandiamid gibi 
nitrifikasyon inhibitörleri kullanılabilir.   

9. Çeltik tarımı gibi su altında yapılan üretimde NO3-N’lu gübreler yerine 
NH4-N içeren gübreler kullanılmalıdır. Bu durumda NH4Cl gübresi çeltik 
tarımı için bir alternatif oluşturmaktadır.        
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Özet 

Karbondioksit atmosferdeki sera gazları içerisinde önemli bir paya sahiptir. 
Atmosfere verilen bu karbonun tekrar atmosferden alınmasında okyanuslar ve 
karasal ekosistemler (tarım, orman alanları vb) önemli bir role sahiptir. Bitkiler, 
atmosferden fotosentez vasıtasıyla aldıkları karbonu, solunum ile geri verirler. 
Ancak bu işlem dengede değildir. Aradaki fark net karbon olarak bitkide birikir. 
Bitkiler tarafından biriktirilen karbon miktarının ve aynı zamanda bu yüzeyler 
üzerindeki net radyasyon, su buharı, hissedilebilir ısı akısı ve toprak ısı akısı 
gibi değerlerin bilinmesi enerji ve su ile ilgili çalışmalar açısından son derece 
yararlıdır. Bu çalışmada, tarım ve orman alanları üzerinde bitki gelişme dönemi 
boyunca meydana gelen karbondioksit, su buharı ve enerji akı değişiminin 
belirlenmesinin neden önemli olduğu, günümüzde bunları ölçmek için hangi 
yöntemlerin kullanıldığı ve ülkemizde bu alanda neler yapılması gerektiği 
sorularına yanıt verilmeye çalışılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler : CO2; Akı; Net ekosistem değişimi; Tarım ve Orman 
Meteorolojisi 

 

 

Estimation of CO2 and energy fluxes in the agriculture and forest 

 

Abstract 

 

The amount of the carbon dioxide concentration takes one of the important 
parts of the total greenhouse gases in the earth’s atmosphere. Carbon emits by 
different sources mainly resulted from anthropogenic factors from the earth 
surface to the atmosphere, and sinks by ocean and terrestrial ecosystem 
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consists of soil and plants from the atmosphere to the surface. The plants sink 
the carbon from the atmosphere by photosynthesis and emit carbon to the 
atmosphere by respiration. But there is an imbalance between both processes. 
The difference between the sink and emission is stored by the plants as carbon. 
For this reason, knowledge about the sink and emission capacity; the exchange 
of net radiation, latent heat, sensible, and soil heat fluxes above terrestrial 
ecosystem is very useful not only climate change studies and also for the 
estimation of future policy about the topics related with water, energy, drought 
etc. In this study, it has been tried to answer for the following questions: “Why is 
the estimation of the CO2, H2O and energy fluxes in the agricultural and forest 
areas necessary?; Which methods have being used to measure these fluxes? 
and What should be done about this topic in Turkey?”. 

 

Key words : CO2; Flux; Net Ecosystem Exchange; Agricultural and Forest 
Meteorology 
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Giriş 

Bilimsel araştırma sonuçları göstermektedir ki, sanayileşmenin başlangıcından 
itibaren, atmosferdeki sera gazları konsantrasyonunda önemli bir artış vardır. 
Günümüzde bu durum küresel ısınmaya ve sonuçta  dünyadaki ekosistemi 
etkileyebilecek iklimsel değişimlere sebep olabilecek duruma gelmiştir. İklimlerin 
değişimine neden olan birçok doğal olay vardır ve iklimler değişecektir. 
Günümüzde üzerinde durulan ve durulması gereken, atmosferdeki bu sera 
gazları konsantrasyonlarında dikkate değer ve hızlı artışa genellikle insan 
kaynaklı etkilerin (antropojenik) sebep olduğudur.  Bu amaçla, Dünya’da, 80’li 
yılların sonlarında yaklaşık günümüzden 20 yıl kadar önce iklim değişimi 
konusunda hükümetler arası bir kuruluş (IPCC) çalışmalarına başlamış ve 
iklimdeki değişmeler, bunun sebepleri, etkileri ile alınması gerekli önlemler 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Gelinen nokta, atmosferde sera gazlarından özellikle 
CO2, CH4 ve N2O konsantrasyonlarında önemli artışın olduğu ve bunun 
yavaşlatılması, durdurulması hatta azaltılması gerektiğidir (Şaylan, 2007).  

Dünya’da sera gazlarındaki ani yükselmenin sebepleri olarak birçok neden 
gösterilmektedir. Sera gazı emisyonunun büyük bir kısmı, fosil yakıt kullanan 
faktörlerden kaynaklanmaktadır. Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile yükselen 
enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kurulan ve fosil yakıt ile çalışan tesisler 
ve fosil yakıt tüketen diğer kaynaklar, atmosferdeki CO2 konsantrasyonunu 
günümüzdeki seviyeye çıkaran ana sebeplerdendir.  

Atmosferdeki CO2 konsantrasyonu özellikle son 50 yıllık dönemde çok hızlı bir 
artış göstermiş ve günümüzde 379 ppm değerine kadar yükselmiştir. Atmosferik 
CO2 konsantrasyonu son on yılda her yıl ortalama 1.9 ppm artmıştır. Küresel 
sıcaklıkta da son 50 yılda doğrusal bir artış eğilimi vardır ve ortalama her on 
yılda 0.19 oC gibi bir artış söz konusudur. Gelecek 20 yılda da hava sıcaklığının 
ortalama 0.2 oC/10 yıl artacağı tahmin edilmektedir. Farklı olası şartlara göre 
hazırlanan senaryoların sonucunda iklim modelleri vasıtasıyla 2100 yılına kadar 
küresel hava sıcaklığının minimum 1.1 oC ile maksimum 6.4 oC’ye kadar 
artabileceği de öngörülmektedir (IPCC, 2007). Bu durum küresel ısınmaya ve 
sonuçta iklimin değişmesine neden olmaktadır.  

 

Karbon döngüsü 

Atmosfere salınan sera gazlarında en büyük yüzdeyi CO2 oluşturmaktadır. 
Karbondioksitin atmosferde, karalarda (toprakta ve bitkilerde) ve denizlerde 
karbon olarak biriktiği ve yerkürede bir karbon döngüsü olduğu bilinmektedir. 
Küresel karbon döngüsü nedir? Bunu açıklamak için karbonun nerelerde 
bulunduğunu açıklamakta yarar var. Karbon yerkürede organik moleküller 
olarak canlı veya ölmüş organizmalar biçiminde biyosferde; gaz olarak 
atmosferde; organik madde olarak toprakta; fosil yakıt ve sediment (kaya) 
olarak litosferde; çözünmüş atmosferik karbondioksit olarak ve kalsiyum 
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karbonat halinde okyanuslardaki organizmalarda bulunur (Grace, 2001; Grace, 
2004; Şaylan, 2007). 

Atmosferle karbon değişimin en hızlı olduğu yerler kara yüzeyleridir. Bilhassa 
bitkiler, arazi kullanımındaki değişimler (orman yangınları vb.) ve fosil yakıt 
kullanımı nedeniyle gelen karbon bu guruptadır. Okyanuslar ve Litosfer en 
büyük karbon depolarıdır (Şaylan, 2007). Atmosferde 800 Gt’a yakın karbon 
bulunmaktadır. Okyanuslarda bulunan karbon miktarı atmosferdekinin yaklaşık 
50 katıdır., fosil yakıtlardaki karbon miktarının ise yaklaşık 10 katıdır (1 Giga 
ton=1 milyar ton). Diğer önemli karbon deposu toprakta organik madde olarak 
bulunan karbonda atmosferdekinin yaklaşık iki katıdır.  Bitkilerde biyokütle 
olarak bulunan karbon atmosferdekinin % 20 ile % 30 daha altındadır.  

Her yıl fosil yakıt kullanımı ve arazi kullanımındaki değişim sebebiyle yaklaşık 
8.7 Gt karbon atmosfere gitmektedir. Bunun 1.5 Gt’u arazi kullanımındaki 
değişimler nedeniyle ve 7.2 Gt’u da fosil yakıt kullanımı sonucunda atmosfere 
verilmektedir. Bunun ancak bunun yaklaşık % 40’ı atmosferde kalmaktadır. 
Sonuçta atmosferdeki toplam karbon, dolayısıyla CO2 miktarı artmakta ve bu 
küresel ısınmanın ana sebeplerinden biri olmaktadır. Geriye kalan karbon 
nerededir? Bu karbon kayıp mıdır? Hayır, bu karbon kaybolmamaktadır. Kayıp 
karbonun yaklaşık % 30’unun okyanuslar tarafından atmosferden indirildiği 
(yutulduğu) hesaplanmaktadır. Geriye kalan miktar kayıp mıdır? Hayır onun da 
karalardaki bitkiler tarafından yutulduğu tahmin edilmektedir. Karbon dengesi 
söz konusu olduğuna göre, atmosfere fosil yakıt kullanımı ve arazi 
kullanımındaki değişim yani orman yangınları veya ormanların yok edilmesi vb. 
sebeplerle verilen karbondioksitin yarısından da azı atmosferde biriktiğine 
durumda, diğer yarısı kayıp karbon olarak nitelenmektedir ve bu karbonun 
nerede biriktiği günümüzde araştırmacıların odak noktalarından biridir. Kayıp 
karbon aslında hangi kaynaklar tarafından atmosferden alındığı (yutulduğu) 
bilinmeyen karbon olarak ta tanımlanabilir. Yaklaşık 2 ile 3 Gt karbon 
nerededir? Okyanusların yılda 2 ile 2.2 GtC arasında  depolayabileceği 
hesaplanmıştır. Buna göre 2 veya 3 GtC’un bitkiler tarafından depolandığı 
tahmin ediliyor. Ancak burada soru işaretinin yoğunlaştığı yer, bilhassa bitkiler 
tarafından depolanan miktarın daha fazla olduğu yönündedir. Ancak dünya’da 
bu belirsizliği ortadan kaldırmak ve atmosfer ile karalardaki ekosistem 
arasındaki CO2 değişiminin izlenmesi ve modellenmesi için çalışmalar 90’lı 
yılların başında yoğunlaşmıştır ve günümüzde artarak devam etmektedir. 
Bunun nedenlerinden biri, gelecekte ki CO2 konsantrasyonu değişimini tahmin 
etmek ve iklim değişimi ile ilgili çalışmalarda da yararlı olacak bu bilgiyi 
sağlamaktır. Çünkü modelleme çalışmalarında CO2 konsantrasyonu en önemli 
bilgilerden birini oluşturmaktadır (Şaylan, 1997). 

Yer küredeki karbon dengesi incelendiğinde, her yıl atmosferden bitkiler 
tarafından fotosentez ile 63 GtC’un alındığı ve solunum ile yaklaşık olarak 60 
GtC’un atmosfere geri verildiği görülmektedir. 3 GtC’luk önemli miktardaki bu 
farkın, her yıl bitkilerde bilhassa ormanlarda biriktiği hesaplanmaktadır. 
Karalardaki bu ekosistem olmasaydı, yani tarım ve orman alanları karbonu 
biriktirmeseydi, atmosferde her yıl biriken karbon miktarının teorik olarak 
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bugünkü seviyesinin iki katına çıkabileceği söylenebilirdi. Bu bize tarım ve 
orman alanlarımızı neden korumamız gerektiği konusunda bir başka ve önemli 
bir sebep daha vermektedir. Okyanuslar tarafından yılda alınan (yutulan) karbon 
miktarı 92 Gt iken atmosfere verilen karbon 90 Gt olarak hesaplanmaktadır. 
Diğer yandan yaklaşık 1.5 GtC arazi kullanımındaki değişim (orman yangınları 
vb.) sonucunda atmosfere verilmektedir. Yani bitkiler tarafından biyokütle olarak 
depolanan karbon miktarının yaklaşık yarısı arazi kullanımındaki değişim ile 
atmosfere geri gitmektedir. Bunlara ilave olarak, fosil kaynaklı CO2 emisyonu 
1990’lı yıllarda yılda 6.4 GtC iken, 2000-2005 yılları arasında bu değerin 7.2 
GtC’a yükseldiğide göz ardı edilmemelidir (IPCC, 2007; Grace, 2004; Şaylan, 
2007). Orman yangınları, ormanların yok edilmesi ve arazi kullanımındaki diğer 
değişimler sonucunda atmosferden bitkiler tarafından alınan karbonun azalması 
ve atmosfere verilen karbonun artması söz konusudur. 

Toplam sera gazları emisyonumuzun % 81.5’inin CO2’ten, % 15.6’sının CH4’dan 
ve % 1.8’inin N2O’ten oluştuğu ülkemizde 2003 yılı verilerine göre, Türkiye’de 
kişi başına CO2 emisyonu 3.3 ton’dur (FNCTCC, 2007). Atmosfere verdiğimiz 
sera gazlarını CO2 eşdeğeri olarak ifade ettiğimizde, toplamın ancak % 25’inin 
atmosferden geri alınabildiği (yutaklarda) belirtilmiştir (FNCTCC, 2007; 
TURKSTAT, 2007). Toplam sera gazı emisyonunun büyük bir miktarının 
(%76.7) enerji sektöründen kaynaklandığı belirtilmektedir (FNCTCC, 2007). 
Tarım sektörünün bu emisyon içindeki payı ise sadece % 5.1’dir. Endüstri 
sektörü, enerji sektörünü takiben ikinci en büyük emisyon kaynağını % 8.9’luk 
bir payla oluşturmaktadır.  

 

Bitkiler ve Karbon 

Fotosentez ve solunum bitkiler ile atmosfer arasındaki CO2 alışverişini kontrol 
eden önemli olaylardır. Bu nedenle farklı kaynaklardan atmosfere verilen CO’’in 
atmosferden tekrar geri alınması yani indirilmesinde (yutulmasında) en önemli 
görevi bitkiler görmektedir. Bitkilerin fotosentez ve solunumu ile atmosferden 
aldıkları ve verdikleri karbon miktarı arasındaki fark net karbon olarak bitkilerin 
bünyesinde birikmektedir. Fotosentez ile yutulan ve solunum ile atmosfere 
tekrar verilen karbon değişiminde hangi faktörlerin etkili olduğunun incelenmesi 
gerekmektedir. Çünkü bu işlemler çok kısa zaman aralıklarında meydana 
gelmektedirler. Günümüzde bu hesaplamaların yapılabilmesi için kullanılan 
yöntemleri ülkemizde uygulayabilmek için yeterli ölçüm sistemleri halen bilhassa 
ormanlarda bulunmamaktadır, tarım alanlarında da yaygınlaştırılması 
gerekmektedir (Şaylan, 2007; Şaylan ve Çaldağ, 2007).  

Şu ana kadar, bitkiler tarafından biriktirilen karbon miktarının belirlenmesi için 
Dünya’da ve ülkemizde yeterli sayıda ölçüm ve araştırma çalışmasının 
yapıldığını  söylemek mümkün değildir. Bilhassa, gelişmiş ülkelerde, biyokütle 
ile ilgili çalışmalar, düzenli olarak yapılmasına rağmen, gelişmekte olan 
ülkelerde sadece kısa süreli araştırma çalışmalarında biyokütle ölçümleri 
bulunabilmektedir. Genellikle karbon akıları ile enerji akıları ile ilgili 
mikrometeorolojik yöntemlerle ölçümlerin yapılmadığı ülkelerde, ya biyokütle 
değerlerini ölçülmekte ya da bazı eşitliklerden yararlanarak bitkilerin türlerine 
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göre karbon depolama miktarını hesaplanabilmektedir. Atmosfer ve bitki 
arasında çok hızlı meydana gelen karbon, su buharı ve enerji değişimini ve bu 
değişime etkide bulunan faktörleri belirlemek için, günümüzde Dünya’da yaygın 
olarak kullanılan mikrometeorolojik yöntemlerin uygulamaya aktarılması 
modelleme çalışmaları içinde faydalı olacaktır (Şaylan, 2007).   

 

Mikrometeorolojik Yöntemlerin Kullanılması 

Günümüzde bitkiler tarafından depolanan (yutulan) karbon miktarının 
belirlenmesinde mikrometeorolojik yöntemler de kullanılmakta ve hem tarım 
hem de orman alanlarında , CO2, su buharı (H2O) ve enerji akı ölçülmektedir 
(Grace, 2004; Baldocchi and Meyer, 1988; Baldocchi et al., 1988; Şaylan, 
2007). Tarla bitkileri, ağaçlar ve otlaklar için bitkiler tarafından atmosferden 
yutulan net karbon miktarları, 10 Hz ve 20 Hz gibi çok kısa zaman aralıkları için 
dahi belirlenmektedir. Dünya da bu yöntem ile ölçümlerin yapıldığı toplam 
istasyon sayısı hala 300’ün altındadır ve büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerde, 
kuzey yarım kürede ve ormanlık alanlarda bulunmaktadır. Kullanılan aletlerin 
pahalı ve hassas olmasının bunun nedenlerinden biri olduğu söylenebilir. 
Dünya’da halen karbondioksit, su buharı ve enerji akıları ile ilgili çalışmalar 
yapan birbirleri arasında bilgi paylaşımında bulunan bir akı ölçüm ağı 
bulunmaktadır (Şaylan, 2007). EC yöntemi ile yapılan ölçüm sonuçlarının bazı 
düzeltmeler yapılmadan kullanılması hatalara neden olur bunlardan biri de 
Webb et al. (1980) tarafından geliştirilen yaklaşımdır. Bu yöntemlerin 
kullanılması sırasında teknik, yetersiz sürtünme hızı vb sebeplerle veri kaybı 
olmaktadır. Bu veri kayıplarının tamamlanması gerekmektedir (Falge et al., 
2001). Diğer yandan bu yöntem ile ilgili ölçüm çalışmalarına başlamadan önce 
ölçüm yerinin belirlenmesi için ön bir araştırma yapılması gerekmektedir 
(Schmid, 1994; Schmid ve Lloyd, 1999; Foken ve Leclerc, 2004).   

 

Karbon akılarının belirlenmesi niçin gereklidir? 

1997’de Kyoto’da bazı ülkeler tarafından kabul edilen protokolde küresel 
ısınmaya ve iklim değişimine neden olan sera gazı konsantrasyonunun 
azaltılması için yapılması gerekenler kararlaştırılmıştır. Ayrıca her ülke kendi 
sera gazı bütçesini hesaplayacaktır. Bu açıkça şu anlama gelir. Atmosfere 
verilen sera gazı miktarımız ne kadar? Atmosferden sera gazlarının ne kadarını 
geri alıyoruz? Burada atmosfere verilen miktarı hesaplamak, yutulan miktarı 
hesaplamaktan daha kolay gözükmektedir. Yutan kaynaklarımız ile ilgili daha 
detaylı araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Fakat bunu yaparken Dünya’da şu 
anda kabul gören bilimsel yöntemlerin kullanılmasında yarar vardır. Günümüzde 
uzaktan algılama çalışmaları ve yersel ölçümlerle birlikte yürütülen CO2 akı 
ölçüm çalışmalarında hem gerçek veriler ölçülmektedir, hem de modelleme 
çalışmaları için veri tabanı oluşturulmaktadır. Diğer taraftan, ormanlarda sadece 
CO2 akı ölçümleri yapılmamaktadır. Buna ilave olarak havadaki CO2 
konsantrasyonunun yapay olarak arttırılması durumunda bitkilerin fotosentez ve 
solunumdaki değişimler belirlenmektedir. 
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Ekosistemin net karbon birikimi, yani fotosentez ile yutulan ve solunum ile 
atmosfere verilen karbon arasındaki fark, en doğru bir biçimde belirlenmelidir. 
Aşağıdaki Şekil 1’de, soya bitkisi üzerinde Japonya’da Şaylan ve arkadaşları 
(2008) tarafından yapılan bir araştırmadan elde edilen, Net ekosistem değişimi 
(NEE), Bürüt Fotosentez (GPP) ve solunum (Re) değerlerinin bir gün (24 saat) 
içerisindeki değişimlerine bir örnek verilmiştir. 
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Şekil 1: Karbondioksit akılarının bir gün içersinndeki değişimi (Şaylan et al., 
2008). 

 

Tropiklerdeki ormanların Dünya’da net karbon birikimi üzerindeki payı son 
derece önemlidir. Peki bu net karbon birikimi nasıl ölçülmektedir? Dünya’da 
CO2 akı ölçümlerinde kullanılan tekniklerden en yaygın olarak kullanılanı 
mikrometeorolojik yöntemlerdir. Genellikle difüzyon yasasına dayanır. Burada 
yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona hareket eden türbülanslı bir 
ortamdaki gaz molekülünün (CO2 veya H2O vb.), rüzgar hızının ve hava 
sıcaklığının düşey değişimi dikkate alınır. Bu amaçla ölçümler için özel aletler 
kullanılır. Bu aletlerin yanı sıra tarım ve orman alanlarında yapılacak ölçümlerin 
birbirinden farklılıkları olduğunu da belirtmek gerekir. CO2 ölçüm çalışmalarını 
desteklemek amacıyla birçok meteorolojik değişkenin ölçümünün de bu 
ölçümlerle paralel yürütülmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde tarım ve orman alanlarında CO2 ölçümlerinin günümüzde kabul 
edilen bir teknikle ölçülmesi gerekmektedir. Ancak bu ölçümlerin yürütülebilmesi 
için hem tarım ve orman alanlarında ölçüm sistemlerinin kurulması, hem de bu 
yersel ölçümlere paralel olarak uzaktan algılama çalışmaları ile bu çalışmaların 
ilişkilendirilmesine ihtiyaç vardır. Ölçüm aletlerinin pahalı ve son derece hassas 
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olması bu ölçüm sisteminin yaygın olarak ülkemizde kullanılmasını sınırlandıran 
önemli sebeplerden biridir. Burada dikkat edilmesi gereken, bilhassa bu 
konunun ülkemiz sera gazı bütçesinin hesaplanması açısından önem 
derecesidir (Şaylan, 2007). Ülkemizin atmosfere saldığı yıllık toplam sera 
gazının  ancak % 25’inin atmosferden geri alındığı veya bir başka deyişle 
yutulduğu belirtilmektedir (FNCTCC, 2007). 2002 yılında Almanya’da ve 2005 
yılında Japonya’da karalarda bitkilerin karbon depolama miktarlarının Dünya’da 
halen yaygın olarak kullanılan yöntemlerle ölçülmesi ve hesaplanması ile ilgili 
araştırmalarda bulundum. Ülkemizin sera gazı bütçesinin hesaplanması (CO2 
için) açısından bakıldığında, tarım ve ormanlarımızdaki karbon değişimini 
ölçmek, bunun kısa zaman aralıkları ile değişimini belirlemek ve ayrıca 
sonuçlarını modellemek için, Dünya da halen kullanılan mikrometeorolojik 
yöntemlerle ölçümlerin yapılmasının, son derece yararlı olacağı 
düşüncesindeyim. Yapılması gereken bir an önce ülkemizde bu ölçüm 
çalışmalarına başlanılmasıdır. Atmosferdeki CO2 konsantrasyonu özellikle son 
50 yıllık dönemde çok hızlı bir artış göstermiş ve günümüzde 380 ppm değerine 
kadar yükselmiştir. Atmosferik CO2 konsantrasyonu son on yılda, her yıl 
ortalama 1.9 ppm artmıştır (IPCC, 2007). Bu durum küresel ısınmaya ve 
sonuçta iklimin değişmesine de neden olmaktadır.  

 

CO2, H2O ve enerji akıları ile ilgili çalışmalar 

CO2 akıları ile ilgili yapılan çalışmaların çok uzun bir geçmişi bulunmamaktadır. 
Su buharı ve diğer enerji akıları ile ilgili çalışmaların uzun bir geçmişi olmasına 
rağmen bu çalışmalar bilhassa ölçüm sistemlerinin ve teknolojinin gelişmesine 
paralel olarak zaman içersinde artmıştır. 1950’li yıllarda bitki, toprak ve atmosfer 
arasındaki CO2 akıları ile ilgili araştırmaların ilk adımları atılmıştır. 1980’li 
yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte mikrometeorolojik bir yaklaşım (Eddy 
Kovaryans) hem CO2, hem de su buharı ile enerji akılarının ölçülmesinde ve 
analizinde kullanılmaya başlanmıştır. 1990’larda bu yöntemleri kullanarak tarım 
alanlarında öncü bilimsel araştırmalar başlamıştır. Böylece artan atmosferik 
CO2 konsantrasyonunun hem tarımsal ürünler hem de doğal ekosistem 
üzerindeki etkileri konularına yoğunlaşılmış ve günümüzde yapılan 
araştırmalarda bilhassa biyosferdeki akıların izlenmesine, modellenmesine 
odaklanılmıştır. 1996 yılında, ekosistem ve atmosfer arasındaki ısı ve 
karbondioksit akıların uzun süreli olarak ölçülmesi ve araştırmacılar arası bilgi 
alışverişinde bulunulması gerektiği fikri ile bu ağ kurulmuştur. Dünya’da CO2 ve 
enerji akıları ile ilgili yapılan çalışmalar ormanlar başta olmak üzere, otlak 
alanlar, buğday, çeltik, mısır gibi tarımsal ürünler üzerinde yürütülmektedir 
(Anthoni et al., 1999; Berger et al., 2001). Dünya’da CO2, su ve enerji akılarını 
belirlemek amacıyla kullanılan modeller mevcuttur. Bu nedenle ülkemizde de 
ekosistem ve atmosfer arasındaki CO2, su buharı ve enerji akıları uzun süreli 
olarak doğrudan tarım ve orman alanlarında ölçülmelidir. Bu ölçümler, 
yerküredeki karbon döngüsünün ve enerji bütçesinin anlaşılması, iklimin ve 
ekosistemin bundan nasıl ve ne derecede etkilenebileceğinin daha iyi 
irdelenebilmesi ve gerekli önlemlerin alınması açısından gereklidir. Dünya da 
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bitkiler üzerinde enerji akıları ile ilgili çalışmalar uzun yıllardır yapılmaktadır. 
CO2 değişimi ile ilgili ilk çalışma Inoue (1958) tarafından başlatılmış ve onu 
1960’ta Lemon; Monteith and Sziecz’in çalışmaları izlemiştir. 1969 yılında 
Denmead’ın daha çok tarımsal ürünlerin gelişme dönemi boyunca CO2 akılarını 
belirleme çalışmaları izlemiştir. Ormanlarda ilk kez karbondioksit akıları ile ilgili 
1969 yılında iki ayrı çalışma yapan araştırmacılar Denmead ile Baumgartner’dir. 
Daha sonra, 1976 yılında Jarvis ve arkadaşları bu konuda araştırma 
yapmışlardır. Rapauch ve Legg (1984), Kaimal ve Finnigan (1994) bu alanda 
yapılan diğer mikrometeorolojik çalışmalardır. 1980’li yıllara kadar Eddy 
Kovaryans (EC) yöntemi ile ilgili çalışmalar istenilen düzeyde değildir. Ancak 
daha sonra teknolojideki ilerleme bilhassa sonik anemometre, infrared gaz 
analiz aletleri ve veri toplayıcılardakı gelişme ile birlikte bu yöntemin 
uygulamaları da artmıştır. Tarımsal ürünler üzerinde, ormanlarda; çayır ve 
meralarda kısa süreli çalışmalar yapılmıştır. 1993 yılında Wofsy ve arkadaşları 
ve ve 1994 yılında Vermetten ve arkadaşları, EC yöntemi ile karbon dioksit ve 
su buharı akılarını ormanlarda sürekli ölçen ilk araştırmacılardır. Bunların yanı 
sıra 1993’te kuzey Amerika’da 1996 yılında Greco ve Baldocchi, Japonya’da 
1999 yılında Yamamoto ve arkadaşları ve Avrupa’da 1996 yılında Valentini ve 
arkadaşları ve bu araştırmacıları takiben bazı ölçümler için gerekli sistemler 
kurulmuş ve çalıştırılmıştır. Bunların dışında daha birçok araştırmacı konu ile 
ilgili araştırma çalışmaları yürütmüşlerdir. Bugün dünya da 300’e yakın 
istasyonda CO2 ve enerji akıları ölçülmektedir. Asya’da AsiaFlux ve Avustralya 
ve Yeni Zelanda’da UzFlux adı altında bir akı ölçüm ağı bulunmaktadır (Şaylan, 
2007).  

Günümüzde CO2, su ve enerji akıları, dünyada ki diğer Akı Ağında yer alan 
ölçümlerde de kullanılan mikrometeorolojik yöntemler olan Eddy Kovaryans 
(EC) veya Bowen Oranı enerji Dengesi Yöntemleri ile belirlenmektedir. Bu 
yöntemlerden bilhassa EC yöntemi dünyada hem ormanlarda hem de tarımsal 
bitkilerin CO2 ve enerji akılarının belirlenmesinde en fazla kullanılan yöntemdir. 
Ülkemizde de bu yöntemleri kullanarak CO2 ve enerji akılarının ölçülmesi, 
uzaktan algılama çalışmaları ile ilişkilendirilmesi ve geliştirilen modellerin test 
edilmesi ve mümkünse model geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu 
konuda yapılacak çalışmaların; ülkemizin gelecekteki su ve enerji kullanımı; 
çevre ile ilgili konularında gelecekte alınacak kararlara destek sağlaması 
bakımından; teşvik edilmesinde yarar vardır. 
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İnsan kaynaklı sera gazı konsantrasyonun atmosferde artması sonucu ortaya 
çıkan ve tüm ekosistemi tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliği 
geleceğin bilimkurgu filmi olmaktan çıkmış, günümüzün önemli bir sorunu olarak 
hayatımızı etkilemeye başlamıştır. Tüm dünyada bu değişikliği durdurmak 
amacıyla yapılan çalışmalar uygulanmaya geçilse bile, belli bir dengenin 
yeniden kurulabilmesi için uzun bir süre gerekecektir. Bu süre içerisinde ise 
iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle yaşamaya devam edilecektir. Bu nedenle 
bir yandan bu süreci durdurmaya yönelik çalışmalar yapılırken, bir yandan da 
yaşanabilinecek olumsuz etkilere uyum sağlama çalışmaları da hazırlanmalı ve 
gereken durumlarda uygulamaya konmalıdır. 

Artan deniz seviyesi ve tetikleyeceği diğer sorunlar iklim değişikliğinin 
yaratacağı olumsuzluklardan biri olarak kıyı alanlarını tehlike altında 
bırakmaktadır. Yapılan senaryo çalışmaları ani değişimleri ve Grönland gibi 
büyük buz kütlelerinin erimelerini göz önüne almasa da, yaşanabilinecek deniz 
seviyesi yükselmesi ortalama 50 cm’den başlayıp, 7 metrelik felaket 
senaryolarına kadar ulaşabilmektedir (IPCC, 2007). Bu artış başta 
okyanuslardaki ada devletleri olmak üzere, alçak rakımlı kıyı alanlarını özellikle 
de deltaları ciddi şekilde tehdit etmektedir. İlk bakışta Türkiye kıyılarının bu 
artıştan göreceli olarak daha az etkileneceği düşünülse bile son yıllarda yapılan 
çalışmalar artışın etkilerinin bölgesel özellikler ışığında belirgin ölçüde 
etkilenebileceğini göstermektedir. Örneğin, Doğu Akdeniz kıyılarında dünya 
ortalamasının çok üzerinde bir artış gözlendiği Fenoglio-Marc(2001) tarafından 
yapılan araştırmalarla da belirtilmektedir. Ayrıca sadece su yükselmesinin 
yaratacağı toprak kaybı değil, artacak kıyı erozyonu, yükselen fırtına 
kabarmaları ve yer altı su kaynaklarında gözlenecek tuzluluk artışı gibi etkilerin 
bütün kıyı alanlarında ciddi sorunlara yol açacağı göz önüne alınmalıdır.  

Türkiye’de, 8333 kmlik kıyı şeridi ve bu şerit üzerinde bulunan büyük jeolojik, 
ekolojik ve sosyoekonomik önemi olan kıyı alanları ile deniz seviyesi yükselmesi 
ve de iklim değişikliğinin diğer etkilerine karşı, hem iklim değişikliğini önlemek 
hem de uyumluluğunu sağlamak için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar 
kıyılardaki kalkınmanın sürdürülebilirliğini ve de deniz seviyesi yükselmesine 
karşı yapılacak uyumluluk çalışmalarına kaynak aktarımının en uygun şekilde 
düzenlenebilmesi için Türkiye kıyılarının deniz seviyesi yükselmesine karşı 
kırılganlık analizlerine temel olacaktır. Geliştirelecek uyum sağlama planlarının 
kıyı alanları yönetimi planlarına entegre edilmesi şarttır. 
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Genel tanım olarak kırılganlık(vulnerability) bir sistemin iklim değişikliğinin 
olumsuz etkileriyle (iklim değişkenliği ve uçdeğerler dahil olmak üzere) başa 
çıkamadığı sınır olarak tanımlanmaktadır.(IPCC, 2007) İklim değişikliği 
kırılganlık analizlerinin önceliği, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yoğun 
şekilde maruz kalacak bölge ve insan gruplarını tespit etmek ve uygun kaynak 
aktarımını sağlamaktır. Bu analizlerin etkili olmasını sağlayan faktörlerin 
başında bölgenin jeolojik, fiziksel ve sosyoekonomik veri tabanlarının bütünlüğü 
ve geçerliliği ile riskin önceliği ve yerel karar mekanizmalarının tutumları 
gelmektedir. Veri tabanı bütünlüğünün önemli olduğu çalışmalar ne yazıkki 
ülkemizde  uygulama açısından maliyeti yüksek ve zor olmaktadır. Bu nedenle 
elde bulunan veriler göz önüne alınarak oluşturulan bir model, uygulamaya 
geçirilmesi açısından da kolaylık sağlayacaktır. 

Kırılganlık bir yörenin hem fiziksel hem de sosyal kırılganığı şeklinde iki aşamalı 
olarak araştırılmalıdır. Fiziksel kırılganlık deniz seviyesinin yaratacağı olumsuz 
fiziksel etkiler olarak tanımlanırken, sosyal kırılganlık yaşanacak fiziksel etkilerin 
toplumun sosyo-ekonomik yapısı üzerinde yaratacağı baskı ve bu baskıya 
uyum sağlama kapasitesi olarak incelenmektedir. 

Bu çalışmada Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Deniz 
Mühendisliği Araştırma Merkezi ile Sosyoloji Bölümü ortak çalışarak Özel Çevre 
Koruma Bölgesi olan Göksu Delta’sının deniz seviyesi yükselmesine olan 
kırılganlığı araştırılmıştır. 

FİZİKSEL KIRILGANLIK 

Kıyı alanlarının kırılganlıklarını bulmak için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz 
Mühendisliği Araştırma Merkezi tarafından deniz seviyesi yükselmesinin 
yaratacağı olumsuz etkilerin faktörleri kullanılarak bir kıyı alanları kırılganlık 
modeli geliştirilmiştir. Bu model; farklı kıyı alanlarına deniz seviyesi 
yükselmesine olan kırılganlıkları göz önüne alınarak öncelik verilmesini; 
herhangi bir kıyı alanında yaşanacak etkilerin o bölge için önem sırasına 
dizilmesini ve de her hangi bir etki için kritik olan parametrelerin anlaşılmasını 
sağlamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

131 

METODOLOJİ 

 

Modelin oluşturulması için öncelikle deniz seviyesi yükselmesinin kıyı 
alanlarında tetikleyeceği olumsuz etkiler incelenmiştir. Bu etkiler sırasıyla kıyı 
artan kıyı erozyonu, artan fırtına kabarması sonucu daha çok alanı su basması, 
yükselen suyun altındaki alan kayıpları ve tatlı su kaynaklarındaki tuzluluk artışı 
olarak belirlenmiştir. 

İkinci olarak, her bir etkinin oluşumunda rol oynayan fiziksel parametreler ele 
alınmış, baskın parametrelerin genel oalrak bu etkileri tanımlayabileceği 
varsayımından yola çıkarak toplam 12 parametre ayrıntılı bir literatür 
taramasından sonra modelde kullanılmıştır. Proje sırasında yapılan teknik alan 
çalışmaları sonucunda deniz seviyesi yükselmesinin yaratacağı sorunların insan 
etkinlikleri (baraj yapımı, arazi kullanımı vb.) sonucunda daha şiddetli olarak 
yaşanabileceği gözlenmiştir. Sonuç olarak bu etkinliklerin de kırılganlık 
modelinde temsil edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 7 önemli insan etkinliği 
parametre olarak modele eklenmiştir (Tablo 2). 

Literatürde bulunan çalışmalar temel alınarak, her bir parametre için beşli bir 
sınıflandırma sistemi(1-5) kullanılarak kırılganlık sınıfları (çok düşük, düşük, 
orta, yüksek ve çok yüksek kırılganlık) tabloları ve kırılganlık matrisi 
oluşturulmuştur. Yöreye ait veriler girilerek doldurulan matris, fiziksel etki alt 
indisi ve toplam kırılganlık indisini aşağıda verilen formüller kullanılarak 
hesaplar. 

 

Fiziksel etki alt indeksleri (CVIetki), her bir etki için tanımlanan parametrelerin, en 
düşük kırılganlık durumu için hesaplanan indekse bölünmesi ile bulunur.  
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CVIetki: Fiziksel etki alt indeksi 

PP: Fiziksel parametreler 

HP: İnsan etkisi parametreleri 

R: Parametreye ait kırılganlık sınıfı 

CVIendusukkırılganlık: Belirli bir fiziksel etki için bulunan en düşük kırılganlık durumu 

 

Modeldeki en önemli varsayım, hem parametreler hem de fiziksel ve insan 
etkinlerinin toplama etkilerinin eşit olduğunun kabul edilmesidir. Bu varsayımın 
nedeni parametrelere atanacak ağırlıkları bulmak için kullanılabilinecek yeterli 
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verinin bulunmamasıdır. Ancak modeli uygulayacak çalışmacının kendi 
bulguları doğrultusunda ağırlıkları değiştirebilme esnekliği de sağlanmıştır. 

Fiziksel etki alt indeksleri (CVIetki), yukarıda tanımlanmış kırılganlık sınıflarına 
karşılık gelen 1-5 rakamları arasında çıkan sonuçlardır. 

Kıyı alanı kırılganlık indeksi (CVI(SLR)) yörede gözlenebilecek olan etkiler 
doğrultusunda oluşturulan gruplamaya göre hesaplanmaktadır. Parametrelerin 
kırılganlık sınıflarının toplamının o grupta gözlenebilecek en düşük kırılganlık 
toplamına bölünmesi sonucu bulunur. 

 

∑
∑

=
kkirilganlidusuk  en hesaplanan icin Grup

klarikirilganli parametre Yoresel
nSLRCVI )(

      (2) 

 

Bir bölge kıyı alanı kırılganlık indeksi ile fiziksel etki alt indekslerine göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: 

 

En Düşük Kırılganlık: 1≤ CVI(SLR) <1.5 

Düşük Kırılganlık: 1.5≤ CVI(SLR) <2.5 

Orta Kırılganlık: 2.5≤ CVI(SLR) <3.5 

Yüksek Kırılganlık: 3.5≤ CVI(SLR) <4.5 

En Yüksek Kırılganlık: 4.5≤ CVI(SLR) <5 

UYGULAMA 

 

Yukarıda tanımlanmış olan ‘Kıyı Alanları Kırılganlık Modeli’, Türkiye için önemli 
ekonomik, turistik ve ekolojik önemi olan aynı zamanda Özel Çevre Koruma 
Bölgesi statüsündeki Göksu Deltası (Silifke, Mersin) için uygulanmıştır. Kuzeyde 
Toroslar ile çevrili deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 2 metre olan Delta, 
Göksu Nehri tarafından ikiye bölünmüş olup başta Paradeniz lagünü ve Akgöl 
gölü olmak üzere, doğal sulak alanlar, kumullar, kumsallar, işlenen tarım 
alanları ve yerleşim merkezleri ile çeşitli jeomorfolojik ve ekolojik bir yapıya 
sahiptir. Taşıdığı ekolojik önem hem gözlenen kuş ve bitki çeşitlerinin fazlalığı 
ile kendini göstermektedir. 1968 yılında kullanıma açılan sulama kanallarıyla 
önemli bir tarım bölgesi haline gelen Göksu Deltası, ekonomik olarak da 
ülkemizin önemli deltalarından biridir. 

Göksu Deltasının deniz seviyesi yükselmesine olan kırılganlığını ortaya koymak 
için yapılan bu çalışmada öncelikle Haziran ve Kasım 2006 tarihlerinde yapılan 
bölge alan çalışmaları ile yöreye ait veriler kullanılarak Kıyı Alanları Kırılganlık 
Modelinin Matrisi oluşturulmuştur. 

 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

133 

Modelde kullanılan fiziksel parametreler ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda 
verilmektedir. 

 

a. Deniz seviyesi yükselme hızı : Bölgede deniz seviyesi ölçülmemektedir. 
Elimizde böyle bir veri olmadığı için Doğu Akdeniz için yapılan çalışmalar 
bu parametre için kullanılmıştır. Doğu Akdeniz için deniz seviyesi 
yükselme hızı 2mm/yıl olarak kabul edilmektedir. (Fenoglio-Marc, 2001; 
Tsimplis and Rixen, 2002; Piervitali et al., 1997) 

b. Jeomorfoloji: Bölge Göksu Nehri’nin taşıdığı tortular sonucu oluşmuş 
gelgitsiz denize doğru uzanan deltaların örneklerinden biridir. Ayrıca 
kumullar, sulak alanlar ve kumsalları ile de farklı morfolojik yapıları da 
barındırır. Özel Çevre Koruma Kurumu ve Doğal Hayatı Koruma Derneği 
tarafından hazırlanmış olan Göksu Deltası Yönetim Planı’nda ayrıntılı 
olarak bölgenin jeomorfolojisinden bahsedilmiştir. Tortu birikimini 
etkileyen unsurların başında Göksu Nehri gelmekle birlikte, yıllar içinde 
insan kaynaklı ya da doğal nedenlerle nehir yatağının yer değişitirmiş 
olması da önemli bir etkendir. Kumullar bölgedeki bir başka önemli 
morfolojik ve ekolojik yapıdır. 1999 yılında 4.5kmlik kesintisiz bir şerit 
olarak tanımlanan kumulların ortalama yüksekliği 5m olarak belirtilmiştir. 
Akgöl biriken tortuların eski nehir ağzını kapatması sonucunda oluşmuş 
bir göl iken, aynı şekilde oluşan Paradeniz hala lagün olma özelliğini 
korumaktadır. Bütün bu jeomorfolojik özellikler parametrenin çok yüksek 
kırılganlık olarak işlenmesini gerektirmektedir. 

c. Kıyı Eğimi: Özel Çevre Koruma Kurumunun 2005 yılında hazırladığı 
“Göksu Deltası” adlı raporunda kıyı eğimi %0-6 olarak verilmiş olup, 
kıyıya yaklaştıkça eğimin %0-2 arasında değiştiği belirtilmiştir. Bu bilgiler 
ışığında, bu parametre için de çok yüksek kırılganlık derecesi 
kullanılmıştır. 

d. Belirgin Dalga Yüksekliği: Belirgin dalga yükseklikleri ve geri dönüş 
dönemleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayrıca kıyının dikliği de  0,0446 
ve 0,0464 olarak verilmiştir. ( Ergin and Özhan, 1986) 

 

Tablo 1 – Belirgin Dalga Özellikleri 

 
Geri Dönüş 

Dönemi 

 10 yıl 25 yıl 50 yıl 100 yıl 

Meteoroloji 

İstasyonu 

Hs(m)  

Ts(s) 

5.17±0.10 

8.62 

5.81±0.14 

9.14 

6.28±0.18 

9.50 

6.76±0.21 

9.86 

 

 

e. Kum bütçesi: Araştırmalar göstermiştir ki kıyı çizgisi oldukça dinamiktir ve 
hem erozyon hem de birikme yaşanmaktadır. Ancak 1968’da sulama 
kanallarının faaliyete geçmesi ile birlikte nehir yatağı sabit hale gelmiş ve 
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eski ağzın bulunduğu yerde son 20 yıldır şiddetli erozyon gözlenmeye 
başlanmıştır. Yapılan ölçümlere göre kıyı çizgisi her yıl ortalama 10m 
karaya doğru çekilmektedir. (Keçer, 2001) Delta’nın batısında ise fazla 
bir değişiklik gözlenmemiştir. Yukarıda sayılan veriler göz önüne alınarak 
bu parametre için yüksek kırılganlık derecesi seçilmiştir. 

f. Gelgit Aralığı: Akdeniz yaşanan gelgit mikro-gelgit olarak sınıflandırılır. 
Bu nedenle Göksu Deltasında da ortalama 20-30cm arasında , en fazla 
ise 45cm gelgit yaşanır. Gelgitin az yaşanması nedeniyle bölge yüksek 
kırılganlığa sahiptir çünkü deniz seviyesi yükselmesi su altında kalacak 
alanı gelgit ile beraber iki katına çıkaracaktır. 

g. Kıyıya olan mesafe: Bölge yer altı su kaynakları açısından zengin 
sayılabilir. Kıyıya yakın artezyen kuyular vardır. Ayrıca kaynaklardakı su 
miktarı nehirden uzaklaştıkça azalmaktadır. Bu da yer altı sularının 
nehirden de beslendiğini işaret eder. Delta’nın kuzeyinde daha fazla 
kaynak bulunmaktadır. Bu parametreye veri olabilecek bir çalışma 
bulunmamakla, çeşitli kaynaklarda kıyıya 400m mesafede artezyen 
kuyularının bulunduğu bildirilmiştir. Bu veri gözönüne alınarak bu 
parametre yüksek kırılganlık göstermektedir. 

h. Akifer Tipi: Crivelli’ye (1990) göre genellikle yer altı su kaynakları karstik 
yapıdadır. Ayrıca Özel Çevre Koruma Kurumunun raporunda da 
belirtildiği üzere çoğunlukla geçirimsiz yapıdadır. Veri olmadığından 
dolayı, bu parametre orta kırılganlık olarak kabul edilmiştir. 

i. Hidrolik Kondüktivite: Bu konuda yapılan tek çalışma NEDECO(1990) da 
belirtildiği üzere ilk 4 metrede geçirgenlik 1,36m/gündür. Eldeki tek 
veriden yola çıkarak, bu parametre düşük kırılganlık ile gösterilmiştir. 

j. Yeraltı suyunun derinliği(deniz seviyesinden): Kıyıdaki artezyen 
kuyularının piezometrik yüzeyi deniz seviyesinden 2 metre yukarıdadır. 
Bu da göstermektedir ki su tablası deniz seviyesinden yüksektedir. Fakat 
alan çalışmaları sırasında yapılan görüşmeler neticesinde tablası deniz 
seviyesi altında olan yeraltı su kaynakları olduğu da bilinmektedir. Kesin 
bir veri olmadığından kıyı çizgisi yakınında bulunan artezyen kaynakları 
bu model için kullanılacaktır. Bu nedenle, parametrenin kırılganlık değeri 
düşük olarak kabul edilmiştir. 

k. Su derinliği: Göksu Nehri’nin ağzındaki su derinliğine ait hiçbir veri 
bulunamamıştır. Türkiye’deki nehirlerin genelde sığ olduğu göz önüne 
alınarak, parametrenin kırılganlık değeri düşük olarak kabul edilmiştir. 

l. Debi: Göksu Nehri’nin ortalama debisi 118m3/s (ÖÇK, 2005). En düşük 
debi 26m3/s, en yüksek debi ise 2800m3/s olarak ölçülmüştür. Yaz 
dönemi sonunda ortalama 90m3/s ile akarken, Nisan ayında 700m3/s’yi 
bulur. Bu ölçümler gösteriyor ki kurak dönemlerde tuzlu suyun nehrin 
daha içlerine kadar ilerleme olasılığı yüksektir. Eğer sezon daha kurak 
geçtiyse, kırılganlık derecesi en yüksek olmaktadır. 
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Delta’daki insan etkinlikleri çok fazla olmasına rağmen, kıyı alanının büyük 
bölümü Özel Çevre Koruma Alanının Hassas Bölümünde kalmaktadır. Bu 
nedenle direkt olarak insan etkisinin beklenenden az gözleneceği 
düşünülmektedir. Ancak nüfus, tarım ve Göksu Nehri üzerinde yapılmakta 
olan barajlardan dolayı oluşan baskılar kıyı alanının kırılganlığını 
arttıracaklardır. İnsan etkisi parametreleri aşağıda Göksu Deltası için 
açıklanmıştır: 

 

a. Kum Taşımının Azalması: Delta’daki biriken kum miktarının azalmasının 
en önemli nedenlerinden biri Göksu Nehri üzerindeki barajlardır. Şu anda 
işletilmekte olan Gezende Barajı 1992 yılından beri faaliyet 
göstermektedir. Bu barajın kum taşımına etkisi az olsa da, inşası devam 
eden Kayraktepe ve Ermenek Barajları ise işletilmeye başlanınca etkileri 
tehlikeli boyutlarda olacaktır. Barajlar dışında, kum miktarının azalmasına 
neden olan bir diğer etkinlik kumullardan yasadışı olarak alınan 
kumlardır. Koruma programının başlamasıyla azalan bu etkinlik, bölgede 
tahribata neden olmuştur. Bugünkü durum göz önüne alındığında, bu 
parametrenin kırılganlık derecesi orta olarak kabul edilmiştir. 

b. Irmak Rejiminin Düzenlenmesi: Gezende Barajının ırmak rejimi 
üzerindeki etkisi %3 olarak hesaplanmıştır. Büyük barajların şu anda 
işletilmiyor olması ve de Gezende Barajı’nın da küçük olması nedeniyle 
bu parametrenin derecesi orta olarak kabul edilmiştir. Ancak büyük 
barajların su tutmaya başlamasıyla, bu parametrenin derecesi yüksek 
kırılganlık olacaktır. 

c. Kıyı Yapıları Yoğunluğu: Koruma Alanı olduğu için kıyıda herhangi bir 
kıyı yapısı bulunmamaktadır. Delta’nın batısında bulunan Taşucu Limanı 
yapımı sonrasında kıyı çizgisinde kayda değer bir değişim görülmemiştir. 
Ancak doğu kıyısında bulunan sulama kanalları için yapılmış olan 
mendirek, büyük miktarda erozyona sebep olmuştur.(Keçer, 2001) Kıyı 
yapılarının Delta’da yoğun olmaması nedeniyle bu parametre düşük 
olarak alınmıştır. 

d. Yeraltı su kaynaklarının kullanımı: Delta yoğunlukla sulama kanallarıyla 
nehirden alınan su ile sulanmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan çilek 
üretimi nedeniyle, yeraltı su kaynakları yoğun olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Deltanın doğu kıyısında açılan kuyulardan kontrolsüz 
çekilen su nedeniyle yer altı su tablası hızla düşmüştür. Kesin bir veri 
olmamakla birlikte, bölgede su kullanımının düzenli artması 
kırılganlığında yükselmesine sebep olmaktadır. 

e. Arazi Kullanımı: Delta’nın %40’ı hazine arazisi olmasına rağmen bütün 
delta koruma alanı olarak ilan edilmiştir ve belirli kurallar dahilinde arazi 
kullanımına izin verilmektedir. Delta arazisinin %50si Hassas Sınır 
içerisinde olup bu sınır içerisinde koruma kuralları en üst seviyededir. Bu 
alanın dışındaki bölgede ise tarım en önemli insan etkinliğidir. 
Çoğunlukla üretimi yapılan çilek ve pirinç, aynı zamanda en çok su 
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kullanılan ürünlerdir. İki uç arazi kullanımının olduğu Delta’da kesin bir 
kırılganlık derecesi belirlemek zor olsa da, kıyı alanlarının tamamı 
Hassas Sınır içerisinde olmasına rağmen, insan etkinliklerinin kırılganlığı 
arttırması nedeniyle bu parametre yüksek kırılganlık olarak modelde 
kullanılmıştır. 

f. Doğal Koruma Yapılarının Bozulması: Hem sulak alanlar hem de 
kumullar bulunan delta, doğal koruma olarak şanslı bir yapıya sahiptir. 
Ancak koruma bölgesi ilan edilmeden önce yaşanan bozulma özellikle de 
kumullarda çok büyük tahribata neden olmuş, bu olay da özellikle doğu 
kıyısında yaşanan kıyı erozyonunun daha hızlı ilerlemesiyle 
sonuçlanmıştır. Bu bozulma nedeniyle ortalama 5 metre olan kumul 
yüksekliği şu anda en fazla 1 metredir. Bu da %60’dan fazla bozulma 
demektir. Sulak alanları ise tehdit eden en büyük unsur, sulama 
kanallarından taşınan tortudur. Ayrıca sulama kanalları nedeniyle tuzlu 
olan Akgöl, tatlı su gölüne dönüşmüş bu da göldeki vejetasyonun 
artmasıyla sonuçlanmıştır. Bütün bu değişimler kırılganlığın yüksek 
olarak modele girilmesini zorunlu kılmış ancak koruma alanı ilan 
edilmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda bu bozulmanın azalacağı 
öngörülmüştür. 

g. Kıyı koruma yapıları: Kıyı yapıları yoğunluğu parametresinde de 
belirtildiği üzere kıyı çizgisinde çok fazla yapı bulunmamaktadır. Bölgede 
yaşanan erozyonu engellemek için kıyı koruma yapıları tasarlanmak 
istense de, koruma alanı olduğundan inşaat izni verilmemektedir. Kıyı 
koruma yapıları olmaması kırılganlığı çok yüksek olarak kabul edilmiştir. 

Aşağıda bütün parametreleri ve fiziksel etki alt-indeksleri ile kıyı 
kırılganlık indeksiTablo  2’de verilmiştir.    
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Yer Göksu Delta

Parametre 1 2 3 4 5 Toplam Parametre 1 2 3 4 5 Toplam

P1.1 Deniz Seviyesi Yükselme Hızı 1 2 H1.1 Kum Taşımının Azalması 1 3

P1.2 Jeomorfoloji 1 5 H1.2 Irmak Rejimi Düzenlemesi 1 3

P1.3 Kıyı Eğimi 1 5 H1.3 Kıyı Yapıları Yoğunluğu 1 2

P1.4 H1/3 1 4 H1.4 Doğal Koruma Yapıları Bozulması 1 5

P1.5 Kum Bütçesi 1 4 H1.5 Kıyı Koruma Yapıları 1 5

P1.6 Gelgit Aralığı 1 5

TOPLAM 0 1 0 2 3 25 TOPLAM 0 1 2 0 2 18 21.5 3.909090909

P2.1 Deniz Seviyesi Yükselme Hızı 1 2 H2.1 Kıyı Yapıları Yoğunluğu 1 2

2. Fırtına kabarması sonucu P2.2 Kıyı Eğimi 1 5 H2.2 Doğal Koruma Yapıları Bozulması 1 5

su basması P2.3 H1/3 1 4 H2.3 Kıyı Koruma Yapıları 1 5

P2.4 Gelgit Aralığı 1 5

TOPLAM 0 1 0 1 2 16 TOPLAM 0 1 0 0 2 12 14 4

P3.1 Deniz Seviyesi Yükselme Hızı 1 2 H3.1 Doğal Koruma Yapıları Bozulması 0 0 0 0 1 5

3. Su basması P3.2 Kıyı Eğimi 1 5 H3.2 Kıyı Koruma Yapıları 0 0 0 0 1 5

P3.3 Gelgit Aralığı 1 5

TOPLAM 0 1 0 0 2 12 TOPLAM 0 0 0 0 2 10 11 4.4

P4.1 Deniz Seviyesi Yükselme Hızı 1 2 H4.1 Yer altı Su Kaynakları Kullanımı 1 4

P4.2 Kıyıya Yakınlık 1 4 H4.2 Arazi Kullanımı 1 5

4. Yer altı su P4.3 Akifer Tipi 1 3

kaynaklarında P4.4 Hidrolik Kondüktivite 1 1

tuzlanma P4.5 Yer altı suyunun 1 2

Derinliği (deniz seviyesinden)

TOPLAM 1 2 1 1 0 12 TOPLAM 0 0 0 1 1 9 10.5 3

P5.1 Deniz Seviyesi Yükselme Hızı 1 2 H5.1 Irmak Rejimi Düzenlemesi 1 3

P5.2 Gelgit Aralığı 1 5 H5.2 Kıyı Yapıları Yoğunluğu 1 2

5. Irmaklarda P5.3 Nehir Ağzındaki 1 2 H5.3 Arazi Kullanımı 1 5

tuzluluk artışı Su Derinliği

P5.4 Akım 1 4

TOPLAM 0 2 0 1 1 13 TOPLAM 0 1 1 0 1 10 11.5 3.285714286

68.5 3.702702703CVI(SLR)-3

CVI Etki

1. Kıyı Erozyonu

CVI(SLR)-1

CVI(SLR)-2

Etki
Fiziksel Parametreler İnsan Etkisi Parametreleri

Etki Toplamı

Tablo 2 – Göksu Deltası Kıyı Alanları Kırılganlık Matrisi

Kullanılan modelin bir başka çıktısı da fiziksel ve insan etkisi parametrelerinin 
fiziksel etkiler üzerindeki ağırlıklarının bulunmasıdır. Aşağıdaki grafikte (Şekil 1) 
de görüldüğü üzere fiziksel parametreler kırılganlığı orta seviyede tutsa bile 
insan etkisi parametreleri deltanın kırılganlığını oldukça artırmaktadır.  
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Şekil 1 Fiziksel ve insan etkisi parametrelerinin deniz seviyesi yükselmesi 
etkilerine olan katkısı 

 

 

BULGULAR 

Uygulanan model sonucu Göksu Deltasının kırılganlığı 5 üzerinden 3,7 yani 
yüksek kırılganlık olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). Bu sonuç deltaların deniz 
seviyesi yükselmesinden olumsuz etkileneceğini gösteren diğer çalışmalarla de 
uyuşmaktadır.  

Fiziksel etkilere göre Göksu Deltası’nın kırılganlığı aşağıdaki çizelgedeki gibi 
hesaplanmıştır. 

 

Fiziksel Etki Fiziksel Etki  Kırılganlık Alt-İndeksi 

Su basması 4,4 

Fırtına kabarması sonucu su baskınları 4,0 

Kıyı erozyonu 3,9 

Irmaklarda tuzluluk artışı 3,28 

Yer altı su kaynaklarında tuzlanma 3,0 

 

Delta’nın en çok deniz yükselmesi nedeniyle toprak kaybına uğramaya karşı 
kırılgan olması Sorensen’in (1984) deltaların kıyı erozyonundan daha fazla su 
basması sonucu toprak kaybına uğrayacaklarını belirtmesiyle uyuşmaktadır. 
Ayrıca kumulların tahrip edilmesi ve de kıyı koruma yapılarının bulunmaması bu 
kırılganlığı daha da arttırmaktadır. 

Kıyı Erozyonu Fırtına kabarmasına 
bağlı seller Su basması 

Yer altı Su 
kaynakları 

Irmaklar 

E
t
k
i 
D
ü
z
e
y
i 

Fiziksel 
 

İnsan Etkisi 
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Fırtına kabarmaları sonucu su basmalarının son yıllarda daha sık yaşandığı 
yöre halkı tarafından yapılan alan çalışmaları sırasında belirtilmiştir (DEFRA 
proje teknik gezi raporu, 2006). Bu baskınlar en çok Paradeniz lagününe yakın 
olan araziler ve evlerde hasara yol açmaktadır. Kumul formasyonlarının 
tahribatı, lagünde yaşanan kum birikmesi ile kıyı koruma yapılarının 
bulunmaması yine kırılganlığı arttıran insan etkisi faktörleridir. 

Kıyı erozyonu ise bölgede en çok göze çarpan fiziksel etki olmasına rağmen 
kırılganlık olarak üçüncü sıradadır. Ancak kırılganlık derecesi olarak yüksek 
kırılganlık ile ifade edilmektedir. Bu bulgu da literatürdeki delta ve kumsalların 
deniz seviyesi yükselmesine bağlı kıyı erozyonundan etkileneceği bilgisiyle 
uyuşmaktadır. Delta’nın doğal özellikleri bu sorunun yaşanmasında etkili olsa 
da, insan etkinliklerinin bu sorunu arttırdığı bir gerçektir.  

Delta’nın tatlı su kaynakları Göksu Nehri ile yer altı su kaynaklarıdır. Tatlı su 
kaynakları çok fazla veri olmamasına rağmen, eldeki verilere göre orta düzeyde 
kırılganlık göstermektedir. Ancak nehirdeki tuzlu su girdisi daha kırılgan bir 
yapıya sahiptir. Bu da alan çalışmalarında yapılan görüşmeler ile 
doğrulanmıştır.  

Yer altı su kaynaklarının kırılganlığına baktığımızda, yöre halkı 70 metreden 
köyün suyunu pompaladıklarını bildirmiş ve günümüze kadar bu suyun 
kalitesinde bir değişiklik olmadığını söylemişlerdir. Ancak kıyıya yakın olan sığ 
kuyularda (7 metre), artık iyi su olmadığı, tuzlanma nedeniyle artık sadece 
temizlik amaçlı kullanıldığını bildirmişlerdir. Bunun nedeni hem deniz seviyesi 
yükselmesi hem de insan etkinlikleridir. Özellikle tarım için aşırı su kullanımı, 
bölgenin bu etkiye olan kırılganlığını arttırmaktadır. 

 

SOSYAL KIRILGANLIK 

Fiziksel kırılganlık önemli olmakla beraber çalışılması gereken bir başka konu 
da sosyal kırılganlıktır. Bu çalışma; küresel iklim değişimleri ve bu değişimlerin 
etkilerinin neler olabileceğini anlamaya çalışmaktadır. Bu anlama çabası, iki 
aşamalı bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, iklim 
değişiklikleri ve bu değişikliklerin gündelik hayatta deneyimlenme biçimleri 
incelenmiştir. Bu amaç için, Göksu Deltasında yaşayan 50 yaş üstü  kişilerle 
derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak bilgi toplanmıştır. Görüşülen kişilerin 
tamamının bölgeli olması (doğum yeri bölgede olması) ve yaşantısını bölge 

Fiziksel kırılganlık ile birlikte ele alınması gerekli konu  sosyal kırılganlıktır. 
Dünyada bir yandan küresel düzeyde iklim değişimleri oluşurken öte yandan 
yerel düzeyde de sosyal ve ekonomik faktörlerin ve insan olgusunun bu 
değişimlerin etkilerini artırıcı olabileceği anlaşılmaya çalışılmaktadır.. 
Dolayısıyla Göksu Deltası’nda su yükselmesi ve kıyı alanlarındaki fiziksel 
değişimlerin sosyal kırılganlık yönünün araştırılması hem bu değişimi artırıcı 
insan etkilerini araştırmak hemde bu değişimin lokal düzeyde etkilerinin neler 
olabileceği ve bu etkilerden toplumsal olarak en çok kimin/ hangi toplumsal 
kesimlerin etkilenebileceğinin çalışılmasını içermektedir. Sosyal kırılıganlığın bu 
iki yönünü anlayabilmek için iki aşamalı bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın ilk 
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aşamasında, iklim değişiklikleri ve bu değişikliklerin gündelik hayatta 
deneyimlenme biçimleri incelenmiştir. Bu amaç için, Göksu Deltasında yaşayan 
50 yaş üstü  kişilerle derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak bilgi 
toplanmıştır. Görüşülen kişilerin tamamının bölgeli olması (doğum yeri bölgede 
olması) ve yaşantısını bölge sınırları içinde geçirmiş olması esas alınarak 
deneyimler  anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise; iklim 
değişikliğini artırabilecek insan etkinlikleri  ve tarımsal faaliyetler  üzerinden bir 
çalışma yapılmıştır.   

Yapılan çalışmalar herhangi bir risk ve/veya değişimden herkesin aynı derecede 
etkilenmediğini göstermektedir. Bazı kişi ve/veya grupların daha kırılgan olduğu 
düşünülmektedir.  Konu ile ilgili yapılan çalışmalar, hangi grupların daha kırılgan 
olduğunu anlayabilmek için bireye, aileye, yakın çevreye, yerel yönetimlere ve 
devletin konuya ilişkin politikalarına bakılması gerektiğini göstermektedir. Söz 
konusu yapılardan her biri oluşabilecek kırılganlıkları etkilemektedir.   

Sosyal bilim literatüründe sosyal kırılganlığı etkileyen bazı ana hususlarda 
hemfikir olunduğu söylenebilir. Hemfikir olunan hususlar; kaynaklara 
ulaşamama (bilgi ve teknolojiye ulaşamama), politik güce sınırlı ve/veya hiç 
katılamama ve politik gücü temsil etmede sınırlı ulaşım, sosyal ağ ve 
bağlantıları içeren sosyal sermaye düşüklüğü, gelenek ve inançlar, yaş, 
yaşanan konut özellikleri, fiziksel ve zihinsel engelleri olan kimseler, altyapının 
türü ve yeterliliği gibi hususlardır (Cutter, 2003, Putnam, 2000). Yaş, cinsiyet, 
ırk/etnik özellikler ile sosyo-ekonomik statü de bireysel kırılganlık üzerinde 
etkili/belirleyici olan hususlar olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan insanların 
yaşadığı konutların özellikleri, altyapı ve hizmetlerin de önemli olduğu 
bildirilmektedir. Bu çalışmada kırılganlık, kırlganlığa yol açma ihtimali olan bir 
durum olarak “deniz suyunun yükselmesi” ve “potansiyel maruz kalış” ele 
alınmıştır. Ardından öncelikli grupları belirlemenin de önemli olduğundan 
hareketle bütün bireylerin maruz kalma ihtimallerinin aynı olmadığı kabul 
edilmiştir (Cutter, 1996). Yukarıda değinilen tüm faktörleri "bireysel" ve "kollektif 
" kırılganlık altında toplamak mümkün gözükmektedir.  

Sosyal kırılganlık modeli için önemli olanın hanenin kırılganlığının anlaşılması 
olduğundan hareket edilmiştir. Diğer yandan hanede yaşayan her bireyin aynı 
kırılganlık düzeyine sahip olmayacağı da dikkate alınarak temel hususlarda 
hane esas alınırken; hanenin toplam kırılganlığı üyelerinin özellikleri üzerinden -
yaş, cinsiyet, eğitim- gibi hususlar bireyi esas alarak ele alınmıştır. Diğer 
yandan yaşanılan yerin fiziksel alt yapısı, yerel yönetim hizmetleri ve bu 
hizmetlerin yeterlilik düzeyinin de önemli olduğundan hareket edilmiştir. Böylece 
bireysel ve kollektif kırılganlığın çoklu birimlerle ele alınabileceğine karar 
verilmiştir. Bu amaç için bir anket formu geliştirilmiştir. Hanede kimsenin 
olmaması, çalışma nedeniyle evde ankete cevap verecek nitelikte üye 
bulunmaması, görüşmeyi kabul etmemesi gibi nedenler dışında 111 hane ile 
yüzyüze görüşme tekniği ile anketler uygulanmıştır. Saha aşaması 4 gün 
sürmüş ve 4 araştırmacı çalışmıştır.  

Normal dağılım tabloları alındıktan sonra kırılganlığı ölçebilmek için önce 6 ana 
başlık belirlenmiş, ancak kısıtlı veri ya da antketlerdeki boşluklar nedeniyle 3 
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ana başlıkta toplanmıştır. Her bir ana başlık kendi içinde çeşitli 
componentlerden oluşmuştur:   

 

Kavram Tanımı Sosyal 
kırılganlığa etkisi 
(+) 

1. Gelir 

4 

• Aylık gelir 400 YTL’nin altında ise 

• Sağlık güvencesi yok ise  

• Hiç okula gidilmemişse 

• Hanede lise ve üniversite mezunu yok 
ise 

+ 

+ 

+ 

2. Demografi 

3 

• 15 yaşın altı kimse var ise 

• Evde sürekli bakıma muhtaç kimse var 
ise 

• Hanede 65 ve üstünde yaşayan var ise 

+ 

+ 

+ 

3. Konut ve Doğal 
kaynaklara 
bağımlılık ve 
altyapı 

3 

• Yılda tek ürün yetiştiriyorsa  

• Yerel yönetim hizmetlerine katılımı 
yetersiz buluyorsa  

• Aynı evde oturma süresi 10 yıldan fazla 
ise 

+ 

+ 

 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

 142 

BULGULAR 

 

Gelir, demografi, konut-doğal kaynaklara bağımlılık-altyapı’dan oluşan üçlü 
parametre ve her bir parametreyi ölçmeye yardımcı 10 komponentten oluşan 
matriks ile yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdaki değerler elde edilmiştir:  

Gelir: toplam 4 puan. Artan puan artan kırılganlığı göstermektedir.  

• Aylık gelir 400 YTL’nin altında ise 

• Sağlık güvencesi yok ise  

• Hiç okula gidilmemişse 

• Hanede lise ve üniversite mezunu yok ise 

 

Gelir Sayı % 

0 27 31.0 

1 30 34.5 

2 20 23.0 

3 8 9.2 

4 2 2.3 

gelir
5.004.003.002.001.000.00-1.00

Fr
eq

ue
nc

y

30

20

10

0
2

8

20

30

27

gelir

Mean =1.17

Std. Dev. =1.048


N =87

 

 

Gelir açısından bakıldığında toplam 4 puan alan 2 hanedir. Toplam kırılganlık 
puanı 3 olan 8, 2 olan 20 ve 1 olan 30 hane olmuştur.  

 

Demografi: toplam 3 puan. Artan puan artan kırılganlığı göstermektedir. 

• 15 yaşın altı kimse var ise 
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• Evde sürekli bakıma muhtaç kimse var ise 

• Hanede 65 ve üstünde yaşayan var ise  

 

Demografik açıdan incelendiğinde kırılganlığı en yüksek olan hane sayısı 5’dir. 
Toplam kırılganlık puanı 2 olan 16, 1 olan 54 hanedir.  

 

Demografi Sayı % 

0 34 31.2 

1 54 49.5 

2 16 14.7 

3 5 4.6 

 

demografi
4.003.002.001.000.00-1.00

F
re

q
ue

n
cy

60

50

40

30

20

10

0

5

16

54

34

demografi

Mean =0.93

Std. Dev. =0.802


N =109

 

Konut-doğal kaynaklara bağımlılık ve altyapı: toplam puan 3 dür. Artan  

• Yılda tek ürün yetiştiriyorsa  

• Yerel yönetim hizmetlerine katılımı yetersiz buluyorsa  

• Aynı evde oturma süresi 10 yıldan fazla ise 

 

Konut-doğal kaynaklara bağımlılık ve altyapı kırılganlık puan dağılımları 
incelendiği vakit toplam puanı 3 olan 16, 2 olan 38, 1 olan 11 hane olduğu 
görülmüştür.  
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Konut-
doğal 
kaynaklara 
bağımlılık 
ve altyapı 

Sayı % 

0 1 1.5 

1 11 16.7 

2 38 57.6 

3 16 24.2 

konutkaynakaltyapi
4.003.002.001.000.00-1.00

F
re

q
u

en
cy

40

30

20

10

0

16

38

11

1

konutkaynakaltyapi

Mean =2.05

Std. Dev. =0.689


N =66

 

 

 

Üç parametre ve 10 componentle ölçülmeye çalışılan sosyal kırılganlık 
çalışmasının ortalama, ortanca ve standart sapma değerleri aşağıdaki tablo da 
gösterilmiştir.  

 

 

 Demografi Gelir Konut-doğal 
kaynaklara 
bağımlılık-
altyapı 

Ortalama 0.93 1.17 2.05 

Ortanca  1 1 2 

Standart 
Sapma 

.80 1.04 0.7 
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Buna göre sosyal açıdan en yüksek kırılganlığın konut-doğal kaynaklara 
bağımlılık-altyapı parametresi ile ilgili olduğu saptanmıştır.  

 

Delta içinde kalan köylerin koruma alanı içinde olması yaşanan evlere ilişkin 
tadilat sınırı, yeni ev yapımının serbest olmaması gibi nedenlerle yaşanmakta 
olan evlerin yaşı yüksektir. Diğer yandan Göksu deltasında yaşayan halkın 
temel geçim kaynağını tarım faaliyetleri oluşturmaktadır. Geçmiş yıllarda büyük 
öneme sahip olan hayvancılık, günümüzde otlakların tarım ve yerleşim alanları 
şeklinde kullanılmasıyla önemini kaybetmiştir. Hayvancılık sadece hane tüketimi 
için yapılmaktadır. Bölgede kıyı ve açık deniz balıkçılığı ile Paradeniz 
lagününde dalyan balıkçılığı yapılmaktadır. Aynı tarlaya birden fazla ürün 
ekmek mümkün olmakla birlikte ekilebilir tarım alanlarının miras yoluyla 
azalması hanelerin sahip olduğu toprak miktarını azaltmaktadır. Balıkçılık ve 
hayvancılığın hane gelirindeki payının düşmesi de önemli faktörlerden biridir. 
Tüm değinilen nedenler hanenin temel geçimini tek kaynağa indirmektedir. 
Diğer güney sahillerindeki gibi otellerin yapılmaması turizmin gelişmesini 
engellemekte bu da özellikle gençlerin işsiz kalmasına neden olmaktadır. 
Koruma kapsamı içinde kalan köyler evleri üzerinde hiçbir tasarrufta 
bulunamamakta örneğin çocuklarını evlendirdikleri vakit onlara bir ev 
yapamamaktadırlar. Tüm bu nedenler yerel yönetim hizmetlerine katılımlarını 
etkilemektedir. Her şey “onlara rağmen yapılıyor” şeklinde algılama olması yerel 
hizmetlerden memnuniyeti olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bu açılar dikkate 
alındığı vakit sosyal kırılganlık açısından öncelikli olanın konut-altyapı-doğal 
kaynaklara bağımlılık olduğu görülmüştür.  

 

Ayrıca olası iklim değişikliği senaryosunda modelleme çalışmasında sosyo-
ekonomik kırılganlığın saptanması anket çalışmasında (EkI) görüleceği üzere 
bölgede yaşayanların dayanışma ağları da zayıftır. Bunların da sosyal 
kırılganlıkta önemli olduğu düşünülmektedir. Yerel yönetimle olan kopukluğun 
yanısıra/birlikte köy dayanışmasının da düşük oluşu konut-doğal kaynak ve alt 
yapı kırılganlığını artıran diğer etkenler olarak dikkate alınması gereken 
hususlardır. Ayrıca bölgede yaşayanalrın kaderci yaklaşımlarının yüksek oluşu, 
küresl ısınma ve etkilerinin önlenmesi imkansız ve/veya çok az önlenebilir 
risklerden biri olarak görmeleri de konuya ilişkin bilgi eksikliği oluşmasına nedne 
olmaktadır.  

 

Bu ölçme kriteri dikkate alındığı vakit, bölgede tarım dışı geçim kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi, yerel yönetim ile delta içinde yaşayanların daha fazla sürece 
dahil edilmeleri ve bölgede yaşayanların daha kabul edebilecekleri ve sahip 
çıkabilecekleri bir koruma konusunda çaba sarf etmeleri gerektiği ortaya 
çıkmaktadır.  
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Daha çok bilgilendirme kaçınılmaz gözükmektedir. Felaket senaryoları değil 
ama neler olabileceği ayrıntılı, iyi yapılanmış, yörede yaşayan kişilerce kolay 
anlaşılabilecek şekilde hazırlanmış eğitim programları şarttır ve bunun için 
eğitimcilerden bazılarının mutlaka bölgede yaşayan kişilerden seçilmesi 
gerekmektedir.  

 

Yapılan alan çalışmaları ve de toplanan bilgiler ışığında Göksu Delta’sının 
tarıma dayalı ekonomik yaşamı, sosyal bağların nispeten zayıf olması ve de 
yörenin yönetimine yerel halkın katkısının az olması (özellikle koruma 
konusunda) Delta’nın sosyal kırılganlığı arttıran faktörler olarak ortaya çıkmıştır.  

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Göksu Delta’sının deniz 
seviyesi yükselmesine olan hem fiziksel hem de sosyal kırılganlığı 
araştırılmıştır. Fiziksel kırılganlığı anlaşılabilmesi için ODTÜ Deniz Mühendisliği 
Araştırma Merkezi tarafından yeni parametre tabanlı bir matematik model 
geliştirilmiş olup, modelin uygulanması sonucunda Delta’nın yüksek kırılganlığa 
sahip olduğu ve insan etkinliklerinin kırılganlığı arttırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Sosyal kırılganlık çalışmaları için ODTÜ Sosyoloji Bölümü ile yapılan ortak 
çalışma sonucu bir anket hazırlanmış ve yörede uygulanmıştır. Bu anket 
sonuçları incelenerek en önemli kırılganlık ölçütünün konut, doğal kaynaklara 
bağımlılık ve de altyapı konuların olduğu ortaya çıkmıştır. Bütün araştırmalar 
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi için planlanacak uyum sağlama 
çalışmalarının önemli bir kısmı olmuş, ülkemizin diğer kıyı alanları için de 
kullanılabilecek bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. 
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Özet: 
Günümüzde, dünya gündeminin en önemli konularından biri de küresel iklim 
değişikliğidir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu enlemlerde sıcaklıklarda artışların 
bunun yanısıra yağışlarda ve toprak su içeriğinde azalmaların olacağı tahmin 
edilmektedir. Küresel iklim modelleri ile yapılan çalışmalara göre 2030 yılında 
ülkemizin de büyük bir kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisinde 
kalacaktır(IPCC, 1990). Türkiye’de sıcaklıklar kışın 2oC, yazın ise 2-3oC 
artacaktır. Yağışlar ise yazın %5-15 azalırken kışın az bir artış olacaktır. Bu 
çalışmalar neticesi çıkan raporlara göre, yarı kurak olan ülkemizde kuraklığın 
etkilerinin gelecekte daha da fazla hissedilebileceği, suyun öneminin ülkemiz 
için gelecekte daha da artacağını göstermektedir. Bu sebeplerden dolayı 
küresel iklim değişiminin, gelecekte su havzalarımızı ne oranda etkileyeceğini 
araştırmak su kaynaklarının planlanması, işletilmesi ve yönetilmesi açısından 
önemlidir. İklim değişiminin muhtemel etkileri dikkate alınarak su kaynaklarının 
geliştirilmesi, mevcut projelerin işletmelerinin ise IPCC (Intergovermental Panel 
on Climate Change) raporlarındaki senaryolara göre revize edilmesi ülke 
ekonomisi bakımından gereklidir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, sadece 
günümüzün problemlerini değil, gelecekte belki de hiç gerçekleşmeyebilecek 
olaylara yönelik senaryoların çözümlerinin de arandığı ve ilgili planların yapıldığı 
bir yüzyıldır.  
 
Kuraklığın belirgin nedeni, yağışın azlığı olmakla birlikte suyu bilinçli 
kullanamamak, sağlıklı işletememektir. Bu çalışma bu düşünce ışığında 
yapılmıştır. Genel olarak iklim değişiminin hidrolojik etkileri ya deterministik veya 
stokastik modeller kullanılarak araştırılmıştır. Bu çalışmada ise IPCC 
raporlarında yeralan senorya gereği yağış ve sıcaklıkta meydana gelebilecek 
değişikliğin akışa olan etkisi irdelenmiştir. Sıcaklık artışlarına bağlı olarak 
buharlaşmanın da artışları dikkate alınmıştır. İstanbul İli’ne içme ve kullanma 
suyunu temin eden beş barajın mevcut ve gelecekteki iklim değişim 
şartlarındaki işletme çalışmalarıyla su potansiyelleri incelenmiş ve en uygun 
işletme çalışması ile verimin artırılması hedeflenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Küresel iklim değişimi, akış, verim, su potansiyeli. 
1.GİRİŞ 
 
İçme ve kullanma suyuna olan talep tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de 
düzenli bir şekilde  artarken yeryüzündeki mevcut su kaynaklarının sınırlı 
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miktarlarda olması ve küresel iklim değişimi  sonucunda ülkemizde kuraklığın 
etkilerinin gelecekte hissedileceği açıktır. Nüfus artışının yanısıra yaşam  
standartlarındaki gelişmelerde suya olan talebi artırmaktadır. Küresel iklim 
değişiminin etkilerinin su  kaynaklarının planlanması ve işletilmesi açısından 
değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. İklim değişiminin  olası  etkileri dikkate 
alınarak su yapılarının projelendirilmesi ve elde edilecek faydanın hesaplanması  
ülkemiz ekonomisi bakımından gereklidir. 
 
İklim, hidrolojik çevrimi kontrol eden en önemli faktördür. Bundan dolayı 
iklimdeki değişiklikler, hidrolojik çevrimde de  direkt  olarak  görülür. IPCC 
raporlarından yararlanarak küresel iklim değişiminin  ülkemizdeki muhtemel 
hidrolojik etkileri; 
●Yağışlarda kışın küçük artışa rağmen, yaz yağışında büyük bir azalma ile 
birlikte bu aylarda sıcaklık ve buharlaşmanın artacağı,  
●Yağışların, mevsimsel dağılımının ve şiddetinin değişeceği, 
●Kuraklığın sıklığı ve şiddeti artarken taşkınların vereceği kayıpların daha da 
büyük olacağı,  
●İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkabilecek belirsizlikten dolayı, 
rezervuarların öneminin giderek artacağı ve depolama tesislerinin 
planlamasında, yönetiminde belirsizlik koşullarının da düşünülerek  alternatif 
çalışmalar yapılmasının gerekliliği ortadadır [Özgüler, 2002]. 
 
Türkiye su kaynakları bakımından dünyanın en problemli bölgelerinin birinde 
yeralmaktadır. Mevcut su kaynaklarının tehdit altında olması bir yana, artan 
nüfusla birlikte mevcut kaynakların da ihtiyaca cevap  veremez hale gelmesi ve 
dünya gündeminin de en önemli problemlerinden biri olan küresel ısınma 
dolayısıyla 2030-2080’li yılların ciddi sorunların yaşanacağı yıllar olacağı 
aşikardır. Türkiye genelinde yapılan bilimsel çalışmalarda hızla artan su 
ihtiyacımız yanında Türkiye’nin aldığı yağışların azalma  eğilimine girmiş olması 
yakın gelecekte ortaya çıkacak su problemleri açısından da bir işaret sayılabilir  
[Kadıoğlu,1997]. 
 
Kuraklığın en belirgin özelliği, yağışın azlığı olmakla birlikte mevcut suyu da 
bilinçli  kullanamamak ve sağlıklı işletememektir. Bu yüzden küresel iklim 
değişiminin, gelecekte su havzalarımızı ne oranda etkileyeceğini araştırmak, en 
belirsiz koşulları da dikkate alarak su kaynaklarının alternatifli  planlama ve 
işletilmesi açısından önemlidir. 
 
Mevcut su kaynaklarımızın planlama ve işletme çalışmaları yapılırken mevcut 
şartların yanısıra gelecekte belki de hiç gerçekleşmeyecek bilimsel senaryolar 
gözönünde tutularak alternatifli çalışılmalı ve bu senaryolara yönelik çözümler 
üretilerek en kötü şartlara bile hazır olan projeler önceden hazırlanmalıdır. 
 
Bu çalışma, bu düşünce doğrultusunda yapılmıştır. Üç imparatorluğa başkentlik 
yapmış, iki kıtada yeralan, dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul 
İli’ne içme ve kullanma suyu temin eden barajların mevcut ve gelecekteki iklim 
değişimine bağlı olarak işletme çalışmaları ayrı ayrı yapılmış;  böylece su  
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potansiyelleri belirlenerek ileriye yönelik projeksiyonlar geliştirilmiş, çözümler 
üretilmiş ve verimin artırılması hedeflenmiştir.  
 
 
2.LİTERATÜR ÖZETİ 
 
Literatürde özellikle son yıllarda iklim değişim senaryolarının hidrolojik 
parametrelere ve akarsu havzalarına etkilerinin araştırıldığı pek çok çalışma 
vardır. 
 
Anonim-1972’de De-Martonne-Gottman formülüne göre Kuraklık İndisi(I) 
hesaplanmış; Türkiye iklim tasnifi yapılmıştır. 
 
Küresel iklim değişikliği akarsu havza ölçeğinde irdelenmiş ve Gediz Havzası 
akışlarına etkisi incelenmiştir [Şeker ve Harmancıoğlu, 1997]. İklim değişiminin 
havza bazındaki etkilerinin belirlenmesi adlı çalışma ile genel sirkülasyon 
modellerinden elde edilen sıcaklık ve yağışta meydana gelebilecek değişikliğin 
akıma etkisi incelenmiştir [Pala ve Akyürek, 2001]. 
 
Türkiye’deki akarsu havzalarında hidrolojik kuraklık analizi yapılarak, havza 
bazında akım miktarındaki değişimler incelenmiştir [Yıldız, Malkoç, Gürbüz, 
2001]. 
 
Türkiye nehirleri taşkın, ortalama ve düşük akımlarındaki trendler, nehir akım 
verilerinin değişik istatistik değerlerinde zamana bağlı değişimi değişik istatistik 
testlerle incelenmiş ve sonuçları iklim değişiklikleri açısından değerlendirilmiştir 
[Bayazıt, Cığızoğlu, Önöz, 2004]. 
 
Küresel iklim değişiminin olası etkileri ve Türkiye için iklim senaryoları 
irdelenmiş ve bu senaryolara göre su kaynaklarımıza etkileri incelenmiştir 
[Kadıoğlu, Şaylan, 2004]. 
 
 
3.ÇALIŞMA  ALANI  
 
DSİ 14. Bölge Müdürlüğü, esas olarak Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yeralan 
32 ilçeye  bölünmüş, İstanbul İli’ne su sağlaması amacıyla kurulmuştur. 
12.6.1993 gün ve 93/4539 sayılı ve 20.12.1993 gün ve 93/5207 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararları ile yeniden kurulan DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün görev alanı, 
sadece Büyük İstanbul Su Temin Projesi ile ilgili çalışmaları kapsamak üzere 
Batıda Bulgaristan sınırından Doğuda Melen Çayı’na, Kuzeyde Karadeniz’den 
Güneyde Marmara Denizi’ne kadar uzanan  37974 km2 lik bir alanı ve İstanbul 
dahil 6 ili kapsar bir duruma gelmiştir. 
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4.BÖLGENİN  İKLİMİ 
 
Bölgede, Marmara ve Batı Karadeniz iklimi etkindir. Bu ılıman iklim  kuşağında 
yazları sıcak  ve az yağışlı kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Kıyıya paralel olarak 
ve kıyı boyunca uzanan dağlar Karadeniz’den gelen yağmur bulutlarının iç 
kesimlere doğru hareketini engellemektedir. Bu nedenle kıyı kesimler iç 
kesimlere oranla çok daha fazla yağış almaktadır.  

 
Bölgede yıllık yağış 500mm ile 1000mm arasında değişmektedir. Yıllık ortalama 
yağış ~780 mm’dir. Bölgede ortalama sıcaklık ~ 14oC’dir. Hava sıcaklığının 
0oC’nin altına düştüğü süreler kısadır. Bölgede etkin rüzgar yönü Kuzey, 
Kuzeydoğu olmakla  birlikte yıl içinde mevsimlere bağlı olarak rüzgar yönünde 
değişiklikler olmaktadır. 

 
 
5.ÇALIŞMA 
 
IPCC küresel iklim değişiminin bölgesel  etkilerini  incelerken, Dünyayı 10 
bölgeye ayırmıştır. Buna göre ülkemiz, Ortadoğu ve Güneybatı Asya  
coğrafyasında bulunmaktadır. İklimin kurak ve su kaynaklarının kıt olmasından 
dolayı, bu bölgenin iklim değişikliğinden etkilenme oranının daha fazla olması 
beklenmektedir [Özgüler, 2002]. Söz konusu iklim değişikliğinin sonuçlarını ele 
almak gerekirse IPCC tarafından Küresel İklim Modelleri ile yapılan 
projeksiyonlara göre 2030 yılında Türkiye’nin de büyük bir kısmı oldukça kuru 
ve sıcak bir iklimin etkisine girecektir [IPCC, 1990]. Türkiye’de sıcaklıklar kışın 
2oC, yazın ise 2 ila 3oC artacaktır.   
 
Bu çalışmada, IPCC (Hükümetler Arası İklim Değişim Paneli) raporlarındaki 
senaryo çalışmalarına göre birtakım kabuller yapılmıştır. Küresel ısınma 
hakkındaki bu bulgular kesin nitelik taşımamaktadır. Sadece muhtemel iklim 
değişikliği senaryolarının sonuçlarını ifade etmektedir. 

 
2030 yılı esas alınarak, bölgemiz dahilindeki meteoroloji istasyonlarında ölçülen 
hava sıcaklıklarının ~2oC artış gösterdiği [Kadıoğlu, 2004] kabulune bağlı olarak 
aynı ölçümün yapıldığı istasyonlarda sıcaklık-buharlaşma değerleri arasında 
korelasyon yapılarak buharlaşmalardaki değişimler de düzeltilmiştir.Yine bu 
senaryo çalışmalarına göre, “yağışlar kışın az bir artış gösterirken yazın %5 ile 
15 azalacaktır. Akarsulardaki akışlarda 2080 yılına kadar %20-30 azalacaktır.” 
denmektedir [Kadıoğlu, 2005]. 

 
2005 yılında, İstanbul’a halihazırda içme ve kullanma suyu sağlayan 
Büyükçekmece, Alibey, Sazlıdere, Terkos, Ömerli, Darlık Barajları’na ait işletme 
çalışmaları güncellenmiş verilerle yeniden çalışılarak su potansiyelleri 
belirlenmiş ve rapor haline getirilmiştir. 

 
2030’lu yıllarda bu barajların su potansiyelleri ne olur veya iklim değişim 
senaryolarının kabullerine göre muhtemelen karşılacağımız su kıtlığı 
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probleminin boyutu ne olur düşüncesiyle yeniden bir çalışma yapılmıştır. Bu 
senaryoların sonucuna göre barajların göl alanlarından olan buharlaşma 
hesapları yapılırken yaz yağışları %10 oranında azaltılmıştır. Bu barajların 
akımları yukarıdaki kabullere bağlı olarak 2030’lu yıllara kadar tedricen 
azaltılarak uzatılmıştır. Barajların göl alanından olan toplam buharlaşma miktarı 
hesaplanırken sıcaklık ve buharlaşma değerlerindeki düzeltmeler kabuller 
doğrultusunda yapılmıştır. 

 
Bu işletme çalışmalarında DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi 
Başkanlığı tarafından  hazırlatılmış ve DSİ’nin tüm bölgeleri tarafından  
kullanılan paket  program kullanılmıştır. Bu programda  kullanılan yöntem Kütle 
Eğrisi Analizi’dir (W.RIPPL). 

Bu programın da birtakım varsayımları vardır: 
●Kullanılan yöntem deterministiktir. 
●Rezervuar, analiz periyodu başında doludur. 
●Popülasyon, mevcut rasatların periyodik olarak  tekrar edilmesiyle 

oluşmaktadır. 
●Rezervuarda su bulunduğu sürece, aylık talepler  tamamen  

karşılanacaktır. 
●Aylık akımlar, buharlaşmalar ve yağışların gözlem kayıtlarının aylık 

veya yıllık ortalamaları popülasyon parametrelerini temsil edebilir. 
●Aylık süreklilik denklemlerinde kullanılan ortalama depolama, aybaşı ve 

sonu depolamalarının aritmetik averajına eşittir. 
 
Tablo 1: Barajların kuraklık analizi çalışması neticesindeki verimleri. 
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Tablo1’e göre çalışmaların sonuçları karşılaştırıldığında 2005 yılında 
hazırlanmış rapora göre altı barajdan 580.44 hm3/yıl su çekilmiştir. Diğer 
taraftan Küresel iklim değişim senaryolarına göre yaptığımız  çalışma sonucu 
(1982-2031 periyodunda) altı barajdan 501.12 hm3/yıl su çekilebilmiştir. Bu 
sonuca göre tüm barajlardan çekilen su miktarında ortalama olarak %14 azalma 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonucu bir kriter olarak alıp İstanbul’a içme ve 
kullanma suyu sağlayan diğer kaynaklarından alınan su miktarlarında da %14 
oranında azaltma yapılmıştır. 

 
6.SONUÇ 
 
İstanbul’un nüfus projeksiyonuna göre (İstanbul Su Temini, Kanalizasyon ve 
Drenaj, Atıksu Arıtma ve Uzaklaştırma Master Planı, İSKİ, 1999) 2004 yılında 
14 milyon olan nüfusun, en gayri müsait durum gözönünde bulundurularak hızlı 
büyüme senaryosu esas alındığında 2031’de 18 milyona ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Küresel İklim değişim senaryolarına göre yaptığımız 
çalışmalarında, bu projeksiyona göre 2030 yılında içme suyu ihtiyacımız 1900 

Barajlar 
Min SS 

kotu  (m) 

Min hacim  
(hm3) 

 

NSS kotu  
(m) 

NSS  hacim  
(hm3) 

 

 
Yıllık verim 

(2005-İstanbul 
Barajları Revize 
İşletmeHidroloji 
Raporuna göre) 

 
Yıllık verim 

 (Küresel İklim 
değişim 

senaryolarına 
göre) 

Değişim 
% 

B.Çekmece 0.75m-
19.86 hm3 

6.30m-
161.61 hm3 

82.2 hm3/yıl 69.6 hm3/yıl %15 

Ömerli 46m-
127.34 hm3 

61.87m-
368.18 hm3 

188.4 hm3/yıl 166.44 
hm3/yıl 

%12 

Alibey 13m-2.33 
hm3 

26m-34.87 
hm3 

32.88 hm3/yıl 29.76 hm3/yıl %10 

Darlık 21.5m-5.64 
hm3 

52m-113 
hm3 

92.04 hm3/yıl 81.96 hm3/yıl %11 

Sazlıdere 6.85m-2.57 
hm3 

22.40m-
91.3 hm3 

51 hm3/yıl 44.16 hm3/yıl %13 

Terkos -1m-42.10 
hm3 

4.50m-
186.8hm3 

133.92 hm3/yıl 109.2 hm3/yıl %18 

Toplam   580.44  
hm3/yıl 

501.12  
hm3/yıl 

%14 
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hm3/yıl olup içmesuyu arzımız ise 1550 hm3/yıl olmaktadır. Yapılan çalışmanın 
sonuçlarına göre su arzımızın, su ihtiyacımızı karşılayamadığı, yıllık 350 hm3 
açık bulunduğu görülmüştür. 

 
Halihazırda inşaatı devam eden Melen Sistemi I.aşama ile yılda 220 hm3 suyun 
bu açığı kapatamayacağı aşikardır (Grafik-1). 

  
Bu sonuçlara göre küresel ısınma ve iklim değişikliği neticesinde İstanbul ciddi 
bir kuraklıkla  karşı karşıya kalacaktır. Bu dönemleri sıkıntısız geçirebilmek için 
planlama ve proje aşamasında bulunan  çalışmalarımızda alternatif projeler 
üretmemiz gerekmektedir. Yeni su kaynakları da tespit edilerek 
projelendirilmelidir. 

 
Sonuç olarak Melen Barajı I. ve II. Aşamalarının ivedilikle tamamlanarak 2030 
yılından önce hizmete sunulması zorunluluğu ortaya cıkmıştır. 
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Özet 

Endüstri devriminden sonra atmosfere salınan insan kaynaklı sera gazlarının 
miktarlarının artmasıyla sera etkisi kuvvetlenmiş ve küresel ısınma süreci 
başlamıştır. Bu ısınma süreci; iklimi oluşturan rüzgâr, yağış ve buharlaşma gibi 
etmenlerde uzun süreli ve önemli değişikliklere neden olmakta; sonuçta iklim 
değişiklikleri yaşanmaktadır. İklim değişikliği hayatın her alanı gibi ekonomik 
yapıyı da önemli ölçüde etkileyecek; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde ciddi 
değişimler görülecektir. Bu değişimden hizmet sektörü altında yer alan ve 
ekonominin temel dinamiklerinden olan turizm de etkilenecektir.  

İklim değişikliği konusu ülkemiz turizminde alternatif turizm türlerinin gelişmesi 
ile son yıllarda yaşanan gelişmenin önündeki en önemli tehditlerden biri olarak 
görülmektedir. Kitle turizminin yanı sıra pek çok alternatif turizm türü de iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerinden zarar görecektir. Temeli kış yağışları ve kara 
bağlı olarak kayak sporuna dayanan kış turizmi bu zararlardan en fazla 
etkilenecek turizm türlerinin başında gelmektedir.  

Ocak 2007’de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan İklim Değişikliği 
1. Ulusal Bildirimi’nde ülkemizde özellikle batı bölgelerinde kış yağışlarında 
belirgin azalmalar olduğu saptanmıştır. Yine aynı raporda yapılan öngörülerde 
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz dağlarında kar kalınlıklarında 20 cm. ye 
varan azalmalar beklenmektedir. Bu bildiride iklim değişikliğinin kış turizmine 
etkileri ile Uludağ, Erciyes, Kartalkaya ve Palandöken gibi ülkemizin önemli 
kayak merkezlerinin ne şekilde etkileneceği incelenecek ve sektörün alması 
gereken tedbirlerden bahsedilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, kış yağışları, kış turizmi, Türkiye’deki 
kayak merkezleri, adaptasyon yöntemleri 
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GİRİŞ 

 

Endüstri devriminden sonra atmosfere salınan insan kaynaklı sera gazlarının 
miktarlarının artmasıyla doğal sera etkisi kuvvetlenmiş, atmosferin ısı tutma 
kapasitesi yükselmiş ve küresel ısınma süreci başlamıştır. Son yüz yıl içerisinde 
yeryüzünün ortalama sıcaklığı 0.74 °C artmıştır. 1995 ile 2006 yılları arasındaki 
on iki yılın on biri sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1850’den bugüne 
kadar ölçülen en sıcak yıllar olarak kayda geçmiştir. Hükümetler arası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC)nin 2007 yılında yayınlamış olduğu “4. İlerleme 
Raporu”nda 2100 yılına kadar öngörülen küresel ortalama sıcaklık artışı 1.8 ile 
4.0 °C arasındadır (IPCC, 2007). 

Yeryüzündeki herhangi bir yer için belirli bir zamanda yaşanan ve gözlenen 
atmosferik olayların tümüne hava durumu adı verilir. Belirli bir bölgede uzun 
yıllar boyunca gözlenen atmosferik olayların geneline ise iklim olarak adlandırılır 
(Türkeş, 2007). Küresel ısınma, iklimi oluşturan sıcaklık, rüzgâr, yağış ve 
buharlaşma gibi etmenlerde uzun süreli ve önemli değişikliklere neden olmakta; 
sonuçta iklim değişiklikleri yaşanmaktadır (EPA, 2007). İklim değişikliğine bağlı 
olarak sıcaklık ve yağışlarda anormallikler gözlenecek, uç hava olaylarının 
görülme sayıları ve sıklıkları artacaktır. İklim değişikliği hayatın her alanı gibi 
ekonomik yapıyı da önemli ölçüde etkileyecek; tarım, sanayi ve hizmet 
sektörlerinde ciddi değişimler görülecektir. Bu değişimden hizmet sektörü 
altında yer alan ve ekonominin temel dinamiklerinden olan turizm de 
etkilenecektir. 

Küresel sıcaklık artışı nedeniyle eriyen buzullar ve okyanusların genleşmesiyle 
deniz seviyesindeki yükselmeler, turistik bölgelerin aşırı ısınması, su 
kaynaklarındaki azalmalar, kuraklık ve seller kıyı turizmini olumsuz 
etkileyecektir (Giles ve Perry, 1988). Kar yağışlarının azalması, kar 
kalınlıklarının incelmesi ve kar örtüsünün sürekliliğinin olmaması sonucunda 
kayak sezonu kısalacak ve kış turizmi de iklim değişikliğinden olumsuz 
etkilenecektir (Harrison, Winterbottom ve Johnson, 2005).  

 

KIŞ TURİZMİ 

Turizmin genel karakteristiği mevsimlik bir yapıda olması ve talebin genellikle 
yaz aylarında yoğunlaşmasıdır. Yaz aylarında artan bu talep deniz-kum-güneş 
üçlüsüne dayanan kitle turizmi şeklinde kendini göstermektedir. Ancak tatillerini 
genellikle yaz mevsiminde geçiren insanların son yıllarda bu alışkanlıklarını kış 
mevsiminde de sürdürmeye başladığı görülmektedir. Bu yönde giderek artan 
talebi karşılayabilmek amacıyla turizmde gelişmiş ülkeler bu talebe uygun 
turistik ürünler geliştirmişler, bunun neticesinde kış turizmi doğmuştur.  

Kış turizmi, İncekara (1988)’ya göre; odağında kayak sporu bulunması 
sebebiyle kayak sporuna uygun karlı ve eğimli alanlara yapılan seyahatleri ve 
bu seyahatlerden konaklama hizmetleri başta olmak üzere diğer hizmetlerden 
faydalanmayı kapsayan faaliyetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan 
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da anlaşılacağı üzere kış turizmi için belli bir yükseklik ve eğim ile kayak 
sporunun yapılabilmesine uygun mekanlar ve kayağa uygun kaliteli kar 
gerekmektedir. Ayrıca yüksek yerlere kayakçıları taşıyacak telesiyej, teleski gibi 
araçlar da kış turizminin ihtiyaç duyduğu temel altyapı birimlerindendir. Kış 
turizmi yapılacak bölgede kış turizm sezonunun süresi, karın kalma süresi ile 
doğru orantılıdır.  

Kış turizmi potansiyeline sahip bir bölgenin bu potansiyeli değerlendirebilmesi 
için gerekli unsurlardan biri de konaklama ve ulaşımdır. Belli yüksekliklerde 
konaklama tesisleri kurmak ve hizmet kalitesinde sürdürülebilirliği sağlamak 
önemlidir. Turistik ürününün bileşik ürün özelliği nedeniyle karlı ve eğimli arazi 
parçalarında ulaşıma sürekli açık olarak bulundurulacak karayolu ve havaalanı 
hizmetlerinin yerine getirilmesinin yanında yeme-içme ve eğlence işletmelerinin 
bulundurulması ürün cazibesini artıracak temel bileşenlerdendir (İncekara, 
1998). 

Kış turizmi merkezlerinin genellikle dağlık ve yüksek arazilerde bulunması 
nedeniyle buralarda yatırım, ulaşım ve hammadde tedariki oldukça güç 
şartlarda gerçekleşmektedir. Ancak esas zorluk bu merkezlerin ekonomik 
faaliyetlerinin tamamının “Beyaz Altın” da denilen “kar” varlığına bağlı olmasıdır. 
Karın yeterince yağmaması veya gereken kalitede olmaması demek o sezonun 
boş geçmesi demektir. Bu nedenle iklim değişikliği neticesinde iklim 
koşullarında meydana gelecek değişimler kış turizminin önündeki en büyük 
risklerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kış turizmi sayesinde turizmin 12 aya yayılması kolaylaşmakta ve oldukça 
önemli miktarlarda gelir elde edilmektedir. Dünyada her dört yılda bir yapılan kış 
olimpiyat oyunları çoğunlukla Avusturya, İsviçre ve Fransa gibi altyapısı 
elverişli, işletmecilik ve organizasyon yeteneği gelişmiş ülkelerde yapılmakta ve 
kış aylarında önemli turizm hareketlerine sahne olmaktadır (İncekara, 1998). 
ABD, Kanada, Avusturya, İsviçre, Fransa, İtalya, Romanya ve Almanya kış 
turizminde gelişmiş ülkelerdendir. Öyle ki Orta Avrupa Ülkelerinde İsviçre ve 
Avusturya’nın Alp dağlarında sundukları kış turizmi hizmetlerinden elde ettikleri 
gelir İspanya’nın sahillerinden elde ettiği gelirle yarışır durumdadır (TCKTB, 
1997). 

 

Kayak ve Diğer Kış Sporları 

Karlı alanlarda yapılan değişik sporlar arasında karda ve buzda botla kaymak 
(snow-spee rafting), kızak (snow-scating), buzul kayağı (heli-skiing-helikopterle 
gidilerek yapılan yüksek dağ kayağı), baloon skiing (balonla gidilerek yapılan 
yüksek dağ kayağı) ve snowboard (geniş bir kayak –board- üzerinde yapılan bir 
tür kar sporu) sayılabilir (Doğaner, 2001). Kayak denilen araçla kar üzerinde 
yapılan yarışma, turistik ve sportif amaçlı etkinliklere, kayak sporu denilir. Kayak 
yapmak, teknik kuralları uygulayarak, karda kolay ve kontrollü hareket 
sağlamaktır. Kayak yapmanın; slalom, büyük slalom, süper büyük slalom, iniş, 
paralel yarışmalar, serbest stil, kayak kros, kayakla atlama, artistik kayak ve 
tümsekli pistte kayma gibi çeşitli şekilleri vardır (http://www.adkk.org.tr). 
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Kış Turizmi - İklim İlişkisi 

Turizm faaliyetleri iklimden ve hava durumundan etkilenmektedir. Kış turizmi 
için sezonun uzunluğu ve kalitesi, kar kalınlığına bağlı olup kar yağışlarındaki 
azalmalar bu sektörü ciddi şekilde tehdit etmektedir. Dolayısıyla kış turizmi 
faaliyetlerinin devam edebilmesi ancak yeterli miktarda kar yağışı ile mümkün 
olabilir (Scott, 2003; Bürki, Elsasser ve Abegg, 2003). Tablo-1’de kış sporları 
için ideal iklim koşulları gösterilmiştir. Kuzey disiplini ve Alp disiplini kayak 
türlerinde, buz sporlarında ve kızakla kayabilmek için gerekli olan en az kar 
kalınlığı 20 ile 30 cm arasındadır. Çok ince kar üzerinde kayak yapılması hem 
kayak ekipmanlarına hem de araziye zarar verecektir (Scott, McBoyle, Minogue, 
2007). 

ÜLKEMİZDE KIŞ TURİZMİ VE GELİŞİMİ 

Türkiye’de turizm, potansiyel arz kaynaklarının 1980 sonrasında fiilen 
değerlendirilmeye başlanması sonucu hareketlenmiştir. 1982 yılında çıkarılan 
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu çerçevesinde turizm sektörüne önemli bir 
kaynak transferi gerçekleştirilmiştir. O tarihten itibaren Türkiye’nin konaklama 
imkanları hızla artmış, uluslararası standartlarda pek çok tesis hizmete girmiştir. 
Bu kapsamda başlayan turizm hareketlenmesinde genel görünüş kıyı 
kesimlerde ve deniz-kum-güneş üçlüsüne dayanan kitle turizmi şeklindeydi. 90’lı 
yılların sonunda ortaya çıkan alternatif turizm türleri ülkemizde de kendini 
göstermiş ve bu kapsamda da oldukça önemli kaynaklara sahip olan ülkemizde 
kamu ve özel kesimde alternatif turizme yönelik yatırımlar ön plana çıkmıştır. Bu 
kapsamda gündeme gelen kış turizminin geliştirilmesi, kaliteli ve rekabetçi bir 
ürüne dönüştürülmesi çabaları Orta ve Doğu Anadolu başta olmak üzere kış 
turizmi potansiyeline sahip pek çok bölgemizde sürmektedir. 

Türkiye, Alp-Himalaya sıradağları üzerinde yüzölçümünün yaklaşık %55’i 1500–
3000 m. yükseklikte dağlarla kaplı bir ülkedir. Bu sıradağların ülkemizdeki 
uzantıları olan Beydağları, Toroslar, Balkanlar, Aladağlar, Munzurlar, Cilo ve 
Sat dağları ile Kaçkarlar Avrupa’daki Alpler ile aynı zaman diliminde 
oluşmuşlardır. Bu sebeple aynı yükseltide ve aynı floraya sahiptirler. Ancak 
büyüklükleri bakımından Alplerin 2–3 katıdırlar. Üstelik ülkemiz dağlarında 
Alplerde olmayan Nemrut, Süphan, Ağrı, Erciyes ve Hasan Dağı gibi volkanlar 
vardır. Ayrıca kış mevsimi boyunca kar yağışı alan bu dağlarımız 4–6 ay süreyle 
karlarla kaplı kalmaktadırlar. Bu süre de neredeyse deniz-kum-güneş üçlüsüne 
dayanan kitle turizmi sezonuna eşittir (İncekara, 1998).  

Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden olan Palandöken, 
Sarıkamış, Erciyes, Ilgaz, Kartalkaya ve Uludağ’da öncelikli olarak yerel talebin 
ortaya çıkmasıyla başlayan turizm hareketleri hızla gelişmiştir. Uludağ, 
Kartalkaya ve Erciyes, ilk konaklama tesislerinin kurulduğu telesiyej, teleski gibi 
turistik altyapı unsurlarının faaliyete konulduğu merkezlerdir.  
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Tablo – 1: Kış sporları için ideal iklim koşulları (Hall ve Higham, 2005) 

Çevresel Etmenler Kuzey 
Disiplini 

Yarışmaları 

Alp 
Disiplini 

Yarışmaları 

Buz 
Sporları 

Kızak 

Kar Kalınlığı (cm) 

— Minimum 

— Optimum 

 

20 – 30 

60 

 

20 – 30 

60 

 

20 – 30 

60 

 

30 

60 

Kar Yoğunluğu 
(g/cm3) 

<0.6 <0.6 0.2 – 0.6 0.4 – 0.1 

Hava Sıcaklığı (°C) (-2) – (-15) 5 – (-20) 10 – (-40) 10 – (-30) 

Kar Yapımı (°C) (-3) – (-15) (-3) – (-15) Uygun 
değil 

(-3) – (-
15) 

Rüzgar Hızı (km/s) <20 <15 <45 <45 

 

Ülkemizdeki Kış Turizm Merkezleri 

Uludağ/Bursa 

 Kayak alanı 1750 – 2543 m. yükseklikler arasındadır. 2543 metreye ulaşan 
doruğu (Kara Tepe) ile Batı Anadolu'nun en yüksek dağıdır. Dağdaki pistlerin 
toplam uzunluğu 20 km.yi bulmaktadır. Normal kış koşullarında kar yüksekliği 3 
metreyi bulur. Mevsim başında toz kar, sonunda ise ıslak kar özelliği gösterir. 
Alp ve Kuzey Disiplini ile Tur Kayağı ve Helikopterli Kayak uygulamalarına 
elverişlidir. Kayak dışında snowboard, big foot, buz pateni, kar motosikleti 
aktiviteleri de yapılmaktadır. Merkezde 8 telesiyej ve 7 teleski bulunmaktadır. 
Kayak mevsimi Aralık-Nisan ayları arasıdır.  

Kartalkaya/BOLU 

Kayak alanı 1850 – 2200 m. yükseklik kuşağı üzerinde yer almaktadır. Alp 
kayağı, kayaklı koşu (Cross-Country) ve tur kayağı için çok uygun koşullara 
sahiptir. 2 adet telesiyej, 6 adet teleski ve 3 adet baby lift olmak üzere toplam 11 
mekanik tesiste toplam taşıma kapasitesi 6000 kişi/saattir. 12 adet pistte toplam 
uzunluk 20 km.yi bulmaktadır. Kayak için en uygun zaman Aralık-Mart ayları 
arasıdır. Kar yüksekliği, normal kış koşullarında 3 metreye ulaşabilmektedir. 
Mevsim başında toz, mevsim sonunda ıslak kar özellikleri görülür. 

Ilgaz/KASTAMONU 

Kayak pistleri 1800 – 2000 m yükseklikleri arasındadır. Sezon içinde kar 
kalınlığı 50–200 cm. dir. Kayak merkezinde bir adet çift iskemleli telesiyej tesisi 
ile 1 adet teleski tesisi bulunmaktadır. 700 m. uzunluğundaki telesiyej tesisi 700 
kişi/saat kapasitededir. 950 m. uzunluğundaki teleski 1000 kişi/saat 
kapasitededir. Merkezde bir otele ait bir babylift de bulunmaktadır. Kayak 
mevsimi Kasım ayında başlayıp Nisan ayına kadar sürer. 
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Erciyes/KAYSERİ 

Kayak merkezi dağın kuzey yamaçlarında yer alan Tekir Yaylası üzerindedir. 
Erciyes Dağının doğu ve kuzey yamaçlarında yer alan kayak alanları 2200 – 
3100 m yükseklikleri arasındadır. Kayak merkezinde toplam 1905 kişi/saat 2 
adet teleski ve 1 adet telesiyej olmak üzere 3 adet mekanik tesis mevcuttur. 
Sönmüş bir volkan olan dağın yüksek kısımları yılın her mevsiminde kalıcı 
karlarla örtülüdür. Kayak için en uygun zaman 20 Kasım - 20 Nisan tarihleri 
arasıdır. Normal kış koşullarında kar kalınlığı 2 m dolayındadır. Genellikle toz 
kar niteliğindedir. Yaz kayağı, tur kayağı ve helikopterli kayak yapmaya 
elverişlidir. 

Palandöken/ERZURUM 

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistler dünyanın en uzun ve dik kayak pistleri 
arasında yer almaktadır. Pistlerin toplam uzunluğu 28 km. dir. En uzun pisti 12 
km. ye ulaşmaktadır. Kayak alanı 2200 – 3176 m. yükseklik kuşağı üzerinde yer 
almaktadır. Başlangıç yeriyle varış noktası arasındaki yükseklik farkı 1000 m. 
dir. Slalom ve Büyük Slalom yarışmaları için 2 adet tescilli pisti (Ejder ve 
Kapıkaya) bulunmaktadır. Kayak Merkezinde 5 adet telesiyej (toplam 4500 
kişi/saat kapasiteli), 1 adet teleski (300 kişi/saat kapasiteli), 2 adet baby lift 
(toplam 1800 kapasiteli), 1 adet gondol lift (1500 kişi/saat kapasiteli) mevcuttur. 
Yılın 150 günü karla örtülüdür. Aralık-mayıs arasındaki dönem kayak etkinlikleri 
için en uygun zamandır. Normal kış koşullarında 2–3 m kar yağışı almaktadır. 
Mevsim boyunca "toz kar" üzerinde kayak yapılmaktadır 
(http://www.kayakfederasyonu.org.tr/download/kayak_merkezleri.doc). 

Ülkemizdeki kış turizmi merkezlerinin genel özellikleri tablo-2’de yerleri ise şekil-
1’de gösterilmiştir.  
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Tablo–2: Ülkemizde Kış Turizm Merkezleri ve Genel Özellikleri 
(www.kultur.gov.tr ve www.kayakfederasyonu.org.tr adreslerinden derlenerek 
hazırlanmıştır.) 

Turizm merkezi Kayak 
alanı 

yüksekliği 
(m) 

Mekanik tesis 
sayısı 

Kayak 
mevsimi 

Ulaşım 

(en yakın 
havaalanı - km) 

AKSARAY 

Hasandağı 
2500–
2700 

-  
Ankara 

(280 km) 

ANTALYA 

Saklıkent  
2000–
2400 

2 Teleski  
Antalya 

(50 km) 

BAYBURT 

Kopdağı 
2600 

1 Teleski  

2 Babylift 
 

Erzurum 

(85 km) 

BOLU 

Kartalkaya  
1850–
2200 

2 Telesiyej 

6 Teleski 

3 Babylift 

4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Ankara 

(244 km) 

BURSA 

Uludağ  
1750–
2543 

8 Telesiyej 

7 Teleski 

4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Bursa 

(36 km) 

ERZURUM 

Palandöken  
2200–
3176 

5 Telesiyej 

1 Teleski 

2 Babylift 

1 Gondol Lift 

5 Ay 

Kasım-
Nisan 

Erzurum 

(6 km) 

GÜMÜŞHANE 

Zigana 
1850–
2200 

1 Teleski 

1 Babylift 

4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Trabzon 

(60 km) 

ISPARTA 

Davraz 
1650–
2350 

2 Telesiyej 

1 Teleski 

2 Babylift 

4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Isparta 

(58 km) 

KARS 

Sarıkamış 
1750–
2543 

1 Teleski 
4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Kars 

(55 km) 

KASTAMONU – 
ÇANKIRI 

1800–
2000 

1 Telesiyej 

1 Teleski 

4 Ay 

Aralık-

Ankara 

(203 km) 
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Ilgaz Nisan 

KAYSERİ 

Erciyes 
2200–
3100 

1 Teleferik 

2 Telesiyej 

2 Babylift 

5 Ay 

Kasım-
Nisan 

Kayseri 

(25 km) 

İZMİR 

Bozdağ 
1700–
2157 

3 Telesiyej 
3 Ay 

Aralık-
Mart 

İzmir 

(110 km) 

SAMSUN 

Ladik 
1400–
1800 

- 
4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Samsun 

(85 km) 

GÜMÜŞHANE 

Çakırgöl  
2250–
2700 

- 
6 Ay 

Ekim-
Nisan 

Trabzon 

(65 km) 

 

 

Şekil–1: Türkiye’deki Kayak Merkezleri (Turkey Dymanic Map, 2007’den 
uyarlanmıştır.) 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KIŞ TURİZMİNE ETKİLERİ 

Turizm sektörü iklim ve hava durumuna duyarlı bir sektör olmasına rağmen iklim 
değişikliği ve turizm sektörüne etkilerinin ne olacağı konusunda literatürde sınırlı 
sayıda çalışma mevcuttur. Ne iklim bilimciler turizm konusuna ne de turizmciler 
iklim değişikliği konusuna yeterince değinmemişlerdir (Scott, McBoyle ve 
Minogue, 2007). Ülkemizde de bu iklim değişikliği ve turizm konusunda yapılan 
çalışmalar yok denecek kadar azdır. Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal 
Bildirimi’nde “turizm” başlığı yer almamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da 
iklim değişikliği ile ilgili herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Kültür ve 
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Turizm Bakanlığı’nın 2007 yılında yayınladığı “Türkiye Turizm Stratejisi 2023”  
ve “Eylem Planı 2007 – 2013” başlıklı raporlarında da iklim değişikliği konusu 
yer almamıştır (TCKTB-2, 2007). Kış turizminin geliştirilmesi için hazırlanması 
düşünülen “Kış Turizmi Master Planı”nın iklim değişikliği kavramı göz önünde 
bulundurulmadan hazırlanması ise zaman ve para kaybından başka bir şey 
olmayacaktır.  

Diğer tüm turizm türlerine kıyasla kış turizmi iklim değişikliğinden en fazla 
etkilenecek olan turizm türüdür. Kış ve kayak sporları için çok önemli olan kar 
sezonunun ve kar kalınlıklarının iklim değişikliğine bağlı olarak değişmesi 
beklenmektedir. Sıcaklık arttıkça hem kar yağışlarında azalmalar meydana 
gelecek hem de kar mevsiminin süresi kısalacaktır. İklim değişikliğinin kar 
sezonunu ve kar kalınlığını ne şekilde etkileyeceği şekil-2’de şematik olarak 
gösterilmiştir (Koenig ve Abegg, 1997).  Alçak rakımlı bölgelerdeki kayak 
tesislerinin yüksek rakımlı bölgelerdekilere göre daha çok etkileneceği ve er ya 
da geç sektörden çekilecekleri literatürdeki birçok çalışmada belirtilmiştir 
(Breiling ve Charamza, 1999; Koenig ve Abegg, 1997; Elsasser ve Bürki, 2002; 
Bürki, Ellaser ve Abegg, 2003). Ayrıca artan sıcaklıklar ve uç hava olayları, çığ 
görülme sıklığını da arttıracaktır.  

İlk kez Witmer tarafından tanımlanan 100 gün kuralına göre bir kayak tesisinin 
kar ederek işletilebilmesi için on kış sezonundan en az yedisinde, 1 Aralık – 15 
Nisan tarihleri arasında en az 100 gün kar kalınlığının en az 30 – 50 cm arasıda 
olması gerekir. Bu kuralı sağlayan kayak tesisinin “kar güvenilirliği” vardır (Bürki, 
Elsasser,  Abegg ve Koenig, 2005). Koenig ve Abegg (1997) kar güvenilirliği için 
gerekli en düşük rakımın günümüzde 1200 m, iklim değişikliğinin etkilerinin 
gözleneceği yakın gelecekte (+2°C sıcaklık artışında) ise en düşük 1500 m 
olacağını belirtmişlerdir (Koenig ve Abegg, 1997). İsviçre bankaları deniz 
seviyesinden en az 1500 m yüksekte olmayan kayak tesislerine ancak çok sıkı 
şartlar altında kredi vermektedirler (Elsasser ve Bürki, 2002; Bürki, Elsasser, 
Abegg ve Koenig, 2005). Ülkemizdeki kayak merkezlerinin rakımları göz 
önünde bulundurulduğunda tablo 2’de de görüldüğü gibi 1400–1800 m 
yükseklikleri arasında bulunan Samsun/Ladik kayak merkezi dışında hiçbir 
merkezimiz yükseklik açısından bu riski taşımamaktadır.  

2007 yılının başında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Türkiye 
İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi”nde 2071 – 2100 yılları aralığı için iklim 
tahminleri yer almaktadır. 1961 – 1990 yılları arası kontrol dönemi olarak 
seçilmiş ve 2071 – 2100 yılları için IPCC’nin “Emisyon Senaryoları Özel 
Raporu”ndaki (SRES) A2 (Ulusal Yatırım) senaryosu baz alınarak gelecek 
tahminleri yapılmıştır. Ulusal bildirime göre 2100 yılına kadar kar kalınlıklarında 
20 cm’ye varan azalmalar beklenmektedir (Şekil–3). Kış aylarında doğu 
bölgelerinde batı bölgelerine kıyasla daha yüksek sıcaklık artışı olacağı tahmin 
edilmektedir. Sıcaklık artışlarının doğu kesimlerde 2.5 – 3 °C’ye kadar olması 
öngörülmektedir (Şekil–4). Kış yağışlarında ise Karadeniz kıyılarında artışlar, 
Ege ve Akdeniz Bölgelerinde ise ciddi azalmalar beklenmektedir (Şekil–5) 
(Apak ve Ubay, 2007). Yapılan çalışmalarda ortalama 1°C’lik sıcaklık artışının 
Avusturya’da kar sezonunu 73 gün kısaltacağı, 2°C’lik sıcaklık artışının 
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İsviçre’deki 1500 m rakımlı tesislerdeki kar güvenilirliğini %63 azaltacağı 
belirtilmiştir (Harrison, Winterbottom ve Johnson, 2005). 

İklim değişikliğinin belirli bir turizm bölgesine olan etkilerinin belirlenebilmesi için 
o bölgenin rakiplerine karşı durumunun da ne olacağı göz önüne alınmalıdır. 
Örneğin iklim değişikliği nedeniyle İsviçre kar örtüsünün yarısını kaybedecektir 
fakat Avrupa’daki diğer kayak tesisleri kar örtüsünü tümden kaybedeceği için 
İsviçre’nin konumu doğal kar örtüsüne sahip olması nedeniyle diğer rakiplerine 
göre güçlenmiş olacaktır (Hamilton, Madison ve Tol, 2005). Ülkemizdeki kayak 
merkezleri iklim değişikliği nedeniyle risk altında olmasına rağmen büyük 
çoğunluğu rakiplerine göre avantajlı durumdadır. Bu noktada özellikle Doğu 
Anadolu bölgesinde yer alan Palandöken ve Sarıkamış gibi merkezlerin 
rakiplerine oranlar daha avantajlı konumda olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla 
yatırımların bu merkezlere yoğunlaştırılması geleceğin tehditlerinin fırsata 
dönüştürülmesini sağlayabilecektir. 

 

 

Şekil–2: İklim değişikliğinin kar sezonuna ve kar kalınlığına etkileri (şematik) 
(Koenig ve Abegg, 1997’den uyarlanmıştır.) 

 

 

 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

 166 

Şekil–3: 2071 – 2100 yılları arasındaki kar-su eşdeğerindeki değişim tahmini 
(mm) (Apak ve Ubay, 2007’den uyarlanmıştır) 

 

 

Şekil–4: 2071 – 2100 yılları arasındaki kış yağışlarındaki değişim tahmini (mm) 
(Apak ve Ubay, 2007) 

 

 

 

Şekil–5: 2071 – 2100 yılları arasındaki kış sıcaklıklarındaki değişim tahmini (°C) 
(Apak ve Ubay, 2007) 

 

ADAPTASYON YÖNTEMLERİ 

İklim değişikliği, kar sezonunu ve kar kalınlıklarını azaltacağı için kış turizmini 
ciddi şekilde tehdit etmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 
azaltabilmek için yapılması gerekenler sera gazı emisyonlarının azaltılması 
(mitigation) ve değişecek olan yeni koşullara sektörün adapte edilmesidir. 
Turizm sektöründeki emisyonlar, tesislerden ve özellikle de ulaşımdan 
kaynaklıdır. kayak tesislerdeki enerji tasarrufunun sağlanması, alternatif enerji 
kaynaklarının kullanımı, ısı izolasyonunun yapılması ve toplu taşımacılığı 
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kullanılması gibi önlemler sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı 
olacaktır (Scott, 2003). 

Turistlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı kendilerini adapte etme süreci 
oldukça hızlı olacaktır. Anket çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre 
turistlerin vereceği tepkiler genellikle gidecekleri kayak tesisini değiştirme veya 
daha az kayak yapma şeklinde olacaktır (Bürki, Elsasser, Abegg ve Koenig, 
2005). Buna karşı kayak tesislerinin adaptasyon süreci daha uzun olacaktır.  

Kayak tesislerinin iklim değişikliği nedeniyle gelecekte oluşacak yeni koşullara 
uyum sağlayabilmeleri ve ticari olarak varlıklarını sürdürebilmeleri için 
geliştirmeleri gereken stratejiler şekil-6’da gösterilmiştir (Elsasser ve Bürki, 
2002). Adaptasyon stratejisi olarak doğru bir yöntem olmasa da kadercilik 
anlayışıyla kayak tesisi hiçbir şey olmamış gibi işletilmeye devam edilebilir veya 
tamamıyla sektörden çekilebilir. Ancak denenmesi gereken stratejiler ya kayak 
turizminin alternatiflerini geliştirmek ya da mevcut kayak tesisini geliştirmek 
olmalıdır. Kayak turizmine alternatif olarak kar bağımlılığı olmayan aktiviteler 
geliştirilebilir (örneğin çim kayağı, çim hokeyi gibi) veya turizm sezonu tüm yıla 
yayılabilir. Kayak tesislerini geliştirebilmek için de yapay kar üreten kar 
makinelerinin kullanımı, kayak tesisinin daha yüksek bir yere taşınması ve 
kayak pistinin eğimlerinin yeniden tasarlanması düşünülebilir. Ancak yapay kar 
üretilmesi pahalı bir yöntem olup kısa vadede ekonomiktir ve çevreye verdiği 
zararlar da unutulmamalıdır (Alcamo vd, 2007). Kayak tesislerinin daha yüksek 
bir yere taşınması tesisin varlığını daha uzun bir süre sürdürmesini sağlayabilir 
fakat yüksek yerlere ulaşımdaki zorluklar, atıksuların ve katı atıkların bertaraf 
edilmesi ve diğer çevre sorunları çözülmesi gereken diğer problemler olarak 
ortaya çıkacaktır. Kayak pistlerindeki eğimlerin yeniden tasarlanıp pistler kayak 
sporları için daha elverişli hale getirilebilir. Eğimlerin yeniden tasarlanması 
sırasında “Coğrafi Bilgi Teknolojileri”nin (CBS) sağlayacağı olanaklardan da 
yaralanmak mümkündür. Son olarak, her ne kadar açık arazideki kayak 
tesislerinin yerini tutmasa da kapalı kayak tesislerinin inşa edilmesi ve 
kullanılması da bir diğer adaptasyon stratejisidir (Elsasser ve Bürki, 2002).  
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Şekil–6: Adaptasyon stratejileri (Elsasser ve Bürki, 2002’den uyarlanmıştır) 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Antropojenik sera gazı emisyonları sonucunda atmosferdeki doğal sera etkisi 
kuvvetlenmiş ve buna bağlı olarak iklim değişikliği süreci başlamıştır. İklim 
değişikliğinin olumsuz etkileri pek çok sektörde gözlenecek, turizm sektörü de 
bundan payına düşeni alacaktır. Turizm iklim ve hava durumuna bağlı bir sektör 
olmasına rağmen iklim değişikliği turizmciler tarafından ihmal edilmiş olup bu 
konuda yapılan çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Benzer şekilde 
iklim değişikliği ile ilgilenenler de iklim değişiminin turizme etkilerini ihmal 
etmişlerdir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2007 yılının başında yayınladığı 
“Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi”nde turizm konusuna hiç 
değinilmemiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı da “Türkiye Turizm Stratejisi 2003” 
ve “Eylem Planı 2007 – 2013” raporlarını hazırlamış kış turizmi ile ilgili master 
planı yapılacağını belirtmiştir. Ancak iklim değişikliği ve turizm sektörünün 
bundan ne şekilde etkileneceği hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da 
herhangi bir çalışması ne yazık ki bulunmamaktadır.   

Kayak ve diğer kış sporları doğrudan iklime bağlıdır. Kış turizmi, kayak ve kış 
sporları ile özdeşleşmiş olup kış turizmi faaliyetlerini ancak yeterli miktarda kar 
yağışı ile sürdürebilir. Bir turizm merkezinin iklim değişikliğinden ne şekilde 
etkileneceği, iklim değişikliğinin etkileri gözlenmeye başlandıktan sonra 
rakiplerine karşı hangi konumda olduğuna bağlıdır. Alp – Himalaya sıra dağları 
üzerinde bulunan Türkiye’de pek çok önemli kayak tesisi bulunmakta ve bu 
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tesislerin deniz seviyesinden yükseklikleri Alpler üzerindeki tesislere kıyasla 
oldukça fazladır. İklim değişikliğinin etkileri ilk önce düşük rakımlı kayak 
merkezlerinde gözleneceği için ülkemiz Avrupa’daki diğer tesislere kıyasla 
avantajlı durumdadır.  

İklim değişikliğine bağlı olarak gelecekte ortalama sıcaklıkların artması ve kış 
yağışlarının azalması kış turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. “Türkiye 
İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi”ne göre 2100 yılına kadar kış 
sıcaklıklarında 2.5 – 3 °C’ye varan artışlar ve kar kalınlıklarında da 20 cm’ye 
varan incelmeler öngörülmektedir. Kış yağışlarının azalması ile kar sezonu 
kısalacak ve kar kalınlıkları da azalacaktır. Böylelikle düşük rakımlı kayak 
tesisleri er ya da geç sektörden çekilmek durumunda kalacaklardır. Daha 
yüksekte kalan turizm merkezleri ise ancak uygun adaptasyon yöntemleri ile 
varlıklarını sürdürebileceklerdir. Yapay kar üretilmesi, pist eğimlerinin yeniden 
tasarlanması, kayak merkezlerinin daha yüksek yerlere taşınması veya kar 
bağımlılığı olmayan diğer aktivitelerin geliştirilmesi uygun adaptasyon 
yöntemleri arasında sayılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, 
iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gözlenmeden turizm sektörünün yapması 
gerekenin sera gazı emisyonlarını azaltmak olduğudur.  
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİ 

 

Nilgün Ercan 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 

Enerji Komisyonu üyesi 

 

GİRİŞ 

 

İklim değişikliğine neden olduğu kabul edilen sera gazı salımlarında en büyük 
pay, enerji üretim ve dönüşüm süreçlerine aittir. İklim değişikliği gibi bir olgu söz 
konusu olmasaydı da, günümüzde “enerji” gerek dünyada gerekse ülkemizde 
sorunlu olan bir alan haline dönüşmüştür. Dünyada ve ülkemizde, ağırlıklı 
olarak başta petrol olmak üzere doğal gaz, kömür gibi fosil yakıtlara dayalı olan 
bir enerji arzı söz konusudur. Dünyada enerji alanındaki hakim görüşleri 
yansıtan Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre, önümüzdeki yıllarda 
da enerji temin süreçlerinde fosil yakıtların ağırlığı sürecektir. Ancak fosil 
yakıtların tükenen kaynaklar olması, petrol ve doğal gaz rezervlerinin dünyanın 
belli bölgelerinde yoğunlaşmış olması, bu rezervlerin ve ticaret yollarının 
kontrolü için dünyada  savaşa ve işgale kadar giden müdahalelerin yaşanmakta 
olması, petrol fiyatlarının belirsizliği gibi faktörler fosil yakıtlara dayalı enerji arz 
sistemlerinin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürmektedir. Bunun 
sonucunda bugüne kadar ekonomik olarak görülmeyen kaynaklara yönelme, Ar-
Ge faaliyetleri, yeni teknolojilerin ve kaynakların devreye girişi vb gelişmeler de 
beklenmektedir.  

Enerji alanında yaşanan arz güvenliği sorununa ek olarak, fosil yakıtların 
kullanımının, kükürtdioksit, partikül maddeler gibi kirleticilerin salımının yanı 
sıra, iklim değişikliğinin başlıca nedeni olarak görülmesi yeni bir kısıtlayıcı faktör 
ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda başta karbondioksit olmak üzere sera gazı 
emisyonlarının azaltılması girişimleri enerji sektöründeki politikaları etkileyecek 
önemli bir faktör olacaktır. Ayrıca henüz çok fazla gündeme gelmese de, enerji 
sektörünün de iklim değişikliğinin muhtemel sonuçlarından etkilenmesi söz 
konusudur. Bu nedenle, iklim değişikliği, enerji arzında fosil yakıtlara ve büyük 
ölçüde ithalata bağımlı olan, enerji ihtiyacı hızla artan Türkiye açısından da kritik 
bir konu olarak görünmekte, bu konuda izlenecek programların oluşturulduğunu 
ve uygulamaya yönelik adımların atıldığını söylemek mümkün olamamaktadır.  
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DÜNYADA ENERJİDEN KAYNAKLI SERA GAZI EMİSYONLARINA İLİŞKİN 
ÖNGÖRÜLER  

 

Petrolün ve doğal gazın dünyada bölgeler ve ülkeler arasında eşitsiz dağılmış 
olması, fosil yakıtların sonlu, tükenmekte oluşu, enerji kaynaklarının 
fiyatlarındaki sıçramalar, yanmaları sonucunda ortaya çıkan kükürtdioksit, azot 
oksitler gibi kirleticilerin yanı sıra günümüzde iklim değişikliğinin nedeni olarak 
görülen sera gazlarının en önemli ağırlığını teşkil eden karbondioksitin oluşması 
bu kaynaklara dayalı enerji arz sistemlerinin sürdürülebilirliğini sorunlu hale 
getirmiştir.  

Fosil yakıtların bu özelliklerinin yanı sıra, zor kullanımı yoluyla yaşama geçirilen 
ve arz güvenliğini riske sokan siyasi programlar da söz konusudur. ABD,  
zengin petrol ve  doğal gaz rezervlerine sahip Orta Doğu ve Orta Asya, 
Kafkasya bölgelerini ve petrolün geçiş yollarını kontrol altına almak amacıyla  
Büyük Ortadoğu projesi gibi projeleri askeri güç kullanarak ve bölge halklarının 
arasındaki etnik, dinsel ayrılıkları körükleyerek yaşama geçirmeye çalışmakta, 
bu  girişimlerini tüm dünyanın gözleri önünde sergilemektedir.  

Diğer yandan ABD karşısında askeri güç açısından yeterince güçlü olmayan 
unsurlar da, enerji arz güvenliği konusunda başka adımlar atmaya 
çalışmaktadır. AB’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik politikalarını, bu 
alanda yaptığı yatırımları, geliştirdiği imalat, hizmet sektörleri ve kampanyaları 
sadece “çevre dostu”  enerji temin süreçleri olarak görmek çok da yeterli 
değildir. Zira AB’nin Toplam Hasılası’nın yaklaşık % 2.1’ini oluşturan, 2005 
yılında 8.89 milyar Euro kazanç elde edilen, piyasa büyüklüğü  2010 yılında 
14.54 milyar Euro’ya ulaşması beklenen ve 3.5 milyon kişilik istihdamı olan bu 
sektörden, AB’nin ihracat yoluyla kazanç sağlama beklentisi içinde olduğu da 
açıktır. 1 

Uluslararası Enerji Ajansı(UEA) gibi kuruluşların yaptıkları ileriye yönelik 
tahminlerde 2030 yıllarına kadar fosil yakıtların ağırlığını koruyacağı 
görülmektedir.  

Uluslararası Enerji Ajansı’nın Referans Senaryo (RS)’da yaptığı tahminlere 
göre, fosil yakıtların kullanımının artması sonucunda, 2005 -2030 yılları 
arasında enerjiden kaynaklanan karbondioksit emisyonları % 57 oranında 
artarak, 26 Gton’dan 42 Gtona çıkacaktır. Özellikle ABD, Çin, Rusya ve 
Hindistan’ın emisyonları söz konusu emisyon artışının yaklaşık üçte ikisini 
oluşturacaktır.  Çin’in 2007 yılında ABD’yi geçerek en fazla karbondioksit yayan 
ülke olacağı tahmin edilmektedir.  Hindistan’ın da 2015 yılı civarında emisyon 
miktarı açısından dünyada üçüncü ülke olması beklenmektedir. Ancak bu 
artışlara rağmen, Çin’in 2030 yılındaki kişi başına düşen emisyon miktarının, 

                                                 
1 Frost&Sullivan 
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ABD’ninkinin % 40’ı, OECD’ninkinin üçte ikisi kadar olacağı tahmin edilmektedir. 
Hindistan’daki kişi başına düşen emisyon ise çok daha az olacaktır.2 

 

Alternatif Politika Senaryosu(APS)’nda ise, verimliliğin iyileştirilmesi, ekonomide 
yapısal değişiklikler, yakıttaki değişimler vb önlemler sonucunda, küresel 
emisyonların 2020 yılında kararlı hale gelmesi, ve 2030 yılında 34 Gtona 
ulaşarak Referans Senaryo’ya göre % 19 seviyesinde bir azalma olması 
öngörülmektedir. Alternatif Senaryo’da 2030 yılından sonra da emisyonlardaki 
azalmanın sürmesi ve karbondioksit konsantrasyonunun 550 ppm  3 
seviyesinde kararlı hale gelmesi amaçlanmaktadır. Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli’nin (HİDP) en iyi tahminlerine göre bu konsantrasyon, sanayi 
öncesi dönemlere göre 3º C’lik  bir artışa karşılık gelmektedir.  

Ortalama sıcaklıkta 2.4 Cº düzeyinde bir artış için ise karbondioksit 
konsantrasyonunun 450 ppm civarında tutulması gerekmektedir. Bunun için 
CO2   emisyonlarının  2015 yılında pik yapması, 2050’ye kadar 2000 yılı 
seviyesine göre % 50 ile % 85 arasında azaltılması gerekmektedir.  Bu amaçla 
enerjiden kaynaklı CO2   emisyonlarının  2030 yılında 23 Gt ‘a düşürülmesi 
gereklidir. Bu değer, RS’ye göre 19 Gt, APS’na göre 11 Gt daha düşüktür.  
Emisyonların, sanayi, binalar ve ulaşımda fosil yakıt kullanımlarındaki verimlilik 
düzeylerinin iyileştirilmesi, yenilenebilir kaynaklara yönelme, elektrik üretimi ile 
sanayide CO2 tutma ve depolama teknolojilerinin yaygınlaştırılması ile 
azaltılabileceği öngörülmektedir.  

Bu amaçla devreye sokulacak yöntemler arasında nükleer enerji de 
sayılmaktadır. Ancak bilindiği üzere, nükleer enerjinin küresel ısınmaya karşı bir 
önlem olamayacağı yönünde karşı görüşler de bulunmaktadır.  

 

DÜNYADA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GÜNDEME GELMESİ VE SERA 
GAZLARI  

Küresel ortalama sıcaklıkların, 2005 yılından geriye doğru  giden 100 yıl içinde 
0.74 ± 0.18 º C yükseldiği saptanmıştır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, 
20. yy’ın ortalarından itibaren küresel ortalama sıcaklıklarda gözlenen bu artışın 
büyük kısmının büyük olasılıkla antropojenik sera gazı  konsantrasyonlarındaki 
gözlenen artıştan kaynaklandığı sonucuna varmaktadır. Gelişmiş ülkelerin 
ulusal bilim kuruluşları ile en az 30 bilim akademisi ve topluluğu bu sonuçları 
onaylamakta, ancak bazı bilim adamları ise HİDP’nin bazı bulgularına 
katılmadıklarını beyan etmektedir.    

Bazı projeksiyonlara göre, 21.yy’da ortalama küresel yeryüzü sıcaklığının, 1.1 
ile 6.4 °C daha yükseleceği öngörülmektedir. Değerler arasındaki fark, farklı 

                                                 
2 World Energy Outlook 2007  
 
3 ppm= milyonda bir  
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sera gazı emisyon senaryoları ve farklı iklim duyarlılığı modelleri 
kullanılmasından kaynaklanmaktadır.   

İklim değişikliğine neden olan sera gazları olarak  karbondioksit (CO2), metan 
(CH4), diazotmonoksit (N2O), hidroflorokarbonlar (HFC), perflorokarbonlar 
(PFC), kükürthekzaflorür(SF6)  sayılmaktadır.  Ozon tabakasını etkileyen 
klorofloro karbonlar da Montreal Protokolünde yer almaktadır. Sera gazlarının 
bir bölümü normal olarak atmosferde bulunan gazlardır. Ancak özellikle sanayi 
devrimi sonrasında atmosferdeki miktarları çok artmıştır. Halen sorun olarak 
görülen durum, insan faaliyetleri sonucu oluşan (antropojenik) emisyonlardaki 
artıştır. 

Bilim adamları tarafından, çok önceki yıllarda iklim değişikliğine ilişkin ilk 
işaretler verilmiştir. 1824 yılında Joseph Fourier,  atmosfer olmasaydı 
yeryüzünün varolan durumundan çok daha soğuk olacağını hesaplamıştır. 

1859 yılında Tyndall bazı gazların infrared radyasyonunu bloke ettiklerini 
bularak, bu gazların konstantrasyonundaki değişimlerin iklim değişikliğine 
neden olabileceğini ileri sürmüştür. 

1896 yılında İsveçli bilim adamı Arrhenius insan kaynaklı CO2 emisyonlarının  
küresel ısınmaya etkisi konusunda ilk hesaplamaları yapmıştır.   

Daha sonraki yıllarda bu konularda çeşitli bilimsel çalışmalar sürdürülmüş, 
nihayet 1979’da I.Dünya İklim Konferansı düzenlenmiştir. Süreç, bundan sonra 
aşağıda sıralanan önemli aşamalar ile gelişmiştir:  

� 1988’de  BM Çevre Programı ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli oluşturulmuştur. 

� 1990’da II.Dünya İklim Konferansı düzenlenmiştir. 

� 1992 Rio zirvesi’nde BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) 
imzaya açılmıştır.  

� 1994’te BM İDÇS yürürlüğe girmiştir.  

� 1997’de Taraflar Konferansı’nda Kyoto Protokolü kabul edilmiştir. 

� Rusya’nın taraf olmasının akabinde 2005’te Kyoto Protokolü yürürlüğe 
girmiştir.  

 

İklim değişikliğinin nedeni olarak görülen sera gazlarının hangi süreçlerden/ 
faaliyetlerden  kaynaklandığı aşağıda belirtilmektedir:  

 

CO2 Emisyonları:   Yakıt Tüketimi, Endüstriyel Süreçler 
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CH4 Emisyonları: Yakıt Tüketimi, Kömür madenciliği, Ham Petrolün taşınması, 
Endüstriyel süreçler,   

Tarımsal faaliyetler, atıklar  

N2O Emisyonları: Yakıt Tüketimi, Endüstriyel süreçler, Tarımsal faaliyetler 
(Tarımsal artıkların yakılması) 

HFC,PFC ve SF6 emisyonları: Endüstriyel süreçlerde çözücü kullanımı ve 
halokarbonların üretimi  

 

Aşağıda Tablo-1’de,  sera gazlarının küresel ısınmaya katkısı ve atmosferde 
kalma süreleri açısından karşılaştırılması yer almaktadır. Genel olarak sera gazı 
emisyonlarına ait veriler, karbondioksit eşdeğeri üzerinden verilmektedir. 

 

KYOTO Protokolündeki 
sera gazları 

Küresel Isınma 
Potansiyeli  

Atmosferde Kalma 
Süresi (yıl) 

CO2                    1          5-200 

CH4                 21          12 

N2O                 310          114 

HFC, PFC         140-12 000          2-  ≥50 000 

SF6              23 900          3 200 

 

Tablo-1  Sera Gazlarının Kıyaslanması  

 

Enerjiden kaynaklanan sera gazları ise aşağıda belirtilen süreçlerde ortaya 
çıkmaktadır: 

 

A)Yakıt Tüketimi 

1-Enerji endüstrileri (Termik santrallar, petrol rafinerileri, kömür, gaz gibi enerji 
hammaddesi üretimi) 

2-İmalat ve inşaat sektöründe enerji amaçlı yakıt tüketimi (demir-çelik, çimento, 
kimya, kağıt , gıda ve diğer)   

3-Ulaştırma (Sivil havacılık, kara-demir-deniz yolu taşımacılığı) 

4-Diğer (Konut ve işyerlerinde ısınma amaçlı yakıt tüketimi)  

 

B)Yakıtlardan Kaynaklanan Kaçaklar 

1-Kömür  madenciliğinden kaynaklanan salımlar 
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2-Petrol ve doğal gaz taşımacılığı  

 

SERA GAZI EMİSYONLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ  
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Tablo-2 Sektörlere Göre Sera Gazı Emisyon Değişimi Ek-1 Ülkeleri 1990-2005  

 

BM İDÇS kapsamında hazırlanan, “Ulusal Sera Gazı Envanter Verileri 1990-
2005” dokümanında yer alan verilere göre,  OECD, AB ve “Pazar Ekonomisine 
Geçiş Sürecindeki Ülkeler (PEGSÜ)” olarak kabul edilen eski sosyalist blok 
ülkelerinden oluşan Ek-1 ülkelerinin sera gazı emisyonları, % 2.8 oranında 
azalmış olup,  karbondioksit eşdeğeri üzerinden 1990 yılındaki 18.7 bin 
teragram (Tg) miktarından 2005 yılında 18.1 bin Tg miktarına düşmüştür. 4 
(İDÇS kapsamında iki türlü  izleme yöntemi olup, bu değer arazi kullanımı, arazi 
kulanımındaki değişim ve ormancılık  (LULUCF) hariç olarak hesaplanan 
rakamdır.)  Ancak ülkeler bazında incelendiğinde, “PEGSÜ”de, yaşadıkları 
ekonomik daralmaya bağlı olarak 1990 yılındaki emisyonlarına göre % 35.2 ‘lik 
bir azalma olduğu, buna karşılık  diğer Ek-1 ülkelerinin emisyonlarının aynı 
dönemde % 11 oranında arttığı görülmektedir. Kyoto Protokolüne göre Ek-1 
ülkeleri 1990 seviyesine göre sera gazı emisyonlarını en az %  5 azaltmayı 
taahhüt eden ülkelerdir.  

Aynı dönemde enerji sektöründeki duruma bakıldığında, sera gazı 
emisyonlarındaki en büyük artışın 1990-2005 yılları arasındaki % 18.1’lik oranla 
ulaştırma sektöründe, en fazla azalmanın da,  % 16.3 oranı ile yakıtlardan 
kaynaklanan kaçaklarda olduğu görülmektedir. Enerji endüstrilerinde ufak bir 
yükselme olurken, imalat sanayi ve inşaat sektöründeki enerji kullanımında  % 
5’lik bir azalma olmuştur.  

 

 

                                                 
4 Bin Teragram= Bir milyar ton  
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TÜRKİYE’NİN SERA GAZI EMİSYONLARI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİRİNCİ 
ULUSAL BİLDİRİMİ 

 

İDÇS eklerinde gelişmiş ülke olarak kabul edilen Türkiye, gelişmiş ülkelerin sera 
gazı salımlarını 1990 seviyesine indirme, gelişmekte olan ülkelere mali ve 
teknolojik yardım yapma gibi yükümlülükleri bulunduğundan uzun süre İDÇS’ne 
taraf olmamıştır. Nihayet,  OECD ve AB ülkelerinin taraf olduğu Ek-II’den 
çıkmasının ve özel koşullarının dikkate alınarak Ek-I  ülkesi olarak kalmasının 
29 Ekim-6 Kasım 2001 tarihlerinde Marakeş’te yapılan 7. Taraflar 
Konferansı’nda kabul edilmesi üzerine, Türkiye   2003 yılında TBMM’den 
geçirilen ilgili Kanun uyarınca  BM’ye başvurmuş ve 24 Mayıs 2004 tarihinde 
İDÇS’ne taraf ülke olarak kabul edilmiştir.  

 

  CO2 

emisyonu 

(Milyon ton)  

Kişi başına 
CO2 

emisyonu 
(ton)  

Toplam Sera 
Gazı 
emisyonu 
(milyon ton)  

Kişi başına 
Sera Gazı 
emisyonu 
(ton) 

AB-15  3,447  9.0 4,180 10. 

AB-25  4,064  9.0 4,925 11.0 

OECD 12,780 11.1    ----   ---- 

EK-1Ülkeleri 14,289 12.2 17,288 14,7 

PEGSÜ Dışı  11,633 13.4 13,855 16.0 

Dünya  24,983 4,0   ----- ---- 

TÜRKİYE     231 3.3   286.3   4.1 

 

Tablo- 3    Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının diğer ülkelerle karşılaştırılması  

(Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi’nden alınmıştır)  

 

Bu arada Türkiye  İDÇS kapsamında İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi’ni 
(İDBUB)  hazırlayarak 2007 yılının başında  BM’ye göndermiştir. Söz konusu 
Belge uluslararası ve ulusal ölçekte bağlayıcı olduğundan, içindeki verilerin bir 
bölümü değişmiş  olmakla birlikte, bu bildiride kullanılmıştır. Bu çalışmadan 
alınmış olan,  Türkiye’nin sera gazı emisyonlarına ilişkin göstergeler Tablo-3’te 
diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır. Bu Tablo’dan görüleceği üzere, Türkiye’de  
kişi başına düşen karbondioksit emisyonu,  AB, OECD ve EK-1 ülkeleri 
ortalamasından çok düşük olup, dünya ortalamasının da altındadır.    

Bu arada aynı Çalışma’da enerji sektörüne ilişkin şu değerlendirmeler 
yapılmaktadır: 
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Türkiye’nin ekonomik büyümesine paralel olarak enerji, özellikle elektrik enerjisi  
talebi artışı yüksektir.  Türkiye’nin 1990-2004 yılları arasında genel enerji talebi, 
yıllık ortalama % 3.7  artış hızı ile 1990 yılındaki 53 mtoe değerinden 2004 
yılında 87.8 mtep’e yükselmiştir. Aynı dönemde, elektrik talebi de yıllık ortalama 
% 7.2 gibi yüksek bir oranda artmış, üretim 1990 yılında 57.5 TWh iken 2004 
yılında 150.7 TWh olmuştur. Buna karşılık net elektrik tüketimi 1990 yılında 46.8 
TWh, 2004 yılında 120.3 TWh olarak gerçekleşmiştir. 1990 yılında kişi başına 
net elektrik tüketimi 834 kWh, brüt elektrik tüketimi 1,012 kWh iken, bu rakamlar 
2004 yılında sırasıyla 1,703 kWh ve 2,108 kWh olmuştur. 

İDBUB’de verilen bilgilere göre, Türkiye’de enerji yoğunluğu Birincil Enerji 
Kaynakları Arzı’na dayalı olarak yapılan hesaplamalar üzerinden 1990 yılında 
(2000 fiyatları ile) 0.377 toe/1000 ABD Doları iken 2004 yılında 0.382 toe/1000 
ABD doları olmuştur. Ülkemizdeki enerji yoğunluğu, 0.32 toe/1000 ABD doları 
olan dünya ortalamasına nispeten yakın seyrederken, 0.20 toe/1000 ABD doları 
olan OECD ülkeleri ortalamasının üzerindedir. Sanayi sektörleri arasında en 
yüksek enerji yoğunluğuna sahip olanlar  demir- çelik ve çimento sektörleridir. 

Söz konusu Belge’de, Türkiye’nin enerjiden kaynaklanan sera gazı salımlarını 
azaltmak için aşağıdaki konularda önlem almaya yöneldiği  ifade edilmektedir: 

-Enerji verimliliğini iyileştirmek ve enerji tasarrufuna yönelik önlemleri teşvik 
etmek, 

-Enerji arzında yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırmak, 

-Yüksek karbonlu yakıtlardan düşük karbonlu yakıtlara yönelmek ve emisyonları 
azaltacak önlemleri uygulamaya sokmak. 

Enerji arzında güvenilirliği ve enerji kaynaklarında çeşitliliği sağlamak için, yerli 
kaynaklar olan kömür ve hidrolik kaynakların optimum kullanımı ile alternatif ve 
yenilenebilir kaynakların kullanımının arttırılmasına öncelik verilmekte olduğu 
belirtilmektedir.  

Ayrıca gelecekteki alternatif kaynaklar arasında nükleer enerji seçeneğine de 
yer verildiği, Referans Senaryo’ya göre 2020 yılının sonuna kadar Türkiye’nin 
nükleer santral kurulu gücünün  4500- 5000 MW olacağı belirtilmektedir.  

Ulusal Bildirim’den, sera gazlarını azaltmak için aşağıdaki alanlarda  
iyileştirmeler yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Konvansiyonel elektrik sistemindeki iyileşmeler: Bu alanda sera gazı 
emisyonları konusunda mevcut santrallardaki rehabilitasyon projesi ile verimlilik 
artışı sağlanacağı ve bunun da sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda 
bulunmasının beklendiği belirtilmektedir. 

Kombine Isı ve Güç Santralları (Kojenerasyon): İstatistiklere göre, 2005 yılı 
sonu itibariyle ısı-güç santrallarının toplam gücünün  3, 608 MW, bir diğer 
deyişle Türkiye toplam kurulu gücünün % 9.8’i  olduğu, ETKB’nin öngörülerine 
göre kojenerasyona dayalı elektrik üretiminin payının 2020 yılında % 12.2’ye 
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yükseleceği ve yeni kojenerasyon kapasitesinin tamamının doğal gaza dayalı 
olacağı  ifade edilmektedir. 

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Teşvik Edilmesi:  Ülkemizde enerji 
sektörüne ilişkin verilere bakıldığında, 2004 yılında toplam birincil enerji arzı 
içinde yenilenebilir enerjinin payının % 12.3, elektrik üretimi içindeki payının % 
31 olduğu görülmektedir. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji 
kaynakları, elektrik üretiminde hidrolik, ısınmada ise odun, hayvan ve bitki 
artıklarından oluşan konvansiyonel biyokütledir.  Bu konuda, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını arttırmak amacıyla çıkarılan 5346 sayılı “Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanun” 
18 Mayıs 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Enerji Verimliliği : İDBUB’nde ülkemizde 2004 yılında Enerji Verimliliği 
Stratejisi geliştirildiği, bununla nihai enerji tüketicisi durumundaki sektörlerde 
enerji verimliliğinin iyileştirilmesinin amaçlandığı, bu amaçla devletin, idarelerin 
ve belediyenin desteklenmesi, nihai tüketicilere ve sınai kuruluşlara teknik/mali 
yardım sağlanması, mevcut kurumsal  yapı ve yasal çerçevenin 
güçlendirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.  

 

ULUSAL BİLDİRİM’DE SERA GAZI EMİSYON TAHMİNLERİ 

Ulusal Bildirim’de enerji sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonları 
tahminleri ve etki azaltma senaryoları da yer almıştır. Referans Senaryo’ya 
göre, 2005 yılında 92 Mtoe olan toplam birincil enerji kaynakları arzının yıllık % 
6.1 artışla 2020 yılında 223 Mtoe değerine ulaşması beklenmektedir. Yıllar 
içinde birincil enerji kaynaklarının dağılımı Tablo-4’de verilmektedir.  Birincil 
enerji kaynaklarının dağılımı 2005 yılında  % 29 kömür, % 37 petrol, % 22 doğal 
gaz, % 4 hidrolik enerji ve & 8 yenilenebilir enerji kaynakları şeklinde iken, 2020 
yılında bu dağılımın % 37 kömür, % 27 petrol, % 23 doğalgaz, % 4 hidrolik, % 5 
yenilenebilir enerji kaynakları ve % 4 nükleer enerji olması beklenmektedir. Bu 
yıllar arasında yenilenebilir enerji kaynakları arzında yaklaşık 1,5 kat bir artış 
olmakla birlikte toplamdaki payının düşeceği öngörülmektedir. Bu arada karbon 
yoğunluğu açısından en başta gelen kaynak olan kömürün toplam enerji arzı 
içindeki payının hızla artacağı, bu artışta ithal kömürlerin de önemli bir payının 
olacağı anlaşılmaktadır.  

 

 

Enerji Kaynağı mtep 2003 2005 2010 2015 2020 

Taş kömürü/kok 12.902 16.153 25.170 31.653 49.477 

Linyit/asfaltit   9.616 11.301 18.509 24.712 32.372 

Petrol 31.804 34.073 42.212 49.576 60.215 

Doğal gaz/LNG 19.451 20.331  30.455 41.054 51.570 
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Hidrolik  3.038  3.602   4.903  7.060  9.419 

Nükleer    0   0    0  8.230  8.230 

Yenilenebilir  6.964  6.820   7.312  8.243 10.323 

İthal edilen elektrik      48   0   0   0  1.398 

TOPLAM  83.825 92.281 128.562 170.528 223.003 

Tablo-4  Referans Senaryo’ya Göre Birincil Enerji Arzı, Kaynak: İDBUB  

 

Ulusal Bildirim’de yer alan bilgilere göre, toplam nihai enerji tüketimi de yıllık 
ortalama % 5.8 oranında artarak 2003 yılındaki 67.9 Mtoe’den 2020 yılında 
176.6 Mtoe değerine ulaşacaktır. Aşağıda herhangi bir önlem alınmaması 
durumunda yıllar içinde sektörlere göre nihai enerji tüketimi verilmektedir.   

 

Sektör     
mtep  

2003 2005 2010 2015 2020  

Sanayi  26.117 27.003 41.646 55.508 76.408  

Konut 19.634 21.648 29.015 38.503 47.542 

Ulaştırma 12.395 14.298 19.915 26.541 34.037 

Tarım  3.086  3.475  4.368  5.441  6.751 

Enerji dışı   2.098   2.202  2.514  2.844  3.220 

Kişisel 
kullanım 

 4.558  4.807  5.967  6.997  8.593 

TOPLAM  67.887 73.433 103.425 135.834 176,551 

 

Tablo-5  Önlemler Gözetilmeyen Senaryo(Referans Senaryo), Sektörlere Göre 
Nihai Enerji Tüketimi, İDBUB 

Bu arada TEİAŞ tarafından yapılan çalışmalarda da elektrik enerjisi talebinde 
ise yüksek bir artış hızı öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Yapılan projeksiyonlarda, 
düşük talep senaryosunda yıllık % 6, yüksek talep senaryosunda ise yıllık % 
8.4’lük artış öngörülmektedir.  

 

Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü, yapılan üretim planlamasına bağlı 
olarak 2007-2016 yılları arasında  enerji kaynaklarına göre aşağıdaki şekilde  
olacaktır. Buradan da görüleceği üzere,  işletmede, inşa halinde, lisans almış, 
öngörülen tarihlerde devreye girmesi beklenen santrallar üzerinden yapılan 
çalışmada, 2007 yılı kurulu gücü içinde katı yakıtların payı % 25, doğal gazın 
payı %  34 iken hidrolik dahil yenilenebilir kaynakların payı % 33.5 civarında 
görünmektedir. Ancak bu oranın % 32’si hidrolik kaynaklara dayalıdır. Rüzgar % 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

182 

1.3, biyogaz ve atıklar % 0.085, jeotermal % 0.1 paya sahiptir. Geleceğe yönelik 
planlarda da hidrolik hariç diğer yenilenebilir kaynaklara dayalı  santrallarda 
fazla bir artış öngörülmediği anlaşılmaktadır.  

 

Tablo-6: 2007-2016 Yılları Arasında Enerji Kaynaklarına Göre Türkiye Elektrik 
Kurulu Gücü  Kaynak: TEİAŞ  

 

Söz konusu üretim planlamasına göre, santralların proje üretim kapasiteleri de 
Tablo-7’ de verilmektedir. 

 

Tablo-7: 2007-2016 Yılları arasında Santralların Proje Üretim Kapasiteleri  
Kaynak: TEİAŞ  



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

183 

 

İDBUB’de, Referans Senaryo’ya göre toplam CO2 emisyonları 2003-2020 yılları 
arasında yıllık % 6.3’lük bir artış gösterecek ve 2020 yılında 604.3 milyon ton 
olacaktır. Elektrik talebinin hızla büyümesi ve katı yakıtların bu sektördeki 
ağırlığı sonucunda  en belirgin artış enerji sektöründe olacaktır. Elektrik 
sektöründe doğalgaz, nükleer enerji ve rüzgar enerjisinin artan oranlarda 
kullanılmasına karşılık enerji sektöründeki yakıt tüketiminin % 36’sı elektrik 
sektöründe gerçekleşecektir. Karbondioksit emisyonları açısından inceleme 
döneminde sanayi sektörünün toplamdaki payının aşağı yukarı % 32-33 
seviyesinde kalacağı, ulaştırma, konut ve tarım sektörlerinin paylarında ise hafif 
gerilemeler olacağı öngörülmektedir.   

Önlem Gözetilmeyen Senaryo’ya göre yapılan tahminler üzerinden hesaplanan 
eşdeğer karbon emisyonları aşağıdaki Tablo-8’de verilmektedir.  

 

 

MTCE*         

Emisyon 
Kaynağı  

1990 1995 2000 2003 2005 2010 2015 2020 

Elektrik 9.311,72 12.952,7
5 

21.011,4
3 

20.297,9
5 

22.379,5
0 

31.887,0
3 

41.538,50 60.751,51 

Sanayi 10.291,3
6 

11,508,0
9 

16.423,9
5 

18.471,7
7 

20.644,0
6 

31.661,0
4 

40.183,72 53.867,75 

Ulaştırma  7.245,33  9.175,43  9.933,63 10.243,6
3 

11.842,9
4 

16.487,3
3 

21.948,30 28.093,68 

Konutlar(diğer
) 

 8.872,79  9.918,76 10.404,8
1  

 9.857,15  9.182,99 13.331,8
3 

16.624,33 18.749,79 

Tarım      2.614,46  3.287,80  4.106,22  5.103,88 

Arz         460,12  1.058,44  1.206,72  1.342,53 

Toplam 35.721,2
0 

43.555,0
4 

57.773,8
2 

58.870,5
0 

67.124,0
6 

97.713,4
7 

125.607,7
8 

167.909,1
6 

* milyon ton karbon eşdeğeri  

Not: Tarım sektöründeki emisyonlar bu sektörde kullanılan yakıttan, arz 
sektöründeki emsiyonlar ise madencilik faaliyetlerinden (çoğunluk metan)  
kaynaklanmaktadır.  

 

Tablo-8 Önlemler Gözetilmeyen Senaryo(Referans Senaryo), Sektörlere Göre 
Eşdeğer Karbon          emisyonları  
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Önlem Alınan Senaryo ve Politika ile Önlemlerin Etkisi 

 

Elektrik İşleri Etüd İdaresi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, talep 
yönetimi ile enerji talep artış hızının azaltılabileceği varsayılmaktadır. Bu 
çalışmada ulaştırma sektörüne ait veriler bulunmadığı için, sanayi ve konut 
sektörü üzerinden varsayımlar  yapılmıştır.  

Talep Yönetimi uygulanması halinde 2020 yılında genel olarak konut nihai 
tüketiminin 4.8 Mtoe ya da % 10 düzeyinde daha düşük olacağı varsayılmıştır.  

 

Sanayi sektöründe ise 2020 yılında nihai tüketimde 11.5 Mtoe ile % 15’lik bir 
düşüş olacağı öngörülmüştür. 

Önlemler Gözetilen Talep Yönetimi Senaryosu’nda, 2020 yılına gelindiğinde 
enerji, sanayi ve konut sektörlerindeki karbondioksit emisyonlarında yılda  75 
milyon ton, oransal olarak % 12’lik bir azalma sağlanacağı varsayılmaktadır. Bu 
azalmanın sektörel dağılımı aşağıdaki şekilde öngörülmektedir: 

 

Enerji sektöründe          37.2 Mtoe        % 16.8 

Sanayi sektöründe        28.7 Mtoe        %  14.6 

Konut sektöründe           9.4 Mtoe         % 14.4 

 

Bu arada, İDBUB öncesinde ETKB, EÜAŞ ve TEİAŞ tarafından, talep tarafı 
verimliliğinin iyileştirilmesini de dikkate alan “Enerji Sektöründe  Sera Gazı 
Azaltım Senaryoları” üzerinde çalışma yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar 
alınmıştır:   
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n.a.0,551.948.022n.a.0,596.993.980135,452350,718
Kojenerasyon
Senaryosu 

n.a.1,301.962.588n.a.1,337.045.343168,955346,811Nükleersiz Senaryo 

-113,6-7,051.800.728-31,6-7,066.462.013163,298334,900
Talep Taraflı
Verimliliğin Artırılması

Senaryosu

-114,0-8,791.766.961-32,0-8,846.338.122161,057330,956Düşük Talep Senaryosu

--1.937.314--6.953.060167,861350,416Referans Senaryo
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TABLO-9  BM İklim Değişikliği İlk Ulusal Bildirim Enerji Sektöründe  Sera Gazı 
Azaltım Senaryoları 

 Kaynak:  M.Güler “BM İklim Değişikliği İlk Ulusal Bildirim Enerji Sektöründe  
Sera Gazı Azaltım Senaryoları”,     İklim    Değişikliği ve Türkiye Paneli, TMMOB 
Kimya Mühendisleri Odası, 16 Haziran 2007  

 

 

Söz konusu çalışmanın sonucuna göre, 

 -Karbondioksit salımını azaltmanın en etkin yolu talep tarafı verimliliğini 
arttırmak olmaktadır. 

 - Nükleer santralların üretim projeksiyonlarından çıkarılması halinde Referans 
Senaryoya göre CO2 salımı % 1 oranında artsa da,  nükleer santrallar sisteme 
3.6 milyar dolar yük getirmektedir. Bu durumda bir ton CO2 nin azaltım maliyeti  
39.1 ABD doları olmaktadır. Bir diğer deyişle nükleer santrallar  karbondioksit 
azaltımı açısından “son derece pahalı bir çözüm” olarak görünmektedir.  

 

Sonuç olarak, önlem gözetilmeyen Referans Senaryo ile Talep Yönetimi 
Senaryosuna göre yıllar içindeki sera gazı emisyonlarının değişimi yukarıdaki 
Tablo-10‘da verilmektedir.  
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Emisyonlar (eşdeğer karbon 
Mton)  

2003 2005 2010 2015  2020  

Önlemler Gözetilmeyen 
(referans) Senaryo  

59.468 67.124 97.713 125.608 167.909  

Önlemler Gözetilen (Talep 
yönetimi) Senaryo 

59.468 67.124 92.815 115.560 147.007 

 

Tablo-10 Referans Senaryo ile Talep Yönetimi Senaryosu’na göre Sera Gazı 
Emisyonlarının  Yıllar İçinde Değişimi ,İDBUB  

 

-Talep Yönetimi senaryosunda hem enerji arzının maliyeti düşecek hem de sera 
gazı emisyonlarında azalma sağlanacaktır. Bu arada partikül madde, 
kükürtdioksit, azot oksit emisyonları açısından da iyileşmeler olacaktır.  

-Talep Yönetimi çerçevesinde 2003-2020 yılları arasındaki toplam sera gazı 
emisyonlarında % 7 oranında bir azalma olacaktır. Bu çalışmada sadece  konut 
ve sanayi sektörleri dikkate alınmış olup, ulaştırma sektörüne ilikin veriler 
yetersiz olduğundan çalışmaya dahil edilmemiştir. Ulaştırma sektörü de dikkate 
alınırsa  iyileşme potansiyelinin daha yüksek olması beklenmektedir.  

Ancak İDBUB’deki bu olumlu öngörülere karşılık ülkemizde sera gazı 
emisyonları hızla artmaktadır.  Türkiye, 2004 yılı itibariyle Ek-1 ülkeleri arasında 
% 74.4 ile en yüksek artış oranına sahip ülke olmuştur.  Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2005 yılında ülkemizdeki toplam sera gazı 
emisyonu  312.4 Mt CO2 e ulaşmıştır. Bu miktar, 1990 yılına göre % 84 
oranında bir  artış demektir.  TÜİK verileri, yukarıda İDBUB’de 2005 yılı için yer 
alan tahminlerle karşılaştırıldığında, gerçekleşmenin  öngörüleni oldukça önemli 
bir oranda aştığı anlaşılmaktadır. (2005 yılı için İDBUB: 67 174.4 MtCe =246.3 
Mt CO2 e  ile TÜİK: 312.4 Mt CO2 e )  

 

Sera Gazı emisyonlarının sektörel dağılımı aşağıdaki şekildedir:5  

Enerji                                               % 77  

Atıklar                                             % 10 

Endüstriyel Prosesler                      %   8 

Tarım                                               %  5 

2005 yılında toplam CO2 emisyonlarının yaklaşık olarak %92’si yakıtların 
yanmasından kaynaklanmaktadır. CH4 emisyonlarının %60’ının atık 
bertarafından, %32’sinin tarımsal faaliyetlerden, N2O emisyonlarının ise 
%51’inin endüstriyel proseslerden kaynaklandığı görülmektedir.  

                                                 
5 TÜİK Bülteni sayı 91,  14.06.2007  
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2005 yılında enerji kaynaklı sektörel CO2 emisyonu incelendiğinde, toplam CO2 
emisyonunun %35’inin çevrim ve enerji sektöründen, %26’sının sanayiden 
kaynaklandığı, ulaştırma sektörünün %16’lık bir payının olduğu ve geri kalan 
%15’inin ise diğer sektörlerdeki yakıt tüketiminden oluştuğu görülmüştür. Aynı 
yıl içerisinde toplam emisyonun %8’lik oranı ise endüstriyel proseslerden 
kaynaklanmıştır. 

Türkiye’nin 2005 yılı emisyon envanterinin TÜİK tarafından yayınlanmış 
olmasına karşılık, İDÇS kapsamında ilgili uluslararası sekreteryaya iletilmediği 
anlaşılmaktadır. Zira, İDÇS kapsamında yıllık olarak yayınlanan ülke 
envanterleri içinde, Yunanistan ve Hırvatistan ile birlikte Türkiye’nin de 2005 yılı 
verilerinin gelmediği belirtilmektedir.  

 

ENERJİ SEKTÖRÜNDE SERA GAZLARININ AZALTIMI İÇİN TEKNOLOJİK 
SEÇENEKLER  

Enerji kaynaklarına göre sera gazı emisyonlarının karşılaştırılması Şekil-1’de 
verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 1 : Enerji kaynaklarına göre sera gazı salımlarının karşılaştırılması 

Kaynak: Enerji Sektöründe Sera Gazı Azaltımı Çalışma Grubu Raporu, ETKB 
En.İşleri Gn.Md.2005       
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Sera gazı azaltımı konusundaki önlemler arasında başlıcaları, enerji 
verimliliğinin iyileştirilmesi, yenilenebilir enerjinin daha etkin kullanımı, yeni 
teknolojiler, CO2 tutma ve depolama teknolojileri olarak sayılabilir.  

 

Enerjiden kaynaklı sera gazlarının azaltımında gündeme gelecek teknoloji 
seçenekleri arasında şunları saymak mümkündür: 

 

a) Enerji Arzı ve Altyapısı  

●Yenilenebilir Enerji ve Yakıtlar 

  Rüzgar, jeotermal enerji, güneş gözeleri(PV), güneş mimarisi, biyokütle, enerji 
tarımı ve ormancılığı, artıklar ve atıklardan yakıt olarak yararlanılması  

●Enerji Altyapısı  

İletim ve dağıtım teknolojileri, kombine ısı ve güç, enerji depolaması, güç 
elektroniği 

●Düşük salımlı fosil yakıt ve tesisler 

Yüksek verimli kömür uygulamaları, yüksek verimli gaz –yakıt hücresi, hibrit 
sistemler 

●Hidrojen Enerjisi 

Hidrojen enerjisi sistemleri, hidrojen üretimi, depolama ve dağıtımı, kullanımı 
ve güvenliği 

 

b) Enerji Kullanımı  

●Ulaşım 

  Yeni nesil hibrit taşıtlar, alternatif yakıtlı taşıtlar, kent içi toplu taşımacılık, 
havacılık  

●Binalar 

Bina aydınlatması, duvar, çatı,pencere yalıtımı, bölgesel ısıtma teknolojileri, 
verimli ısınma sistemleri  

 

c)CO2 dışı Gazların Azaltımı  

●Enerji ve atıklardan kaynaklanan metan salımlarının azaltımı, 

●Düzenli depolama alanlarından kaynaklanan biyogazın değerlendirilmesi, 
kömür madenlerinde metan geri kazanım teknolojileri  

 

d)Sera Gazı Birikimlerinin Azaltılması  

●CO2 Tutma ve Depolama  
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Jeolojik araştırmalar, kara ve okyanus teknolojileri 

Entegre kömür gazlaştırma ile birlikte CO2 tutma ve depolama teknolojilerinin 
geliştirilmesi; 

 Oksi-yakıt (Oxy-fuel )   

 Bu arada nükleer enerji de iklim değişikliğine karşı bir çözüm önerisi olarak 
sunulmaktadır.Ancak bu konuda karşı görüşler de vardır.  Nükleer santrallar için 
gerekli yakıtın zenginleştirilmesi ve işlenmesi sırasında fosil yakıtlar 
kullanılmaktadır. Uranyum rezervlerinin tenörü düştükçe,  kullanılan fosil yakıt 
miktarı da artacaktır. Gerek bu nedenlerle gerekse atıkların bertarafı, radyasyon 
güvenliği gibi sorunlarının hala söz konusu olması nedeniyle nükleer enerjinin 
iklim değişikliğine bir çözüm getiremeyeceği yönünde dikkate alınması gereken 
görüşler vardır. 6 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI  

Sera gazlarının azaltımı açısından önemli potansiyel vadeden çözüm 
yollarından biri yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji arzı içindeki 
payının arttırılmasıdır. Ancak Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları 
alanındaki potansiyelinin gerçekçi bir şekilde irdelenmesi ve gerçekleşebilir 
programların oluşturulması önemlidir. 

Yukarıda birincil enerji kaynakları arzı verilerinden de görüleceği üzere, ülkemiz 
birincil enerji arzı içinde  yenilenebilir kaynakların oranı % 10 düzeyindedir. 
Yenilenebilir enerji kaynakları, Türkiye’nin birincil enerji kaynağı üretiminde  
kömürden sonra gelen ikinci kaynaktır. Bunun yaklaşık yarısı odun, hayvan ve 
bitki artıkları gibi konvansiyonel biyokütleden oluşmaktadır. Bilindiği üzere odun 
ısınma amaçlı doğrudan yaygın olarak kullanılan bir kaynaktır. Ülkemiz birincil 
enerji arzı içinde yer alan ikinci yenilenebilir enerji kaynağı da elektrik 
üretiminde önemli bir payı olan hidrolik enerjidir.  

Hidroelektrik Enerji 

Türkiye dünyanın teknik yapılabilir hidroelektrik potansiyelinin % 1.5’ine sahiptir. 
Geçmiş yıllarda toplam elektrik üretiminin yaklaşık % 40’ı hidrolik kaynaklara 
dayalı iken, son yıllarda bu oran yaklaşık % 25’lere düşmüştür. Bununla birlikte 
hidrolik kaynaklar ülkemizde önemini korumaktadır. Hidroelektrik enerji 
potansiyeli farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Türkiye’nin brüt su 
potansiyelinin 433 milyar kWh, teknik potansiyelinin ise yaklaşık 216 milyar kWh 
olduğu ifade edilmektedir. Ancak, ülkedeki nehirlerin genellikle düzensiz akım 
şartlarına sahip olması sebebiyle toplam su potansiyeli ile teknik ve ekonomik 
olarak yararlanılabilir su potansiyeli arasında  önemli farklar olduğu 
belirtilmektedir. Türkiye’de 26 havzanın toplam ekonomik hidroelektrik 
potansiyeli, 127 milyar KWh olarak belirlenmiştir.  

Türkiye’de elektrik üretiminde hidrolik kaynakların önemli bir payı olmakla 
birlikte hala ülkemizin ekonomik potansiyelinin % 36’sı kullanılmaktadır. 

                                                 
6 http://www.nuclearspin.org/index.php/Nuclear_is_not_the_Answer_to_Climate_Change 
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Türkiye’deki ekonomik kullanılabilir hidroelektrik potansiyelinin değerlendirilmesi 
için bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda, akarsuların ana kol ve büyük yan 
kolları etüt edilmiştir. Küçük akarsular ve yan kolları üzerinde fazlaca 
durulmamıştır. DSİ ve EİE ‘nin yaptığı çalışmalara göre 19 milyar kWh/yıl büyük 
HES ve 19 milyar kWh/yıl küçük HES potansiyelinin değerlendirilme olanağı 
vardır; bunların eklenmesiyle 163 milyar kWh potansiyele ulaşılması mümkün 
olduğu düşünülmektedir.7  

Planlama çalışmalarında öncelikle, var sayılan hidroelektrik potansiyelin 
değerlendirilmesi imkânları dikkate alınmalı ve buna göre arz - talep tahminleri 
yapılmalıdır. Ancak 4628 sayılı Elektrik Piyasası Düzenleme Kanunu ile 
hidroelelktrik santralların inşası ve işletmesi piyasaya bırakılmış, EİE ve DSİ 
fizibilite, kesin proje ve santral inşasını yapamaz hale gelmiştir. Kamu tarafına 
sadece masa başında proje inceleme görevi verilmiştir. Alanın kazanç 
açısından cazip olması nedeniyle çok sayıda proje gelmekle birlikte fizibilite 
raporlarının ve projelerin teknik niteliği düşmüştür. Ayrıca, kamu tarafından 
depolamalı olarak projelendirilen tesisler kamulaştırma, maliyet gibi gerekçelerle 
nehir tipi santrallara dönüştürülmektedir. Bunlar sonuç olarak önemli bir 
kaynağımızdan yeterli ve etkin olarak yararlanılmamasına neden olmaktadır.  

Rüzgar Enerjisi  

Türkiye Rüzgar Enerjisi Atlası (REPA)’na göre, yıllık ortalama rüzgar hızı 8.5 
m/s ve üzerinde olan bölgelerimizde en az 5 bin MW, 7.0 m/s'nin üzerindeki 
bölgelerimizde ise en az 48 bin MW büyüklüğünde rüzgar enerjisi potansiyeli 
olduğu belirtilmektedir.  

Türkiye’de rüzgâr kaynağı açısından potansiyeli yüksek olan yerler, genellikle 
bölgesel tüketimin düşük olduğu kıyı bölgelerindedir. Bu alanlar hat kapasiteleri 
sınırlı olan şebekenin zayıf uç noktalarıdır.  

Rüzgar santrallarının şebekeye bağlantı sorunları engelleyici bir faktör olarak 
görünmektedir. TEİAŞ ve TEDAŞ tarafından sistemin bağlantı noktasındaki kısa 
devre gücünün yüzde beşine kadar rüzgâr santralı bağlanmasına izin 
verilmektedir. TEİAŞ’ın, rüzgârın kesintili bir kaynak olması nedeniyle, elektrik 
üretilecek santrallar için yedek kapasite tutulmasının zorunlu olduğu, TEİAŞ 
tarafından tutulan sistem sıcak yedek miktarı aşılacak şekilde rüzgâr santralı 
kurulması halinde tutulacak ilâve yedek kapasite maliyetinin kimin tarafından 
karşılanacağı konusunun açıklığa kavuşturulması gerekliliği yönünde bir görüşü 
bulunmaktadır.  8 

Son olarak 1 Kasım 2007 tarihinde EPDK’ya yaklaşık 78 bin MW gücünde 
rüzgar enerjisi lisans başvurusu yapılmıştır. Bu değer Türkiye elektrik kurulu 
gücünün yaklaşık iki katıdır. Ancak aynı yere başvuru, teknik kısıtlar, şebekeye 
bağlantı sorunları gibi nedenlerle bu kapasitenin ne kadarının uygun 
bulunacağı, yatırım haline dönüşebileceği belirsizdir.   

                                                 
7 TMMOB Enerji Raporu 2006  
8 Türkiye Çevre Vakfı,  “Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları” Proje sonuçları, 8-9 Kasım 2006 
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Güneş Enerjisi  

36. ve 42. derece Kuzey enlemleri arasında yer alan Türkiye, coğrafî konumu 
sebebiyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından bir çok ülkeye göre 
şanslı durumdadır. Yapılan çalışmalara göre, Türkiye’nin en fazla güneş alan 
bölgesi Güneydoğu Anadolu olup, bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerinden yararlanarak EİE tarafından 
yapılan çalışmaya göre, Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresinin 
2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 
KWh/m²-yıl  (günlük toplam 3,6 KWh/m²) olduğu tesbit edilmiştir. Bu verilere 
göre, Türkiye’nin bir yıl içinde ortalama 87 milyon tep termal potansiyele sahip 
olduğu düşünülmektedir. 9 

Türkiye’de güneş enerjisi en fazla sıcak su elde etme amacı ile kullanılmakta olup,  
bu amaç için kurulu olan güneş  kollektörü  miktarı, 2001 Yılı verilerine göre, 7,5 
milyon m2 civarındadır. Çoğu Akdeniz ve Ege bölgelerinde kurulmuş olan bu 
sistemleri üreten sektörde halen 100’den fazla üretici firma mevcuttur.  

 

Jeotermal enerji 

Türkiye, dünyada jeotermal ısı kullanımı ve kaplıca uygulamaları açısından Çin, 
Japonya, ABD, İzlanda’dan sonra beşinci sırada gelmektedir. Türkiye’de halen 
170 jeotermal saha ve alt sıcaklık sınırı 20º C olan toplam 1000 sıcak ve 
mineralli su kaynağı bulunmaktadır. Bilinen jeotermal alanların % 95’inin ısıtma 
ve kaplıca kullanımına, kalanının ise elektrik üretimine uygun olduğu kabul 
edilmektedir.  MTA verilerine göre ülkemizin ispatlanmış termal kapasitesi 3348 
MWth, muhtemel jeotermal potansiyeli ise, 150.000 dönüm sera ısıtmasına 
veya yaklaşık 5 milyon konut eşdeğerine karşılık gelen  31.500 MWth ‘dir. Bu 
rakam ülkemizdeki konutların % 30’unu teşkil etmektedir. 

Toplam doğrudan kullanım 1229 MWt olarak belirlenmiş olmaktadır. 827 MWt 
olan jeotermal ısıtma kapasitesinin 635 MWT’lık kısmını şehir, konut, bina ve 
termal tesis ısıtması, 192 MWt’lık kısmını da sera ısıtması meydana 
getirmektedir. Ayrıca, 402 MWt’lık kapasite kaplıca amaçlı kullanılmaktadır. 

Elektrik üretim hedeflerine göre 2005’te Denizli-Kızıldere’de 20 MWe olan 
kurulu gücün 9. Kalkınma Planı dönemi sonunda (2013) Germencik, Salavatlı, 
Tuzla ve diğer sahalardaki üretimle birlikte toplam 550 MWe’e ulaşması 
beklenmektedir.  Isı üretim hedeflerine göre 2005 Yılı’nda 1229 MWt olan kurulu 
gücün de, 2013 Yılı’nda 8000 MWt’e ulaşması beklenmektedir.  

Türkiye’nin 2013 Yılı jeotermal elektrik üretim hedefi, 550 MWe (4 Milyar KWh/Yıl) 
olup, ülkenin toplam jeotermal elektrik potansiyeli ise 2000 MWe* (16 milyar 
KWh/yıl, teşvik destekli hal)’dir. 

                                                 
9 9.Kalkınma Planı Enerji ÖİK Raporu 
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Biyokütle enerjisi 

Biyokütle kaynaklarımız, yukarıda da belirtildiği gibi birincil enerji kaynakları 
üretiminde kömürden sonra gelen ikinci kaynaktır. Odun, hayvan ve bitki 
artıklarından oluşan  bu grup konvansiyonel biyokütle olarak sınıflandırılabilir. 
Son yıllarda ise, gerek petrolü ikame gerekse çevre sorunları nedeniyle, modern 
biyokütle enerjisi önemli bir potansiyeli olan bir yenilenebilir enerji kaynağı 
olarak gündeme gelmiştir. Biyokütleye dayalı yakıt türleri arasında şunlar yer 
almaktadır. 

-Şeker pancarı, şeker kamışı, buğday, mısır gibi şekerli-nişastalı bitkilerden elde 
edilen ve benzin türevi olan biyoetanol 

-Kanola, ayçiçeği, soya gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen ve motorin 
türevi olan biyodizel, 

-Hayvan gübresi gibi organik içeriği yüksek maddelerden elde edilen biyogaz, 
şehir atıklarından elde edilen çöp gazı(metan) veya çeşitli biyokütle 
kaynaklarının gazlaştırılması  

-Çeşitli orman ve tarım ürünleri artıklarının, gıda endüstrisi artıklarının  biyokütle 
kaynağı olarak kullanılması söz konusudur.  

Bu kaynaklar, önce gıda ve yem güvenliği dikkate alınmak kaydıyla, fosil 
yakıtların ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının yanısıra tamamlayıcı 
kaynaklar olarak ele alınmalıdır.   

Diğer yandan yenilenebilir enerji kaynakları açısından en önemli eleştirileri alan 
kaynak da biyoyakıtlardır. ABD ve AB’nin biyoenerjiye yönelik teşvik politikaları, 
Cargill, Monsanto vb şirketlerin tohumculuk ve tarımsal hammadde konusunda 
çok karlı iş alanları oluşturmaları da eklenince, biyoyakıtlar, yağmur 
ormanlarının yok edilmesi, diğer yandan gıda ve yem ihtiyacının riske girmesi 
ve gıda maddelerinin fiyatlarının artmasından sorumlu tutulmaktadır.  

Konuyla ilgili gerek araştırmalar gerekse tartışmalar sürmekte, sera gazı 
azaltımına ilişkin olarak da birbiriyle çelişkili rakamlar verilmektedir. Hatta tam 
tersine arazi kullanımının biyokütle elde edilmesi amacıyla değiştirilerek yutak 
alanlarının yok edilmesi sonucunda sera gazı emisyonlarını arttırıcı yönde 
etkileyeceği yönünde eleştiriler vardır. Avrupa’da son dönemde yapılan 
araştırmalar bu açıdan önemlidir. Örneğin bu araştırmalardan İngiltere’de Royal 
Society tarafından Ocak 2008’de yayınlanan çalışmada, biyokütlenin 
sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesine yönelik bir çerçeve ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Biyokütleye dayalı enerji kaynakları, iklim değişikliği ve sera gazı 
azaltımı konusundan öte, petrolün ikamesi husunda da üzerinde durulan bir 
kaynaktır.  

Birincil nesil biyokütlenin, gıda ve yem ihtiyacı ile ekolojik dengenin korunması 
gözönünde tutularak üretilmesi, tarım ve orman artıklarından, lignoselülozik 
hammadeden üretilen ikincil nesil biyoyakıtlar konusundaki araştırma 
çalışmalarına devam edilmesi dikkate değer görülmektedir.   
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Türkiye’nin enerji, tarım, çevre, sanayi ve ulaştırma politikaları bütünlüğü içinde, 
tüm bu hususları dikkate alan, kırsal kalkınma programlarıyla da bütünleştirilmiş 
bir şekilde biyoyakıtlar konusunda bir strateji oluşturması gerekmektedir.  

 

Hidrojen 

Hidrojenin üretiminde fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer 
enerji kullanılabilmektedir. Bu nedenle hidrojen ancak yenilenebilir enerji 
akynaklarından elde edildiği takdirde yenilenebilir bir enerji kaynağı sayılabilir.   

Hidrojenin özellikle petrolü ikame edecek bir yakıt olarak ele alınması ile birlikte, 
ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde üretimi, taşınması, kullanımı vb konular 
öne çıkmıştır.  

Türkiye’de 2004 yılında Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Teşkilâtı 
(UNIDO) desteği ile Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi 
kurulmuştur.  Ayrıca başta TÜBİTAK olmak üzere, çeşitli üniversitelerde 
yürütülen hidrojen enerjisi projeleri bir yandan devam ederken bir yandan da bu 
merkez tarafından geliştirilen plan, program ve projelere söz konusudur.   

 

Bazı ülkelerde pratik uygulamalara geçilmiş olmasına ve yakın gelecek enerji 
politikalarına  alınmış olmasına rağmen, hidrojen enerjisi halen araştırma ve 
geliştirme aşaması geçirmekte olan bir kaynaktır.   

Depolanması teorik olarak çeşitli form ve biçimlerde mümkün olmakla birlikte 
kolay değildir ve bu işlemin maliyeti yüksektir. Hidrojenin üretimi ve bunu 
kullanan araçların maliyetleri konvansiyonel sistemlere göre yüksektir. 
Araştırmalar için önemli ölçüde teşvik gerekmektedir. Bazı uygulamalar 
görülmekle birlikte henüz petrolü ikame edecek bir altyapı ve ağa sahip 
olmaktan uzaktır.  

Bu arada  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılan başvurular ve lisans 
işlemlerinin durumuna göre hidrolik hariç, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
durumu aşağıda Tablo-11’de verilmektedir. 
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Hidrolik hariç Yenilenebilir Kaynakların Lisans Durumu ((29.02.2008)  

         

Başvuru 
İnceleme & 
Değerlendirme 

Uygun Bulma Lisans Verilen 

  Adet MW Adet MW Adet MW Adet MW 

Rüzgar 3 39,60 56 3.181,15 35 1.328,18 58 2.126,05 

Jeotermal             6 91,80 

Biyogaz 1 5,65     1 4,10 12 40,80 

Biyokütle     1 4,00     1 10,00 

TOPLAM 4 45,25 57 3.185,15 36 1.332,28 77 2.268,65 

 

Tablo 11  Hidrolik dışı Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Lisans İşlemleri  

 

EPDK’ya yapılan lisans başvurularında özellikle küçük hidrolik ve rüzgar santralı 
başvuruları ağırlık taşımakta, jeotermal, biyokütle, biyogaz konusunda fazla bir 
gelişme görülmemektedir. Bu arada 1 Kasım 2007 tarihinde EPDK’ya toplam 78 
154,4 MW gücünde rüzgar santralı için üretim lisansı başvurusunda 
bulunulmuştur. Türkiye’nin 2006 yılındaki kurulu gücünün yaklaşık 40 bin MW 
olduğu düşünülürse  bu kapasitenin büyüklüğü anlaşılabilir. Ancak gerek 
başvurulardaki yer seçiminin durumu, gerekse varolan elektrik sisteminin 
güvenilirliği, şebeke bağlantı sorunları açısından, bu başvuruların ancak küçük 
bir bölümünün proje haline dönüşebileceği ve gerçekleşebileceği tahmin 
edilebilir. 

Diğer yandan Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin yaptığı üretim kapasite 
projeksiyonlarına göre, 2016 yılında kurulu gücün % 61.5’inin termik, % 
35.7’sinin hidrolik ve % 2.8’inin rüzgar ve diğer yenilenebilir kaynaklardan 
oluşacağı öngörülmektedir. (Yüksek talep senaryosuna göre Çözüm I)  Düşük 
talep senaryosuna göre oluşturulan Çözüm II’ye göre ise, bu oranlar sırasıyla % 
61.1, % 35.6 ve % 3.3 olacaktır. Yapılan projeksiyonlarda elektrik üretiminde 
Türkiye’nin kurulu gücünün bileşiminde zaten önemli bir ağırlığı olan hidrolik 
hariç, diğer yenilenebilir kaynakların payında fazla bir gelişme öngörülmediği 
anlaşılmaktadır.  

Bilindiği üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarının birim maliyetleri hidrolik ve 
giderek daha ekonomik olan rüzgar hariç, henüz diğer konvansiyonel 
kaynaklara göre daha yüksektir.  18.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanun ile,  yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektriği EPDK'nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elektrik 
toptan satış fiyatı üzerinden, ancak 5.0 Euro cent /kWh’ten aşağı olmamak 
kaydıyla, “Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin her biri, bir önceki takvim 
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yılında sattıkları elektrik enerjisi miktarının ülkede sattıkları toplam elektrik 
enerjisi miktarına oranı kadar, YEK Belgeli elektrik enerjisinden satın alırlar 
koşulu” getirilmiştir. Bu rakamlar hidrolik ve rüzgar enerjisine dayalı sistemler 
için uygun olmakla birlikte, biyokütle, güneş gibi kaynaklar açısından teşvik edici 
görünmemektedir. Ayrıca bu kaynaklara teşvik verilirken herhangi bir teknolojik 
kriter getirilmemiştir.  

Diğer yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji sistemlerinin artan 
maliyetlerini karşılayabilmenin önemli bir yolu,  bu alanlardaki teknoloji 
kapasitesinin geliştirilmesi, bu alanlarda ülkemizde yerli teknoloji ve ekipman 
üretiminin desteklenmesi ve katma değerin yurt içinde kalmasının 
sağlanmasından geçmektedir.  

Bu arada Kyoto Protokolünün esneklik mekanizmaları içinde yer alan ve 
gelişmişlerin, sera gazı emisyonlarını azaltmaktan çok  üretimi kısmamak için 
buldukları yöntemlerden biri olarak önemli eleştiriler alan karbon ticareti, temiz 
kalkınma ve ortak uygulama mekanizmalarının yanı sıra tescil edilmiş gönüllü 
karbon azaltım  ticareti de gelişmektedir. Kyoto’ya taraf olmayan Türkiye’de de 
bu anlaşmalara giren  hidrolik, rüzgar, çöp gazına dayalı tesisler olduğu 
görülmektedir. 10 

TÜRKİYE’DE ENERJİ TASARRUF POTANSİYELİ  

 

Türkiye enerji sektöründe önemli ölçüde ithalata bağımlı olmakla birlikte, diğer 
yandan enerji yoğunluğu yüksek bir ülkedir. Enerji yoğunluğu, GSYİH başına 
birincil enerji kaynaklarının tüketimini  göstermektedir. Bu gösterge, enerji 
verimliliğini oluşturan bileşenlerin durumu hakkında ayrı ayrı fikir vermemekle 
birlikte,  dünyada enerji verimliliğinin takip ve karşılaştırılmasında yaygın olarak 
kullanılmaktadır.  

Aşağıda Tablo-12’den görüleceği üzere, enerji kaynakları açısından dışa 
bağımlı olan Japonya’da bir birim GSYİH artışı için  0.09 tep enerji gerekirken 
Türkiye bunu ancak  0.38 tep düzeyinde enerji tüketerek yapabilmekte, bir diğer 
deyişle daha fazla enerji harcamaktadır. Kişi başına tüketilen enerji miktarının 
yanısıra,  üretmek için ne kadar enerji tüketildiğine dair göstergeler de ülkenin 
gelişmişliği ile yakından ilgili olup, söz konusu değerin düşük olması enerjinin 
daha verimli kullanıldığını, ülkedeki sanayi yapısının, enerji yoğun olmak yerine,  
ileri teknolojiye dayalı olduğunu göstermektedir.  

 

 

 

                                                 
10 “AB Biyoelektrik Üretimi Mevzuatı ve Karbon Ticareti”, Dr. B.Kuban, H. Sayar, Biyoyakıtlar ve 
Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu, TMMOB KMO-ZMO, 12-13 Aralık 2007  
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ÜLKE  

 

TÜKETİM 

(Mtep) 

ENERJİ 
YOĞUNLUĞU 

(tep/GSYİH) 

Kişi 
Başına 
Enerji 
Tüketimi 
(tep)  

Japonya    520.7    0.09  4.09 

OECD  8 970     0.19                    4.68 

Yunanistan       28.7     0.20  2.62 

ABD  2 281.5    0.25  7.98 

Dünya  10 029    0.29  1.64 

Türkiye       83.8    0.38  1.06 

 

Tablo- 12    Enerji Yoğunluğu Açısından Türkiye ve diğer ülkelerle 
Karşılaştırılması , EİEİ  

Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nin yaptığı çalışmalara göre ülkemizde önemli bir 
enerji tasarruf potansiyeli olduğu da saptanmaktadır.  

Sektörler bazında Enerji tasarruf Potansiyeli:   

               % 

� Sanayi               ≥ 20  

� Bina ve Hizmet   ≥ 30  

� Ulaşım               ≥ 20 

olarak belirlenmiştir 

 

Bazı Sanayi  Sektörlerinde Enerji Tasarruf Potansiyeli ve gerçekleşme 
oranları 

                 

          Belirlenen %          Gerçekleşen% 

� Demir Çelik              10.41   0.87 

� Seramik          7.22   2.39 

� Gıda                     8.60   0.25 

� Tekstil                     8.36   7.79 

� Genel Ortalama      10.28   0.96 

� Önerilen yatırımların gerçekleştirilmesi                      13.65 
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Binalarımızın “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı”na ve “Binalarda 
Isı Yalıtımı        Yönetmeliği”ne uygun olarak yalıtılması ile, yapılan 
hesaplamalar sonucunda elde edilen rakamlar, binalarda %30–50 oranında 
enerji tasarrufu potansiyelinin olduğunu ortaya koymaktadır. 

Binalarla ilgili yalıtım mevzuatı revize edilerek Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından Mayıs 2000 tarihinde 
hazırlanan yönetmelikle birlikte TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları 
Standardı’na göre Türkiye dört farklı ısı bölgesine ayrılmış olup, enerji 
gereksiniminin 50-150 kwh/m2 olması öngörülmektedir.11 

Ülkemizde enerji yoğunluğu konusunda bazı çalışmalar yapılmış olmakla 
birlikte, enerji yoğunluğunun düşmesi yönünde bir eğilim oluşturulamamasının 
nedenleri vardır.  Öncelikle ülkemizde bulunan sanayi dalları itibariyle, başta 
demir-çelik ve çimento sanayi olmak üzere enerji yoğun bir sanayileşme vardır.  
Yukarıda verilen rakamlar enerji verimliliğinin iyileştirilmesi konusunda önemli 
bir potansiyel olduğunu, buna karşılık atılan adımların yeterli olmadığını ortaya 
koymaktadır. 

Binalar için TS 825 Standardı ve Isı Yalıtım Yönetmeliği olmakla birlikte, yeterli 
denetim olmaması, kaçak yapılaşma, son yıllarda kombi türü bireysel ısınma 
sistemlerinin yaygınlaşması, buna karşılık binanın türüne ve kapasitesine dikkat 
etmeden merkezi ısınma sisteminin sağlayacağı verimlilik artışlarının dikkate 
alınmaması gibi nedenlerle enerji kayıpları devam etmektedir. 

Elektrikli ev aletlerinde de önemli enerji tasarruflarına ulaşmak mümkündür. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ile enerji 
verimliliği konusunda etketlenme sağlanmıştır. Ancak bu durum  ülkedeki gelir 
dağılımı, gelir seviyesi vb konularla da çok yakından ilgilidir.  

Ulaştırma sektörü dünyada da sera gazı emisyonları konusunda payı hızla artan 
bir sektördür. Bu anlamda ulaştırma sektöründeki verimlilik artışı ve gaz 
emisyonları konusunun önemle ele alınması gereklidir. Taşıt tasarımında 
yapılacak iyileştirmeler, alternatif yakıtlardan yararlanma gibi konuların yanı sıra 
şehir planlaması, toplu taşımacılık, yolcu taşımacılığı ve yük taşımacılığının da 
daha verimli olan taşıma yöntemlerine(yolcu için demiryolu, yük için denizyolları 
en verimli taşıma yöntemleridir.)  yönlendirilmesi vb  konuların da büyük önemi 
vardır.   

Bu arada ülkemizde Enerji Verimliliği Kanunu 18.04.2007 tarihinde kabul 
edilmiştir. Halen Yasa’ya dayalı ikincil mevzuatın hazırlıkları sürmektedir. Ancak 
diğer tüm yasal düzenlemeler gibi,  piyasa bazlı uygulama araçları 
kullanıldığından, alınacak sonuçların yakından izlenmesi gerekmektedir.   

Yukarıda da belirtildiği gibi, ülkemizde enerji sektöründe sera gazı salımlarını 
azaltmanın en maliyet etkin yöntemi olarak talep tarafı verimliliğinin arttırılması 
bulunmuştur. Dünyada gerek enerjide arz güvenliğini arttırmak gerekse sera 

                                                 
11 Sanayi, Bina, Atık yönetimi ve Hizmet Sektörlerinde Sera Gazı Azaltımı Çalışma Grubu Raporu, Elektrik İşleri 

Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, 2005 
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gazı emisyonlarını azaltmak için en başta gelen politikalardan biri enerji 
verimliliğini iyileştirmektir. Birincil enerji kaynaklarının % 73’ünü ithal eden 
ülkemizde de, enerjinin verimli ve etkin kullanımı sadece sera gazı salımlarını 
azaltmak açısından değil, aynı zamanda arz güvenliğini arttırmak ve ithalat 
bağımlılığını kontrol edebilmek açısından da son derece önemlidir.  Şimdi esas 
üzerinde durulması  gereken husus, Türkiye’nin mevcut düzenlemelerle ve 
kurumsal yapı ile bunu başarıp başaramayacağıdır.  Takvime bağlanmış 
hedefleri ve ilgili kurumların/tarafların  yerine getirmesi beklenen görevleri içeren 
planların  oluşturulması ve izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca öncelikli olarak 
Türkiye’nin enerji verimliliğinin sektörel bazda ölçülebilir ve alınan önlemler 
paralelinde izlenebilir bir hale getirilmesi için sektörel bazda veri tabanının 
oluşturulması son derece önemlidir.  

  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Bilindiği üzere, enerjiden kaynaklı sera gazları nedeniyle enerji sektörü ağırlıklı 
olarak iklim değişikliğinin nedenler arasında yer almış, enerji ve iklim değişikliği 
ilişkisi enerji alanından kaynaklanan sera gazlarının azaltımı hususunda 
yoğunlaşmıştır. Diğer yandan tersine bir ilişki, daha açık bir deyişle iklim 
değişikliğinin sonuçlarından enerji alanının da etkilenmesi söz konusudur. Bu 
konuda henüz yeterli düzeyde çalışma olmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin, 
ABD’de Kasım 2007 ‘de yayınlanan bir çalışmada iklim değişikliğinin 
sonuçlarının muhtemel etkileri konusunda, bölgesel özellikler de dikkate 
alınarak bazı sonuçlara ulaşıldığının, ancak bu konulardaki çalışmaların yeterli 
olmadığının da belirtildiği görülmektedir. Bu çalışmaya göre iklim değişikliğinin 
enerji üzerindeki muhtemel sonuçları şunlar olacaktır: 

-Sıcaklıkların yükselmesi sonucunda konut, ticari ve endüstriyel ısınma/ısıtma 
ihtiyacının azalacağı, buna karşılık klima kullanımı ve elektrik enerjisi ihtiyacının 
artacağı,  

-Tarım sektöründe, yerleşimlerde kullanılan su ihtiyacının  artacağı,  dolayısıyla 
pompalama için harcanan enerjinin artacağı, 

-Elektrik puant ihtiyacının yükseleceği, 

-Enerji üretiminde fosil kaynaklara ve nükleere dayalı elektrik üretiminde 
soğutma (suyu) ihtiyacının artacağı, genel verimin düşeceği,  

-Endüstriyel soğutma ihtiyacının artacağı vb  sonuçlar çıkarılmış, ancak bu 
konularda yeterli araştırma olmadığı da vurgulanmıştır.  

İklim değişikliğinin enerji arzı üzerindeki olası etkileri aşağıda sıralanmıştır.12 
Projeksiyon çalışmalarında, yatırımların planlama ve projelendirme aşamasında 
bu muhtemel etkiler dikkate alınmalıdır. 
                                                 
12 Effects of Climate Change on  Energy Production and Use in the Unites States, US Climate Change Science 
Program Synthesis and assessment Product 4.5, October 2007  
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Enerji kaynakları  İklim Değişikliğinin Muhtemel 
Etkileri 

Kömür  Soğutma suyu miktarı ve kalitesi, 
soğutma verimi 

Doğal gaz  Soğutma suyu miktarı ve kalitesi, 
soğutma verimi, denizdeki üretimlerde 
kesintiler  

Petrol  Soğutma suyu miktarı ve kalitesi, 
soğutma verimi, denizdeki üretimlerde 
ve nakliyede kesintiler  

Nükleer  Soğutma suyu miktarı ve kalitesi, 
soğutma verimi 

Hidrolik  Su yetersizliği, kalitesi, ekstrem hava 
koşullarında işletme problemleri( 
sel/kuraklık)  

Biyokütle/ Orman ürünleri Kısa vadede kerestelik ağaçların 
azalması, uzun vadede hem kerestelik 
ağaçların azalması, hem de sıcaklık, 
yağış, nem, ekstrem hava koşulları ve 
CO2 seviyesine bağlı olarak büyüme 
hızlarındaki değişim  

                 /Tarımsal biyokütle  Sıcaklık, yağış, nem, ekstrem hava 
koşulları ve CO2 seviyesine bağlı 
olarak bitki artıklarındaki ve enerji 
bitkilerinin büyüme hızlarındaki 
değişim  

Rüzgar Rüzgar şiddeti ve süresindeki 
değişiklikler, ekstrem hava 
koşullarında oluşabilecek zararlar 

Güneş Bulutlanma değişiklikleri, ekstrem hava 
koşullarında oluşabilecek zararlar 

Jeotermal Hava soğutmali jeotermalde soğutma 
verimi değişimi  

 

 Tablo 13 İklim Değişikliğinin enerji kaynakları üzerindeki muhtemel etkileri  
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve GELECEK  

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli II. Çalışma Grubunun Raporuna göre , 
varolan durum devam ederse 2020 yılına kadar Güney, Güneydoğu Asya başta 
olmak üzere Asya’da 50 milyon insan,  2050 yılına kadar ek 132 milyon insan 
açlıkla , suların yükselmesi sonucunda kıyı bölgeleri  ile buralardaki ekilebilir 
alanlar  ve ada ülkeleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.  

Ülkemiz de iklim değişikliğinden etkilenecek olan (Hazar Denizi’nden Afrika’ya 
kadar  uzanan) Akdeniz kuşağı içinde görülmektedir. Şu ana kadarki bulgular 
iklim değişikliğinin ciddiye alınması gereken bir olgu olduğunu göstermektedir. 
Ülkemiz özelinde konuyu irdelemek üzere yapılan çalışmalar henüz yeterli 
düzeyde değildir. Örneğin Çukurova’da tarımsal faaliyetlerin nasıl 
etkileneceğine ilişkin olarak Japonlar ile birlikte yapılan bir projede, tahıl 
üretiminin daha yüksek rakımlara kayacağı yönünde bir sonuç  çıkmıştır. Bu 
anlamda iklim değişikliğinin sosyal sonuçları son derece önemli  olacaktır. 13 

İklim değişikliğinin neden olacağı sonuçlardan ve etkilerinden,  gerek ulusal 
gerekse uluslar arası ölçekte ekonomik ve sosyal olanakları en kısıtlı olan 
yoksul kesimlerin en büyük zararı göreceği açıktır.  

Dünyada sera gazı salımlarının yaklaşık % 25’inden sorumlu olan ABD sera 
gazlarını azaltma konusunda bir taahhüde girmemiştir ve sera gazı salımları 
artmaya devam etmektedir. İşçi Partisi’nin hükümete gelmesiyle Avustralya 
Kyoto Protokolüne taraf olma talebini iletmiştir. Bu arada son yıllarda Çin ve 
Hindistan’ın sera gazı salımlarında büyük artışlar gerçekleşmiştir. Ancak kişi 
başına düşen karbondioksit emisyonlarına bakıldığında, bu miktar ortalama 
olarak bir Çin yurttaşı için bir ABD’linin % 16’sı, bir Hindistan yurttaşı için ise 
sadece % 6 ‘sı kadardır.  

İklim değişikliğinin temelinde, varolan ekonomik sistemin sınırsız büyüme 
mantığı bulunmaktadır. Roma Kulübü  tarafından 1972 yılında ele alınan  
“Büyümenin Sınırları” adlı Rapor’a göre,  “Dünya nüfusu, sanayileşme, kirlilik, 
gıda üretimi, ve kaynak tükenmesindeki  varolan  artış eğilimleri değişmeden 
devam ederse,  bu gezegen üzerinde yaklaşık yüzyıllık bir süre içinde 
büyümenin sınırlarına ulaşılacaktır.  Çok muhtemel olarak bu durum, gerek 
nüfus gerekse sanayi kapasitesinde ani ve kontrol edilemeyen bir çöküş ile 
sonuçlanacaktır. Bu büyüme trendlerini, gelecekte de sürdürülebilir olan bir 
ekolojik ve ekonomik kararlılık oluşturarak değiştirmek mümkündür.” 

Bunlar bir bakıma kapitalist büyümenin sınırlarının olabileceğinin sistem 
tarafından farkedildiği ve dillendirilmeye başlandığı yıllardır. 1972 yılında  
Stockholm’de yapılan  BM İnsan Çevresi Konferansı gibi, dünyada çevre 
sorunları artık uluslararası  düzeyde ele alınmaya başlamıştır.  

                                                 
13 Prof.Dr. Rıza Kanber, “İklim Değişikliği ve Tarım” konulu sunum, “İklim Değişikliği ve Türkiye Paneli” , 
TMMOB    Kimya Mühendisleri Odası, 16 Haziran 2007  
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Sistemin getirdiği çözüm önerileri, doğası gereği, insanlığın çıkarları 
doğrultusunda değil, hakim sermaye gruplarının çıkarları ve kar 
maksimizasyonu eğilimleri doğrultusunda şekillenmektedir.   

Günümüzde petrol şirketlerinin iklim değişikliğine ilişkin bulgular konusunda 
“şüphe” yaratmaya yönelik çabalar içinde oldukları bilinmektedir. Örneğin bazı 
kaynaklara göre, ExxonMobil, daha önce sigara üreticilerinin kullandığı 
taktiklere benzer şekilde,  16 milyon dolar harcayarak kamuoyunda iklim 
değişikliğine ilişkin kuşku yaratmak üzere kampanya yapmaktadır. 14 

Diğer yandan ulusötesi şirketler “iklim değişikliği” olgusunu kazanca 
dönüştürmektedir. Bugün dünyadaki büyük petrol şirketleri varolan petrol  
kaynaklarını  ve ticaretini kontrol ettikleri  gibi kendi alanlarında geleceğe 
yönelik yeni teknolojik gelişmeleri  de boş bırakmamaktadırlar. Örneğin, 
geleceğin dünyasında potansiyel vadeden enerji türlerinin ya da teknolojik 
gelişmelerin,  ulusötesi şirketlerin faaliyetlerinden bağımsız olacağını düşünmek 
doğru değildir. Örneğin, Cargill, Monsanto gibi şirketler, biyoyakıtlar alanında 
önemli kazançlar beklemektedir.  

İklim değişikliğinin kapitalist büyümeyi engelleyebilecek bir faktör olarak 
kavranmasından sonra, Kyoto protokolünde yer alan karbon ticareti, temiz 
kalkınma mekanizmaları  gibi yöntemlerle gelişmiş ülkelerin ve sermaye 
gruplarının çıkarlarını koruyacak piyasa bazlı esneklik mekanizmaları 
geliştirilmiştir. 

Günümüzde 2012 yılında tamamlanacak olan Kyoto Protokolü sonrası sürecin 
nasıl biçimleneceği konusunda hazırlıklar sürmektedir. 2007 yılının Aralık 
ayında Bali’de yapılan Taraflar Konferansı’nda bu konular ele alınmıştır. 
Şimdilik Kyoto sonrasının 2009 yılının sonuna kadar şekillenmesi 
beklenmektedir.  Bu beklentilerin biri de ABD’de yeni başkanlık seçimlerinde 
Bush yönetiminin  gitmesidir. Yetkililerden, Türkiye’nin Kyoto konusunda “karar” 
aşamasında olduğu yönünde beyanlar da çıkmaya başlamıştır. Uluslararası 
ilişkiler ve AB nedeniyle  Türkiye “kendi özel konumunu kabul ettirerek” Kyoto’ya 
taraf olsa da, ülke içinde  bu süreç ile ilgili gerekli ön hazırlıkları, etki analizlerini  
ve araştırmaları yaptığı, iklim değişikliği faktörünü sektörel politikalarına entegre 
ettiğini söyleyebilmek mümkün değildir.   

 

SONUÇLAR 

♦İklim değişikliği nedenleri, etkileri ve alınacak önlemler itibariyle uluslararası 
ölçekte ele alınması gerken, siyasi, ekonomik, sosyal ve teknik-teknolojik yönleri 
olan kapsamlı bir konu olarak görünmektedir. Mühendisler veya teknik 
elemanlar olarak konunun sadece teknolojik boyuta indirgenerek ele alınması 
tuzağına düşülmemelidir.  Dünyada sera gazı emisyonlarının hemen hemen 
dörtte birinden sorumlu olan ABD, herhangi bir uluslararası taahhüde girmekten 

                                                 
14 Kaynak: Union of Concerned Scientists January 3, 2007 Smoke, Mirrors & Hot Air: How ExxonMobil Uses 
Big Tobacco's Tactics to "Manufacture Uncertainty" on Climate Change  
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kaçınmakta, sistemin sürekli ve sınırsız büyüme dürtüsünü gözden kaçırmak 
amacıyla, konuyla ilgili teknolojik gelişmeleri öne çıkarmakta, Çin ve Hindistan 
gibi yüksek nüfusa  ve aynı zamanda yüksek büyüme hızına sahip ülkeleri de 
bu sorumluluğa ortak etmeye çalışmaktadır. İklim değişikliği konusu, siyasi  
boyutları gözardı edilmeden, ancak teknolojik önlemler de dikkate alınarak 
ele alınmak durumundadır. Ancak burada da teknoloji üreten ülkeler ile 
teknoloji açısından dışa bağımlı olan ülkeler arasındaki çelişkiler ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim son olarak 3-14 Aralık 2007’de Bali/Endonezya’da yapılan 
Taraflar Konferansı’nda adaptasyon ve gelişmekte olan ülkelere teknoloji 
transferi ile iklim-uyumlu yeni teknolojilerin geliştirilmesinde işbirliği konuları öne 
çıkmıştır. Mevcut durumun devamı halinde, bu alanda geliştirilecek olan 
teknolojilerin de, teknolojiyi üreten gelişmiş ülkelerin egemenliğini ve 
azgelişmişlerin bağımlılığını pekiştireceği unutulmamalıdır. 

♦Türkiye henüz Kyoto Protokolüne taraf olmadığı için herhangi bir sera gazı 
azaltım yükümlülüğü ile şimdilik karşı karşıya değildir. Ancak gerek emisyon 
artış hızları gerekse uluslararası düzeydeki ve  AB ile olan ilişkileri nedeniyle 
azaltım yükümlülüklerinin dışında kalamayacağının işaretleri görülmektedir.  
Kaldı ki, ülkemizde siyasal iktidarların veya hakim çevrelerin  Kyoto’ya karşı 
çıkış gerekçelerini, yoksul ve kalkınma ihtiyacı olan ülkelerin yanında, gelişmiş 
ülkelere ve varolan ekonomik büyüme modellerine karşı çıkan, siyasal bir tavır 
olarak anlamak  mümkün değildir. Resmi karşı çıkış, daha çok egemen 
kesimlerin, “Kalkınma ihtiyacımız var!” gerekçesinin arkasında, varolan yönetim-
üretim-tüketim süreçlerini  sorgulamaktan ve değiştirmekten kaçınmalarıdır.  
Konu “AB’ye katılım”  noktasına gelince egemenlerin de farklı tercih içinde 
olacağı unutulmamalıdır. İşte o durumda Türkiye’nin, kendi koşullarını nasıl 
ortaya koyabileceği, iklim değişikliği unsurunu sektörel politikaları ile nasıl 
bütünleştireceği, alınacak önlemlerin nasıl yaşama geçirileceği ve takibinin 
yapılacağı, bunun ekonomik boyutları dahil maliyetlerinin hesaplanması, hatta 
müzakere gruplarına kadar işin yönetimi konusunda bir programı olduğu çok 
şüphelidir.  

♦  Türkiye verili durumda enerji ihtiyacı hızla artan bir ülke durumundadır. Her 
ne kadar neoliberal  ekonomik politikalar sonucunda  küresel ölçekte belirsizlik 
ve makro ekonomik istikrarsızlık riski artmış olmakla birlikte, yüksek büyüme 
hızı beklentileri nedeniyle hızla artan enerji ihtiyacı ve dolayısıyla yüksek sera 
gazı artışları söz konusudur. Kaldı ki, Türkiye’nin İklim Değişikliği Birinci Ulusal 
Bildirimi’nde 2005 yılı için yaptığı sera gazı emisyon tahminleri bile aşılmış 
durumdadır. Türkiye Ek-1 ülkeleri arasında sera gazı artışı en yüksek ülke 
durumundadır. TÜİK verilerine göre sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 77’si 
yakıtların kullanımından kaynaklanmaktadır.  

♦ Ülkemizde enerji alanında verimliliği iyileştirmek ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından daha etkin katkılar sağlamak, gerek sera gazlarını salımını 
azaltmak gerekse enerji alanında ithalat bağımlılığımızı kontrol edilebilir 
seviyelere çekmek açısından önemlidir. Türkiye’de enerji verimliliğinin 
iyileştirilmesi  konusunda önemli bir potansiyel vardır. Enerji Verimliliği 
konusunda yasal düzenleme yapılmış olmakla birlikte yönetmelikler henüz 
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hazırlanma aşamasındadır. Hakim politika tercihleri doğrultusunda piyasa bazlı 
düzenlemeler yapılmaktadır. Bu konuda ayrıntılandırılmış programların 
yapılarak uygulamaya geçirilmesi, kurumsal kapasitenin yeterli olması ve  yeterli 
sonuç alınıp alınmadığının takip edilmesi önemlidir. 

♦Ülkemiz genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik plan ve program 
yapılabilmesinin ön koşulu, bu kaynaklara yönelik sağlıklı potansiyel belirleme 
çalışmalarının yapılmasıdır. Zaman içinde enerji kaynaklarının fiyatlarına, 
teknolojik gelişmelere ve diğer değişkenlere bağlı olarak  söz konusu potansiyel  
gözden geçirilmeli ve izlenmelidir. Bunun için ilgili ve görevli kamu 
kuruluşlarımızın belirlenmesi, gerekli altyapıya sahip ve işbirliği içinde olması 
gereklidir. 

♦ Enerji sektörü sera gazı emisyonlarının salımından birinci derecede sorumlu 
bir sektör olarak görülmekte ve bu nedenle enerji-iklim değişikliği ilişkisi ağırlıklı 
olarak “enerjiden kaynaklı sera gazı salımlarının azaltılması” çerçevesinde ele 
alınmaktadır. Diğer yandan enerji  temin süreçleri de iklim değişikliğinden 
etkilenecektir.  Türkiye elektrik enerjisi ihtiyacının önemli bir bölümünü hidrolik 
kaynaklardan elde etmektedir. Ancak iklim değişikliği, kuraklık gibi süreçlerin 
sonucunda su kaynaklarımızın varolan durumunu sürdürüp sürdüremeyeceği 
araştırılmaya muhtaçtır. Bunun yanı sıra fosil yakıta dayalı santrallarımızdaki 
soğutma suyu ihtiyacı dikkate alınarak, işin ekonomisi de gözönünde 
bulundurulmak kaydıyla teknik önlemler dikkate alınmalıdır. Ancak ülkemiz, 
bölgelerimiz özelinde iklim, su kaynakları vb konulardaki bilimsel araştırmaların, 
modelleme çalışmalarının,  alınması gerekli önlemler konusunda yol gösterici 
olacağı unutulmamalıdır.    

♦Türkiye ispatlanmış rezervlere göre 120 milyar kWh’lik kömür rezervine 
sahiptir. Bunun % 35’i kullanılmaktadır. Bilindiği üzere kömür karbon yoğunluğu 
en yüksek kaynaktır. Ancak Türkiye’nin hızla artan enerji ihtiyacı ve enerji 
kaynakları rezervleri düşünüldüğünde, bu kömür rezervinin gözardı edilmesi 
mümkün değildir. Ancak burada kömüre, özellikle ülkemizdeki  kalorifik değeri 
düşük linyitlere  dayalı santralların teknolojisinin seçimi, yakıt-yanma teknolojisi 
uyumu, santralın iç ihtiyacı, verimi, proje yönetimi, işletme performansı, emre 
amadeliği vb birçok faktör devreye girmektedir. Temiz kömür teknolojileri 
kapsamında ele alınan akışkan yataklı kazanlar  yüksek kazan verimi ve geniş 
yakıt yelpazesine uygun olmaları nedeniyle uygun çözümler olarak 
görünmektedir. Diğer yandan yüksek buhar basıncında çalışan süperkiritik 
kazanlar ile birlikte düşünüldüğünde bu teknoloji verimde  önemli iyileşmeler 
sağlayabilecektir. 

Ayrıca dünyada kömüre dayalı elektrik üretiminde, gazlaştırma yoluyla çevrim 
veriminin yükseltilmesi ve CO2 tutma ve depolama teknolojileriyle “sıfır emisyon” 
teknolojileri konusunda ararştırma-geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
konuda bir yandan dünyadaki gelişmeler izlenirken diğer yandan ülkemizde 
araştırma-geliştirme ortamının sağlanması ve geliştirilmesi gereklidir.  

♦Hakim politikalar konunun çözümünü “piyasa bazlı politika ve önlemler” ile 
yönlendirmeye çalışmaktadır. Yapılan yasal düzenlemeler de piyasa temelli 
politikaların uzantısındadır. Ancak piyasa bazlı önlemler ve uygulamalar, 
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“piyasanın vereceği tepkiye/cevaba” bağlı olmakta, piyasa ise beklendiği üzere, 
toplumsal çıkarlara göre değil, “kar, kazanç “ ölçüsüne göre hareket etmektedir.  
Bu uygulamalar  gerek zamanın gerekse mali kaynakların boşa harcanmasını 
getirmekte, sonuçta toplumsal açıdan ciddi maliyetlere neden olmaktadır..  

 

♦Gerek enerji gerekse diğer sektörlerde iklim değişikliğine ve etkilerine karşı 
alınacak önlemler bütünlüklü bakmayı gerektiren, öncelikle makro planlara 
ve paralelinde sektörel politikalara entegre edilmesi gereken bir konudur. Bu 
nedenle kamu yönetimi ve planlama önem kazanmakta, kamu yönetiminin 
etkin ve müdahil olması gerekmektedir. Ancak neoliberal politikalar ve 
uzantısındaki piyasa bazlı uygulamalar  kamu yönetiminde zaaflar yaratmış, 
en önemlisi de bütüncül bakış ve kavrayış zayıflatılmış, planlama kavramı 
unutturulmaya çalışılmıştır. Bu zaafların aşılması ve kamu kurumlarının 
kapasitesinin, altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. 

       

♦Konu sadece teknokratik olarak ele alınacak ve çözümlenecek bir konu 
olarak görülmemeli, konunun siyasal ve toplumsal içeriği gözden 
kaçırılmamalıdır.  Son olarak,  iklim değişikliğine ve etkilerine karşı gerek 
uluslararası ölçekte adil ve eşitlikçi çözüm bulunması gerekse ülkemizde  bu 
durumdan etkilenecek yoksul kesimlerin  ve halk çoğunluğunun  yeni 
ekonomik ve sosyal krizlerle karşılaşmaması için, konunun siyasal ve 
toplumsal boyutlarını temel alan, ancak teknik/ teknolojik  çözüm önerilerini 
de içeren örgütlü çabaların ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulamak 
gerekmektedir. 
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SANAYİDE TEKNOLOJİ SEÇİMİNİN İKLİM DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

YAVUZ BAYÜLKEN 

Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi 

 

 

Bu bildiri, iklim değişiminin başlıca nedenleri arasında yer alan karbondioksit 
salınımında sanayinin yerini ve mevcut sanayinin üretimde kullandığı 
teknolojilerin seçimindeki kriterleri incelemekte ve her bir sanayi sektöründe 
teknolojinin yenilenmesi ile bu salınımın azaltılabileceğini ortaya koymaktadır. 
Bildiride sanayimizin teknoloji yapısına da göz atarak sorunun kaynağını 
değerlendirmek mümkün olmaktadır. 

1.DÜNYAMIZIN GÜNCEL ALARMI: İKLİM DEĞİŞİMİ 

Leeds Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Chris Thomas tarafından yayınlanan bir 
yazıda “küresel ısınma 2050’ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini yada 
! milyondan fazlasını yok edecek” demektedir. Otomobiller ve fabrikaların gaz 
salınımında en büyük etkenler olduğunu vurgulayan Thomas,yayılan gazların, 
21.yüzyılın sonrasına doğru ortalama sıcaklıkları tarihte görülmemiş düzeye 
yükselteceğini belirtmekte ve eğer bir çözüm üretilmezse türlerin kitlesel 
tükenişlerinin tarihte görülmemiş boyutlara ulaşabileceğine dikkat 
çekmektedir.bu uyarı, bu güne kadar göz ardı edilen konuya “alarm” verilmesini 
zorunlu kılmaktadır. 

Bu bilim adamının dışında pek çok ülkenin üniversitelerinde araştırma 
yapılmakta, senaryolar üretilmekte, modeller kurulmakta veya simülasyonlar 
geliştirilmektedir. Sonuç aşağı yukarı Thomas’ın makalesindeki öngörülere 
yakın değerlendirmeleri taşımaktadır: karbondioksit salınımı dünyamızın iklim 
değişimine yönelik ciddi tehlikeleri getirecek ve tüm canlı türleri için felaket 
boyutunda tükenişler ortaya çıkacaktır. O halde üretim ve tüketimin yapıldığı her 
alanda yani karbondioksit salınımının bulunduğu tüm kullanım yerlerinde, 
çoğunlukta gecikmiş tüm önlemler alınmalı, alışkanlıklar değiştirilmeli, enerji 
kaynakları ve tesisleri rehabilitasyona tabi tutulmalı, sanayi üretimine yönelik 
teknolojiler yenilenmelidir. 

Birleşmiş Milletlerin Nobel Ödüllü İklim Kuruluşu(IPCC) son raporunda 
gezegenimizin geleceği hakkında bilim adamlarının ortak görüşünü belirten 
yaklaşımı net bir biçimde ortaya koydu: 

“Küresel iklim değişiminin en iyimser tahminle %90’ı sadece insan faaliyetleri  
sonucunda oluşmaktadır. İklim sisteminin ısınmakta olduğu, tartışılmaz bir 
gerçektir, bu olgu, küresel hava sıcaklığındaki artışların, her yerde kar ve 
buzların erimesinin ve dünyada deniz seviyesindeki ortalama yükselmenin 
gözlemlenmesiyle kanıtlanmıştır.” Bu girişi takiben raporda ivedi önlem 
alınmaması halinde; dünyanın hızla ölüme sürükleneceği, dünya denizlerinde 
küresel ısınma nedeniyle görülen olağanüstü asitlenmenin denizlerdeki tüm 
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yaşam dokusunu altüst edeceği, küresel ısınmayı çok daha vahim hale 
getireceği,söz konusu ısınmanın ise yeryüzündeki canlı türlerinin üçte birini yok 
edeceği, susuzluk ve kuraklığın tarım hasadını her yerde büyük kesintilere 
uğratarak ciddi kıtlık ve açlıklara yol açacağı belirtiliyor. İklim değişikliği 
konusunda dünyayı ilk uyaran bilim insanlarından Dr. James Hansen: 

“İklim sisteminin eşik noktasında, uçurumun kenarında duruyoruz.Bu eşiğin 
ötesinde kurtuluş yoktur.” 

Tehlikenin önemini vurguladıktan sonra şimdi Türkiye’nin durumuna bakalım. 
Türkiye, küresel ısınmaya neden olan sera gazı artışında dünya 
rekortmenlerinden biri durumunda. BM İklim değişikliği Çevre Sözleşmesi 
listesinde yer alan 41 ülke arasında ülkemiz, karbondioksit ve diğer gazları 
salım oranı yönünden açık farkla ipi göğüslüyor. 1990 ve 2006 yılları arasında 
%79,5 artışla birinci durumda. Ekonomik büyüme ülkeyi kalkınma ve refaha 
ulaştırmıyor ama  iklim değişikliğini hızlandırma da önemli katkı(!) sağlıyor. Ve 
üstelik herhangi bir kaygı da duymuyor ilgililer. 

Yine bir diğer veri AB ile kıyaslamada ortaya çıkıyor.kişi başına salımlar 
açısından  en alt sıralarda olmasına karşın, Türkiye nihai enerji tüketimi başına 
sera gazı salınımlarında, AB’nin ilk sırasında bulunan Belçika ile aynı değere 
sahip. Yani verimsiz alt yapının yanı sıra ülkenin kömür, petrol, doğal gaz gibi 
fosil yakıtlarla, küresel ısınmada en büyük etkenlere büyük bir bağımlılık içinde 
olduğu görülüyor. Yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, hidrolik, rüzgar, 
jeotermal v.s.’ye rağbet etmediği, küresel iklim değişiminde mücadele için bu 
kaynakları bir toplumsal tercih olarak görmediği ortaya çıkıyor. Üstelik dışa 
bağımlı enerji ekonominin makro değerlerini zorlarken, nükleer enerjiyi de yeni 
bir seçenek olarak gündeme getirebiliyor. Bu durum tartışma gündemini önemli 
bir konuya yöneltmemizi zorunlu kılmaktadır: teknoloji seçimi. 

2.GÜNÜMÜZDE SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI VE SEKTÖREL BAZDA 
TEKNOLOJİ SEÇİMİNİN ÖNEMİ 

Günümüzde imalat sanayini ele aldığımızda, imalat sanayinin yarattığı katma 
değeri belirleyen etkenlerden birisi de, faaliyet gösterilen sektörün hangi 
teknoloji düzeyine dahil olduğudur. Bunlar aşağıda belirtilmiştir: 

Yüksek teknoloji: Havacılık ve uzay sanayi, büro makinaları, elektronik, iletişim 
ve TV cihazları, ilaç sanayi. 

Orta-yüksek teknoloji: Mesleki bilim ve ölçü aletleri, taşıt araçları, elektrik 
makine ve cihazları, kimya sanayi, elektrikli ev aletleri, makine imalat sanayi 

Orta-Düşük Teknoloji: Lastik ve plastik imalatı, gemi inşaat sanayi, demir-çelik 
sanayi, demir dışı metaller sanayi, ametaller sanayi, metal eşya sanayi, petrol 
rafinerileri ile çeşitli petrol ve kömür türevleri sanayi 

Düşük Teknoloji: Kağıt ve basın sanayi, tekstil, konfeksiyon ve deri sanayi, 
gıda içki ve tütün sanayi, orman ürünleri ve mobilya sanayi, cam ve cam 
ürünleri sanayi, toprağa bağlı ürünler sanayi 
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Burada ikinci adım çeşitli ülkelerin imalat sanayilerinde yaratılan katma değerin 
teknoloji düzeyine göre paylarının bulunmasıdır. Yani bir diğer deyişle ülke 
sanayilerinde teknoloji gruplarının payı hangi oranlarda olmuştur. 2005 yılı için 
tablo aşağıda çıkarılmıştır.(seçilmiş ülkelere göre) 

İMALAT SANAYİNDE TEKNOLOJİ DÜZEYİNE GÖRE KATMA DEĞERDEKİ 
PAYLAR(%) 

(2005 YILI) 

 

Ülke ileri teknoloji 

 

ÜLKE                     Yüksek 
Teknoloji 

Orta Yüksek 
Teknoloji 

Orta-Düşük 
Teknoloji 

Düşük 
Teknoloji 

ABD 17,8 33,0 21,9 27,3 

MEKSİKA 9,2 30,9 23,2 36,7 

G.KORE 21,1 32,7 28,6 17,6 

JAPONYA 15,6 35,5 26,3 22,6 

ALMANYA 10,7 39,1 30,4 19,8 

FİNLANDİYA 10,3 28,9 22,7 38,1 

FRANSA 13,4 30,2 27,1 29,3 

İNGİLTERE 15,6 23,4 28,5 32,5 

İSPANYA 9,0 33,7 28,2 29,1 

İTALYA 7,7 29,9 26,3 36,1 

PORTEKİZ 5,3 18,1 22,1 54,5 

YUNANİSTAN 7,3 15,0 25,9 51,8 

TÜRKİYE 6,3 25,3 33,6 34,8 

 

Kaynak: OECD, statistikal conpendium 2006 

 

Bu ülkeler arasında Türkiye Portekiz’in bir üst sırasında yer alarak ileri teknoloji 
grubunda %6,3 pay almaktadır. Düşük teknolojide ise Portekiz, Yunanistan, 
Finlandiya, İtalya ve Meksika’nın üstünde yer almaktadır. Burada özellikle imalat 
sanayinde yapılan sabit yatırımları ele alarak bunun teknoloji gruplarına 
dağılımını incelemek önem kazanmaktadır. 

Sektörel bazda teknolojinin ne ölçüde yenilendiğini göstermek için 1990-2005 
döneminde seçilmiş yıllar itibarıyla bir değerlendirme yapılmıştır. Bu 
değerlendirmeye göre aşağıdaki tablo düzenlenmiştir. Bu tabloda dikkati çeken 
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noktanın, 15 yıl boyunca orta-düşük ve düşük teknoloji grupları yatırımlarının % 
79’dan yalnızca %66’a inmesidir. 

 

TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE YAPILAN SANAYİ YATIRIMLARININ 
TEKNOLOJİ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI-%-(1990-2005) 

  

YILLAR Yüksek Orta-
yüksek 

Orta-
Düşük 

Düşük Toplam  

1990 3,62 17,08 50,16 29,14 100,0 

1993 4,67 24,65 32,01 38,67 100,0 

1996 3,14 21,32 31,57 41,23 100,0 

1999 2,81 25,12 30,96 41,11 100,0 

2001 2,90 27,14 29,40 40,56 100,0 

2003 3,19 29,73 28,48 38,60 100,0 

2005 3,87 30,14 27,15 38,84 100,0 

 

Kaynak: Y. Işık, TESEV 2001 

                 1999-2005 tarafımızdan hesaplanmıştır 

 

Tablodan görüldüğü gibi ileri teknoloji yatırımları 2005’de %3,87 olup orta-ileri 
teknoloji aynı yılda %30,14’e ulaşmıştır. Bu durum Türkiye’de bazı sektörlerin 
gelişmesinden, bazı sektörlerde ise (yüksek teknoloji grubundan olan) görece 
daha az yatırım yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bir sonraki bölümde bu 
sektörel incelemeye girilecektir. 

 

3.TÜRKİYE’DE ÜRETİMİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNDE TEKNOLOJİ 
SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMALAR 

 

Türkiye’de sanayi üretimi %96 oranında KOBİ’ler tarafından yapılmaktadır. Bu 
sanayi işletmelerinin özelliği kabaca aşağıdaki gibi belirlenebilir: 

• En fazla 250 işçi istihdam etmektedirler 

• Arsa ve bina hariç sabit sermaye tutarları 2 milyon USD’yi aşmayan 
işletmelerdir. 

• Yıllık net ciroları 22 milyon YTL üzerinde olmayan firmalardır. 

• Çoklukla düşük ve orta-düşük teknoloji uygulaması yap 
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Maktadırlar. (Nadiren orta-yüksek teknoloji) 

• Finansman zorluğu çekmekte ve banka kredileri alırken problem 
yaşamaktadırlar. 

• Fason üretim yapan işletmeler çoğunluktadır. 

• Küçük ölçek, düşük kapasite ve niteliksiz iş gücü ile karakterize 
edilmektedirler. 

• Yan sanayi niteliğinde, ana firmaya bağımlı olarak çalışmakta, düşük 
katma değerli ürünler yapmaktadırlar. 

• Çevre faktörünü göz önüne almayan, zaman zaman kayıt dışı ekonomiye 
kayan işletmeleri de kapsayan bir yapıya sahiptirler. 

 

Bu işletmelerde genel olarak aşağıdaki sektörlerde üretim yapmaktadırlar. 

 

KOBİ İŞLETMELERİNİN SANAYİ SEKTÖRLERİNE DAĞILIMI 

VE İŞLETME SAYILARI 

(2005 YILI İÇİN) 

 

 

 Alt Sektörler İşletme Sayısı Dağılım (%) 

1 Gıda, İçki, Tütün 33465 11,5 

2 Tekstil, Konfeksiyon ve Deri 71219 24,4 

3 Ağaç ve Orman Ürünleri 27364 9,3 

4 Kağıt ve Kağıt Ürünleri 2907 1,0 

5 Basım ve Yayın 8743 3,1 

6 Kok Kömürü ve Rafine Petrol 197 0,0 

7 Kimyasal Madde Ürünleri 5601 1,9 

8 Plastik Kauçuk Ürünleri 9826 3,4 

9 Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler 14522 5,0 

10 Ana Metal Sanayi 4297 1,5 

11 Metal Eşya Sanayi 39815 13,7 

12 Makina İmalatı 19008 6,5 

13 Büro, Bilgi İşlem Makinaları 497 0,2 
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14 Elektrikli Makina ve Cihazlar 4208 1,4 

15 Radyo, TV, İletişim Cihazları 562 0,2 

16 Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler 2076 0,7 

17 Motorlu Kara Taşıtları 3810 1,3 

18 Diğer Ulaşım Araçları 1004 0,3 

19 Mobilya 42716 14,6 

20 Hurda Yeniden Değerlendirme 170 0,0 

 TOPLAM 292007 100,0 

Kaynak: KOBİ Envanteri, KOSGEB 2006 

 

Tablodan görüldüğü gibi düşük ve orta-düşük teknoloji grubuna girenler: 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) (8)(9)(19)(20)  : Alt sektörleri toplamı 
%75,7 

(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) : Alt sektörleri toplamı %24,3 

 

KOBİ’lerde yüksek ve orta-ileri teknoloji grupları ancak %24’e ulaşmaktadır. 

Burada düşük ve orta düşük gruplarda enerji tüketimi, diğer teknoloji gruplarına 
göre %70 daha fazla olmaktadır. 

 

Türkiye’nin toplam birincil enerji arzı ve tüketimi 1990-2006 yılları arasında 
oldukça kararlı bir trend göstererek yılda ortalama %3,8 arasında artmıştır. Bu 
dönemdeki toplam sera gazı salınımları ise seçilmiş yıllara göre aşağıda 
verilmiştir.  

 

Yıllar Sera Gazı Salımı (Milyon 
Ton) 

Dönem Ort. Artış (%) 

1990 170,1 - 

1995 195,5 15,0 

2000 236,5 21,0 

2005 267,2 12,0 

2006 305,3 14,2 

  Kaynak: Avrupa Komisyonu 
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Tablodan görüldüğü gibi 1990 yılından 2006 yılına artış %79,5 olmuştur. Bu 
salımın çeşitli gaz emisyon kaynaklarına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. 

 

SERA GAZI SALIMININ KAYNAKLARA GÖRE 

DAĞILIMININ PAYLARI (%) 

Yıllar 
Enerji 
Santralle
ri 

Sana
yi 

Ulaşı
m 

Tarımsal 
Yan 
Ürünler 

Fosil 
Yakıt 
İşlenmesi 

Evrense
l ve 
Ticari 

Diğer 
(*) 

1990 20,1 15,7 12,1 11,8 10,7 10,1 19,5 

1995 20,4 16,0 12,5 12,0 10,9 10,1 18,1 

2000 20,7 16,3 13,0 12,2 11,0 10,2 16,6 

2005 21,0 16,5 13,6 12,3 11,1 10,3 15,2 

2006 21,3 16,8 14,0 12,5 11,3 10,3 13,8 

Kaynak: BM’ler, IPCC Paneli 

(*) Diğer Alanlar; Arazi kullanımın değiştirilmesi ve biyo-kütlenin yakılması, katı 
atık yok edilmesi ve işlenmesidir. 

Burada sera gazlarının %72’si karbondioksit, 18’i metan, %9’u azot oksit ve 
%1’i diğerleridir. Özellikle CO2 ve metan’ın tüm sera gaz salınımının %90’ını 
oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Sanayi devrimi öncesinde 270 ppm olan CO2 
salımı, 1958 yılında 315 ppm’e çıkmış, 2005 yılında ise 370 ppm’e erişmiştir. 
Binlerce yıl CO2 salımı 300 ppm’nin altında iken, sanayi devrimi ile birlikte bu 
denge değişmiştir. Sanayi geliştikçe, karbonu yutan kaynaklar yok edildiğinden 
CO2 salımı artmıştır. 

Türkiye’de yukarıdaki tablo esas alındığında, sanayi tesislerinden atmosfere 
salınan CO2 miktarının 2006 yılı itibarıyla 51,3 milyon ton olduğu 
hesaplanmaktadır. Bazı bilimsel verilere göre toplam içinde CO2’nin salım oranı 
%24 olup bu değer %73,3’e ulaşmaktadır. 

Enerji yoğun üretim yapan alt sektörlerin bazı ürün gruplarında teknoloji çok 
önemlidir, 

Bu alt sektörler; 

 

• Pişirmenin yoğun olduğu gıda sanayi ürünleri, 

• Klimatizasyon ve buharın yoğun olduğu tekstil, terbiye, boya ve deri 
işleme tesisleri, 

• Fırınların ve ısının yoğun olduğu orman ürünleri işleyen tesisler, 

• Elektrik ve/veya buharın büyük çapta kullanıldığı kağıt ve kağıt ürünleri 
sanyi, 
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• Rafine petrol ürünleri tesisleri, 

• Bazı kimyevi madde ürünleri ile kimya sanayinde hammadde elde edilen 
sanayiler, 

• Çimento, seramik, fayans, tuğla vs. gibi enerji yoğun taş ve toprak 
ürünleri sanayileri, 

• Demir-Çelik, haddehane vs. ana metal sanayileri, 

• Bakır, alüminyum vs. gibi metalurji tesisleri. 

 

Burada %25 enerji tasarrufu yapan teknolojiler seçildiğinde, sera gazları 
salınımında %35’e kadar azalma ortaya çıkmaktadır. Yine özellikle bu alt 
sektörlerde standart dışı teknolojilerin ithal edilmesi önlenmelidir. Bu taktirde 
hem sanayiden gelen sera gazı salımı azalacak, hem de enerji tasarrufu 
yapılarak enerji santrallerinin CO2 gazı salımı düşecektir. 

Yüksek ve orta-yüksek teknolojiler, aynı zamanda katma değeri yüksek 
ürünlerin yapılmasını mümkün kılacağından bu alanlara yatırım yapılması, 
kimya sanayi, ana metal sanayi, makina imalat sanayi, büro ve bilgi işlem 
makinaları, elektrikli cihaz ve makinalar, radyo TV ve iletişim cihazları 
sektörlerinin gelişmesine olanak sağlayacaktır. Enerji yoğunluğu düşük, katma 
değeri yüksek alt sektörler de ayrıca desteklenmektedir. 

 

4. TÜRKİYE’DE İKLİMDEĞİŞİMİNDE SERA GAZI SALIMINA SANAYİNİN 
GETİRECEĞİ ÖNLEMLER 

 

Yukarıdaki bölümde, özellikle bazı sektörler ve alt sektörler ile sera gazı 
salınımının doğrudan ilişkisi olduğu, standart dışı teknolojiler seçilmeyerek ve 
enerji yoğun sektörlerde harcamayı azaltan önlemler alınarak bu emisyonların 
azaltılabileceği belirtilmiştir. 

Örnek bir proje olarak, İskenderun Demir-Çelik A.Ş.’nin uygulamaya koyduğu 
“Turbo Generatör” modernizasyonu verilebilir. İSEMİR kuvvet santralinde 
bulunan toplam 215 MW gücünde Turbo Generatörün governor sistemi, 
enterkonnektedeki frekans dalgalanmalarına neden olmakta ve sistemi risk 
altına sokmaktaydı. Ayrıca birim güç başına sarf edilen buhar miktarı da 
artmaktaydı. Bu problemden hareketle modernizasyon çalışmaları başlatıldı. 
Böylece türbin kontrol sistemi tamamen yenilenerek daha güvenilir, prosesleri 
rahat izlenebilir hale getirildi. Alternatifli çalışma seçenekleri ile enterkonnekte 
sistemdeki frekans dalgalanmalarından sistemin etkilenmesi önlendi. 

Oluşturulan yeni donanım ve yazılım sayesinde sistemin hassasiyeti artırıldı ve 
reaksiyon süresi kısaltıldı. Ölçüm, kontrol ve takip sistemleri yenilendi, 
generatörün senkronizasyonu için senkronizatör sistemi eklendi. Vibrasyon 
sistemi oluşturuldu. Bunun dışında pek çok iyileştirme ve modernizasyon 
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yapıldı. Bu proje ile yılda 335.000 ton buhar tasarrufu sağlandı (Enerji Verimliliği 
Kongresi, Haziran 2007, Kocaeli; Bildiri; G. Gürpınar, S. Sakallı) 

Görüldüğü gibi bunun gibi pek çok sanayi tesisinde benzeri iyileştirme ve 
modernizasyonlar yapılabileceği gibi, proseslerde yenilik uygulamaları da ortaya 
konulabilir. Sera gazları salınımını minimize edecek teknoloji seçimi, enerji 
tasarrufu sağlayacak yöntemleri içermeli veya doğrudan CO2 salımı yapacak 
kaynakları azaltmalıdır. Örneğin ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasını 
sağlayacak kurutma, fırın, ocak ve benzeri kazanların imalatının yanı sıra 
(tasarımı farklı cihazlar), baca gazlarının ısısından yararlanarak kullanılan besi, 
kalorifer, kullanım, proses sularının ısıtılması da önemli bir tasarruf getirecektir.  

Türkiye’de sanayi sektörünün salınımları incelendiğinde Akdeniz ve Karadeniz 
bölgelerinin 1,8 ton/kişi ile başı çektiği görülmektedir. Burada ikinci sırada 
Marmara ve Ege bölgeleri yer almaktadır. Dikkati çeken bir husus, organize 
sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin bulunduğu yörelerde CO2 
salınımının yüksek olduğudur. İstanbul, İzmit (Gebze dahil), Bursa, İzmir, 
Zonguldak (Demir-Çelik tesisleri), Ankara, Adana, Konya, Hatay (Demir-Çelik) 
en yüksek sera gazı salımı olan yöreler arasındadır. Özellikle 7 organize sanayi 
bölgesi olan İzmit en şanssız durumdadır. Marmara bölgesinde 16 organize 
sanayi bölgesi bulunmaktadır. Sektörel dağılımlarda bu bölgelerin ağırlığı 
makina imalat ve madeni eşya sanayinde yoğunlaşmaktadır (%23). Bunu 
otomotiv ve yan sanayi ile gıda, içki ve ambalaj sanayileri (%16’şar) 
izlemektedir. Kimya, plastik ve kağıt %12, tekstil, konfeksiyon ve yan sanayileri 
ise %11 pay almaktadır. Ayrıca bölgede çok sayıda (98) küçük sanayi bölgesi 
ve münferit büyük tesisler üretim yapmaktadır. Demir-Çelik haddehaneleri bakır 
ve alüminyum levha tesisleri, kimya sanayi ve çimento sanayi işletmeleri vs. gibi 
büyük tesisler mevcut olup, bölge en fazla CO2 salımı yapan bir sanayileşmeye 
sahiptir. Sanayiden kaynaklanan toplam sera gazı salınımlarının %29’u bu 
bölgeden yapılmaktadır. Teknolojinin enerji verimliliği ve ısı tasarrufu göz önüne 
alınarak seçilmesi, mevcut proseslerin modernizasyonu halinde bu değerin 
%20’ye kadar düşürülebileceği söylenebilir.  

Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi OSB ve KSS’leri yoğunluğu bakımından 
başa baş gitmekte ve CO2 salınımlarının toplam %35’i bu iki bölgede 
olmaktadır. En fazla üretim yapan sektörler tekstil-konfeksiyon, gıda-ambalaj, 
madeni eşya, kimya sanayi, plastik ve kağıt ürünleri, otomotiv yan sanayi ve 
yapı malzemeleri, taş-topraktan mamul maddeler üretimi olarak saptanmıştır. 
Bu bölgelerde sera gazı salınımları için tebirler alınıp, teknolojinin yapısı ileri 
teknoloji veya orta-yüksek teknolojiye ağırlığını verirse, önemli ölçüde sera gazı 
salımı azalması olacaktır. 

Akdeniz Bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu, Doğu bölgeleri CO2 salımı ise %37 
olmaktadır. Bu bölgelerde tesis sayısının çokluğu, küçük sanayinin yoğunluğu 
ve denetimsiz bir CO2 salımı önemli bir modernizasyona zemin hazırlamıştır. 
Dolayısıyla tesis sayısından çok düşük teknoloji gruplarının varlığı tehlike arz 
etmektedir. Yalnızca sanayi tesislerin teknolojik yapısı değil, onlara enerji veren 
santrallerin fosil yakıt kaynaklarına dayanması da CO2 gazı (ve diğerleri) salımı 
için bir başka dezavantaj olmaktadır. 
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5. SONUÇ VE KRİTİKLER 

İklim değişiminde önemli bir rol oynayan sera gazları salınımında sanayinin 
payının %24’e kadar çıktığı önceki bölümlerde belirtilmiş ve enerji tasarrufu ile 
teknoloji modernizasyonunun bu payı azaltmadaki rolü ortaya konulmuştu. 
Türkiye’de enerji santrallerinin fosil yakıtlara dayandırıldığı ve bu nedenle 
önemli bir CO2 salınımının olduğu ayrıca üzerinde durulması gerekli bir 
konudur. Burada geleceğe yönelik olarak önerimiz sıralanmıştır. 

 

• Sanayide özellikle enerji yoğun sektörler ve alt sektörlerde enerji 
tasarrufu sağlayacak çözümler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Özellikle 
prosese ilişkin modernizasyon ve iyileştirilmeler yapılmalıdır. 

• Yeni yatırımlarda ve/veya tevsi modernizasyon yatırımlarında yüksek 
teknolojilerin seçilmesi, hem enerji tasarrufu hem de CO2 salımı esas 
alınarak hassasiyetle gerçekleştirilmelidir. 

• Çimento, demir-çelik, petrol-kimya gibi büyük tesislerde tüm proses ve 
yan üniteler ele alınarak, CO2 salınımının azaltılmasına ilişkin önlemler 
alınmalı, bunun için mevcut ünitelerde modernizasyon ve iyileştirmeler 
uygulanmalıdır. 

• Yatırımların planlanması ve desteklenmesinde, enerji yoğunluğu düşük, 
katma değeri yüksek alt sektörler teşvik edilmelidir. 
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İKLİM DEĞİŞİMİNİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

İlhami BAYRAMİN 

Türkiye Toprak Bilim Derneği 

 

GİRİŞ 

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu’nda, küresel iklim sisteminin, yerküre ve atmosferin oluşumundan 
itibaren, konumsal ve zamansal ölçeklerinde değişme eğiliminde olduğu 
bildirilmiştir. Bu değişimin iklimin doğal kendi değişkenliği olduğu vurgulanarak 
doğrudan Güneş’teki, atmosferdeki ya da Yerküre/atmosfer birleşik sisteminin 
öteki bileşenlerindeki doğal değişikliklerle ilişkili olduğu belirtilmiştir.  Bununla 
beraber 19 yy ortalarından sonra iç ve dış etmenlerle doğal değişebilirliğe ek 
olarak insan etkilerinin küresel iklim değişikliğine etkilerinden bahsedilmeye 
başlamış ve yeni bir döneme girilmiştir (Anonim, 2000). Bu nedenle, Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde (UNEP/WMO, 1995) iklim 
değişikliği; karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gõzlenen doğal iklim 
değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin 
bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik 
biçiminde tanımlanmıştır. 

Türkeş (2007), insan etkili sera gazlarının atmosferdeki birikimlerinin sera 
etkisini arttırdığını, Yerküre’nin enerji dengesini üzerinde ek bir pozitif ışınımsal 
zorlama oluşturarak, Yerküre iklimini ısıtttığını bunun en önemli 
göstergelerinden birisinin 1906-2005 döneminde küresel ortalama yüzey 
sıcaklıklarında gözlenen 0.74 °C’lik artış olduğunu, yine en gelişmiş iklim 
modellerinin, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında 1990-2100 dönemi için, 
yaklaşık 3 °C’lik en iyi kestirmeyle birlikte olasılıkla 2-4.5 °C arasında bir artış 
olacağını öngördüğünü belirtmiştir. Araştırıcı küresel iklim değişimlerinin 
belirtilerinin sıcaklık, yağış, nem, rüzgar gibi değişkenlerde bölgesel ve küresel 
değişikliklere yol açmasının beklendiğini ve küresel sıcaklıklardaki artışlara 
bağlı olarak, hidrolojik döngünün değişmesi, kara buzullarının ve deniz 
buzlarının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcak hava dalgalarının şiddet 
ve sıklığının artması, bazı bölgelerde ekstrem yüksek yağışların ve taşkınların, 
bazı bölgelerde ise kuraklıkların daha şiddetli ve sık oluşması gibi, 
sosyoekonomik sektörleri, ekolojik sistemleri ve insan yaşamını doğrudan 
etkileyecek önemli değişikliklerin oluşmasının beklendiğini belirtmiştir.   

IPCC (2001) raporunda küresel ısınma ve iklim değişiminin birbirini tetikleyen iki 
olgu olduğu ve buna bağlı olarak meydana gelebilecek felaketler zincirinin; 
buzulların erimesi, deniz suyu seviyesinin 60 cm kadar yükselmesi, taşkınlar, 
kıyı kesimlerde toprak kaybı, temiz su kaynaklarının denize karışması ve su 
sorunu, yüksek sıcaklık artışıyla görülen aşırı buharlaşma ve kuraklık, 
yangınlar, göl ve ırmak sularında % 20’lik azalma, bu değişikliklere 
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dayanamayan bitki ve hayvan türlerinin yok olması yada azalması, bazı 
bölgelerde aşırı ısınma nedeniyle virüs türlerinde değişiklik olması ve salgın 
hastalıkların gelişmesi, oluşacak göç dalgasıyla yerel ve global ölçekte taşıma 
kapasitesinin aşılması ve bunun sonucunda sorunların yaygınlaşması şeklinde 
seyredeceği ileri sürülmektedir. Küresel ısınmanın etkilerinin bazı ülkelerde 
(Bangladeş, Maldiv Adaları vs) toprak kaybolması şeklinde görülmeye başladığı 
belirtilmiştir.  

IPCC (2001) raporunda gelecekteki eğilimlerin tahmini sürecindeki belirsizlikler 
hata paylarını artırsa bile, önümüzdeki 100 yıl içinde yüzey sıcaklıklarında 
küresel ortalama olarak 1,4 ile 5,8 0C arasında artış olacağını öngörmektedir. 
Belirtilen risk aralığının en alt sınırının gerçekleşmesi halinde bile, bu ısınmanın 
dramatik sonuçlara yol açması olasıdır. IPCC (2001) raporunda iklim değişikliği 
ve olası etkileri Çizelge 1’de özetlemiştir.  

 

Çizelge 1. İklim değişikliği ve sonucunda ortaya çıkabilecek etkiler (IPCC, 2001) 

 

İklim Değişkenliği, Aşırı İklim Olayları ve Etkileri ile örnekler 

Öngörülen Değişiklik Öngörülen Etkiler 

Hemen hemen bütün karasal 
alanlarda en yüksek sıcaklıklarda 
artış, daha fazla sıcak gün ve sıcak 
dalgaları  

Tahmin: Çok Olası 

▲Yaşlılar ve kent yoksulları arasında 
hastalık ve ölümler 

▲Çiflik ve yabani hayvanlarda sıcak 
stresi 

◙ Kimi tarım ürünlerinin zarar görmesi 

▲Soğutma ihtiyacı 

▼Enerji temininde güvenilirlik 

Daha şiddetli yağış 

 

 

 

Tahmin: birçok bölge için çok olası 

▲Sel, toprak kayması ve çığ hasarı 

▲Toprak erozyonu 

▲Sellerle sürüklenen çökellerin 
taşkına bağlı aktifleri doldurması 

▲Kamu ve özel sel sigorta sistemleri 
ve afet yardımlarına yönelik talep 

Orta enlemlerde yer alan iç bölgelerin 
çoğunda yazların kuraklaşması ve 
bununla ilgili kuraklık riski 

Tahmin: Olası 

 

▼Tarım ürünleri verimi 

▲Zemindeki çekilme nedeniyle bina 
temellerinin gördüğü zarar 

▲Orman yangın riski 

▼Su kaynaklarının miktarı ve kalitesi 

Tropikal siklon rüzgar hızında; 
ortalama ve en fazla yağış 

▲İnsan yaşamı için risk, bulaşıcı 
hastalık salgınları 
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yoğunluklarında artış 

 

 

Tahmin: Kimi bölgelerde olası 

 

▲Kıyı erozyonu; kıyılardaki binalar ve 
altyapıların uğradığı zarar 

▲Mercan kayalıkları ve mangrov gibi 
kıyı ekosistemlerinin uğradığı zarar 

Birçok bölgede El Nino bağlantılı 
kuraklık ve sellerin şiddetlenmesi 

Tahmin: Olası 

 

▼Kuraklık ve sele maruz bölgelerde 
tarım ve mera verimi 

▼Kuraklığa maruz bölgelerde hidrolik 
enerji potansiyeli 

Asya yaz musonlarına bağlı yağışların 
daha değişken hale gelmesi 

Tahmin: Olası 

▲Asya’nın ılıman ve tropikal 
bölgelerinde sel ve kuraklığın boyutları 
ve yol açtığı zarar 

 

Orta enlemlerde daha kuvvetli 
fırtınalar. 

  

  

Tahmin:Mevcut modeller arasında pek 
az uyuşma var. 

 

▲İnsan yaşamına ve sağlığına yönelik 
risk 

▲Mülk ve altyapı kayıpları 

▲Kıyı ekosistmlerinin zarar görmesi 

 

▲Artma 

◙Yaygınlaşma 

▼Azalma 
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İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN TÜRKİYE ÜZERİNDE OLASI ETKİLERİ 

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, ortalama 1012 m yüksekliğe sahip olup, 
jeolojik, jeomorfolojik ve topoğrafik bakımdan büyük farklılıklar göstermektedir. 
Türkiye’nin farklı topoğrafik yapısını gösteren sayısal yükselti modeli Şekil 1’de 
sunulmuştur.  

 

 

Şekil 1. Türkiye Sayısal Yükselti Modeli 

 

Türkiye 0 – 5100 m’ler arasında değişen ortalama 1140 m yüksekliğe sahip 
farklı jeolojik ve jeomorfolojik yapıya sahip bir ülkedir. Türkiye’nin farklı 
topoğrafik yapısı, yükseklik eşitsizlikleri, farklı iklim karakteristikleri 
göstermesine neden olmaktadır. Bayramin ve ark. (2007),  yaptıkları Coğrafi 
Bilgi Sistemlerine dayalı çalışmalarında Türkiye’nin 1975 – 2004 yılları arasında 
aylık yağış ve sıcaklık değerlerini analiz ederek inceleyerek yağış ve sıcaklık 
yüzeylerini elde etmişlerdir. 1975 – 2004 Türkiye ağırlıklı ortalama yağış ve 
sıcaklık değerleri Şekil 2, 3 ve Çizelge 2’de sunulmuştur.  

 

Çizelge 2. 1975 – 2004 Türkiye ağırlıklı ortalama yağış ve sıcaklık değerleri 

 

 Sıcaklık °C Yağış  Sıcaklık °C Yağış 

Aylar min maks ort min maks ort Aylar min maks ort min maks ort 

Ocak -18 16 -0.1 6 237 66 Temmuz 8 33 22.3 0 154 15 

Şubat -17 16 0.6 13 155 58 Ağustos 8 32 21.9 0 186 12 

Mart -10 15 4.3 19 128 57 Eylül 2 27 17.7 0 240 17 

Nisan -4 18 9.7 33 135 64 Ekim  -6 22 12.0 18 309 47 

Mayıs 0 22 14.4 15 104 52 Kasım -11 17 5.9 15 243 65 

Haziran 3 28 18.9 1 119 30 Aralık -15 14 1.7 8 268 73 

       Yıl -5 20 10.3 263 2000 552 
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Bu verilere göre Türkiye’nin ortalama sıcaklığının 10.33 °C, en soğuk ayın -0.06 
°C ile Ocak ve en sıcak ayın 22.31 °C ile Temmuz ayı olduğu belirlenmiştir. 
Yine Türkiye’de yıllık ortalama yağışın 263 mm ile 2000 mm arasında değiştiği 
ve 12 mm ile Ağustos ayının en düşük, 73 mm ile Aralık ayının en yüksek 
yağışa sahip ay olduğu belirlenmiştir. Tunçay ve ark (2007), aynı verilerden 
yararlanarak, Thornthwaite (1948) iklim sınıflamasına göre Türkiye Potansiyel 
Evapo Transpirasyon Haritası Şekil 4 ve Türkiye Nemlilik İndeksi Haritasını 
(Şekil 5) hazırlamışlardır. Şekil 4’ten de görüleceği gibi Türkiye’de buharlaşma 
335 – 1199 mm’ler arasında değişmekte olduğu ve nemlilik indeksi haritasına 
göre yarı-kuraktan, çok yağışlıya kadar değişen iklim rejimlerinin görüldüğü 
belirlenmiştir.  

 

 

 

Şekil 2. 1975 – 2004 Türkiye ağırlıklı ortalama sıcaklık değerleri 

 

 

 

Şekil 3. 1975 – 2004 Türkiye ağırlıklı ortalama yağış değerleri 
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Şekil 4. Türkiye Potansiyel Evapotranspirasyon Haritası 

 

 

 

Şekil 5. Türkiye Nemlilik İndeks Haritası 

 

Bütün bu jeolojik, jeomorfolojik, topoğrafik, iklimsel çeşitlilik nedeniyle, 
Türkiye’de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin ve olası etkilerinde 
zamansal ve konumsal farklılıklar göstereceği kuşkusuzdur. Türkeş (1994) iklim 
değişikliğinin Türkiye üzerine olası etkilerini aşağıdaki şekilde özetlemiştir.  

 

- Sıcak ve kurak devrenin uzunluğundaki ve şiddetindeki artışa bağlı 
olarak orman yangınlarının frekansı, etki alanı ve süresi artabilir.  

- Tarımsal üretim potansiyeli değişebilir. (bu değişiklik bölgesel ve 
mevsimsel farklılıklarla birlikte, türlere göre bir artış ya da azalış 
biçiminde olabilir)  
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- İklim kuşakları, Yerküre’nin jeolojik geçmişinde olduğu gibi, ekvatordan 
kutuplara doğru yüzlerce kilometre kayabilecek ve bunun sonucunda da 
Türkiye, bugün Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da egemen olan daha 
sıcak ve kurak bir iklim kuşağının etkisinde kalabilecektir.  

- İklim kuşaklarındaki bu kaymaya uyum gösteremeyen fauna ve flora yok 
olacaktır.  

- Doğal karasal ekosistemler ve tarımsal üretim sistemleri, zararlılardaki ve 
hastalıklardaki artışlardan zarar görebileceklerdir.  

- Hassas dağ ve vadi-kanyon ekosistemleri üzerindeki insan baskısı 
artacaktır.  

- Türkiye’nin kurak ve yarıkurak alanlarındaki, özellikle kentlerdeki su 
kaynakları sorunlarına yenileri eklenecek; tarımsal ve içme amaçlı su 
gereksinimi daha da artabilecektir.  

- İklimin kendi doğal değişkenliği açısından, Türkiye’de su kaynakları 
üzerindeki en büyük baskıyı, Akdeniz ikliminin olağan bir özelliği olan yaz 
kuraklığı ile öteki mevsimlerde hava anomalilerinin yağışlarda neden 
olduğu yüksek rasgele değişkenlik ve kurak devreler oluşturmaktadır.  

- Bu yüzden, kuraklık riskindeki bir olumsuz değişiklik, iklim değişikliğinin 
tarım üzerindeki etkisini şiddetlendirebilir.  

- Kurak ve yarıkurak alanların genişlemesine ek olarak, yaz kuraklığının 
süresinde ve şiddetindeki artışlar, çölleşme süreçlerini, tuzlanma ve 
erozyonu destekleyecektir.  

- İstatistik dağılımın yüksek değerler yönündeki ve özellikle sayılı sıcak 
günlerin (örneğin tropikal günlerin) frekansındaki artışlar, insan sağlığını 
ve biyolojik üretkenliği etkileyebilir.  

- Kentsel ısı adası etkisinin de katkısıyla, özellikle büyük kentlerde, sıcak 
devredeki gece sıcaklıkları belirgin bir biçimde artacak; bu da, 
havalandırma ve soğutma amaçlı enerji tüketiminin artmasına neden 
olabilecektir.  

- Su varlığındaki değişiklikten ve ısı stresinden kaynaklanan enfeksiyonlar, 
özellikle büyük kentlerdeki sağlık sorunlarını artırabilir.  

- Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları üzerindeki etkiler 
bölgelere göre farklılık gösterecek olmakla birlikte, rüzgar esme sayısı ve 
kuvveti ile güneşlenme süresi ve şiddeti değişebilir.  

- Deniz akıntılarında, denizel ekosistemlerde ve balıkçılık alanlarında, 
sonuçları açısından aynı zamanda önemli sosyoekonomik sorunlar 
doğurabilecek bazı değişiklikler olabilir.  

- Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak, Türkiye’nin yoğun yerleşme, 
turizm ve tarım alanları durumundaki, alçak taşkın-delta ve kıyı ovaları ile 
haliç ve ria tipi kıyıları sular altında kalabilir.  
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- Ormanların ve denizlerin CO2 tutma ve salma kapasitelerindeki 
değişiklikler, doğal hazne ve sink’lerin (yutakların) zayıflamasına neden 
olabilir.  

- Mevsimlik kar ve kalıcı kar-buz örtüsünün kapladığı alan ve karla örtülü 
devrenin uzunluğu azalabilir; ani kar erimeleri ve kar çığları artabilir.  

- Kar erimesinden kaynaklanan akışın zamanlamasında ve hacmindeki 
değişiklik, su kaynaklarını, tarım, ulaştırma ve rekreasyon sektörlerini 
etkileyebilir. 

- Ayrıca iklim değişikliği, Türkiye.nin özellikle çölleşme tehdidi altındaki yarı 
kurak ve yarı nemli bölgelerinde (İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege 
ve Akdeniz bölgelerinde), ormancılık ve su kaynakları açısından olumsuz 
etkilere yol açabilir.  

 

Türkeş (1994), son yıllarda Türkiye ormanlarında artış kaydeden toplu ağaç 
kurumaları ve zararlı böcek salgınları vb. afetlerin birincil nedeninin, kuraklık, 
hava kirliliği ve asit yağmurları olduğuna dair kuvvetli bulgulara rastlandığını, 
yalnız 1993-94 yılları arasında yaklaşık 2 milyon m3 ağaç servetinin böcek 
yıkımı nedeniyle kesildiğini, bunun yanı sıra, büyük olasılıkla 1970.li yıllardan 
başlayarak Akdeniz Havzasında etkili olan normalden daha kurak koşullara 
bağlı olarak, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kitlesel boyutlarda olmasa da gözle 
görülür ağaç kurumalarının gözlendiğini, ayrıca ağaçların zayıf düşmesi, 
ormanların fırtına, kar, çığ ve benzeri meteorolojik afet etkilerine karşı direncini 
de düşürmekte olduğunu, bunun sonucunda ağaçlarda devrik ve kırık miktarının 
arttığını, bunun da ormanın yapısını diğer zararlılara karşı dayanıksız hale 
getirdiğini, bütün bu olumsuzların ormanlarımızın biyolojik çeşitliliğini, gen 
rezervlerini, karbon tutma kapasitelerini olumsuz yönde etkilediğini bildirmiştir.  

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ 

Tarım ekosistemleri insan müdahalesinin en fazla olduğu sistemlerdir. Bu 
ekosistemlere gübreleme, ilaçlama, sulama ve toprak işleme gibi müdahalelerle 
etki edilmektedir.  Özellikle doğal sistemlerdeki bu bozulma Yeşil Devrim ile 
birlikte maksimum düzeye ulaşmıştır. Birim alandan maksimum ürün almayı 
amaçlayan yeşil devrim birçok çevresel sorunu da günümüze taşımıştır. Tarım 
dışı alanlar tarım alanına dönüştürülmüş, orman ve mera alanları tahrip edilmiş 
ve kapladıkları alanlar azalmıştır. Sulak alanların ve çeşitli ekosistemlerin tahribi 
sonucu biyolojik çeşitlilik zarar görmüştür. Bununla birlikte, ülkemizde tarım 
arazilerinin, tarım dışına çıkarılarak, tarım dışı amaçlarla kullanılmasına yönelik 
bir süreç başlamış ve hızla devam etmektedir.  

Türkiye iklim değişikliğinin olası etkileri ile çölleşme sürecine oldukça açık 
yapıda olan bir ülkedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, 
topografya ve toprak şartları, ülkemizin çölleşme ve kuraklığa karşı 
hassasiyetini artırmaktadır.  
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Çölleşmeyi oluşturan ve toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin 
bozulmalarına veya yitirilmelerine neden olan birçok etmenden bir bölümünün 
ülkemizdeki boyutunu gösteren yeterli bilimsel verisi bulunmamasına karşın; 
doğal olaylar dışında, tarım alanlarımızdaki çoraklaşma, ormanlık ve mera 
alanlarımızdaki tür çeşitliliğinin ve doğal yapının bozulması, yanlış ve amaç dışı 
arazi kullanımı uygulamalarından kaynaklanan tarım, orman ve otlakçılık gibi 
farklı sektörlerin yanlış arazi üzerinde yapılanışı ve turizm, sanayi, toprak 
sanayi, kentleşmedeki inşaat gibi sektörlerin de verimli ve iyi nitelikli tarım 
toprakları üzerinde betonlaşması, toprak kirliliğinin devam ediyor olması, 
erozyon ve toprak kaybının önemli boyutlara varması, ülkemizin çölleşme riski 
yüksek olan bir kara parçası durumunda olduğunu ortaya koyan gerçeklerdir. 

Küresel ısınma veya iklim değişikliği senaryoları, kurak ve yarı-kurak bölgelerde 
önemli değişimlerin olacağını öngörmektedir. Bu değişimler, işlevsel çevre-
düzenlerindeki (ekosistemlerdeki) biyolojik çeşitliliğin azalması, bitkisel örtü ve 
erozyon süreçlerindeki değişimlerdir. Bu öngörüler ve kurak ve yarı-kurak 
bölgelerdeki hızlanmış çevre-düzen bozuşması göz önünde 
bulundurulduğunda, iklim değişikliğinin çevre-düzeni unsurları (öğeleri) 
üzerindeki etkilerinin bilinmesine gereksinim vardır. Özellikle, iklim değişikliğine 
bağlı olarak, bitkisel örtü değişimleri ile karşılıklı etkileşimi ile toprak erozyon 
oranlarının artacağı tahmin edilmektedir.  

Doğal kaynaklar araştırmasında, toprak erozyonunun iklim, toprak, yer-şekilleri 
ve bitkisel örtü ile karşılıklı etkileşimleri göz önünde bulundurulduğunda, birçok 
neden-sonuç kümesi toprak erozyonundaki farklılaşmayı açıklamada önümüze 
çıkabilir. Ancak, Türkiye açısından su erozyonunun önemi düşünüldüğünde, 
iklim değişikliğinin su erozyonu üzerindeki en önemli etkisi iklimsel erozyon 
tehlikesinin değişmesidir; yani “yağışların erozyon oluşturma gücü”nün değişime 
maruz kalmasıdır. Sera etkisi ile bağdaştırılan daha yüksek sıcaklıkların daha 
güçlü bir hidrolojik döngüye ve daha çok alışıla-gelmeyen yağışlara neden 
olacağı beklenmektedir (IPCC, 1995). Küresel iklim değişim modelleri de, uzun 
sürelerde düşen daha az şiddetli yağışlar yerine, sıcak hava dalgaları sonucu 
oluşan şiddetli yağışların gelme olasılığının artığına işaret etmektedir 
(McFarlane et al., 1992; Johns et al., 1997). Bunların yanında, matematiksel su 
erozyonu tahmin eşitlikleri (Nearing et al., 1989; Flanagan and Nearing, 1995), 
su erozyonu oranlarının, diğer çevresel değişkenlerden daha çok, yağış miktarı 
ve şiddetine duyarlı olduğunu göstermiştir (Nearing 2001, Nearing et al., 2001; 
2005). Bu yüzden, küresel sera etkisinin sadece sıcaklıkları yükselteceği değil, 
aynı zamanda, yağış karakteristiklerini de önemli derecede etkileyeceği 
beklenilmektedir (Sauerborn et al., 1999). Açıktır ki, yükselen yağış şiddeti ve 
daha yüksek yağış miktarları toprak erozyonunu artırabilir. Bu yüzden, iklim 
değişikliği ile yağış enerjisi ve yağış şiddeti gibi yağış erozyon 
parametrelerindeki değişimlerin analiz edilmesi, gelecekteki toprak erozyonunun 
tahmin edilmesi ve gerekli toprak ve su koruma önlemlerinin zamanında 
alınması açısından önem taşımaktadır (Bayramin ve Ark., 2008).  

Çölleşme ve buna bağlı arazi bozulması, hem bölge hem de küresel enerji 
dengesizliğine neden olmakta, karbon fiksasyonunu ve depolanmasını 
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azaltmakta ve karbon salınımını artırmaktadır. Arazi bozulması, sedimentlerin 
kirliliği, tuzlulaşma ve genel çevresel bozulmalar yoluyla verimlilik kayıplarına ve 
sulak alanlarda ekosistemlerin bozulmasına, yağışa dayalı tarım sistemlerinde 
(kuru tarım) gen ve tür çeşitliliğinin kaybına neden olmaktadır. Kuraklığın 
nedenleri genelde, yağış atmosferdeki su buharının miktarı ve su buharı 
bulunduran hava kütlesinin yukarı doğru taşınım kuvveti ile ilgilidir ve bunlardan 
birinin azalmasının sonucu kuraklık oluşur. Kuraklığa etki eden faktörler; hakim 
yüksek basınç sistemlerinden daha yüksek değerler, Okyanusdan ziyade 
karasal hava kütlelerini taşıyan rüzgarlar, El Nino veya diğer okyanus kaynaklı 
sıcaklık döngüleri, ormanların azalması ve Küresel ısınma şeklinde sıralanabilir. 
Kuraklığın aşamalarına baktığımızda; kuraklık uzadıkça, çevre şartları kötüleşir 
ve bölge insanına etkileri artar. Kuraklık son noktaya varmadan üç aşamada 
ilerler; Meteorolojik kuraklık; ortalama yağışdan daha düşük değerlerin uzun 
süreli görüldüğü kuraklıktır. Meterorolojik kuraklık genelde diğer kuraklık 
çeşitlerinin başlangıcıdır. Tarımsal kuraklık; bitkisel üretimi veya bölge 
ekolojisini etkileyen kuraklık. Hidrolojik kuraklık; yeraltı kaynaklar, göller, 
reservuarlar gibi su kaynaklarının istatistik olarak ortalamanın altına düştüğü 
kuraklıktır. 

Ekosisteme ve tarıma çok büyük etkileri olan kuraklık, çok uzun süreli kalıcı 
olabileceği gibi, kısa süreli etkili bir kuraklık çok büyük zararlanmalara yol 
açabilmektedir. Kuraklığın en yaygın ekonomik çevresel ve sosyolojik etkileri 
şunlardır: Hayvanların ölümü, verimin azalması, doğal yangınlar, endüsriyel 
kullanımlar için su kaynaklarının azalması, çölleşme, kum fırtınaları ve toprak 
kaybı, yanlış beslenme ve su kaybı, toplumsal huzursuzluk, kitle göçleri 
(Bölgesel veya milletlerarası), su ve gıda gibi doğal kaynaklar için savaşlar, 
soğutma suyu veya ana kuvvet olarak suyun azalması sonucu elektrik 
üretiminin azalması. Kuraklık su kalitesinin düşmesine de neden olur. Çünkü 
azalan su akışı kirleticilerin seyreltilmesini azaltır ve kalan su kaynaklarının 
bulaşmasını artırır. 

İklim değişikliğinin Türkiye’de tarıma etkilerinden bir diğeride bitki gelişim 
dönemlerinde yaşanacak olası değişimlerdir. Özellikle yarı kurak alanlarda 
bahar aylarının süresindeki olası azalmalar, kış ve yaz ayları sürelerini 
arttıracak, ekim zamanlarında değişimlere yol açabilecektir. Bu nedenle bitki 
büyüme dönemleri uzayabilecek, aynı sezonda birden fazla dönemde bitki 
yetiştirilmesi söz konusu olacaktır. Bununla birlikte sıcaklık ve yağış 
değişimlerindeki ektrem değerlerin frekanslarının artması ile don riski, aşırı 
sıcaklıklar, aşırı yağışlar gibi çeşitli riskler beraberinde gelecektir.  

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİNİN AZALTILMASI 

Ülkemiz 31 Ağustos 1998 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi’ne resmen taraf olmuştur. Bu sözleşme gereği, 
çölleşmeyle mücadele ve/veya kuraklığın etkilerinin hafifletilmesi için 
oluşturulacak ülkesel programların hazırlanmasından, uygulamasından ve karar 
alınmasından; halkın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımı 
sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, çölleşmeden etkilenen alanlarda, 
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sürdürülebilir kalkınmanın oluşumunu sağlamak, her düzeyde etkin eylemler 
yoluyla uyumlu bir uluslarası işbirliği ve ortaklık yaklaşımları sağlamak, hem 
arazinin üretkenliğini artırmak hem de arazi ve su kaynaklarının 
rehabilitasyonunu, korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak için kısa 
ve uzun dönemli stratejiler belirleyerek özellikle yerel toplulukların yaşam 
koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve sosyo-ekonomik kalkınmaya yardımcı 
olmaktan sorumludur. Çölleşme sürecindeki alanlarda, çölleşmenin ülkesel 
olarak engellenmesi için kuraklık erken uyarı sisteminin oluşturulması gerekliliği 
vardır.  

Ülkemiz, Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi kapsamında, konumu itibarıyla 
özel bir noktada bulunmaktadır. Türkiye bir anlamda etkilenen ülkelerden 
sayılmakta, ancak diğer taraftan gelir ve gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında, 
yardım alacak ülkeler sınıfında yer almamaktadır. Bunun anlamı; ülkemizdeki 
çölleşme ile ilgili sorunların giderilmesi için büyük ölçüde kendi öz 
kaynaklarımıza başvurulması ve ülkemizdeki mevcut bilgi birikimi ve deneyimin 
önce ülke içindeki sorunların ve daha sonra da diğer etkilenen ülkelerdeki 
sorunların çözümünde kullanılması zorunluluğudur. 

Eylem Planlarının hazırlanmasından çok, uygulanabilirliği önemlidir. Nitekim, 
DPT tarafından 1998 yılında yayımlanan "Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve 
Eylem Planı" uygulamaya geçirilememiştir. 

Son dönemde yoğunlaşan kuraklık periyotları üzerine Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı koordinatörlüğünde, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Tarımsal Kuraklık 
Eylem Planı (TAKEP) çalışmaları yürütülmektedir. Hazırlanan Tarımsal Kuraklık 
Eylem Planı taslağı içerisinde kısa, orta ve uzun vadede yapılması öngörülen 
birçok doğru ve yerinde hedef belirlenmiş ve bu hedeflere ulaşmak için 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, Demokratik Kitle Örgütlerine, Sivil Toplum 
Kuruluşları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar farklı sorumluluklar verilmiştir.  
Bununla beraber, bu kurum ve kuruluşların mevcut altyapı, araç, gereç ve 
donanım, teknik eleman, uzman vb sorunları herkes tarafından bilinmektedir. Bu 
nedenle öncelikle Bakanlıkların kapasitelerinin belirlenmesi ve eylem planına 
yönelik geliştirilmesi gerekmektedir. 

TAKEP kapsamında kurumsal kapasitenin ve teknik altyapının iyileştirilmesi ile 
önerilen önlemlerin yaşama geçirilmesine yönelik olarak zaman ve iş 
planlaması ile bütçe mutlaka olmalıdır. Son derece yararlı öneriler olmasına 
karşın bunlara yönelik somut bir kısa-orta ve uzun vadeli takvim olmaması, 
planın eylem planı değil strateji belgesi olarak algılanmasına yol açmaktadır. 
Eylem Planının başarıyla yaşama geçmesi için, temel verileri değerlendirip 
somut çözüm önerilerini içermesi gereklidir. Bu kapsamda ülkemizdeki temel 
eksiklik temel verilerin olmaması ya da güncel olmamasıdır. Birde dağınık 
verilerin tek bir merkezde toplanmaması önemli bir eksikliktir. 

Türkiye topraklarının genel durumu, haritalama çalışmaları ile ortaya 
konulabilmektedir. Türkiye’de arazi kullanım kabiliyet sınıflarına göre tarım 
alanlarına ilişkin olarak halen Mülga Toprak Su Genel Müdürlüğü verileri 
kullanılmaktadır. Topraklarımızın geçmiş yıllardaki değişimlerinin tespiti, 
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çölleşme ile ilgili sorunların kalitatif olarak gösterilmesi, arazilerin planlanması, 
toprak kaynaklarımızın israf edilmeden kullanılmasını hedefleyen projelerin 
uygulamaya konulabilmesinde, haritalama çalışmalarının önemi büyüktür. 
Yapılan toprak etütleri ve envanter çalışmaları sonucunda tespit edilen çoraklık, 
drenaj, taşlılık, erozyon vb. sorunların ülke topraklarında kapladığı alanların 
haritalanması sonucu, bir havza veya bölgede uygulanacak amenajman 
tedbirlerinin tespitine ve yapılacak çalışmalarda önceliklerin ortaya konulmasına 
imkan verecektir. 

Kuraklığı önlemek için öncelikle zamansal ve konumsal olarak iklimsel verilere 
göre havzanın su kaynakları potansiyeli ve toprak-su bütçesi çıkartılarak, suyun 
ne zaman ne kadarının toprakta kaldığı bilinmelidir. Bitki-su tüketimine ilişkin 
önemli toprak-su parametreleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak bilinmeli ve 
ona göre planlama yapılmalıdır. Bu amaçla detaylı temel toprak etütleri kısa 
sürede ülke düzeyinde bitirilmelidir. 

Bu süreçte yağış miktarına göre eğilim analizleri yapılmalıdır. Miktar yanında 
yağışın şiddeti ve enerjisi de dikkate alınarak, yağışın erozyon oluşturma gücü, 
iklimsel erozyon tehlikesi belirlenmelidir. İklimsel erozyon tehlikesi kadar, belki 
de daha önemli olan insan kaynaklı erozyona yönelik somut yasal, teknik 
önlemler alınmalı ve titizlikle uygulanmalıdır. Toprak ve Su Koruma Stratejisi, 
bunlara bağlı olarak belirlenmelidir. 

Yağış değişebilirliğini ifade eden indislerden en önemlileri “Modifiye-edilmiş 
Fournier İndisi” (MFİ), “Yağış Yoğunluk İndisi” (YYİ), “Mevsimsellik İndisi” (Mİ) 
ve “Yağış Değişebilirlik Katsayısı” (KDK)’dır. Bu kapsamda, iklimsel erozyon 
tehlikesini gösteren Türkiye yağış indisleri veri tabanını erozyon modelleri için 
istatistiksel ve konumsal olarak güvenilir bir şekilde hazırlamaya yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir (Bayramin ve ark., 2007). Ayrıca, Türkiye geneline 
yayılmış ve düzenli yağış ölçümlerinin yapıldığı 247 adet meteoroloji 
istasyonunun günlük yağış verileri kullanılarak, 1993 – 2006 yılları arasında 
oluşan her bir yağışın enerjisi ve şiddetinin hesaplanması çalışmaları da 
yürütülmektedir (Erpul ve ark., 2008). 

Mevcut bilimsel çalışmaların değerlendirildiği süreçte belirlenen strateji 
kapsamındaki somut önlemler, il bazında değil, ekolojik havza-alt havza 
bazında yaşama geçirilmelidir. Bu ise, kurumsal yapının il değil bölge düzeyinde 
olmasını zorunlu kılmaktadır. 

SONUÇ 

Ülkemizde çölleşmenin geleceğimizi tehdit etmemesi için, öncelikle bütüncül 
yaklaşımla Ulusal Toprak Koruma ve Kullanma Politikası ile Ulusal Su 
Politikası'nın belirlenmesi, daha sonra çölleşme ile mücadele, kuraklık ile 
mücadele veya başka alanlarda ulusal eylem programlarının hazırlanması 
gerekmektedir. Politika belirlendikten sonra uygun yasal, kurumsal, teknik ve 
maddi araçlar devreye sokulmalıdır. 

TAKEP kapsamında 6 ay - 1 yıl - 2 yıl gibi zaman sınırlaması belirtilerek 
Bakanlıkların kapasitesi belirlenmeli; kurumsal kapasite, personel, laboratuar, 
araç-gereç yönüyle güçlendirilmelidir. Standartlar belirlenerek veriler 
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güncelleştirilmeli ve bir merkezde toplanmalıdır. İklim, toprak, su ve bitki 
verilerine dayalı havza/alt havza planları somut olarak belirlenmeli; katılımcılık 
her düzeyde yaşama geçirilmelidir. Altyapı hazırlanmadan mevcut kurumsal 
yapılarla ve verilerle yapılacak planların sağlıklı sonuçlar alınmasını 
engelleyeceği görülmelidir. 

Bu süreçte geçmişte önemli hizmetler veren ve kamu yönetiminde oluşan 
boşluk nedeniyle halen gereksinim duyulan Toprak Su Genel Müdürlüğü günün 
koşullarına uygun olarak bölge düzeyinde örgütlenerek yeniden kurulmalıdır. 

Kuraklık ile mücadele stratejileri olarak şu teknik uygulamalar da mutlaka en 
kısa sürede yaşama geçirilmelidir.  

 

- Arazi kullanım planlamasının öncelikle yapılması gereklidir. Tarım 
alanlarının amaç dışı kullanımına izin verilmemelidir.  

- Yağışların ve su kullanımının düzeyinin sürekli izlenmesi insandan 
kaynaklı kuraklığın oluşumuna engel olabilir.  

- Su tasarrufu sağlayan sulama sistemlerine geçilmelidir. 

- Yağmur suyunun hasadı gerçekleştirilmelidir.  

- Su kısıtlamaları ve suyun tekrar kullanımı gündeme gelmelidir.  

- Erozyon riski yüksek olan, yetersiz toprak özelliklerine sahip, ıslaklık ve 
iklim şartları dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım 
yapılmamalı, bu tip arazilerin mera olarak ayrılmalı veya orman örtüsü 
altına alınması sağlanmalıdır.  

- Yanlış toprak işlenmesi, yanlış ekim ve sulama önlenmelidir.  

- Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri tamamlanmalıdır.  

- Çayır ve mera alanlarının tahribi önlenmeli ve mevcut alanlar 
geliştirilmelidir.  

- Orman tahribatına son verilmeli, ağaçlandırma hızlandırılmalı ve orman 
yangınlarına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.  

- Su kaynaklarının kaybolması sonucu taban suyunun düşmesiyle toprak 
tuzlanması engellenmeli ve su kaynakları korunmalıdır.  

- Sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminde, toprak ve su korumalı tarım 
sistemlerine geçiş sağlanmalıdır.  

- Bunun için, iklim, toprak, topoğrafya ve arazi kullanımı veri tabanlarını 
etkin bir şekilde kullanabilen toprak erozyonu tahmin teknolojileri 
kullanılmalı, izin verilebilir toprak kayıpları uzman bilgisine dayanılarak, 
toprak kayıpları tahmin edilmelidir.  

- Bu tahminler, izin verilebilir kayıpları aştığında ise, tarımsal üretim 
havzalarında ya bitki deseni değişimleri ya da topoğrafya değişimleri 
(eğim uzunluklarının teraslama, çevirme kanalı gibi) toprak koruma 
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yapıları ile gerçekleştirilmelidir. Böylece, toprak ve su koruma önlemleri 
ülke genelinde bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilecektir.  

- Dikkatli planlanmış bir ürün ekim sistemi toprakların korunmasını ve 
kurak yıllarda suya daha az bağımlı bitkilerin ekilmesini sağlayabilir. Bu 
nedenle iklim, yağış ve sıcaklık değişmeleri verileri ışığında toprak ve 
bitki özellikleri de dikkate alınarak bitki deseni önerilmelidir. Ürün 
deseninin belirlenmesinde mikroklima bazında ekim ve hasat 
dönemlerinin değişimleri de dikkate alınmalıdır. Bu süreçte suya 
dayanıklı erkenci ve geççi çeşitlerin araştırılması ve adaptasyonuna 
yönelik araştırmalar bitirilmelidir.  

- Bu süreçte tarımsal üretimin azalmaması için, iklimsel afetlere karşı 
üreticinin korunması sağlanmalı, tarım sigortası uygulaması 
yaygınlaştırılarak etkin kullanımı sağlanmalıdır. 
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Global sıcaklık artışı, yağış şekillerinin değişmesi, olağan dışı hava olaylarının 
sıklaşması gibi olayları kapsayan iklim değişimleri birçok sektörü özellikle tarım 
ve gıda kaynaklarını tehdit etmektedir. 

İklim,  gıda üretiminden canlı topluluklarının yayılımına ve biyoçeşitlilik 
derecesine kadar birçok yönden yaşamı etkilemektedir. Dünya iklimi özellikle 
19. yüzyıldan bu yana değişim göstermektedir ve araştırmalar son 50 yılda 
gözlenen ısınmanın büyük kısmının insandan kaynaklandığını ortaya 
koymaktadır. İklim değişikliğinin insan hayatını ne derece etkileyebileceği 
konusu hafife alınmamalıdır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde aşırı hava olaylarının 
artması sonucu kimi bölgelerde ciddi kuraklıklar yaşanırken, kimi bölgelerde 
seller meydana gelmekte, okyanus sıcaklıklarının artması sonucu hortumlar, 
fırtınalar ve kasırgalar yaşanmaktadır. 

Global ölçekte iklimde meydana gelen herhangi bir belirgin değişikliğinin, 
bölgesel tarımı, dolayısıyla da dünya gıda kaynaklarını etkileyeceği açıktır. Her 
çeşit tarım, suyun varlığından büyük ölçüde etkilenir. İklim değişimi; yağmur 
miktarını, buharlaşmayı, yağmur suyunun toprak tarafından emilmeyerek 
yeryüzünde akan kısmını ve toprağın nem miktarını etkileyecektir. Mevsimsel 
yağış miktarlarındaki ve şeklindeki değişimler bitki gelişimi için önemlidir. Dünya 
nüfusu ile dünyadaki gıda üretimi arasında dengesizlik söz konusu olduğundan, 
iklim değişimi ile tarım arasındaki ilişkiye dikkat çekmek gerekir. 

Sıcaklıktaki her 1 derecelik artışta, hasat verimliliğinde yüzde 3 ile 5 arasında 
düşüş meydana gelmektedir. Toprak miktarındaki azalma, global tarımsal 
verimliliğin son 50 yılda %13 azalmasına neden olmuştur. Tomurcuklanma 
şekilleri, solunum hareketleri ve göç zamanları değişimlere uğramaktadır. 
Bitkilerin, haşerelerin, hayvanların ve hatta toprak bakterilerinin yerleşimi çok 
hızlı bir değişim geçirmektedir. Bu ise her türlü canlının gıda zincirinde 
problemlere neden olmakta ve türlerin yok olmasına veya bir bölgede 
alışılmadık türlerin varlığına kadar giden sonuçlar doğurmaktadır. Bunun 
sonucunda  dünya nüfusu ile gıdaya erişim arasındaki zaten dengesiz olan 
dağılımı daha da dengesiz bir hale gelecektir. Ayrıca yerel türlerin yok olması ya 
da değişikliğe uğraması ile gıda işleyen bölgesel sanayiler de sekteye 
uğrayacaktır. Gıda işleyen fabrikalar ya kapanacak ya da dış alım yolu ile 
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hammadde temini yoluna gidecek; bu durum ürünün fiyatının artmasına neden 
olacaktır. Böylece ancak sosyoekonomik düzeyi belli bir grup tüketici bu 
üründen faydalanacaktır. Bu durum beslenme bozukluklarını ve  hastalıkları 
beraberinde getirecektir.  

FAO Başkanı Diouf, bütün ülkeleri ve uluslararası kuruluşları, geçmişteki 
ekonomik şartlara göre kararlaştırdıkları tarım ve yardım politikalarını gözden 
geçirmeye davet etmektedir. Örneğin artan maliyetler yüzünden fakir ülkelere 
yiyecek gönderilmesi yerine, söz konusu ülkelerdeki çiftçilere yerel bazda 
destek verilmesinin FAO’nun yeni önerilerinden biri olduğunu söylemektedir. 

Gıda fiyatlarındaki artış yüzünden şimdiden Senegal, Fas ve Moritanya gibi 
ülkelerde siyasi gerilimlerin yaşandığını söyleyen Diouf, FAO’nun fakir ülkelere 
iklim değişikliğine uyum sağlayabilmeleri için destek önceliği başlatacağını 
açıklamıştır. 

Tarımsal hammaddenin biyoyakıt olarak kullanılması da gıda güvencesi 
açısından bir başka problemdir. Biyoyakıt üretimi kaygısıyla mısır, şeker kamışı 
ve yağlı tohum gibi hammaddelerin insan tüketiminden çekilerek bu kulvara 
aktarılması yine gıda fiyatlarında ciddi artışlara yol açarken, yoksulların gıdaya 
ulaşımını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Nitekim, AB gibi biyoyakıt üretim ve 
kullanımını destekleyen ülkeler kendi içlerinde yaptıkları değerlendirmelerde söz 
konusu politikaları gözden geçirmektedir.  

 

Tüketici beslenmesi açısından bir başka riskli durum da; havadaki nem 
oranında meydana gelen artışların üründeki küf gelişimini desteklemesi ve buna 
bağlı olarak oluşan kanserojenik, teratojenik toksinlerdir (aflatoksin gibi). Ayrıca 
ortamın neminin diğer mikroorganizmalar için elverişli hale gelmesi ile gıda 
kaynaklı hastalıklarda farklılık ve artış görüleceği açıktır. Tüm bunların 
önlenebilmesi için mevcut gıda sanayi de önlemler almak zorunda kalacak ve 
gıda işleme proseslerine hammadde aşamasında ayrıca kurutma ve kimyasal 
koruyucular vs. eklenecektir. 

Daha sıcak geçen yaz iklimleri sıcağı seven  küflerin ve mayaların gelişimini 
destekleyecektir, daha ılık geçen kışlar ise insan sağlığına zararlı bazı 
mikroorganizmaların  aktivitesini artırabilecektir. Yaz kuraklığının etkisinin 
artması, konakçısının bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla aktivitesini arttıran 
küflerin ve mayaların (özellikle kök patojenlerinin)  neden olduğu hastalıkların 
gelişimini destekleyecektir. 

İklim değişimi, tarımsal verimliliği, karlılığı ve hatta canlı hayatı olumsuz yönde 
etkileyebilecek zararlı göçlerine ya da farklı populasyon gelişimlerine de yol 
açabilecektir. 

Yağış miktarları ve sıcaklık değişimlerindeki gittikçe artan değişkenlik, kilit 
ekosistem olaylarını alt üst edecek ve haşereler ile hastalıkları (çoğunlukla 
bilinmeyen yollarla) etkileyecektir. Zararlılar üzerindeki doğrudan etki 
haşerelerin yaşam döngülerinin zarar görmesi ya da yeni zararlılar için daha 
uygun koşulların oluşması (ya da eskilerin kendi yaşam alanlarını 
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genişletmeleri) şeklinde ortaya çıkacaktır. İklim değişimi, değişime uyum 
sağlamakta ve göç etmekte zorluk çeken soyu tükenmekte olan türlerden 
ziyade saldırgan istilacı türlerin gelişimini desteklediğinden biyoçeşitlilikte 
azalma meydana gelecektir. 

Değişen rüzgar düzenleri de ürün hastalıklarına sebep olan rüzgar kaynaklı 
zararlılar ile bakteri ve mantarların yayılımını etkiler. Ürün-zararlı ilişkileri hem 
ürünün hem de zararlıların gelişim zamanlarındaki değişimlerden etkilenir. 
Araştırmalar sıcaklıkların artması ile birlikte haşerelerin daha yaygın hale 
geleceğini ortaya koymaktadır. 

Global ısınma zararlı populasyonunu  ve haşerelerden kaynaklanan hastalıkları 
artıracaktır; bu durumda kullanılan pestisit miktarında patlamalar ve etken 
maddelerde değişiklikler söz konusu olacaktır.  

Bitki topluluklarında, yüksek karbondioksit oranları, istilacı bitki türlerinin 
gelişimini doğal türlere oranla daha fazla desteklemektedir. Ayrıca, 
karbondioksit arttıkça, istilacı yabani otları kontrol etmek için kullanılan 
herbisitlerin etkinliği azalmaktadır. Artan istilacı yabani bitki populasyonuna ek 
olarak, global iklim değişimlerinin haşere salgınlarının sıklığını ve şiddetini 
artırması beklenmektedir. 

Araştırmacılar ayrıca daha sıcak iklimlere uyum sağlayabilen haşere türlerinin, 
aynı zamanda maksimum üreme hızlarını da artıracağını ortaya koymuşlardır. 
Bunun anlamı global ısınmanın artan haşere populasyonuna yol açacağıdır. 

Haşere populasyonunda ortaya çıkacak patlama ile birlikte, bilim adamları 
sıtma, dang ateşi, viral beyin iltihabı gibi haşere kaynaklı hastalıklarda da 
artışlar meydana geleceğini öngörmektedirler. Haşerelerin coğrafi 
yerleşimlerinin değişmesi, üreme ve ısırma oranlarının artması ve insan 
sağlığına zararlı mikroorganizmaların üreme periyodunun kısalması ile hastalık 
geçişlerinin artacağına inanılmaktadır. 

Değişken çevre koşulları ve aşırı hava olaylarının artması, kullanılan 
pestisitlerin hedeflenen zararlılar üzerindeki etkinliğinin azalmasına ya da diğer 
organizmaların daha fazla zarar görmesine neden olabilir. Biyolojik kontrol 
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenebilecektir. Genel olarak, tarıma bunların 
verdiği zarar artacaktır.  

Zararlı istilasındaki muhtemel artışlar, kontrol için kullanılması gereken pestisit 
miktarının artırılmasını ve çeşitlerinin değiştirilmesini zorunlu kılacak; bu durum 
ise zararlı kontrol tekniklerinin ve uygulamalarının geliştirilmesini zorunluluğunu 
ortaya çıkaracaktır. Bu daha riskli ürün ve daha kirli bir dünya demektir, çünkü 
pestisitler üretimi artırmak suretiyle sağladıkları fayda yanında insan ve çevre 
üzerine de birçok olumsuz etkiye sahiptir. Pestisitler kimyasal yapıları gereği 
toksik etkilerini çeşitli düzeylerde tüm canlılarda gösterirler. Bu özellikleri sonucu 
olarak da hedef alınmayan faydalı böceklerin, arıların, kuşların, evcil 
hayvanların, balıkların ve hatta insanların pestisitlerden etkilenmesi, akut veya 
kronik olarak zehirlenmesi kaçınılmazdır. 
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Kimyasalların yeryüzünde taşınması bilinen bir durumdur. Pestisitler bir kez 
kullanıldıklarında, uygulama alanıyla sınırlı  kalmayarak kimi zaman global 
ölçekte yayılım gösterirler. Örneğin klorlu hidrokarbonların çevreye en büyük 
tehlikesi kalıcı olmalarıdır. İlaçlar yer üstü ve yeraltı suları ile denizlere 
karışmakta ve çok uzaklara sürüklenmektedir. DDT gibi klor içeren organik zirai 
mücadele ilaçları hem kuzey kutbunda hem de pasifik okyanusunda tespit 
edilmiştir. Bunlar toz taneciklere yapışarak hava yoluyla yayılırlar ve global 
rüzgar akımları ile binlerce kilometre uzağa taşınabilirler. Bir metre yükseklikten 
bırakılan on mikron büyüklüğündeki zerrenin bin km. taşınması için %80 şansı 
vardır. Pestisitler bu yolla dünyanın her yerine ulaşabilir. Ağır yağış olayları 
erozyona ve hayvansal atıklar, pestisitler, gübreler ve diğer kimyasalların yüzey 
ve yeraltı sularına karışmalarına sebep olur ve bu çevrimin geri dönüşü yoktur. 
Yeni zararlılarla mücadele etmek için daha fazla kimyasal kullanılacak, daha 
fazla kimyasal kullandıkça da iklim değişimi tetiklenecektir. 

Doğal yollarla ya da insan eli ile toksik maddelerin yeryüzündeki hareketi, bu 
maddelerin tüm dünyada tarımda kullanılıyor olması ve ucuz işgücünün olduğu 
bölgelerde endüstriyel aktivitelerin artması; özellikle bu bölgelerde yaşayan 
insanlar ve çevre için, telafisi oldukça zor sonuçlar doğurmakta ve tehdit 
oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak 

 

• Bitki ve hayvan türlerinin yetiştiği bölgelerde değişiklik 

•  Ürünlerin elde edildiği dönemlerde değişiklik 

• Ürün kalitesinde farklılık 

• Gıda güvenliği açısında hammadde kaynaklı sorun alanlarında 
değişiklik, hastalık ve zararlılarda değişiklik  

• Kimi ürünlerin zaman içerisinde yok olması  

• Et ve süt verimliliğinde düşüş 

• Gıda üretim proseslerinde değişim 

• Tarımda halen kullanılan yöntemlerde değişiklik arayışı (ekme, 
gübreleme, kullanılan pestisit tipinde ve miktarında değişiklik) 

olması muhtemeldir 

Sürekli, yeterli, güvenli ve kültürel tercihlere uygun gıdaya veya gıda üretmek 
için gerekli araçlara ulaşılması amacıyla, ulusal varlıklarımız olan toprak ve su 
kaynaklarından yararlanmanın bir insan hakkı olduğu bilinciyle, doğal 
kaynaklara yönelik her türlü metalaştırma faaliyeti durdurulmalı, birincil 
üretimden itibaren üretici, sanayici ve tüketicinin eğitimine yönelik her türlü 
önlem alınmalıdır,  
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   Toprak ve su havzalarının bilimsel verilerle, populist yaklaşımlardan uzak 
yönetilmesi sağlanmalıdır.  

Girdiden çıktıya dışa bağımlı olmayan bir tarımsal yapının kurulması ve ucuz – 
güvenilir gıdaya ulaşım hakkına sahip toplum kesimlerinin artan refahtan daha 
fazla pay alması esasına dayanan amaca yönelik, uzun soluklu ve kapsamlı 
tarım ve gıda politikaları oluşturulmalıdır,  

 Küresel iklim değişikliğine yönelik olarak yapılması gereken çalışmalar zaman 
kaybedilmeden başlatılmalı, İklim Değişimi ve Gelişimi Araştırma Merkezi 
kurulmalı; ilgili tüm disiplinlerin katılımı ile senaryo çalışmaları yapılmalı ve bu 
senaryolara karşı stratejiler geliştirilmelidir.  

Kurağa dayanıklı çeşitler geliştirilmeli ve sulama yatırımları zaman 
kaybetmeden tamamlanmalıdır 

Gıda mühendislerinin de çeşitli senaryolarla, karşılaşacakları muhtemel tabloları 
tespit etmesi ve çözüm yolları araştırması gerekmektedir. 
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Özet 

Küresel ısınma ve neticesinde ortaya çıkan küresel iklim değişikliği, hidrolojik 
çevrimdeki sistemler ve süreçler arasındaki mevcut dengeyi etkilemektedir. 
Hidrolojik çevrimin en önemli sistemlerinden birisinin atmosfer olması nedeniyle, 
iklim değişikliğinin atmosferik koşullarda yaratacağı değişikliklerin, havzaların 
yağış, evapotranspirasyon ve akış gibi hidrolojik süreçleri üzerinde, hem alan 
hem de zaman ölçeğinde önemli değişimlere yol açacağı açıktır. Bu değişimler 
yalnızca mevcut uzun dönem ortalamalarıyla sınırlı kalmayıp, ekstrem olayların 
sıklık, büyüklük ve alansal dağılımlarında da görülecektir. Örneğin, sellerin nadir 
görüldüğü bölgeler daha sık ve şiddetli taşkınlara maruz kalırken, sulak 
bölgelerde ise kuraklık ve su kıtlığı gibi önemli sorunlar başgösterecektir. 

Dünya’da ve ülkemizde küresel ısınma konusunda yapılan çalışmalar, iklim 
değişikliğinin bulunduğumuz bölgenin su kaynaklarını kısıtlayıcı bir rol 
oynayacağını göstermektedir. Bu nedenle, ülkemiz su kaynaklarının 
planlamasında ve yönetiminde iklim değişikliğinin potansiyel etkileri dikkate 
alınmalı, mevcut yapının olası değişimlere karşı hassasiyetleri irdelenmelidir. 

Sunulan çalışmada, genel olarak küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarına 
etkileri ve uyum konuları irdelenmiştir. Bu kapsamda, olası iklim senaryolarında 
ortaya çıkan sıcaklık ve yağış değişimlerinin, Gediz havzasında yer alan Medar 
kolu akımlarına etkileri parametrik bir yağış-akış modeli ile incelenmiştir. 2030, 
2050 ve 2100 yıllarındaki senaryo yağış ve sıcaklık koşullarında çalıştırılan 
model sonuçlarına göre yüzeysel akımlarda gözlenmesi muhtemel düşüşler 
belirlenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, iklim değişikliği, su kaynakları, hidrolojik 
modelleme, entegre havza yönetimi. 

 

1. Giriş 

Küresel ısınma ve neticesinde ortaya çıkan küresel iklim değişikliği, hidrolojik 
çevrimdeki sistemler ve süreçler arasındaki mevcut dengeyi etkilemektedir. 
İklim ve hidrolojik çevrim arasındaki kuvvetli bağ, pek çok araştırmacının, iklim 
değişikliğinin akarsu hidrolojisi üzerindeki etkilerini araştırmalarına neden 
olmuştur (Cohen, 1986; Gleick, 1987; Coker vd., 1989; Lettenmaier ve Gan, 
1991; Leavesley, 1994; Holt ve Jones 1996; Jones vd., 1996; Arnell, 1998; 
Jones, 1999; Müller-Wohlfeil vd., 2000; Sene vd., 2001). 

İklim değişikliği ile ilgili Kuzey Amerika ve Avrupa havzalarında gerçekleştirilen 
çalışmalar, hidrolojik çevrimin temel unsurlarından olan sıcaklık ve yağışların bu 
bölgelerde önemli ölçüde değişeceğini göstermektedir (Chang vd., 2001; 
Limbrick vd., 2000; Middelkoop vd., 2001; Bergström vd., 2001; Mimikou vd., 
2000). Bu değişimlerin mertebesi, ülkemizin de içinde bulunduğu Güney Avrupa 
ve Akdeniz kuşağında yıllık ortalama sıcaklıklarda 3.0-3.5 0C’lik artışlar ve yıllık 
toplam yağışlarda %15-30’lik azalmalara ulaşabilmektedir (Houghton vd., 2001; 
Christensen vd., 2007). Yağış ve sıcaklardaki bu değişimlerin, bölgelerin 
mevcut su potansiyellerinde önemli azalmalara neden olacağı ve buna bağlı 
olarak enerji, tarım, içmesuyu ve sulak alanlar gibi suya dayalı sektörlerde su 
kıtlığı yada stresi yaşanacağı öngörülmektedir (McCarthy vd., 2001; 
Christensen vd., 2007). 

İklim değişikliği nedeniyle mevcut dengeleri değişen yeraltı ve yerüstü su 
kaynakları yeni dengesini buluncaya kadar, hem miktar hem de kalite açısından 
önemli ölçüde değişecektir. Artan sıcaklıklar ve değişen yağış rejimleri, taşkın 
ve kuraklık gibi ekstrem olayların sıklık, büyüklük ve alansal dağılımlarında 
değişimlere neden olacaktır (Arnell vd., 2001). 

İklim değişikliğinin su kaynakları açısından bir başka etkisi de, su kullanımları 
üzerinde yaratacağı değişimlerdir. Özellikle, yüzeysel suların yaklaşık %70’lik 
bölümünden istifade eden tarım sektörünün su ihtiyacı artacak, zaten rekabet 
halinde bulunduğu enerji, endüstri ve içmesuyu sektörleriyle yaşanan sıkıntıların 
daha da büyümesine neden olacaktır. Hızla çoğalan nüfus ve gelişen 
endüstrinin enerji ve su ihtiyacının artışı da bu rekabeti körükleyecektir (Alcamo 
vd., 2007). 

İklim değişikliği su kaynaklarının sadece miktarını değil aynı zamanda kalitesini 
de etkileyecektir. Sıcaklığın artması, yağış ve dolayısıyla akımlardaki azalmalar 
nedeniyle kirlilik konsantrasyonları da artacak; bu durum ise şu anda yaşanan 
su kalitesi problemlerinin daha da şiddetlenmesine neden olacaktır. Ancak bu 
etkiler henüz yeterince araştırılmamış bir konudur (Hurd vd., 2004). 

Dünyadaki araştırmalara paralel olarak ülkemizde de iklim değişikliğine ilişkin 
bir ipucu niteliğinde olan hidrometeorolojik gözlemlerdeki eğilimler, çok sayıda 
çalışma ile irdelenmiştir (Partal ve Kahya, 2006). Yoğun olarak yağış ve sıcaklık 
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değerleri üzerinde gerçekleştirilen bu trend analizleri, ülke genelinde, özellikle 
sıcaklıklarda istatistiksel açıdan anlamlı artışların varlığını göstermektedir 
(Bostan ve Akyürek, 2007). Yağışlar açısından bakıldığında, Batı Anadolu ve 
Akdeniz bölgesinde yıllık toplam yağışlarda bir düşüş trendi gözlenmektedir 
(Partal ve Kahya, 2006). Hidrolojik çevrimin bir diğer parçası olan yüzeysel akış 
serilerinde de kuzey kuşağı dışında kalan güneybatı ve güney bölgelerde de 
istatistiksel açıdan anlamlı azalmalar görülmektedir (Önöz vd., 2007; Aksoy vd., 
2008). 

Bütün bu çalışmalar, iklim değişikliğinin bulunduğumuz bölgenin su kaynaklarını 
kısıtlayıcı bir rol oynayacağını göstermektedir. Bu nedenle, ülkemiz su 
kaynaklarının planlamasında ve yönetiminde iklim değişikliğinin potansiyel 
etkileri dikkate alınmalı, mevcut yapının olası değişimlere karşı hassasiyetleri 
irdelenmelidir. 

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, sunulan çalışmada, olası sıcaklık ve yağış 
değişimlerinin akımlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma, Gediz 
havzasında yer alan Medar kolu akımlarının parametrik bir yağış-akış modeli ile 
incelenmesine dayanmaktadır. İklim senaryolarından elde edilen yağış ve 
sıcaklık koşullarında, 2030, 2050 ve 2100 yılları için, Medar Çayı’nın yüzeysel 
akımlarında gözlenmesi muhtemel azalmalar hesaplanmıştır. 

2. Yöntem 

2.1. İki Parametreli Aylık Yağış-Akış Modeli 

Küresel iklim değişikliğinin akımlar üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek için 
deterministik aylık yağış-akış modellerinden yararlanılmaktadır (Harmancioglu 
vd., 1998; Mimikou, 1995; Kaczmarek vd., 1996). Bu modeller, bir havzanın 
aylık yağış girdisini aylık akım çıktısına dönüştüren matematiksel dönüşüm 
fonksiyonlarıdır. Bu modellerin bir bileşeni olan aylık evapotranspirasyon hesabı 
büyük önem taşımaktadır. Çünkü evapotranspirasyon yağış gibi 
ölçülememekte, Thornthwaite, Penman, Blaney-Criddle, Hargreaves gibi 
yöntemlerle modellenerek tahminler üretilebilmektedir (Acatay, 1996; Bayazıt, 
1998). Bu tahminlerin doğruluğu yağış-akış modelinin performansına büyük etki 
yapmaktadır (Fıstıkoğlu ve Harmancıoğlu, 2001). Evapotranspirasyon doğru 
olarak tahmin edildiğinde, zemin nemi ve akışlar basit su bütçesi denklemleriyle 
hesaplanabilmektedir. 

2.2. Aylık Gerçek Evapotranspirasyonun Hesaplanması 

Aylık evapotranspirasyonun tahmininde literatürde çeşitli yaklaşımlar yer 
almaktadır. Uygun yaklaşımın seçiminde, mevcut verilerin çeşitliliği ve 
güvenilirlikleri rol oynamaktadır. Aylık evapotranspirasyon, toplam yağış, bitki 
örtüsü dağılımı, zemin nemi, sıcaklık, rüzgar gibi birçok parametreye bağlıdır. 
Bu parametrelerin tümünün derlenmesinde çoğu zaman güçlük yaşanmaktadır. 

Aylık evapotranspirasyonun belirlenmesinde kullanılan bir başka yöntem de 
aylık tava buharlaşmalarından yararlanmaktır (Morton, 1983). Brutsaert (1992), 
yıllık evapotranspirasyon kaybının yıllık toplam yağış ve yıllık toplam 
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buharlaşma değerleri ile ilişkisini incelemiş ve yıllık evapotranspirasyon için 
Denklem 1 ile verilen ifadeyi önermiştir. 









=
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Burada; 

E(t) : gerçek yıllık evapotranspirasyon (mm) 

EP(t) : yıllık tava buharlaşması (mm) 

P(t) : yıllık toplam yağış (mm) 

tanh(   ): hiperbolik tanjant fonksiyonudur. 

 

Denklem 1’deki tanh [ P(t) / EP(t) ] ifadesi, yıllık tava buharlaşmasını gerçek 
evapotranspirasyon değerine dönüştüren azaltma katsayısı olarak 
tanımlanmaktadır. Xiong ve Guo (1999), çok sayıda havza üzerinde yaptıkları 
çalışmalara dayanarak, Denklem 1 ile verilen yıllık gerçek evapotranspirasyon 
bağıntısının bir katsayı ile düzeltilmek suretiyle, aylık evapotranspirasyonun 
hesaplanmasında da kullanılabileceğini göstermişlerdir. Bu durumda aylık 
gerçek evapotranspirasyon; 
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eşitliği ile tahmin edilmektedir. Burada; 

E(t) : gerçek aylık evapotranspirasyon (mm/ay) 

EP(t) : aylık tava buharlaşması (mm/ay) 

P(t) : aylık toplam yağış (mm/ay) 

c : model parametresidir. 

 

Denklem 2’de verilen c parametresi yıllık ölçekten aylık ölçeğe geçişi sağlayan 
ölçek parametresi olarak tanımlanmaktadır (Xiong ve Guo, 1999). 

 

2.3. Aylık Akımın Hesaplanması 

Bir çok kavramsal aylık hidrolojik modelde, havzanın yağışı akışa dönüştüren 
düzenleme etkisi, zemin depolamasının doğrusal ya da doğrusal olmayan bir 
fonksiyonu olarak ele alınmaktadır (Bayazıt, 1998). Sunulan modelde de, aylık 
akımlar, zemin neminin tanjant hiperbolik bir fonksiyonu olarak göz önüne 
alınmış ve Denklem 3 ile verilmiştir. 
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Xiong ve Guo (1999) tarafından önerilen bu denklemde; 

Q(t) : aylık akım (mm/ay) 

S(t) : aylık zemin depolaması (mm/ay) 

SC : model parametresidir. 

 

Verilen bir aylık toplam yağış P(t) ve tava buharlaşması EP(t) serisi için, aylık 
gerçek evapotranspirasyon E(t) değerleri Denklem 2 yardımıyla hesaplanabilir. 
Herhangi bir t ayındaki debinin Q(t) Denklem 3 yardımıyla hesaplanabilmesi 
için, o aydaki havza zemin depolamasının S(t) hesaplanması gerekmektedir. 
Kütlenin korunumu ilkesince bu değer yaklaşık olarak Denklem 4 ile 
hesaplanabilmektedir. Bu durumda t ayındaki debi; 

[ ] 
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−+−=

SC
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bağıntısıyla hesaplanabilmektedir (Xiong ve Guo, 1999). 

 

2.4. Model Parametrelerinin Kalibrasyonu 

Sunulan çalışmada, model parametrelerinin (c, SC) en uygun değerlerini 
belirlemek için, Denklem 5 ile verilen amaç fonksiyonunun minimum değeri 
aranmıştır. 
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Burada; 

Qmodel, t: t ayında modellenmiş akım (mm/ay) 

Qgözlem, t: t ayında gözlenmiş akım (mm/ay) dır. 

 

3. Uygulama 

Sunulan modelin uygulaması Gediz havzasında yer alan Medar alt havzasında 
gerçekleştirilmiştir. Medar Çayı havzasına ait akımlar, havza çıkışında 1962 yılında 
kurulan EİE509 no.lu Kayalıoğlu akım gözlem istasyonunda gözlenmektedir. 901.6 km2 

drenaj alanına sahip Kayalıoğlu istasyonunun 1962-1996 yılları arasında kalan 
kayıtlarına erişilebildiğinden sunulan modelleme çalışması bu tarihler arasında 
gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 1. Medar Çayı havzası akım ve yağış istasyonlarının konumlar. 

 

Medar Çayı havzasındaki alansal ortalama yağışlar, aylık toplam buharlaşma ve 
alansal ortalama sıcaklık değerleri ise Kurtoğlu (1999)’nun bu havzayı konu 
alan çalışmasından alınmıştır. Havzaya ilişkin hidrometeoroloji istasyonlarının 
konumları Şekil 1’de verilmektedir. 

İki parametreli aylık yağış-akış modelinde gerçek evapotranspirasyon tava 
buharlaşmasının bir fonksiyonu olarak verilmektedir. İklim değişikliği senaryoları 
ise yağış ve sıcaklık değişimlerini öngörmektedir. Bu durumda iki parametreli 
modelin kullanılabilmesi için sıcaklık-buharlaşma arasındaki ilişkilerin ortaya 
konması gerekmektedir. 
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Bu amaçla Medar havzası aylık toplam tava buharlaşmaları ile aylık ortalama 
sıcaklık değerleri arasında korelasyon ve regresyon analizleri yapılmış ve; 

EP(T) =0.3523T2+1.3372T+8.6378 (6) 

ilişkisi elde edilmiştir. Şekil 2’de Medar havzası aylık buharlaşma ve sıcaklık 
ilişkisi verilmektedir. İklim senaryolarında ortaya çıkan sıcaklık değişimleri bu 
model yardımıyla buharlaşma değişimlerine dönüştürülmüştür. 

EP(T) = 0.3523T2 + 1.3372T + 8.6378
R2 = 0.9811
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Şekil 2. Medar havzası aylık buharlaşma ve sıcaklık ilişkisi 

3.1. Medar Havzası İklim Senaryoları 

Küresel iklim değişikliğinin yağışlar ve sıcaklıklar üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi amacıyla global ölçekte pek çok atmosferik modelleme çalışması 
yapılmıştır (Tegart vd., 1990). Bu modeller küresel iklim değişiliğinin atmosferik 
etkilerini bölgesel ölçekte vermektedir. Bu amaçla geliştirilen ve bünyesinde 
birçok iklim modeli bulunduran MAGICC-SCENGEN modeli yaygın olarak 
kullanılan modeller arasında yer almaktadır (Raper vd., 1996). SUMER 
tarafından 2006 yılında yapılan “Enabling Activities For The Preparation of 
Turkey’s Initial National Communication to the UNFCCC” başlıklı raporda 
MAGICC-SCENGEN modeli ile Gediz nehir havzasının da içinde bulunduğu 
50x50 lik alana ait sıcaklık ve yağış tahminleri yapılmıştır (SUMER, 2006). Bu 
rapora göre Medar havzasını da kapsayan bölgeye ait yağış ve sıcaklık 
değişimleri Tablo 1 ve 2’de verilmektedir. 
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Tablo 1. IPCC B2 – MES Senaryosu altında yağış değişimleri (Sumer, 
2006). 

Aylar 
2030 

P(%) 

2050 

P(%) 

2100 

P(%) 

Ocak -3.3 -5.5 -11.6 

Şubat -0.7 -2.6 -7.9 

Mart -0.2 -0.1 -0.6 

Nisan -5.9 -9.3 -16.2 

Mayıs -12.4 -18.7 -31.6 

Haziran -24.9 -35.9 -59.3 

Temmuz -35.2 -47.6 -73.0 

Ağustos -13.5 -20.4 -37.2 

Eylül -9.9 -15.7 -30.1 

Ekim -17.1 -26.5 -48.5 

Kasım -6.2 -10.5 -21.6 

Aralık -4.4 -6.5 -12.1 

Yıllık -5.0 -8.0 -15.4 
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Tablo 2. IPCC B2- MES senaryosu altında sıcaklık değişimleri (Sumer, 
2006). 

Aylar 
2030 

∆0C 

2050 

∆0C 

2100 

∆0C 

Ocak +0.9 +1.4 +2.5 

Şubat +0.9 +1.3 +2.4 

Mart +0.8 +1.2 +2.1 

Nisan +1.1 +1.6 +2.7 

Mayıs +1.4 +2.1 +3.7 

Haziran +1.6 +2.3 +4.1 

Temmuz +1.6 +2.3 +4.1 

Ağustos +1.7 +2.6 +4.5 

Eylül +1.5 +2.2 +3.8 

Ekim +1.4 +2.1 +3.7 

Kasım +1.1 +1.6 +2.7 

Aralık +1.0 +1.5 +2.6 

Yıllık +1.2 +1.8 +3.2 

 

Sunulan çalışma kapsamında yukarıda verilen yağış ve sıcaklık değişimleri, 
Medar havzası gözlenmiş yağış ve sıcaklıklarına (1962-1996) uygulanarak 
havzanın 2030, 2050 ve 2100 yılı yağış ve sıcaklık değerleri elde edilmiştir. 

 

3.2. Modelin Kalibrasyonu ve Verifikasyonu 

c ve SC olmak üzere iki parametreye sahip modelin kalibrasyonu için ilk 210 
aylık (1962-1979) yağış ve buharlaşma verileri kullanılmış, model çıktıları ile 
gözlenmiş akımlar arasındaki fark karelerinin toplam değerinin minimum 
(Denklem 5) olduğu parametre değerleri aranmıştır. Bu amaçla yapılan çok 
sayıda deneme neticesinde optimum c ve SC parametre değerleri sırasıyla 0.83 
ve 1635 olarak bulunmuştur. Bu parametreler için elde edilen gözlem ve model 
istatistikleri ile birlikte model ve gözlenmiş akımlar arasındaki determinasyon 
katsayısı (R2) değerleri Tablo 3’de özetlenmektedir. Şekil 3’te ise kalibrasyon 
dönemindeki (1962-1979) gözlenmiş ve modellenmiş akımların gidiş grafikleri 
yeralmaktadır. 
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Tablo 3. Kalibrasyon aşamasında belirlenen c=0.83 ve SC=1635 
parametreleri için gözlenmiş ve modellenmiş akımların istatistikleri. 

 Gözlem Model 

Ortalama 
(mm/ay) 

10.8 10.0 

S.Sapma 
(mm/ay) 

16.8 17.4 

R2=0.94 
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Şekil 3. Kalibrasyon dönemindeki gözlenmiş ve modellenmiş akımlar 

 

Kalibrasyon sırasında bulunan c (0.83) ve SC (1365) parametre değerleri ve 
diğer 210 verilik set (1979-1996) ile modelin verifikasyonu yapılmıştır. 
Gözlenmiş akımlar ile model sonuçları arasındaki istatistikler ve R2 değerleri 
hesaplanmıştır. Tablo 4’de verifikasyon dönemine ilişkin istatistikler 
verilmektedir. Şekil 4’te ise verifikasyon dönemindeki gözlenmiş ve modellenmiş 
akımlar verilmektedir. 

 

Tablo 4. Verifikasyon aşamasında gözlenmiş ve modellenmiş akımların 
istatistikleri. 

 Gözlem Model 

Ortalama 
(mm/ay) 

6.0 7.6 

S.Sapma 
(mm/ay) 

10.4 13.0 

R2=0.87 
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Şekil 4. Verifikasyon dönemindeki gözlenmiş ve modellenmiş akımlar 

 

3.3. 2030, 2050 ve 2100 Yılı Akımlarının Türetilmesi 

1962-1996 dönemine ait yağış, buharlaşma ve akış değerleri ile kalibrasyonu ve 
verifikasyonu yapılan iki parametreli model, Bölüm 3.1’de verilen 2030, 2050 ve 
2100 yılına ait yağışlardaki azalmalar ve sıcaklıklardaki artışlar dikkate alınarak 
yeniden çalıştırılmış aylık ortalama akımlarda beklenen azalmalar elde 
edilmiştir. Akımlardaki bu değişimler Tablo 5’te verilmektedir. 

 

Tablo 5. 2030, 2050 ve 2100 yıllarında Medar Çayı akımlarında beklenen 
azalmalar 

 1962 
1996 

2030 2050 2100 

Ort.Akım 
(mm/ay) 

8.40 7.07 5.67 4.05 

Değişim - -%16 -%33 -%52 

 

 

4. Sonuçlar 

Sunulan çalışma sonuçlarına göre, iklim değişikliği nedeniyle Medar Havzası 
akımlarında önemli oranda azalma beklenmektedir. Çalışmanın Gediz Havzası 
geneline uyarlanması halinde, havza su potansiyelinde benzer azalmaların 
görülmesi olasıdır. İklim değişimi, havzadaki su kaynaklarını giderek kısıtlı hale 
getirirken, diğer yandan su taleplerinin artmasına ve sonuçta sektörler arasında 
halen yaşanmakta olan rekabetin daha da şiddetlenmesine yol açacaktır. 

Mevcut durumda havzada su kullanımında en büyük pay sahibi, yaklaşık %70 
ile eski sulama yöntemlerinin kullanıldığı tarım sektörüdür. Öte yandan, artan 
sanayi ve içmesuyu ihtiyacı tarım sektörü üzerinde baskı oluşturmaktadır. İklim 
değişikiği nedeniyle bozulan arz/talep dengesinin yeniden sağlanabilmesi 
amacıyla, havzada modern sulama yöntemlerinin (basınçlı sulama) kullanılması 
halinde, tarım sektörünün payını %40’lara düşürmek ve böylece diğer sektörler 
için de kullanılabilir su fazlalığı yaratmak mümkün olacaktır. İklim değişikliğine 
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uyum kapsamında düşünülen bu önlem, aynı zamanda sürdürülebilir entegre 
havza yönetimi anlayışının da bir gereğidir. 

 

Genel olarak, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerinde yaratacağı önemli 
etkiler, havzaların bulunduğu bölgelere bağlı olarak; 

• yüzeysel su potansiyellerinde azalma yada artış, 

• yeraltı akiferlerinin beslenmelerinde dolayısıyla boşalımlarında değişim, 

• ekstrem akımların (taşkınlar ve kuraklık) sıklıklarında, görülme mevsimlerinde 
ve büyüklüklerinde değişim, 

• değişen yağış rejimi, bitki örtüsü ve arazi kullanımlarının neden olduğu 
erozyon sorunları, 

• kar örtüsünün değişimi, dolayısıyla kar suları ile beslenen akarsuların akış 
rejimlerinde farklılaşma, 

• tarımsal su ihtiyaçlarında artış, 

şeklinde özetlenebilir. Tüm bunların yanısıra, yukarıda özetlenen değişimlerin 
neden olacağı göç, turizm vb. sosyo-ekonomik yapı; su kalitesi ve miktarındaki 
değişimlerden ötürü olumsuz etkilenebilecek sucul ekosistemler de ikincil etkiler 
olarak gözönüne alınmalıdır. 

Yukarıda özetlenenler irdelenecek olursa, iklim değişikliği su kaynaklarına 
bilinmedik problemler getirmeyecek, yalnızca şu anda yaşanan sorunların 
kapsam ve boyutunu daha da genişletecektir. Bu nedenle, iklim değişikliğinin su 
kaynaklarına etkilerini azaltma yada minimuma indirme konusunda ortaya 
konan çözüm önerileri de, aslında halihazırda yaşanan problemlere getirilen 
çözümlerden hiç de farklı olmayacaktır. Örneğin ekstrem yağışlar, taşkınlar 
veya kuraklıkla mücadelede şu anda neler yapılıyorsa (taşkın önleyici hazneler, 
su tasarruflu sulama sistemleri, vs.) gelecekte de bu ve buna benzer çözümler 
uygulanacaktır. Dolayısıyla, esas olan su kaynaklarının, çevresel sürekliliği 
oluşturan toprak, su, hava ve sosyo-ekonomik yapının birlikte ele alındığı 
sürdürülebilir entegre havza yönetimi yaklaşımı ile yönetimidir. Bu yaklaşım 
iklim değişikliğine uyum çalışmalarında da anahtar rol oynayacaktır. 
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Özet 

Dünyadaki ve ülkemizdeki göllerin %95’ı sığdır ve biyolojik çeşitlilik merkezleri 
olarak insan faaliyetlerinin neden olduğu antropojenik değişimlere göllerin 
ekolojik yapıları hassasdır. Çoğunlukla yarı kurak ve kurak Akdeniz iklim 
koşullarının hakim olduğu ülkemiz sığ göllerinde ekolojik yapıların 
belirlenmesinde iklim ve iklimden en çok etkilenen hidroloji önemlidir. Uzun 
dönemli göl su seviyesi değişiminin Eymir, Mogan, Beyşehir, Uluabat, Marmara 
ve Işıklı Göllerinin ekolojik yapısı ve su kalitesini belirlemede çok önemli olduğu 
belirlenmiştir. Bu kurak dönemlerde uzayan göl su değişim süresi, su sıcaklığı 
ve azalan çözünmüş oksijen yoğunluğu göl içi besin tuzu artışına neden 
olmakta bu durumda su bulanıklığını artırarak göl su kalitesini düşürmektedir. 
Diğer yandan azalan çözünmüş oksijen yoğunluğu balık ölümlerini tetikleyerek 
artan yukarıdan-aşağı kontrol mekanizmaları suiçi bitki gelişimini tetikleyebilir. 
Öte yandan, kurak koşullarla uzayan göl su değişim süresi göllerin tuzlanmasını 
tetiklemekte ve artan küresel ısınma bölgemizdeki göllerin tuzlanmasını 
artırmaktadır. Artan tuzluluk tatlısu faunasının, özellikle kilit tür durumunda 
bulunan Daphnia’nın yok olmasına neden olmaktadır. Sucul flora ve faunada 
değişim ve biyoçeşitliliğin azalması muhtemel beklentiler arasındadır. 
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Giriş:  

 

Tatlısu, tüm insan toplumlarının kurulmasında ve karadaki doğal hayatın 
korunmasında büyük rol oynar, çünkü su, tüm canlı organizmaların temel öğesi 
ve her türlü biyokimyasal reaksiyonun meydana geldiği ortamdır. Dünyanın 
tatlısu alanlarının çoğu sığ olmakla birlikte, litoral (bitkilerin) toplulukların baskın 
olduğu ve derin sulara göre, birim su yüzeyi başına daha üretken olan ve 
kullanım açısından da çeşitlilik arz eden birbirinden ayrı sığ kimi zamanda 
küçük göllerden oluşur (Moss 1998).  Ülkemizde de durum farklı değildir. 
Toplam 10,000 km2 yüzey alanına sahip 200 doğal gölün çoğu yüzey alanı 
geniş ve sığdır. Ülkemiz için ekonomik ve ekolojik önemi büyük olan Beyşehir 
(730 km2), Eğirdir (482 km2), Uluabat (135 km2) gibi göller yüzey alanı büyük ve 
aynı zamanda sığ göllerdir.   

Sığ göllerin ekolojik yapıları ve biyoçeşitliliğini etkilemekte besin tuzlarının (N: 
azot ve P:fosfor) ve balık komposizyonun önemi çok büyüktür. Özellikle bu 
değişkenlerin önemi Kuzey Avrupa göllerinde çok yoğun olarak araştırılmıştır. 
Besin tuzları yoğunluğu düşük iken besin ağının üstünde yeralan avcı tatlısu 
levreği (Perca fluviatilis) ve turna balığı (Esox lucius) balık topluluğunda baskın,  
su berraklığı ve suiçi bitki gelişimi yüksek, ekolojik ve koruma değeri zengin 
olan ekosistem yapısı hakimdir. Geçen son iki yüz yılda bir çok göl, insan 
faaliyetlerinin neden olduğu, havzada tarımdan geri dönem sular,  evsel ve 
endüstriyel atıksuların verilmesiyle aşırı besin tuzu yüklemesinin sonucu 
ötrofikleşmiştir (Wetzel, 1983). Bu ötrofik göllerde, yüksek alg biyokütleleri, 
siyanobakter veya yeşil alglerin yaz aylarında aşırı patlaması sonucu 
bulanıklaşan suda az sayıda sualtı makrofit bulunur ve planktivor ve bentivor 
balık baskın duruma geçerek göllerin koruma ve ekolojik değeri kaybolmuş olur 
(Moss, 1998). Ötrofikasyon özellikle planktivor ve bentivor balık biyokütlelerinde 
artışa neden olur, başta kızılgöz balığı (Rutilus rutilus) ve çapak balığı (Abramis 
brama) olmak üzere, sazangillerin baskın olduğu bir duruma geçilir (Jeppesen 
ve ark., 1990, 1994, 2003). Ülkemizdeki göllerde de artan N ve P girdisi sonucu 
ötrofikleşerek su berraklığı kaybolmakta ve balık toplulukları ise sazan 
ailesinden balıklarca baskın hale gelmektedir (Beklioglu ve ark. 2003; Beklioglu 
& Tan, 2007).  

Çoğunlukla yarı veya tam kurak Akdeniz iklim koşullarının hakim olduğu 
ülkemizde göllerinin ekolojik yapıları ve biyoçeşitliliğinin belirlemede iklim ve 
iklimden en çok etkilenen hidroloji çok önemlidir (Beklioglu ve ark. 2006). 
Akdeniz ikliminin tipik özelliliği olarak yaşanan ıslak ve kurak periyotlar göllerin 
hidrolojilerinde, su miktarı, su değişim/bekleme süresi, su seviyesi gibi 
değişkenleri önemli olarak etkilemektedir. Kurak mevsimde su bekleme süresi 
uzarken su seviyesi kritik seviyelere düşebilmektedir. Orta Anadolu’da bulunan 
Eymir ve Mogan Göllerinde su bekleme süresi 5-10 kat artarken, su 
seviyelerinde en az 1 m düşüşler yaşanmaktadır (Beklioglu ve arka. 2006, Özen 
ve arka. sunuldu). Yine Beyşehir, Marmara, Uluabat ve Işıklı Göllerinde su 
seviyesi düşüşleri 2-4 m arasında gözlenmektedir (Beklioglu ve ark. 2006). 
Fakat burada gözden kaçırılmaması gereken konu bu göllerin yoğun tarım 
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yapılan bölgelerde olduğu için su seviyelerindeki düşüşler sadece kurak mevsim 
kaynaklı olmayıp tarımda sulama suyu için hem yeraltı hemde yüzey suların 
aşırı kullanımıyla da yakından etkilidir. Ülkemiz gibi yarı kurak Akdeniz iklim 
kuşağında bulunan göllerde ekolojik yapı, işlev ve biyoçeşitlilik Kuzey Ilıman 
bölgelerdeki göllerden farklı olarak hidroloji çok önemlidir ama aynı zamanda o 
göllerde olduğu gibi besin tuzlarının (N ve P) yoğunluğu ve balık trofik 
(beslenme) yapısı da belirleyicidir. Göllerde hidrolojik değişimler (su seviyesi, su 
bekleme süresi vb.) temel iyonların ve besin tuzlarının miktarı, ve balık trofik 
yapısını belirlemede de önemli rol alır. Bu yazıda, hidrolojik değişimlerinden 
özellikle su seviyesi düşüşü ve su bekleme süresinin uzaması gibi etkilerin  1) 
Tuzlanma, 2) Ötrofikasyon, 3) Biyoçeşitlilik ve 4) Göller için gelecek öngörü 
modelleri üzerine olan etkileri tartışılacaktır. 

1. Tuzlanma 

Tatlısularda çözünmüş iyon yoğunluğu veya tuzluluk (1 mg L-1) denizlere göre 
çok düşüktür (36 mg L-1) (Moss, 1998). Fakat iç tuzlu su göllerinde (kıyı 
lagünlerini kapsamaz) bu miktar denizlerdeki yoğunluğa kadar ulaşabilmektedir.  
Dünyadaki iç tuzlusu gölleri buharlaşmanın çok yüksek ve yağışların düşük 
olduğu, Kuzey Afrika, Avustralya’nın iç bölgeleri, Orta Amerika, Orta Asya, 
Anadolu’da Tuz Gölü ve Konya kapalı havzaları gibi kurak bölgelerde 
yoğunlaşmıştır. İç tuzlu su göllerinde göle yüzey akışlarıyla gelen su göl 
ayağından akamadan düz göl aynasında yayılır ve gölden su kaybı buharlaşma 
ağırlıklı olduğu için suda iyonların yoğunluğu artar ve zaman içinde tuzlanma 
olur.  
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b) Mogan Gölü
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Şekil 1 a) Eymir ve b) Mogan göllerinde 1997 - 2007 yılları arasında tuzluluk ve 
su seviyesi değişimi. 

 

 

 

Bu iç tuzlusu göllerindeki tuzluluğu oluşturan iyonların yapısı gölün bulunduğu 
havzanın kayaç yapısındaki hakim iyonlarla (magnezyum, sülfat, kalsiyum, 
karbonat vb.) birlikte deniz etkisini yansıtan sodyum ve klor iyonları ağırlıklı 
olabilir.  Kurak ve yarı-kurak bölgelerde bulunan göller hidrolojik değişimler 
sonucu tuzlanmaya çok hassastır. Bu duruma örnek Orta Anadolu’ da 10 yılı 
aşkın süredir izlenen Eymir ve Mogan Göllerinda artan tuzlanma örnek verilebilir 
(Şekil 1a ve b) (Beklioglu ve Tan, baskıda). Özellikle 2002 yılı itibariyle gölde 
sürekli düşen su seviyesi ve artan su bekleme süresi her iki gölde de 
tuzlanmanın çok kısa sürede 2 katına çıkmasına neden olmuştur. Dört yıl gibi 
bir sürede gerçekleşen bu tuzlanmadaki artış, su seviyesinin kritik seviyenin 
altına düşerek göl ayağından su akışının olmaması sonucu su değişim süresinin 
10 yıla uzamasından kaynaklanmaktadır.  

Benzer bir durum şu an çok büyük bir bölümü kurumuş olan  Akşehir Göl’nde 
yaşanmıştır. Akşehir Gölü besleyen en önemli kaynak olan Eber Gölü çıktısının 
tarımsal sulama amaçlı kullanılması sonucu göle akmaması sonucu önce su 
tuzlanmış daha sonrada tamamen kurumuştur (Küçük, 2006). Benzer durum 
Dünyanın 5. büyük tuzlusu gölü olan Aral Denizi’nde de yaşanmıştır. Aral Denizi 
su bütçesinde çok büyük öneme sahip iki akarsu (Amu Derya ve Sır Derya) 
pamuk üretiminde sulama suyu olarak kullanılması sonucu göle ulaşmaması 
göldeki tuzlanmayı 10 mg L-1 den > 36 mg L-1 üstüne çıkmasına ve göl alanının 
ise tamamının nerede ise yok olmasına neden olmuştur (Moss, 1998).  Tuzlu su 
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gölleri tatlısu göllerine göre daha az biyoçeşitlilik barındırırlar dolayısıyla artan 
tuzlanma sadece tatlısu göllerinin kaybolması degil aynı zamanda da 
biyoçeşitliliğin yok olmasıdır (bkz detaylar bölüm 3). 

2. Ötrofikasyon 

Geçtigimiz yüzyılda şehirleşme sonucu artan evsel atıksu ve tarımdan dönen 
sulama sularının yüzey sularında neden olduğu besin tuzu (N ve P) artışı alg 
patlamalarını özellikle zehirli siyonobakter ağırlıklı arttırarak gölleri 
ötrofikleştirmiştir (Jeppesen, 1998). Benzer değişimler ülkemiz göllerinde de 
gözlenmektedir (Beklioglu ve ark., 2003, 2006). Yarı-kurak bir iklim kuşağında 
olan ülkemize yaşanan kurak dönemlerde azalan göl hacmi (örneğin: Eymir 
Göl’ünde yarı yarıya azalmıştır) gölde bulunan besin tuzlarının (P ve N) 
yoğunluğunu artırarak bu göllerin ötrofikleşmesini şiddetlendiremektedir. Şekil 2 
ve 3 a ve b de Eymir ve Mogan Göllerinde yapılan on yıllık besin bütçesi 
sonuçları göllerin kurak mevsimde özellikle son 5 yılda devam eden kurak 
koşullar göllere havzadan bu besin tuzlarının yüklemesinin olmamasına rağmen 
göl için yoğunlukların her iki gölde de arttığını göstermektedir. Bu durum azalan 
su hacmi göl-içi yoğunlukları artırırması, uzayan su bekleme süresi ise göl-içi 
mekanizmaları (tabandan besin tuzu salınımı gibi) tetikleyerek artmasına neden 
olmasıyla ilgili olabilir. Artan besin tuzları yoğunluğu bu göllerde alg 
patlamalarını özellikle toksin üreten siyonobakter ağırlıklı fitoplankton artımını 
desteklemektedir (Şekil 3). Yine aynı şekilde ülkemizin kuzeyinde Sakarya 
havzasında örneklenen bazı göllerde fitoplankton biyokütlesini tanımlayan 
pigment klorofil-a yoğunluğu 2004 yılı ve 2007 yıllarındaki değişimi 
bulunmaktadır. 2007 ülkemizde meteorolojik kayıtlar alınmaya başlandığından 
beri yaşanan en kurak yıllardan bir olduğu dikkate alınarak incelendiğinde 
klorofil-a yoğunluğunun 2004 yılına oranla 2007 tüm göllerde 3-10 kat arasında 
artış kaydedilmiştir (Beklioglu ve ark. basılmamış veri). Özellikle klorofil-a 
artışının çok yüksek seviyede olan Eymir Gölü ve Küçük Akgöl gibi göllerde bu 
artışlar toksin üreten siyonobakter ağırlıklıdır. Ülkemiz göllerinde kurak 
dönemlerde daha fazla siyanobakter ağırlıklı alg patlamalarının yaşanması ve 
ötrofikleşmesi, küresel ısınma ile birlikte kurak iklim bölgelerindeki göllerde olası 
beklentilerle tamamen örtüşmektedir (IPCC, 2007). Ülkemizinin güney 
bölgelerinde, örneğin Konya havzasında bulunan göllerde benzer etkilerin daha 
şiddetli şekilde yaşanması ihtimali daha fazladır. Özellikle yağmur ve 
buharlaşma özellikleriyle yarı çöl statüsünde yer alan Konya kapalı 
havzasındaki göller artan buharlaşmaya ilaveten havzada yerlatı ve yerüstü 
sularının yanlış kullanımı havzadaki göllerin hacim ve alanların gitgide azalarak 
daha fazla ötrofikleşmesine neden olması muhtemeldir. 
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Şekil 2: a) Eymir ve b) Mogan göllerinde 1993-95 ve 2007 yılları arasında 
toplam fosfor girdi ve çıktısı yükü ile göl-içi toplam fosfor konsantrasyonlarında 
meydana gelen değişim. 

a)  Eymir Gölü
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b) Mogan Gölü
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a) Eymir Gölü

-15000

-5000

5000

15000

25000

35000

45000

T
o

p
la

m
 g

ir
d

i 
ve

 T
o

p
la

m
 Ç

ık
tı

 (
kg

)

-600

-100

400

900

1400

1900

G
ö

li
çi

 Ç
ö

zü
n

m
ü
ş 
İn

o
rg

an
ik

 A
zo

t 
(µ

g
 l-1

)

Toplam Girdi Toplam Çıktı Göliçi Çözünmüş  İnorganik azot

 

b) Mogan Gölü
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Şekil 3: a) Eymir ve b) Mogan göllerinde 1993-95 ve 2007 yılları arasında 
toplam çözünmüş inorganik azot girdi ve çıktısı yükü ile göliçi toplam inorganik 
azot konsantrasyonlarında meydana gelen değişim. 
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3. Biyoçeşitlilik 

Biyoçeşitlilik ekosistemlerin ve ekosistemlerde yaşayan canlı türlerinin 
çeşitliliğini içerir. Bir bölgedeki biyoçeşitlilik, alan, enlem, boylam, yağış, 
izolasyon (dağ bariyerleri), uzun jeolojik zaman dilimlerindeki değişimler gibi 
faktörler bir bölgedeki habitat ve canlı biyoçeşitliliğini belirlemede en önemli 
faktörlerdendir. Türkiye 7 enlem ve 19 boylamı kapsayan geniş yüz ölçüme 
sahip büyük bir ülkedir. Yine ülkemizin yıllık yağış ortalamaları kuzeyden 
güneye  
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Şekil 4. Sakarya, Bolu ve Ankara illerinde yeralan çeşitli göllerinde 2007 ve 
2004 Klorofil-a ölçümleri  karşılaştırılmıştır. 2004 yılı ölçümleri (Sarı ve ark. 
2004 alınmıştır)  

incelendiğinde kuzey-doğuda >2000 mm iken ortalamalar Tuz gölü ve Konya 
kapalı havzalarında <300 mm kadar düşer ama ara bölgelerde farklı yağış 
rejimleri vardır. Ülkemiz yağış rejimleri bakımından da çok çeşitlilik 
göstermektedir. Yine ülkemizin kuzey (Kaçkar dağları), güney (Toros dağları) ve 
batı bölgelerinde (Batı Anadolu dağları) yer alan sıra dağlar bu bölgelerle diğer 
bölgeler arası bazı canlılar için geçişi engelleyecek şekilde bariyerler 
oluşturmaktadır. Öteyandan ülkemizi kuzeydoğudan Antakya yönüne doğru 
ikiye bölen yüksek dağ silsilelerinden oluşan “Anadolu Diyagonali” ismi verilen 
bariyerde türlerin doğu-batı arası hareketliliğinde engel oluşturur. Dağ silsileleri 
hızla yayılmakta olan çiçekli bitki ve böceklere fiziksel bir engel etkisi yapmış ve 
bu canlıların topluluklarını birbirinden kopararak farklı türlere dönüşmelerini 
sağlamıştır. Sonuç olarak, Türkiye, orta enlem kuşağında yer alır. Deniz 
seviyesinden iki bin metre ve üzerine uzanan pek çok farklı yüksekliğe sahip 
dağları, platoları ve ovalarıyla farklı iklim koşulları isteyen binlerce canlı türüne 
ev sahipliği yapmaktadır. Vadiler ve çöküntü alanlarının yarattığı mikroklima 
etkisi, tür zenginliğini daha da arttırmaktadır. Eski dünya kıtaları arasında köprü 
görevi gören Türkiyenin biyolojik çeşitliliğini şekillendiren diğer önemli süreç, 
son 2.3 milyon yılda (kuaterner periyotta) yaşanan buzul çağlarında önemli 
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buzullaşmalar yaşamayarak pek çok canlı türü tarafından sığınak olarak 
kullanılmış ve günümüzdeki biyolojik çeşitliliğine kavuşmuştur (Koswig, 1955). 
Kuaterneri periyotta yaşanan buzullaşma dönemlerinde Anadolu platosu “İç 
Anadolu Göl sistemi” olarak adlandırlan büyük bir gölle kaplıdır. Bu büyük iç göl 
buzul-arası ısınma dönemlerinde küçük parçalara ayrılarak bugünkü Anadolu 
platosundaki var olan gölleri oluşturmuştur (şekil 5). Bu iç göl buzul dönemlerde 
Avrupa’dan sığınak arayan türlere sığınak olmuş ve son 2.3 milyon yıldır 
varlığını sürdürdüğü için çok sayıda tatlısu türünün oluşmasına imkan tanımıştır. 
Bu değerlendirmenin ışığında ülkemizdeki sucul ekosistemlerde yaşanan tür 
zenginliği incelendiğinde, ülkemizde sucul bitkilerde 217 cinse ait 411 tür, 130 
cinse ait 425 zooplankton tür ve 79 cinse ait 192 balık türü tesbit edilimiştir 
(Kence ve ark.1987). Üllkemizde tesbit edilen tür sayısı zenginliği Avrupa 
ülkeleriyle kıyaslandığında çok yüksektir.  

 

Şekil 5. Buzul çağ dönemlerinde Avrupa faunasının Anadolu’ya göçü ve İç-
Anadolu göl sistemi (Kosswing 1955’ den alınmıştır).  

 

Son zamanlarda içsu kaynaklarına havzada yapılan sulama ve diğer kullanım 
amaçlı müdahaleler ve artan kuraklıkla birlikte yukarıda da belirtildiği gibi hızlıca 
tuzlanmaktadır Tuzlu sistemleri tatlısu sistemlerine göre daha az biyoçeşitliliğe 
sahiptirler (Williams, 2001) çünkü tuzlu su canlılar üzerinde osmotik basıncı 
artırdığı için tatlısu sistemlerine uyum sağlamış türler bu stres altında yok 
olurlar. Grönland’dan İspanya’ya kadar uzanan göllerde zooplankton 
çeşitliliğinin kuzey ve Orta Avrupa ülkelerinde arttığı fakat İspanya göllerinde ise 
çeşitliliğin önemli şekilde arttığı kaydedilmiştir. Bu azalmanın sebebi ise 
İspanya’daki göllerin tuzluluk seviyelerinin yüksek olmasıyla açıklanmıştır 
(Jeppesen ve ark. basılmamış veri). Benzer bir durum ülkemizin kuzey ve 
güney bölgesinde yapılan göl araştırma sonuçlarından derlenenerek tür 
çeşitliliği kıyaslandığında kuzey göllerinde balık hariç diğer tüm gruplar, 
fitoplankton, bitki, zooplankton ve omurgasız türlerin çok yüksek olduğunun 
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bulunması yine güney göllerinde tuzluğun yüksek olmasıyla ilgili olabilir 
(Beklioglu ve ark. basılmamış veri). Bu ön araştırmada balık tür çeşitliliğinin ise 
güney göllerinde daha yüksek olması ise bu göllerin (örneğin: Beyşehir ve 
Eğirdir gölleri gibi) çok uzun zamandır var olduklarından canlıların evrimleşmesi 
ve yeni türlerin açığa çıkmasına izin vermiş olmasıyla yakından ilgili olmalıdır. 

 

4) Göller İçin Gelecek Öngörüsü 

Yarık-kurak Anadolu platosundaki göller iklim değişimine çok hassas oldukları 
düşünülmektedir. Bu durumu değerlendirmek üzere yağmur, potansiyel 
buharlaşma ve dere akımlarını birleştirerek göllerin su bütçesiyle birleştiren bir 
model Beyşehir Gölü için kurulmuştur (Klepper ve ark. yayına hazırlanmakta). 
Model başarıyla kalibre edildi ve bu gölün 30-40 yıllık su seviyesi değişimini çok 
büyük doğrulukla belirleyebildi. İklim değişimi senaryosu olarak Hadley Merkezi, 
Küresel İklim Modeli (HadSM3) karbon dioksit yoğunluğunun 2 kat arttığı 
durumda bu göllerin hidrolojilerinde olan değişiklik belirlenmesi amaçlandı.  
HadSM3 modeli yağmurlarda Beysehir Gölü havzasında  -% 20 azalma tahmin 
etmektedir. Kurulan hidrolojik model göle kaynak olan dere akımlarında  -%26 
azalma ve bu durumda göl alanında küçülmeye neden olmaktadır. Beyşehir 
Gölü karbondioksit yoğunluğunun 2 katına çıktığı senaryosuna göre artan 
buharlaşma ve özellikle azalan dere akımları sonucu  (göl su kaynaklarındaki 
değişime çok hassastır) 50-65% alanda küçülme ve 84-90% hacimde azalma 
gerçekleşeceğini model tahmin etmiştir. Bu model sonuçları (akımlarda -%26 
azalma) Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC) nin önümüzdeki  30-40 
yıl içinde yüzey sularında en fazla azalmanın, >30%, Türkiye ve İspanya’da 
olacağı beklentisi ile örtüşmektedir.  

Anadolu’nun sahip olduğu yüzey ve yeraltı su kaynakları sürdürülebilir 
kullanımından uzak su ihtiyacı yüksek (şeker pancarı, pamuk vb.) tarım ürünleri 
ve yanlış sulama (salma su, açık kanallarla) yöntemleriyle çok büyük zarar 
görmüştür. Konya kapalı havzasında yarısı kaçak 60 bin kuyu yeraltı sularını 
geleceği hiç düşünmeden kullanmakta ve kuyularda su seviyesi 97 m’ye 
inmiştir. Akşehir Gölü %97 Eber Göl’ünden beslenirken Eber Gölü çıktısında 
gerçekleştirilen sulama projesi sonucu kurultulmuştur. Tüm bu yanlış plan ve 
programdan uzak vahşi su kullanımı Anadolu platosundaki göl ve nehirlerin 
tuzlanması, ve ötrofileşmesi artarak yüzey sularının ekolojik ve koruma 
değerlerinin yok olmasına ve ve tamamen kaybolması neden olmaktadır. 
Sadece Anadolu platosunda yüz binlerce yılda evrimleşerek oluşan endemik 
türler ve çeşitliliği çok yüksek diğer türlerde bu göllerle birlikde bir daha geri 
döndürülemez şekilde yok olmaktadır. 

Ülke olarak yaşamın ana kaynağı olan yer altı ve yüzey sularınının kullanımı ve 
canlı yaşamın korunması konusunda güncel ve kısa dönemli çıkarlardan uzak 
gelecek nesilleri düşünen su kullanımı ve bu ekositemlerin sürdürülebilirliğini 
sağlayacak ekonomik ilişkileri ve yaşam biçimleri hayat geçirecek planlamaları 
yapmak zorundayız. Unutulmamalıdır ki kaybedilen her göl ve her nehir 
yatağıyla çok sayıda canlı türü kaybolurken daha fazla kurak hava ve çorak 
toprak kuşullarını bumerang etkisi gibi yaratmaktayız. Yanlış su kullanımı 
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bölgede etkileri gitgide artacak olan küresel iklim değişiminin etkileriyle birlikte 
düşünüldüğünde Anadolu platosundaki göllerin ve akarsuların geri dönülmez 
şekilde kaybolması uzak bir öngörü olmaktan çok içinde yaşadığımız ve etkisi 
git gide artacak olan korku dolu gerçeklerdir. Korku dolu geleceğin oluşmaması 
için akılcı su kullanım politikaları geliştirmeliyiz. 
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Özet 

Tarımsal sulama kuraklık riskinin ortadan kaldırılması veya etkisinin azaltması 
nedeniyle gıda üretimi ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Ancak, 
sulama sektörler bazında suyu yaklaşık %70-80 gibi çok yüksek oranda 
kullanmaktadır. GAP Bölgesi ise nispi olarak halen daha sıcak ve kurak olması, 
büyük tarımsal alanların sulamaya açılmış ve açılacak olması, iklim 
değişikliğinin toprak ve su kaynakları üzerine olan olumsuz etkilerinin şiddetle 
görülebileceği bir bölgedir. Halen ülkemizde ve GAP’taki çoğu sulama 
şebekelerinde su kullanımı 10 000 m3/ha’ın üzerindedir. Bu sulama suyunun 
yaklaşık yalnız 1/3’ü doğrudan bitki tarafından kullanılabilmektedir. Bu durum 
sulama suyunun etkin olarak kullanılmadığını göstermektedir. Bu bölgede, 
yüzey sulama ile 1 kg kütlü pamuk üretmek için 2500 L, mısır için 1095 L 
sulama suyu gerekirken,  damla sulamada ise sırasıyla 1333 L ve 500 L sulama 
suyu gerektiği ortaya konmuştur. Bu durum hem sulama suyunda çok önemli su 
tasarrufu sağlarken hem de tuzluluk, toprak erozyonu ve yüzey akış kayıplarının 
da önlenebileceğini göstermektedir. Ayrıca, iklim değişikliğinde olası su 
yetmezliğinde ise, kullanılan suyun hacimsel olarak ücretlendirilmesi etkin 
sulama yollarından birisidir. Ayrıca, bitkinin bazı dönemlerinde sulama 
yapmamak, sulama aralığını daha geniş tutarak böylece sulama sayısı ve 
sulama suyu miktarını azaltmak, her sulamada sulama suyu miktarını azaltarak 
uygulamak, bir kısım alanı sulama dışı bırakmak, uygulanan sulama yönteminin 
gerektirdiği tüm teknik koşulların sağlanması, yağmurlama sulamalarda özellikle 
sıcak bölgelerde, günün serin saatlerinde veya gece sulama yapmak, ve 
sulama şebekesinde planlanan bitki desenine uyulması gibi diğer alternatif 
önlem ve/veya stratejiler tarımda etkin su kullanım yolları olarak planlanmalı ve 
uygulanmalıdır.   

 Anahtar kelimler: iklim değişikliği, sulama, etkin sulama, su tasarrufu 

 

1- İklim Değişikliği ve Genel Etkileri 

Yeryüzü sıcaklığının insanoğlunun neden olduğu ve atmosfere salınan sera 
gazlarının etkisiyle arttığı kabul edilir bir gerçek olarak görülmektedir. Ancak, 
sera gazları, aynı zamanda modern ve teknolojik bir hayatın devamı için gerekli 
üretim işlemleri sonucunda meydana gelmektedir.  



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

265 

Çizelge 1.1’de çeşitli sera gazlarının atmosfere olan katkı ve yıllık artış oranları 
verilmiştir. Buna göre en büyük pay CO2 gazıdır. Küresel CO2 endüstri 
devriminin başında 280 µmol/mol iken günümüzde 360 µmol/mol’a çıkmıştır. Bu 
nedenle, son yüzyılda dünya sıcaklığı 0.5-0.7 oC artmıştır. 80-100 yıl sonra 
3.0±1.5 oC artacağı tahmin edilmektedir. 

Başta CO2  olmak üzere, sera gazlarının artışı fosil yakıtlarının (petrol, kömür, 
doğal gaz) ve ormanların yok edilmesinden kaynaklanmaktadır (Şekil 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 1.1 Sera gazlarının atmosfere olan katkı ve 
yıllık                   artış oranları (Aksay ve 
ark., 2005) 

Gazlar Nispi Katkı % Yıllık Artış Oranı % 

CFC 15-25 4-5 

Metan 12-20 1 

O3(troposfer) 8 0,5 

N2O 5 0,2 

Toplam  40-50  

CO2 50-60 0.3-0.5 

Doğal gaz
15%

Kömür
26%

Petrol
31%

Ormanların 
yok edilmesi

25%

Diğerleri
3%

Şekil 1.1 Dünyanın ısınmasına neden olan faktörlerin  
             katkı oranları (Anonymous, 2006) 
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Sıcaklıkta ±% 0, +% 2 ve +% 4 oC bir değişim, yağışlarda sırası ile % 0, ± % 10 
ve ± % 20 değişime neden olabilmektedir. Buna göre sıcaklıktaki çok küçük 
değişiklikler, yağışlarda daha büyük değişikliklere neden olabilmektedir. Ayrıca, 
dünyada don olmayan gün sayısı artmış ve dünya yüzeyindeki eş-sıcaklık hattı 
60 km kuzeye çekilmiştir. Kuzey kutbuna yakın bazı yerlerde tarım yapılmaya 
başlanmıştır. Fırtına ve sel felaketleri daha sık ve şiddetli olarak meydana 
gelmektedir. Kuraklık daha sık ve şiddetli olarak meydana gelmektedir 
(Topraklarda tuzluluk artmaktadır). Mısır ve buğday kuşağında daha fazla 
sıcaklık nedeniyle verimde azalma olmuştur (Hargreaves ve Merkley, 1998).  
Örneğin, buğday’da 1 °C ’lik bir ısınmanın bitki gelişim süresini yaklaşık 21 gün 
(% 8 civarında) generatif gelişim süresini yaklaşık 8 gün (% 6 civarında) 
azalttığını göstermektedir. Bu da olası verim azalışına neden olabilmektedir.  

Ayrıca, kutup ayılarının avlanma ile birlikte, ısınma nedeniyle nesli 
azalmaktadır.  

2. Tarımsal Sulamalar ve İklim Değişikliği  

Dünya nüfusu 2000 yılında 6 milyar iken, 2015 yılında yaklaşık 7 milyar olacağı 
tahmin edilmektedir (Anonymous, 2003). Dünyada işlenen alanın yaklaşık % 20 
si sulanmaktadır. Bu alandan dünya besin ihtiyacının yaklaşık % 40 
sağlanmaktadır. Ayrıca, ülkemizde sulama tarımda verimi 1 ila 5 kat, yıllık geliri 
de yaklaşık 6 kata kadar artırabilmektedir. Bu durum göz önüne alındığında, 
tarımsal sulamanın, insanların  besin ihtiyacının karşılanmasında ve gelirin 
artırılmasında ne denli stratejik bir öneme sahip olduğudur. 

Ülkemizde işlenebilir tarım arazisi 27.7 milyon ha olup, halen sulanan alan 4.9 
milyon ha’dır. Ülkemizde ilk yapılan etüt çalışmaları göz önüne alındığında, 
yüzey sulama ağırlıklı ekonomik olarak sulanabilecek alan ise 8.5 milyon ha 
olarak öngörülmüştür. Halbuki gelişen sulama teknolojileri (mikro sulama gibi) 
göz önüne alındığında potansiyel sulanabilir toplam alan yaklaşık 21 milyon ha 
(Korukçu, 2007) olduğu söylenebilir.   

Dünya ölçeğinde halen mevcut su kaynaklarının en büyük oranı tarımsal 
sulamalarda kullanılmaktadır. Bu nedenle, sektörler arasında çok büyük bir su 
rekabeti bulunmaktadır. Halen dünyada kullanılan toplam suyun yaklaşık % 70’i 
tarımda, % 20’si sanayide ve % 10 ise içme ve kullanma suyu (belediyeler) 
olarak kullanılmaktadır (Şekil 2.1).  Gelişen sanayi ve sağlıklı kullanma suyu 
talebi nedeniyle, bu sektörlerdeki su talebi ve kullanımı da her geçen gün 
artmaktadır.  Buna karşın en büyük su kullanıcı tarım sektörü olduğuna göre, bu 
sektördeki su kullanımının azaltılması başka bir anlatımla sulama suyunun daha 
etkin kullanılması kaçınılmaz görünmektedir. Bu ise modern sulama 
teknolojilerinin kullanılması ile mümkün olacaktır. Ayrıca, iklim değişikliğinin su 
kaynakları üzerine olan olumsuz etkisi de göz önüne alındığında, bu konu 
önemini daha da artırmaktadır.  
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Türkiye’nin mevcut kullanılabilir su varlığı göz önüne alındığında, kişi başına 
kullanılabilir su miktarı  1430 m3/yıl’dır. Bilindiği üzere 1000 m3/kişi/yıl’dan daha 
az suya sahip ülkeler su fakiri, 8 000-10 000 m3/kişi/yıl’dan daha fazla suya 
sahip ülkeler ise su zengini ülke sayılmaktadır. Ülkemizdeki nüfus artışı da göz 
önüne alındığında, 2025 yılında ülkemizde kullanılabilir suyun 1000 m3/kişi/yıl 
civarında olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca tarıma ayrılan ya da temin edilen 
su, şehir ve sanayide suyun kullanımının artması nedeniyle azalmaktadır. İklim 
değişikliği nedeniyle küresel ısınmanın etkisi ile bitkilerin sulama suyu 
gereksiniminin de artacağı göz önüne alındığında suyun etkin kullanımı son 
derece önemli olacaktır.  

Dünyada ve ülkemizdeki su kaynakları artan talebe göre kısıtlıdır. Bu nedenle 
başta Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Teşkilatı (FAO) olmak üzere diğer 
uluslar arası kuruluşlar (Uluslar arası Su Yönetimi Enstitüsü, Uluslar arası 
Sulama ve Drenaj Komisyonu-ICID v.d.) “her damla suya karşılık daha fazla 
üretim veya verim” sloganı ile su kaynaklarının etkin kullanımının son derece 
önemli olduğunu, ve bunun sağlanması için de mikro sulama yöntemlerinin 
yaygınlaştırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca Dünya Doğayı Koruma 
Vakfı’nın (WWF) “Akdeniz’de Kuraklık” raporuna göre, içinde Türkiye’nin de 
bulunduğu Akdeniz Havzası’nda kuraklığın iki ana nedeninden birisinin tarımda 
yanlış sulama teknikleri diğerinin ise global ısınma olduğu belirtilmektedir 
(Tamer, 2006).  

Moutonnet ve Heng, (2002)  yaptıkları çalışmada Akdeniz ülkeleri için suyun 
kısıntılı bir kaynak olduğunu, kişi başına gerekli toplam su miktarının ise 
yaklaşık 1700 m3/kişi/yıl olduğunu bildirmişlerdir. Ancak, çoğu Batı Asya 
ülkelerinde bu rakam 500 m3/kişi/yıl’dan daha azdır. Bu durum gelecekte artan 
nüfus için çok olumsuz bir durumdur. Tarım ise suyu en fazla kullanan veya 

0

20

40

60

80

100

Tarım Sanayi Belediyeler

Sektorler

S
u 

ku
lla

nı
m

 o
ra

nı
 (

%
)

1950

1995

2025

Şekil 2.1 Dünyada su kullanımının mevcut gelecekteki  
              durumu (FAO, 2003-a) 
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tüketen sektördür. Bu oran yaklaşık % 70 civarındadır. Karık ve diğer yüzey 
sulama gibi geleneksel yöntemler yetersiz kalmakta ve uygulanan sulama 
suyunun yalnızca 1/3’ü bitkiler tarafından terleme (transpirasyon) yoluyla 
kullanılmaktadır. Bu nedenle, sulama yöntemlerinin geliştirilmesine şiddetle 
ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz 
ülkelerinde yapılan çalışmaların sonucuna göre; (i) damla sulamanın,  ortalama 
% 42 su tasarrufu sağladığı,  (ii) fertigasyonla geleneksel gübrelemeye göre % 
42 verim artışı sağlandığı, (iii) sulama suyu kullanma etkinliği ise   % 79 
oranında daha yüksek olduğu belirtilmiştir.    

Kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan ülkemizde kuraklık ve çölleşme 
sorunlarının küresel ısınma ile daha da artma olasılığı dikkate alındığında 
özellikle bilinçsiz ve aşırı sulama, toprakların tuzlanması, yani arazi kalitesinin 
bozulmasını da  beraberinde getirmektedir.  

Ülkemizin, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesinde, örneğin pamuk 
sulamasında halen yoğun olarak yüzey sulama yöntemleri kullanılmaktadır. 
Uygulamada ve yapılan gözlemlerde, ne yazık ki, aşırı su kullanımı yanında 
yöntemin gerektirdiği önlemler alınmadan sulama yapıldığından, aşırı yüzey 
akış ve derine sızma meydana gelmektedir. Ayrıca, bazı yüzey sulama 
şebekelerindeki taşıyıcı ana kanallar aşırı ve yanlış sulamalar sonucu, arazilerin 
verimli üst toprağı ile dolmaktadır. Bu kanallar, büyük emek ve maddi kaynaklar 
harcanarak tekrar tekrar temizlenmektedir. Dolayısıyla, harcanan aşırı su 
yanında, toprak ve bunun yarattığı maddi kayıplar ölçülemeyecek ve yerine 
konamayacak kadar büyüktür.  

Yağışlı bölgelerde, toprak içerisinde doğal olarak bulunan tuzlar yağmur 
sularıyla akarsulara ve yer altı sularına taşınır, bunlar aracılığıyla da deniz ya da 
göllere kadar ulaşır. Bu nedenle yağışlı bölge topraklarında genellikle tuz 
birikmesi olmaz. Ancak, kurak ve yarı kurak bölgelerde, tarımsal üretim ve 
verimi arttırmak amacıyla toprağa kontrolsüz verilen sulama suyu, içlerinde 
doğal olarak bulunan tuzu toprağın içine taşırlar. Fazla verilen bu su, aynı 
zamanda taban suyunu yükseltmek suretiyle toprak ve taban suyu içinde 
bulunan tuzları da yukarı doğru taşır. Sıcağın etkisiyle beraberinde toprak 
yüzeyine kadar taşıdığı tuzları burada bırakarak, buharlaşmak suretiyle toprak 
yüzeyinde tuzlanma yaratır. Bu durum ise, tarımsal üretimi sınırlar ve verimi 
düşürür. Örneğin Fırat Nehrinden alınan sulama suyu ile pamuk tarımı yapılan 
bir araziye aşağıda hesaplandığı şekilde, yalnız pamuk sulaması ile iyi kalitede 
sayılabilecek sulama suyu (EC=0.400 dS/m) ile bile yılda yaklaşık 2.5 t/ha tuz 
ilave edilmektedir. Bu biriken tuzlar, yağışların yetersizliği nedeniyle 
yıkanamıyor ve/veya gerekli drenaj önlemleri alınarak araziden 
uzaklaştırılamıyorsa kısa sürede bu araziler tuzlulaşarak elden çıkacaktır. Daha 
da ilerisi çölleşmeye doğru gidecektir. Bu durumu doğrulayan belirtiler ve 
sonuçlar zaten şimdiden görülmeye başlanmıştır.  
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Sulama Suyu (Fırat Nehri) 
(EC)                                  

: 0.400 dS/m 

Bitki                                          : Pamuk 

Sulama Sayısı                                       : 8 

Her sulamada uygulanan 
sulama suyu                                                     

: 120 mm 

Sulama suyundaki tuz miktarı                   : 0.4 x 640 = 0.256 
kg/m3 

 

1 dS/m=640 mg/l =0.640 kg/m3  eşitliğini kullanarak, bir sulama sezonu 
boyunca araziye ne kadar tuz ilave edildiği bulunabilir. Bir sulama 
sezonunca araziye uygulanacak toplam sulama suyu : 8 x 120 mm = 960 
mm olduğunu kabul edelim. Buna göre, 1 ha arazi için ise : 960 mm = 
0.960 m x 10 000 m2 = 9 600 m3 sulama suyu demektir. Buradan bir sulama 
sezonunda araziye ilave edilen tuz miktarı ise: 0.400 dS/m x 0.640 kg/m3 x 
9 600 m3/ha = 2 457.6 kg/ha veya yaklaşık 2.5  t/ha tuz ilave edilecektir.  

Ayrıca, yüzey sulamalardaki yanlış uygulamalar, aşırı sulama ve drenaj 
önlemlerinin alınmaması ile iklimin de etkisiyle, dünya’da halen  100-110 milyon 
ha tarım alanında drenaj sorunu bulunmaktadır. Halen, 20 - 30 milyon ha alan 
ise tuzlanmıştır. Ayrıca her yıl 0.25-0.50 milyon ha alan tuzlanma nedeniyle 
kaybedilmektedir (FAO, 2003-b).  

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele kapsamında, ülkemizin de dahil 
olduğu Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin ulusal ülke raporlarında yer alan, damla 
sulamaya geçişin veya uygulanmasının, toprak korunumu (erozyonun 
önlenmesi), drenaj ve tuzluluğun önlenmesi, doğal kaynak olan suyun daha az 
kullanımı yönünden önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca Dünya Doğayı Koruma 
Vakfı’nın  (WWF) Akdeniz’de Kuraklık raporuna göre, özellikle Türkiye, Mısır ve 
Suriye’de küresel ısınmayla beraber yağışın % 25 azaldığını, kuraklığın iki ana 
nedeninden birisinin yanlış tarımsal sulama teknikleri, diğerinin ise global 
ısınma olduğu, bu nedenle de Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde devletlerin acil 
olarak tarımda su kullanım politikalarının değiştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
Türkiye’de yılın en kurak dönemlerinde mısır, pamuk şeker pancarı gibi bitkilerin 
yoğun olarak yetiştirilmesi bunun yanında aşırı su kullanımına neden olan yüzey 
sulama yapılması konunun önemini daha da artırmaktadır. Ayrıca aşırı su 
kullanımı nedeniyle yer altı su seviyesi her yıl yaklaşık 2-3 m aşağıya 
inmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, etkin ve daha az su kullanımın 
sağlandığı modern sulama yöntem ve/veya sistemlerinin kullanımının önemi 
daha da artmaktadır.  

3. İklim Değişikliğine Karşı Sulama Stratejilerinin Geliştirilmesi 

İklim değişikliğinin etkileri sırası ile meteorolojik, hidrolojik, tarımsal, 
sosyo-ekonomik ve sağlık olarak sıralanabilir. Bu nedenle tarım sektörü 
içinde sulama, en önemli girdi ve/veya uygulamalardan birisi olduğuna 
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göre, su kaynakları ve su kullanımında iklim değişikliğinden ileri 
gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirgemek için değişik çözümler ve 
uygulamaların geliştirilerek uygulanması gerekir. 

İklim değişikliği ve/veya global ısınmanın özellikle su kaynakları üzerine 
yapacağı olumsuz etkiler nedeniyle, tarımsal sulamalarda önemli su tasarrufu 
sağlanması  ve/veya sistem değişikliğine gidilmesi zorunlu olacaktır.  Bu 
nedenle, mevcut su kaynaklarından en etkin yararlanarak verim ve kaliteyi 
azaltmadan yönetim stratejilerinin geliştirilmesi gerekir. Tarımsal su yönetiminde 
sudan tasarruf yapmak için çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlar: 

1. Bitkinin bazı dönemlerinde sulama yapmamak, 

2. Sulama aralığını daha geniş tutarak böylece sulama sayısı ve sulama 
suyu miktarını azaltmak, 

3. Her sulamada sulama suyu miktarını azaltarak uygulamak, 

4. Bir kısım alanı sulama dışı bırakmak 

5. Uygulanan sulama yönteminin gerektirdiği tüm teknik koşulların 
sağlanması 

6. Yağmurlama sulamalarda özellikle sıcak bölgelerde, günün serin 
saatlerinde veya gece sulama yapmak 

7.  Su tasarrufu sağlayan sulama yöntemlerini uygulamak. 

Yukarıda verilen uygulamalar su tasarrufu yapılmasının değişik yollarıdır. 
Ancak bu her bir uygulamanın kendine özgü üstünlükleri ve kısıtları vardır. Bu 
nedenle önceden bitki ve yöreye göre yapılan ve sonuçlanmış çalışmalara göre 
bu uygulamaların yapılması daha etkin bir su yönetimi ile işletme ve/veya 
çiftçinin en az su ile en yüksek karlılığı sağlaması bakımından önemli olacaktır. 

3.1 Bitkinin Bazı Dönemlerinde Sulama Yapılmaması 

Doğal olarak veya iklim değişikliği nedeni ile olabilecek su yetmezliği 
durumunda, tarımsal sulamalarda bitkinin bazı dönemlerinde ya hiç sulama 
yapılmaması veya daha az sulama suyu uygulaması da alternatif 
uygulamalarından birisidir. Bu durumda, bitkinin hangi döneminde su kısıtı veya 
sulama yapılmadığında verimin ne oranda azalacağı konusu önemli olmaktadır. 
Bitkinin hangi döneminin suya hassas olduğu ve bitkinin dönemlerine göre su 
eksikliğinde su-verim tepki etmeni matematiksel olarak ifade edilebilmektedir. 
Bu su-verim tepki etmeni Ky olarak adlandırılır. Bu ise, bir bitkinin her hangi bir 
dönemindeki su eksikliği durumunda ne kadar bir verim azalışı olabileceğini 
tahmininde kullanılır.  

GAP Bölgesi’nde Harran Ovası koşullarında Kara ve Gündüz (1998 ) yaptıkları 
çalışmada, pamuk bitkisi için Ky değerlerini, vejetatif gelişme döneminde-I. 
dönem (toprağın % 30 elverişli kapasite düzeyi-ilk çiçek açımı) 0.48, generatif 
gelişme döneminde-II. dönem  (çiçeklenme başlangıcı -koza oluşumu) 1.84, son 
dönemi-III. dönem  (koza oluşumu-% 10 koza açımı) için 1.16 ve mevsimlik 
olarak da 1.23 olarak tespit etmişlerdir. Bunun anlamı, eğer pamuk bitkisinin II. 
dönem olarak adlandırılan generatif döneminde bir su kısıntısına gidilirse verim 
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kaybı diğer dönemlerine göre kıyaslandığında çok daha yüksektir. Başka bir 
anlatımla, sulama suyunda yapılacak 1 birimlik tasarruf verimde yaklaşık 1.84 
birim azalmaya neden olacaktır. Buna göre, eğer bir su kısıntısı yapılmak 
zorunda kalınırsa pamuk bitkisinin I. dönem  olarak adlandırılan vegetatif 
gelişme döneminde  yapılmalıdır.  

Bununla ilgili örnek bir çözüm Kara ve Gündüz (1998)’de elde ettikleri Ky 
değerleri kullanılarak Çizelge 3.1’de verildiği şekilde bulunabilir.  

1-
Ym

Ya
  =Ky (1-

ETm

ETa
) 

Eşitlikte: 

Ya: Sulama suyu eksikliği durumunda elde edilen gerçek verim 

Ym: Bitkinin hiç su eksikliği olmadığı durumda elde edilen maksimum verim 

Ky: Su-verim tepki etmeni 

ETa: Bitkinin su eksikliği durumunda gerçek su tüketimi (mm) 

ETm: Bitkinin hiç su eksikliği olmadığı durumda maksimum su tüketimi (mm) 

 

Çizelge 3.1 GAP Bölgesi Harran Ovasında pamuk bitkisinin                                
dönemlerine göre sulama suyu kısıntısı yapılması                  
durumunda olabilecek olası verim kayıpları (Kara ve 
Gündüz, 1998) 

Bitkinin 
dönemi  

ETm 

(mm) 

ETa 

(mm) 

Ym 

(kg/da) 

Ya 

(kg/da) 

Ky 

Mevsimsel 1535 - 439  1.23 

Vejetatif 1535 1330-
1465 

439 422-436 0.48 

Generatif 1535 1297-
1458 

439 324-425 1.84 

Son 1535 1182-
1419 

439 338-427 1.16 

 

Çizelge 3.1’de her büyüme dönemi içerisinde uygulanan farklı düzeydeki kısıntı 
durumunda meydana gelen ET değerleri ve buna karşılık elde edilen verim 
değerleri verilmiştir. Hesaplama sonuçlarına göre, bitkinin vejetatif, generatif ve 
son döneminde yapılan sulama suyu kısıntısına göre elde edilmesi olası 
verimler bulunmuştur. Yukarıda açıklandığı üzere, pamuk bitkisinin generatif 
döneminde yapılacak herhangi bir su kısıntısı verimi son derece düşüreceği için 
bu dönemde herhangi bir su kısıntısı önerilmez. Halbuki ister iklim değişikliği 
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ister başka nedenlerle olsun, olası bir su yetmezliğinde bitkinin ilk döneminde su 
kısıntısının yapılabileceği matematiksel olarak bulunabilmektedir.  

Yukarıda açıklandığı üzere, benzer şekilde bir sulama şebeke sahasında 
yetiştirilen bitkilerin su eksikliğine karşı verim tepki etmenleri bulunarak, olası 
kısıntılı sulama uygulamalarında en az zararla ve en az sulama suyu ile etkin bir 
sulama stratejisi uygulanabilir. 

 

3.2  Uygun Bitki Deseninin Seçimi veya Proje Bitki Desenine Uyulması 

Bir sulama projesinde, proje sahası için, mevcut sulama suyu miktarı, o 
bölgenin iklim ve toprak koşulları, yetiştirilecek bitkinin getirisi ile pazar durumu 
da göz önüne alınarak bir bitki deseni planlanır. Bu bitki desenine uyulması, 
planlanan sulama projesinin etkin ve başarılı olarak uygulanmasını sağlayan en 
önemli faktörlerden birisidir. Aksi halde, mevcut sulama suyu ya yetmeyecek ya 
da etkin kullanılamayacaktır.  

GAP Bölgesi için, GAP projesinden önce ve projeli koşullar için planlanan bitki 
deseni Çizelge 3.2’de verilmiştir. Bu verilere göre örneğin, sulama projelerinin 
uygulanmasından sonra pamuk bitkisi, tüm GAP ortalaması olarak yaklaşık % 
34 olarak planlanmıştır. Halbuki, Harran Ovası’nın ilk sulamaya açılması ile 
birlikte pamuk yetiştirme oranı % 90’nın üzerinde gerçekleşmiştir (Çizelge 3.3).  
Zira diğer bölgelerde de, benzer uygulamalar gerçekleşmiştir Bu durum tek ürün 
yetiştiriciliği ile birlikte, pik (en yüksek) sulama döneminde sulama suyunun hem 
yetmemesine hem de aşırı sulama suyu kullanımını beraberinde getirmiştir.   

 

Çizelge 3.2  GAP öncesi ve sonrası bitki deseni (Fakioglu, 1989) 

GAP’tan önce bitki deseni GAP ile planlanan bitki deseni 

Bitki Ekim alanı 

(%) 

Bitki Ekim alanı 

(%) 

Buğday ve 
arpa 

51 Pamuk 34.3 

Mercimek ve 
nohut 

 

31 Buğday ve arpa 27.9 

Susam ve 
ayçiçeği 

3 Yumrulu bitkiler 8.1 

Nadas 13 Sebzeler 7.5 

Diğer 2 Meyveler 4.5 

  Yem bitkileri 4.7 

  Bağ ve 
antepfıstığı 

2.5 
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  Kavak 3.8 

  Diğer 6.7 

  Alt toplam 100.0 

  İkinci ürün 

(Susam, mısır, 
yerfıstığı ve soya)  

16.5 

Toplam 100 Toplam 100.0+16.5 

 

Ayrıca Diyarbakır’daki bazı  sulama şebekelerinde pamuk bitkisinin ekim oranı  
2005 ve 2006 yıllarında % 71 ile % 100 arasında  değişmiştir (Çizelge 3.4)  

Hem normal koşullarda hem de değişen iklim koşullarına bağlı olarak azalan su 
kaynakları göz önüne alındığında,  hem planlanan bitki desenine uyulması ve 
hem de sulama suyu ihtiyacı az olan bitkilere de yer verilmesi kaçınılmazdır.  

 

Çizelge 3.3. GAP Bölgesindeki bazı sulama şebekelerinde gerçekleşen  bitki 
deseni (DSI, 1997)   

Bitkilerin ekiliş 
oranı 

(%) 

Sulama Şebekesi 

 Ceylanpinar* Akçakale* Harran 

 1994 1995 1994 1995 1995 1996 

Pamuk  50.0 69.0 59.0 79.0 96.0 91.0 

Buğday ve arpa  37.0 25.0 37.0 20.0 -- -- 

Bahçe bitkileri  13.0 6.0 2.0 1.0 1.0 2.0 

Mısır  -- -- -- -- -- 3.0 

Diğer  -- -- 2.0 -- 3.0 4.0 

Toplam  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Çizelge 3.4 Diyarbakır ve Şanlıurfa 
sulamalarında 

                    gerçekleşen pamuk ekim oranları  

                   (DSİ, 2007) 

Sulama 
Şebekesi 

2005 2006 

Halilan-1 78 71 

Pompa-1 99 99 

Geçid-1 85 86 

Gözegöl - 100 

 

3.3 Geleneksel Sulama Yöntemlerinden Modern Sulama Yöntemlerine 
Geçilmesi 

Ülkemizin sulama alt yapısı, mevcut su yönetimi ve çiftçilerin geleneksel 
uygulamaları göz önüne alındığında, yaklaşık % 90 düzeylerinde halen yüzey 
sulama yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda özellikle devlet sulama 
projelerinde basınçlı sulama sistemleri (Şanlıurfa İkicırcıp, Bozova Yaylak 
projeleri…) kurulmakta, yağmurlama ve damla sulama yapılmaktadır. Ayrıca, 
henüz yeterli oranda olmasa da çiftçiler bireysel olarak yağmurlama ve damla 
sulama sistemlerini, hızla kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, 2006 yılı sonundan itibaren, bireysel basınçlı sulama projeleri 
destekleme kararı almış ve uygulamaya koymuştur.  

Ayrıca, plastik sanayinin hızla gelişimi, sulama sistemi ve ekipmanlarının 
üretimindeki gelişmeler, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının artmasında 
itici bir güç oluşturmuştur. Yüzey sulamadan damla sulama sistemlerine geçişte 
% 30-60 arasında değişen oranda bir su tasarrufu sağlanabilmektedir (FAO, 
2003-b). 

Yüzey sulama sistemlerinden modern sulama sistemlerine geçiş veya dönüşüm 
ile ilgili olarak  Luguet ve ark. (2005), Türkiye için bazı yaklaşımlar ve 
değerlendirmeler yapmıştır. Sonuçlara göre, domates için planlamacılar ve 
çiftçilerin damla sulamayı benimsemeleri bakımından önemli ve tavsiye edilebilir 
bulunmuştur. Bunun aksine pamuk gibi bitkilerde ise uygun bir su 
ücretlendirilmesi ve/veya bazı desteklerle kabul edilebilir bulunmuştur. Buna 
bağlı olarak da, pamuk için, en azından ilk yatırım masraflarından % 40’ı 
desteklenmeli veya damla sulama sistemi kullanıcıları için düşük su ücreti 
tarifelerinin uygulanması önerilmiştir. Bu yaklaşım çiftçiler ve planlayıcıların 
karşılıklı işbirliği yapması modern sulamaya geçişin, ekonomik, teknik ve 
çevresel koşullar göz önüne alınarak uygulanması gerektiği vurgulanmıştır.  

Yukarıda verilen bilgiler yaklaşık bir öngörü ve/veya model çalışmasından 
ibarettir. Zaten, aşağıda verilen ve ülkemizde yapılan araştırma sonuçları da bu 
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yaklaşımları desteklediği gibi, damla sulamanın hem su tasarrufu hem de verim 
artışı sağlayarak ekonomik yönden de en etkili yöntem olduğu tespit edilmiştir. 

Ülkemizde sulu tarıma geçilen ve pamuk yetiştirilen bölgelerde, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi içinde yer alan Harran Ovası’nda yapılan araştırmalarda, karık 
sulama yöntemi için pamuk sulama suyu gereksinimini Karata (1985) 1148 mm, 
Kanber ve ark. (1991) 1113 mm ve Bilgel (1994) 1130 mm olarak tespit 
etmişlerdir. Yapılan bu araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere, pamuk 
sulama suyu gereksinimi benzer şekilde yaklaşık 1100 mm’nin üzerindedir.  Bu 
miktar 11 000 m3/ha sulama suyuna karşılık gelir. Buna göre pamuk sulama 
suyu gereksinimi ve su tüketimi çok yüksek bitkilerden birisidir. Ayrıca yüzey 
sulama yöntemlerinin uygulanması, hem yüzey sulama yöntemlerinin doğası 
gereği hem de bu yöntemin uygulanmasında tarla içi geliştirme hizmetlerinin 
(tesviye, toplulaştırma v.d.) yeterince yapılmamış olması, uygulamada sulama 
suyunun bu yöntemin gerektirdiği uygun koşullarda yapılmaması ve sulama 
yönetimindeki diğer sorunlar nedeniyle aşırı su kullanıldığı bir gerçektir.  

Aynı bölge’de, Çetin ve Bilgel (2002) Harran Ovası’nda pamukta farklı sulama 
yöntemlerini  (karık, yağmurlama ve damla) karşılaştırmışlardır. Araştırma 
sonuçlarına göre, en yüksek kütlü pamuk verimi damla sulama yönteminden 
elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre damla sulamada verim, 
yağmurlamadan % 30, karık sulamadan ise % 21 daha yüksek olmuştur. Ayrıca 
sulama suyu-verim ilişkisine göre (Şekil 3.1), sulama yöntemleri göz önüne 
alındığında farklı sulama suyu miktarlarına göre elde edilebilecek verimler 
Çizelge 3.5’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3.1  Farklı sulama yöntemlerine göre pamukta sulama suyu- 
             verim ilişkisi (Çetin ve Bilgel, 2002). 
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Çizelge 3.5. Karık ve damla sulama 
yöntemlerine görefarklı sulama suyu miktarına 
karşılık elde edilmesi olası kütlü pamuk 
verimleri 

(Çetin ve Bilgel, 2002) 

Sulama suyu 
miktarı 

          (mm) 

Verim 

(kg/ha) 

 Karık sulama Damla 
sulama 

600 2474 3368 

700 2810 3768 

800 3105 4108 

900 3358 4388 

1000 3569 4608 

 

 

Elde edilen bu sonuçlarına göre, aynı sulama suyu düzeyinde kütlü pamuk 
verimi damla sulamada karık sulamaya göre oldukça yüksektir. Başka bir 
açıdan incelendiğinde, damla sulamada 3368 kg/ha verim elde etmek için 600 
mm sulama suyu yeterli olurken, yaklaşık aynı verimi (3358 kg/ha) elde etmek 
için karık sulama ise 900 mm sulama suyu gereklidir (Çizelge 3.5). Bu 
sonuçlara göre, damla sulama ile önemli düzeyde su tasarrufu sağlanırken aynı 
zamanda verim artışı da sağlanmıştır. 

Aynı bölge’de Yazar ve ark. (2002) pamukta düşük  basınçlı (enerji) hassas 
sulama uygulaması (LEPA) ve damla sulama sistemlerinin uygulanabilirliğini 
araştırmışlardır. Tam sulama koşulunda sulama suyu 814 mm ve maksimum 
kütlü pamuk verimi de 5850 kg/ha olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, bu 
bölge’de LEPA ve damla sulamanın yağmurlama ve yüzey sulamaya göre 
sulama suyundaki önemli kayıpları önleyebileceği vurgulanmıştır. 

GAP bölgesinde karık sulama ile ikinci ürün mısırda 10.15 ton/ha verime karşılık 
sulama suyu gereksinimini 1303 mm (Çetin, 1996), aynı bölgede Değirmenci ve 
ark. (1998) ise 9.26 ton/ha verime karşılık 873 mm sulama suyuna ihttiyaç 
oldğunu tespit etmiştir. Buna karşın yine GAP bölgesinde Yazar ve ark. (2002) 
damla sulama yönteminde ise 11.92 ton/ha verime karşılık yalnız 581 mm 
sulama suyunun yeterli olduğunu tespit etmiştir.  Bu bölgede yapılan bu 
çalışmalarda, yüzey sulama (karık) ve damla sulama karşılaştırıldığında, damla 
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sulama ile % 55 daha az sulama suyu kullanılırken verim ise  % 15-23 daha 
fazla olmuştur.  

Sonuç olarak, GAP Bölgesi yapılan araştırma sonuçlarına göre, Şekil 3.2’den 
görüleceği üzere, Harran Ovası’nda 1 kg kütlü pamuk üretmek için yüzey 
sulamada ortalama 2500 L ya da 2.5 ton sulama suyu gerekirken, damla 
sulamada ise sırası ile ortalama 1333 L veya 1.3 ton sulama suyu 
gerekmektedir. Benzer karşılaştırmalar örneğin 1 kg mısır üretmek için yüzey 
sulama ile 1095 L veya 1.095 ton sulama suyu gerekirken damla sulama ile 
sadece 500 L veya 0.5 ton sulama suyu gerekmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öte yandan, yüzey sulama yöntemlerinden birisi olan karık sulamada, toprak 
neredeyse tamamen ıslatılır ve saturasyon haline getirilir. Halbuki, damla 
sulamada toprağın belli bir bölgesi ıslatıldığı için, gaz emisyonları (salınım) ile 
ilgili olan süreçlerin ve toprak mikroorganizmaların aktiviteleri azaltılır. Böylece 
atmosfere daha az gaz salınır (Warnert, 2007).  

Bu araştırma sonuçları veya örneklerden hareketle modern sulama 
yöntemlerinin (damla sulama gibi) hem üretim artışı, hem çok daha az sulama 
suyu kullanması hem de yüzey akış, erozyon ve tuzluluk yaratmaması 
nedeniyle kişi başına azalan su kaynaklarımızın etkin kullanımı ve yönetimi 
açısından ne denli önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.  

Ayrıca, basınçlı sulama yöntemlerinden birisi olan yağmurlama sulamada, 
havanın sıcaklığı ve nispi nem etkili iklim parametreleridir. Yağmurlama 
sulamasında günün sıcak saatleri yerine günün serin ve/veya gece saatlerinde 
sulama yapılması önemli oranda bir su tasarrufu sağlanmasına neden olur. 
Şekil 3.3’den de görüleceği üzere, örneğin sabit bir yağmurlama sulama 
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Şekil 3.2 Farklı bölgelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre yüzey ve 

               damla  sulamada çeşitli bitkiler için birim verime karşılık 

               kullanılan sulama suyu (L/kg)
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sisteminde gündüz sulamasında buharlaşma ile % 15 su kaybı olurken gece 
sulamasında bu oran % 5’e kadar düşmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

İklim değişikliği nedeniyle global ısınma ve dolayısıyla su kaynaklarının 
azalması sonucu tarımsal sulamaların etkin yapılması zorunludur. Ancak, iklim 
değişikliğine karşı tarımsal alt yapıyı hızla uyarlamak oldukça zor olmakla 
beraber yeni stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması mümkündür. Bunlar 
özetle, sulanan alanın azaltılması, kurağa dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi, 
sulama etkinliğinin artırılması (sulama yönteminin gerektirdiği teknik 
uygulamaların yerine getirilmesi, su tasarrufu sağlayan modern sulama 
teknolojilerinin uygulanması, uygun sulama programlarının uygulanması v.b.) 
uygun ekim nöbeti sistemlerinin geliştirilmesi ve eksik sulama stratejilerin 
geliştirilerek uygulanmasıdır.  

Ayrıca, tarımsal sulamalarda mutlaka suyu ölçerek kontrollü vermek ve birim 
hacim su ücretlendirilmesi yapılmalıdır. Zira, FAO, ICID v.d. kuruluşlar “her 
damla suya karşılık daha fazla üretim veya verim” sloganını benimsemiştir. 
Damla ve mini yağmurlama gibi modern ve su tasarrufu sağlayan sulama 

Şekil  3.3. Yağmurlama sulamada, gündüz sulama yapılması gece  
                sulamasına göre buharlaşma kayıpları önemli düzeyde artırır. 
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sistemleri hızla kurulmalı ve işletilmelidir. Sulamada atık su kullanım yolları 
aranmalı ve bu yönde projeler geliştirilerek uygulanmalıdır. İklim değişikliğine 
karşı geliştirilen politika ve programların desteklenmesi gerekir. İklim 
değişikliğine karşı adapte olabilecek hayvan, bitki ve bunların habitatını  (doğal 
ortamları) geliştirmek, orman ve yeşil alanların korunması ve restorasyonu, sera 
gazlarını azaltmak, CO2  yutaklarını artırmak, iklim değişikliğine adapte olmak, 
uygun depolama ve etkin kullanımını sağlayan teknikleri geliştirmek ve 
çeşitlendirmek, yer altı su kullanım yönetimini artırmak, dağdaki kardan daha 
fazla yararlanmak, toprakta nemi daha fazla tutan ve muhafaza eden önlemleri 
almak (mulc, rüzgar kırıcılar, anız yakılmaması v.b.), sulama şebekelerinde 
daha etkin programların uygulanması (bitki desenini değiştirmek, kısıtlı sulama 
uygulaması gibi), sulama yöntemlerinde su uygulama etkinliğini artırmak, 
şehirlerde tüketilen suyu azaltmak (kullanılan suyu tasarruflu kullanmak, 
rekreasyon alanlarının gece sulanması v.b.) gibi birbirini tamamlayan uygulama 
ve önlemlerin yapılması gerekir.  

İklim değişikliğine karşı genel olarak alınacak önlemler ise, gelecekteki sıcak ve 
kurak koşullar dikkate alınarak daha kurakçıl ve sıcak koşullara uygun tarımsal 
bitki çeşitlerinin belirlenmesi ve konuyla ilgili araştırma projelerinin geliştirilerek 
uygulanması, ormanların birer karbon yutağı olduğu da dikkate alınarak, 
ormanlaştırma, yeniden ormanlaştırma, erozyon kontrolü, ve çayır/mera ıslahın 
yapılması, her alanda suyu tasarruflu kullanmak ve kentsel su kullanımında ise 
su kaçak ve kayıplarının azaltmaktır.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye’nin doğal olan yüzeysel akımları ve bu akımların zaman 
içerisindeki değişimleri ile alansal dağılımı incelenmiştir. Havzaların yağış-akış 
özelliklerinin farklı olması nedeniyle 25 akarsu havzası ayrı ayrı değerlendirilmiş 
ve sonuçlar birleştirilmiştir. Çalışmada, veri yoğunluğunun bulunduğu  1965-
2006 dönemi temel alınarak elde edilen sonuçlar ile daha az sayıda verinin 
bulunduğu 1941-1964 dönemine yaklaşım yapılmış ve her iki dönemin 
birleştirilmesi ile 1941-2006  dönemine ait Türkiye’nin yüzeysel akımları elde 
edilmiştir.                             

Türkiye geneli yüzeysel akımlar, potansiyel ve kullanılabilir olmak üzere ayrı 
ayrı incelenmiş ve seçilen dönemler içerisinde her yıla ait değerler 
hesaplanmıştır. Bu şekilde, potansiyel ve kullanılabilir yüzeysel akımların 
zaman içerisindeki değişimleri belirlenebilmiştir.  

Akımların miktar ve rejimlerinin değişiminde havzalardaki yapılaşmaların, 
kurulmuş sanayi tesislerinin ve yerleşimlerin etkileri de görülmüştür.   

Anahtar Sözcükler  Doğal akım, Potansiyel akım, Kullanılabilir yüzeysel akım, 
Kritik eşik değeri, Trend 
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GİRİŞ 

Su gibi doğal kaynaklarda, potansiyel ile ihtiyaçlar arasında dengenin 
kurulabilmesi ve devam ettirilebilmesi çok önemlidir. Zaman içerisinde 
ihtiyaçların kontrolsüz artışı ve mevcut potansiyelin etkin kullanılamaması bu 
hassas dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Bu durumda dengenin tekrar 
kurulabilmesi karşımıza önemli bir sorun olarak çıkmaktadır. Oysa sorunun 
çözümü kolay olmasa da çözüm yolları bilinmektedir. Öncelikle potansiyelin 
doğru olarak belirlenmesi ve sonra da bu potansiyelin etkin kullanımının 
sağlanması sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.  

Su kaynakları potansiyelinin önemli bir kısmını oluşturan yüzey akışlarının, 
mümkün olan en uzun dönemdeki miktarları ve zaman içindeki değişimi ile 
alansal dağılımının bilinmesi, bu sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır. 
Ülkemiz coğrafyası, farklı iklim tiplerini içerisinde bulundurması nedeniyle çok 
farklı karakterlerden oluşan yüzey akışlarına sahiptir. Su potansiyeli belirleme 
çalışmalarında bu farklılıkların özellikle dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca 
yüzeysel akım potansiyelinin sadece tek bir rakama indirgenerek ifade edilmesi 
(ortalama akım veya uzun yıllar ortalaması gibi) yine esas sorunun çözümüne 
herhangi bir katkı sağlamayacağı gibi genel bir yaklaşımdan öteye 
gitmeyecektir. Bu nedenle su potansiyel çalışmalarında, eldeki verilere göre bir 
zaman diliminin seçilmesi ve aynı örneklerden alınan verilerle potansiyelin 
belirlenerek zamansal değişiminin ortaya konması daha sağlıklı sonuçlar 
verecektir. 

Akımların değişimi kısmen iklim değişimi ile ilişkilendirilse de mevcut sudan 
yararlanılamaması büyük oranda suyun kaynağınının yok edilmesi ve 
kirletilmesine bağlıdır. Bölgelere göre suyun yeterli olmayışının nedenlerinde 
belirleyici olan, suyun kaynağında kirletilmesi ve su havzalarının su sağlama 
özelliğinin ortadan kaldırılmasıdır. İklim değişiminin etkileri ortaya konurken bu 
durumunda özellikle göz önünde bulundurulmasında fayda vardır.  

VERİLERİN TEMİNİ VE DEĞERLENDİRMESİ 

Bu çalışmada; Ülkemizin doğal olan yüzeysel akımları ve bu akımların uzun 
süreli değişimi ile alansal dağılımı incelenmiştir. Yapılan çalışmada, Ülkemizde 
varolan farklı iklim tipleri ve bağlı olarak farklı yağış - akış ilişkilerini ağırlıklı 
olarak hesaplamalara yansıtmak için 25 akarsu havzası ayrı ayrı 
değerlendirilmiş ve sonuçlar birleştirilmiştir. Bu şekilde, hem havzalar bazında 
doğal yüzey akışların potansiyeli hem de bu havza potansiyellerinin uzun süreli 
değişimi belirlenebilmiştir. İnceleme dönemi olarak  1965-2006 dönemi temel 
olarak alınmış ve elde edilen sonuçlar ile 1941-1964 dönemine yaklaşım 
sağlanmaya çalışılmıştır. Akım verileri olarak, EİE İdaresi Genel Müdürlüğünce 
26 akarsu havzasında işletilen açık/kapalı toplam 745 adet Akarsu Gözlem 
İstasyonunun (AGİ) akım verileri kullanılmıştır.  

Havza akımlarının  değerlendirilmesinde; öncelikle havza karakteristiklerini 
ortaya koyabilmek için havzadaki tüm akım gözlem istasyonlarının akım verileri 
incelenmiştir. Buna göre ana ve alt havza akımlarının verimlilikleri, birbirleri ile 
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olan ilişkileri ve doğal olup olmadıklarının tespiti yapılmıştır. Bu tespitlere göre, 
akımları doğal veya doğal kabul edilebilecek düzeyde olan havzalarda, havza 
çıkışına yakın yada bu noktaları temsil edebilecek  ve uzun süreli gözlemi 
bulunan akım gözlem istasyonları  seçilmiştir. Akımların doğallığına, havza 
içinde önemli su yapısının olup olmadığı ve varsa bu su yapılarının 
büyüklüğüne bağlı olarak mansap akımlarını etkileme düzeyine bakılarak karar 
verilmiştir. Akımların doğal ve çıkışın tek olduğu havzalarda, havza çıkış noktası 
yakınındaki AGİ verilerini, memba istasyonları ile kontrol ederek kullanmak 
mümkün olmuştur (Örnek Çoruh havzası için 2315 no’lu AGİ). Akımın doğal 
olmadığı akarsularda (Akımları etkileyecek düzeyde su yapısı olduğu), su 
yapısının işletilmeye açılmadan  önceki memba ve mansap akımları arasındaki 
ilişkiler belirlenerek su yapısının akımları bozucu etkisi giderilmiştir. Verilerin 
aynı örneklerden gelmesini sağlamak için; her yıla ait yüzeysel akımın 
hesaplanmasında, seçilmiş olan belirli  sayıdaki istasyonların akımları  
kullanılmıştır. Verileri kullanılan ve havzaları örnekleyen akım gözlem 
istasyonlarının toplam alanı 480.579 km2’dir.Bu alan, tüm ülke alanı olan 
780.576 km2’nin % 62’ini temsil etmektedir.  

İstatistik Analizler 

Bir rastgele değişkenin toplumunun tümü gözlenemediği için toplumun değeri 
kesin olarak bilinemeyen bir parametresi (β) ile ilgili karar vermek gerektiğinde 
bu parametrenin değeri için bir kabul yapılır β=β0 (H0 Sıfır Hipotezi). Bu 
kabulün doğruluğu eldeki örnekten o parametreye karşılık gelen istatistik için 
hesaplanan değerle (b) karşılaştırılarak kontrol edilebilir. Örnekleme dağılımının 
bilinmesi durumunda istatistiğin değişme bölgesi, kabul bölgesi ve red bölgesi 
(kritik bölge) olarak ikiye ayrılır. Eldeki örnekten hesaplanan istatistik, kabul 
bölgesine düşüyorsa hipotez kabul edilir, kritik bölgeye düşüyorsa reddedilir. 
Kabul ve red bölgelerini belirlemek için önce hipotezin kontrolünde kullanılacak 
α anlamlılık düzeyi seçilir. α, red bölgesinin alanını gösterir. Sonra red 
bölgesinin bir veya iki parçalı olacağına karar verilir. Bu, hipotezin kontrolu 
sırasında kullanılacak karşıt hipoteze ( H1 Karşıt Hipotez) bağlıdır. Eğer H0 
hipotezi β=β0 , H1 hipotezi β≠β0  şeklinde ise bu örnekleme dağılımında aşılma 
olasılığı α/2 ve 1-α/2 olan değerler belirlenir. Bu değerlerin arasındaki bölge 
kabul bölgesi, dışındaki iki bölge red bölgesidir.Eldeki örnekten hesaplanan 
istatistik değeri kabul bölgesine düşüyor ise H0 hipotezi kabul, aksi halde 
reddedilir. H0  hipotezinin reddi, H1  hipotezinin kabulü anlamına gelir (Bayazıt 
ve Oğuz,1985). 

T - Testi; 

İki rastgele değişken arasındaki doğrusal bağımlılığın bir ölçüsü olarak 
hesaplanan korelasyon katsayısı rx,y  değerine bakarak karar vermek için, rx,y  
istatistiğinin örnekleme dağılımını bilmek gerekir. X ve Y arasında doğrusal bir 
ilişki bulunmaması (rx,y =0) halinde X ve Y’nin ortak dağılımlarının normal 
olduğu kabul edilirse : 

             _____      ______  

                  t = rx,y  * √ N-2   /  √ 1- r x,y2                           ( 1.1) 
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şeklinde rx,y ‘ye bağlı olarak tanımlanan t istatistiğinin örnekleme dağılımının 
s.d. = N-2 olan t dağılımı olduğu bilinmektedir. Buna göre H0 :  rx,y =0 
hipotezini  H1:  rx,y ≠0 karşıt hipotezine göre kontrol etmek için örnekten elde 
edilen  rx,y değerini kullanarak 1.1 denkleminden t hesaplanır. Bulunan bu t 
değeri, seçilen α anlamlılık düzeyine karşı gelen güven aralığı içinde kalıyorsa 
H0 hipotezi kabul edilir.Bu durumda iki değişken arasında doğrusal bağımlılık 
olmadığına karar verilir.Eğer t değeri güven aralığı dışında kalırsa H0 hipotezi 
reddedilir ve H1:  rx,y ≠0 karşıt hipotezi kabul edilir. 

Mann - Kendall testi ; 

Parametrik olmayan ve değişkenlerin dağılımından etkilenmeyen bir test olan 
Mann-Kendall testi,verilen bir anlam seviyesi için trend varlığı hipotezinin kabul 
veya reddine karar vermekte kullanılır. Seri içindeki mertebeler yi ile gösterilsin 
ve her bir yi elemanından i>j için yi>yj elemanları sayısı olan  ni’ler bulunur. 
ni’lerin toplamları ile test istatistiği t bulunur. Test istastistiği, 

         n 

               t = ∑ ni             şeklindedir. 

                                   i=1 

Dağılım, sıfır hipotezi için asimtotik olarak normaldir.Beklenen değeri;   

 E(t) = n(n-1)/4 

ve varyansı :     Var (t) =  n(n-1)(2n + 5) / 72 ‘ dir. 

                    _____ 

Mann – Kendall test istatistiği u(t) ise       u(t) =  [ t – E(t) ]  / √ var t 

şeklinde hesaplanır (Sneyers,1990). Elde edilen u(t) değerleri mertebe olarak 
serinin zaman içindeki değişimini gösterir. Zamanla bir değişim yok varsayımı, 
u(t)’nin sıfıra yakın değerleri ile ifade edilir. 

 

Yüzeysel Akımların Potansiyeli 

Türkiye’nin yüzeysel akım potansiyelini belirleyebilmek için; her havzanın çıkış 
noktalarına yakın olarak seçilmiş AGİ’lerin akım gözlem değerleri ile bu AGİ  
alanlarına bağlı olarak birim alan akışları (verimleri) hesaplanmıştır. Ayrıca, 
AGİ’nin mansap kısmında bulunan ancak AGİ’lerce temsil edilemeyen ve aynı 
havza içerisinde bulunan artık havza alanları da hesaplamalara dahil edilmiştir. 
Örnek olarak; Çoruh Havzası akımlarını temsil eden 2315 nolu Çoruh N.- 
Karşıköy AGİ’nin havza alanı 19654,4 km2 iken Çoruh Havza’sının Karadeniz’e 
döküldüğü noktadaki tüm alanı 19894 km2’dir. Havza artık alanlarında da bu 
verimlerin sabit olduğunu kabul ederek tüm havza akımları çıkarılmıştır. Her  
havza için hesaplanan bu akımlar toplanarak Türkiye’nin  yıllık yüzeysel 
akımları potansiyeli elde edilmiştir. Sonuçlar Şekil -1’de verilmiştir.    

Verilerden elde edilen sonuçlara göre; 1965 – 2006 döneminde, Türkiye’deki  
yüzeysel akımların, yıllık ortalama debisi  9653,4 ile 3136,9 m3/sn veya yıllık 
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toplamı 304,4 ile 98,9 milyar m3 arasındaki geniş bir aralıkta değişmektedir. Bu 
dönemde, yıllık ortalama debi 6217,5 m3/sn ve yıllık ortalama toplam akım ise 
196,1 milyar m3 olmaktadır.Bu değerlere, beslenme havzası ülke sınırları 
dışında olan Meriç ve Asi nehri ana kol akımları dahil edilmemiştir. Her iki 
nehrin yıllık toplam  akımları olan 6,29 milyar m3’ün eklenmesi ile Türkiye’nin 
yıllık ortalama toplam akım potansiyeli 202,4 milyar m3’e ulaşmaktadır. 

 

TÜRKİYE’NİN YÜZEYSEL AKIM POTANSİYELİ  (1965 – 2006) 

         Yıllık ortalama akımlar (m3/sn)
            Yıllık toplam akımlar (milyar m3)
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Şekil – 1  Havza ağırlıklı olarak hesaplanan Türkiye yüzey akımları. 

 

 

Kullanılabilir Yüzeysel Akımlar  

Bu çalışmada esas amaç, havza çıkışlarındaki doğal yüzeysel akımların 
belirlenerek ülke genelindeki kullanılabilir yüzeysel akımları çıkarmaktır. Bu 
hesaplamalarda kullanılan veriler tamamen havza çıkışına yakın noktalarda 
seçilen AGİ’lerin gözlenmiş akım değerlerinden oluşmakta olup bu akımlara 
havza artık alanlarından gelebilecek olası akımlar ilave edilmemiştir. Bu 
nedenle elde edilen sonuçlar, gerek havza bazında gerekse ülke genelinde 
gözlenmiş yüzeysel akımlardan oluşmuş kullanılabilir net su miktarını ifade 
etmektedir. Havza çıkışına yakın AGİ’lerde ölçülen akımlar, havzadaki yüzeysel 
akımlardaki buharlaşma,sızma ve küçük çaplı doğal depolama kayıpları 
çıktıktan sonra gözlenmiş akımlar olması nedeniyle kullanılabilir yüzeysel 
akımlar olarak tanımlanmaktadır.  

Gözlenmiş değerlerden elde edilen akımlar, yıllara göre  Türkiye toplamı olarak  
şekil-2’de verilmiştir.Verilere göre; 1965 – 2006 döneminde, Türkiye’deki 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

287 

kullanılabilir yüzeysel akımların, yıllık ortalama debileri, 6199,1 ile 2025,4 m3/sn 
veya yıllık toplamı, 195,5 ile 63,9 milyar m3 arasındaki geniş bir aralıkta 
değişmektedir. Bu dönemde, yıllık ortalama debi  3932,2 m3/sn ve yıllık 
ortalama toplam akım ise 124,0 milyar m3 olmaktadır. Akımlara, Meriç ve Asi 
nehri ana kol akımları dahil edilmemiştir.  
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Şekil – 2  Türkiye’de kullanılabilir yüzeysel akımlar 

Yüzeysel akımların potansiyelinin belirlenmesi konusunda daha önce yapılmış 
olan çeşitli çalışmalarda, kullanılabilir yüzeysel akımların, 90-95 milyar m3 
mertebesinde olduğu yönünde genel bir yaklaşım görülmektedir. Ancak 
yaptığımız çalışmada ulaştığımız sonuçlara göre bu mertebelerdeki 
yaklaşımların oldukça eksik olduğu görülmektedir. Çünkü, Şekil-2 
incelendiğinde yıllık ortalama debinin 3000 m3/sn ve toplam akımın da 95 milyar 
m3 değerinin altına düştüğü yıllar olan, 1973-74-89-94 ve 2001 yılları, Türkiye 
genelinde kuraklığın ciddi olarak yaşandığı yıllardır.Bu yıllarda yıllık toplam 
akımlar, uzun yıllar ortalamalarına göre % 26 - % 48 arasında değişen 
oranlarda azalmıştır. Ayrıca yine Şekil-2’de görüleceği üzere yıllık ortalama 
debinin 3170 m3/sn ve toplam akımın da 100 milyar m3 değerinin altına düştüğü 
yıllar olan,1973-74-83-85-89-91-94-2000-2001 ve 2005 yıllarında ise birçok 
havzada kuraklık yaşanmıştır. Bu nedenle, Türkiye genelinde kullanılabilir 
yüzeysel akımları 90-95 milyar m3 civarında değerlendirmek doğru 
olmayacaktır. Aksine, kullanılabilir yıllık toplam akımlarda, 100 milyar m3’lük bir 
değeri, “kritik eşik değeri” olarak hidrolojik kuraklığın başlangıç göstergesi 
şeklinde kabul etmenin yerinde olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, 1965-2006 
döneminde 124,0 milyar m3 olarak hesapladığımız ortalama kullanılabilir 
yüzeysel akım miktarının, etkin bir kullanım  ile (Burada etkin kullanımdan 
projelendirme, işletim ve kontrollü kullanım kastedilmektedir.) biraz daha 
artırılabilmesi mümkün olabilecektir.  
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Kullanılabilir Yüzeysel Akımların Trendi  

Tüm havzaların 1965 – 2006 yılları arasındaki yüzey akımları incelendiğinde, 13 
nolu Batı Karadeniz, 22 no’lu Doğu Karadeniz ve 23 no’lu Çoruh Nehri havzaları 
dışında kalan havzaların bazılarında  farklı düzeylerde de olsa azalma yönünde 
bir trendden söz etmek mümkündür. Azalma trendi, özellikle Ege ve Marmara 
Bölgelerinde dikkat çekicidir. Son 30-60 yıllık dönemde Türkiye’nin batı, orta ve 
güney bölgelerindeki akarsuların özellikle ortalama ve düşük akımlarında 
anlamlı bir azalma olduğu ortaya çıkmaktadır (Cığızoğlu ve Diğ., 2002). 
Karadeniz Bölgesi kullanılabilir yüzeysel akımları ise gerek Türkiye geneli 
gerekse diğer bölge akımlarından oldukça farklı bir karakter göstermektedir. 
1994 ve 2001 yıllarında  aşırı ölçüde  düşük akımlar olmasına karşın 1965 – 
2006 dönemi akımlarında azalma görülmemektedir.   

Türkiye geneli yüzeysel akımlarının 1965 - 2006 dönemi için yaptığımız trend 
analizlerinde, α=0.025 anlamlılık düzeyinde olmak üzere; t testinde (H0: rx,y=0 
ve  H1: rx,y≠0    rx,y= -0,375, t= -2,558 ve t0,025 = ±2,029) ve Kendall testinde 
(u=-2,05 ve u0,025 = ± 1,96) aynı sonuçlara ulaşılarak trend olduğu 
belirlenmiştir. Mann-Kendall testinde oluşturulan u(t) serileri (Şekil-3) 
incelendiğinde; 1965-2006 dönemindeki yüzeysel akımlarda, negatif trend 
eğiliminin son yıllarda önem kazanmaya başladığı görülmektedir.  
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Şekil - 3  1965-2006 Dönemi Mann-Kendall testi u fonksiyonları 

 

Kullanılabilir Yüzeysel Akımlar ile 1941 – 1964 Dönemine Yaklaşım 

Türkiye’de yüzeysel akım gözlemleri 1935 yılında başlamış olmasına rağmen 
uzun süreli veri alınan akım gözlem istasyonu sayısı oldukça azdır. Bu durum 
gerek bölgesel gerekse de Türkiye geneli gibi geniş alanların uzun süreli 
akımlarının örneklenmesinde birtakım yaklaşımları zorunlu hale getirmektedir. 
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Çalışmamızda, Türkiye genelinde 1965-2006 dönemi için belirlenen kullanılabilir 
yüzeysel akımların, 1941-1964 dönemine uzatılarak genel özelliklerinin 
incelenmesi için  bir yaklaşım yapılmıştır. 

Yaklaşım çalışmasında, 9 ayrı havzada (3-7-9-12-14-15-18-20 ve 21 no’lu 
havzalar), 1941 yılından 2006 yılına kadar çalıştırılan 9 akım gözlem 
istasyonunun (302-701-902-1203-1401-1501-1801-2001 ve 2109(2156) no’lu 
AGİ) akım gözlemleri kullanılmıştır. Bu akım gözlem istasyonlarının verileri, 
1965-2006 çalışmasında da kullanılmış olup tamamen doğal/doğallaştırılmış 
akımlardan oluşmaktadır. 9 adet akım gözlem istasyonunun 1965-2006 
dönemine ait yıllık toplam  akımları ile Türkiye geneli toplam akımları arasındaki 
doğrusal bağımlılık araştırılmış ve her iki akım serisi arasında, r=0,96 (doğrusal 
korelasyon) ve α=0,025 (t-test;t=20,02 ve t0,025 = ±2,029) anlamlılık düzeyinde 
bir bağımlılık olduğu görülmüştür. Buna göre elde edilen  Y=71,29+6,947X 
doğrusal regresyon denklemi (Logaritmik dönüşüm ile yapılan korelasyon ve 
regresyon, hemen aynı sonuçları vermiştir.) ile Türkiye geneli yıllık akımları 
1941 yılına kadar uzatılmıştır. Sonuçlar, Şekil 4’de görülmektedir. Uzatma ile 
elde edilen 1941-2006 dönemi akım serisinde, 1965-2006 dönemine göre 
ortalamalar %1 ve varyanslar ise %7 azalmıştır.Ancak, uzatmada kullanılan AGİ 
değerlerinde de aynı dönemlerde sırasıyla %1 ve %4’lük azalmalar olması, 
uzatma işlemi ile yaratılan bu farklılaşmayı önemsiz hale getirmektedir.  Buna 
göre, 1965-2006 döneminde yapmış olduğumuz değerlendirmeleri 1941-2006 
dönemine genelleştirmemiz  mümkün olabilecektir. 

1941-1964 dönemi türetilmiş ve 1965-2006 dönemi ise gözlenmiş verilerin 
birleştirilmesiyle oluşturulan değerlere göre; 1941-2006 döneminde Türkiye’deki 
kullanılabilir yüzeysel akımların, yıllık ortalama debileri, 6199,1 ile 2025,4 m3/sn 
veya yıllık toplamları, 195,5 ile 63,9 milyar m3 arasında değişmiştir. Bu 
dönemde, yıllık ortalama debi  3906,7 m3/sn ve yıllık ortalama toplam akım ise 
123,2 milyar m3 olmaktadır. Türetme ile minimum ve maksimum akımlarda 
herhangi bir değişiklik olmamış sadece kullanılabilir yıllık toplam akım 
ortalaması, 124,0 milyar m3’den %1 azalma göstererek 123,2 milyar m3’e 
düşmüştür. Bu durumun nedeni,1968 ve 1969 yıllarında görülen büyük 
miktarlardaki akımların ortalama değerlere katkısının oransal olarak 
azalmasıdır. Türetme yapılan AGİ akımları toplamında da aynı dönemde %1’lik 
bir azalma olması  bu durumu açıkça göstermektedir.  

1941-2006 dönemindeki kullanılabilir yıllık toplam akımların, 1955 yılından (15 
yıllık ortalama) başlamak üzere hesaplanan ortalamalarının 2006 yılına (66 yıllık 
ortalama) kadar olan değişimleri Şekil-5’de verilmiştir. Buna göre kullanılabilir 
akımların ortalamaları, 120 ile 130 milyar m3 arasında değişmektedir.     
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UZUN SÜRELİ YILLIK TOPLAM AKIMLAR
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             Şekil – 4  Türkiye geneli ve uzun süreli gözlemi olan AGİ akımları 
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   Şekil - 5  Kullanılabilir yıllık toplam akımların yıllara göre ortalamalarının 
değişimi 

 

Kullanılabilir Yüzeysel Akımların Trendi (1941 – 2006 Dönemi)                

 

Türkiye geneli kullanılabilir yüzeysel akımlarının 1941-2006 dönemi için 
yaptığımız trend analizlerinde; t testinde (rx,y= -0,167 , t= -1,358 ve t0,025 = ± 
2,000) ve Mann-Kendall testinde (u(t)=-1,212 ve u0,025 = ± 1,96) aynı 
sonuçlara ulaşılarak yıllık toplam akımlar ile zaman (yıl) arasında, α=0.025 
anlamlılık düzeyinde bağımlılık bulunmamıştır. Mann-Kendall testinde 
oluşturulan u(t) serilerine (Şekil-6) göre;1941-2006 döneminde, Türkiye geneli 
yüzeysel akımlarında, negatif yönde küçük salınımlar görülmesine rağmen bu 
salınımlar herhangi bir trend oluşturabilecek düzeye ulaşamamıştır. 
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u (t) fonksiyonu
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Şekil - 6  1941-2006 Dönemi Mann-Kendall testi u fonksiyonları 

 

Suyun Doğal Değişiminin Dışındaki Etkiler 

Su kaynaklarına sahip olmak ve bu kaynakların bölüşülmesi toplumların 
gündeminde sürekli bulunmuştur. Su kaynaklarına sahip olmak amacıyla 
savaşlar da yaşanmıştır. Bu nedenle bu konularda bir çok yazılı kurallar 
oluşturulmaya çalışılmış uluslararası doktrinler geliştirilmiştir. Ülkeler kendi iç 
sularını düzenlemek amacıyla da düzenlemelerde bulunmuşlardır.  

Ülkemizde Sular Hakkında Kanunlar  

Bilindiği gibi Osmanlı döneminde kentsel hizmetler kısmen devlet örgütü kısmen 
de vakıflar eliyle görülmüştür. Önemli belediye hizmetleri zengin kişilerin halk 
yararına kurdukları vakıflar eliyle yürütülmüştür. Belediye teşkilatları kurulduktan 
sonra da vakıflar etkinliklerini sürdürmüş, şehir ve kasabalar ile köylere vakıflar 
aracılığıyla su sağlanmıştır. Sular Hakkında Kanun, bu konuda bir reform 
yaparak, şehir, kasaba ve köylerin kullanımına ait vakıf sularının yönetimini ilgili 
yerel yönetimlere devretmiştir. Bu yasa ile vakıfların bu alandaki etkinliklerine 
son verilmiş, su hizmetleri bütünüyle kamu hizmeti kapsamına alınmıştır. 

Suyu ilgilendiren yasa ve yönetmelikler, eksikliklerine rağmen yeterince 
uygulanması durumunda su havzalarının korunması ve dolayısıyla sağlıklı 
suyun temini konusunda gerekli adımlar atılmış olur. Bu kanunlar ve 
yönetmelikler;Yeraltı Suları Hakkında Kanun,  Maden Suları Üretimi ve Kaplıca 
Kurulması Hakkında Kanun, Köy İçme Suları Hakkında Kanun, Taşkın Sulara 
ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu, Bataklıkların Kurutulması ve 
Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun,  Kura Arazisiyle Bahçelerin 
İskasına Mahsus Kanal ve Çayların Sureti Tathir ve Tamiri Hakkında Kanun, Su 
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Ürünleri Kanunu, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 
Kanunu, Karasuları Kanunu, Kıyı Kanunu, Çevre Kanunu, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED), İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve 
Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Atık Suların Kanalizasyon 
Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Kıyı 
Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği, 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’dir.  

Bu yasa ve yönetmeliklerde yapılan her  yeni değişiklik, uluslararası şirketlerin 
ihtiyaçlarını giderici şekilde gerçekleşmektedir.   

Su Hizmet le r ine  İ l işkin  Genel  Durum 

İçilebilir ve kullanılabilir su kaynakları, su havzalarının bilinçsizce/kasıtlı olarak 
kirletilmesi sonucu yok olmaktadır. Bu durum suyun daha da kısıtlı hale 
gelmesine neden olmaktadır. Su kaynakları yok edilirken yada daraltılırken 
nüfusun artışına bağlı olarak su talepleri de artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 
suyun yönetimi ve kullanımı daha da önem arz etmektedir. Böylece meta ve 
satılacak mal durumuna getirilen su, maliyeti ve kar üzerinden politikalar 
üretilmektedir. Bu ise suyun mülkiyet sorununu gündeme getirmektedir.  

Ülkemizde su varlığı ve yönetimi, tümüyle kamu mülkiyetinde bulunmaktadır. 
Yeraltı sularının yönetimi özel bir yasa ile düzenlenmiş, yetki Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) tekeline verilmiştir. Gerçek ve tüzel kişilerin yeraltı 
suyunu çeşitli amaçları için kuyu açarak kullanmaları dahil olmak üzere (yeraltı 
suyunun işletilmesine ilişkin) tüm yetkiler bu kuruluşa aittir.  Ancak bu kurumun 
yetkilerini kullanması noktasında sıkıntıları vardır. Bunun örneklerini ülkemizde 
bir çok bölgede rasgele açılmış kuyularda görebiliriz. Yeraltı kuyularının bilime 
ve tekniğe aykırı bir şekilde açılması işletilmesi kuyuların kurumasına ve 
tuzlanmasına neden olmaktadır. Özellikle Marmara bölgesinde yeraltı 
kuyularında tuzlanma görülmektedir. Ayrıca atık suların yeraltına kanunsuz 
şekilde verilmesi de özellikte Trakya bölgsindeki yeraltı sularının kirlenmesine 
neden olmuştur ve olmaktadır. 

Yüzey suları için yetkiler farklı kuruluşlara dağıtılmıştır. Yüzey suları içme ve 
kullanma, tarımsal sulama, sanayi, ulaşım, enerji üretimi ve su ürünleri 
yetiştiriciliği için çok amaçlı kullanılmakta ve buna koşut olarak bu sular 
üzerinde DSİ, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) (Kapatıldı ve yetkileri 
konusunda karmaşa yaşanmaktadır), İller Bankası, Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
(EİEİ) gibi kamu kuruluşlarının yanısıra diğer gerçek ve tüzel kişiler de 
çalışmalar yapabilmektedirler. Genel olarak yüzey sularının yönetiminde de en 
genel ve kapsamlı yetkilere DSİ sahiptir. 
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Hizmet le rde  Merkez i  Durum 

İçme ve sulama suyu konusunda, ulusal düzeyde örgütlenmiş üç kuruluş vardır: 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
(KHGM) (Kapatıldı) ve İller Bankası. 

İller Bankası Genel Müdürlüğü, 1933 yılında kurulan Belediyeler Bankası ile 
1935 yılında kurulan Belediyeler İmar Heyeti’nin birleştirilmesiyle 1945 yılında, 
yerel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu tüzel 
kişiliğidir. İller Bankası, ulusal suların yönetimi konusunda herhangi bir bağımsız 
yetkiye sahip olmamakla diğer iki kurumdan farklılık sergiler. DSİ Genel 
Müdürlüğü, 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yeraltı ve 
yerüstü sularının zararlarını önlemek, bunlardan çeşitli yönlerden yararlanmak 
amacıyla Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş, tüzel kişiliği olan bir 
kamu kuruluşudur. KHGM ise, 09.05.1985 tarihli ve 3202 sayılı yasa ile Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş bir kamu tüzel 
kişiliğidir.(2005 yılında kapatıldı) 

Hizmet le rde  Yere l  Durum 

Su ve kanalizasyon hizmetlerinin görülmesini üstlenmiş yerel örgütler olan 
köyler, belediyeler,  birlikler,  kooperatifler, su ve kanalizasyon idarelerinden 
oluşmaktadır, 

Köyler; Köylüye ve köy tüzel kişiliğine yasa ile verilen bu görevler, DSİ ve 
KHGM kurumlarının da görev alanlarında yer almaktadır. Köy İçme Suları 
Kanunu’na göre, içme sularının temini konusunda DSİ görevlendirilmiştir. Aynı 
konuda KHGM’de görevlendirilmiştir. Ancak, KHGM kuruluş yasası daha sonra 
çıktığından, köy içme sularının temini konusunda asıl sorumlunun KHGM 
olduğunu kabul etmek gerekir. KHGM kapatıldıktan sonra yaşanacak sorunların 
daha da büyüyeceği görülmelidir. Bununla birlikte, kapsamlı çalışmalarda ve 
özellikle yeraltı suları konusunda DSİ’nin sorumluluğu devam etmektedir. Gerek 
DSİ gerekse KHGM tarafından yapımı tamamlanan tesisler köy tüzel kişiliğine 
devredilmektedir. Eğer birden fazla köy veya köyle birlikte belediye sözkonusu 
ise devir, bunların kuracakları birliklere yapılmaktadır. Tesislerin bakım ve 
işletmesi köy ihtiyar heyeti ya da birliğe aittir. 

Köy kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakım ve onarım ve işletme hizmetlerini 
yerine getirme görevi de KHGM’ne verilmişti. Bu konudaki görevler İl özel 
idarelerine devredildi. Ancak bu alandaki hizmetlerde teknik olarak sorunların 
büyüyeceği görülecektir.  

Belediyeler;1926 yılında yürürlüğe giren Sular Hakkında Kanun’a göre, 
belediye tüzel kişiliği bulunan yerlerde kamunun gereksinimini karşılamaya 
yönelik suların sağlanması ve yönetimi belediyelerin görevidir. Suların tesis, 
idame ve isale masrafları belediyeler tarafından karşılanır. Belde halkının 
kullanımına özgü suların kaynakları belediye sınırı dışında bulunsa bile, su 
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yollarının ve kaynakların bakımı ve onarımı, temizlenmesi, suyun sağlık 
şartlarına uygun bir halde bulundurulması belediyelere aittir. Ortaklaşa idare 
edilecek sular ise ilgili şehir ve kasabalarla köylerin Belediye Kanunu’na göre 
kuracakları sulama birlikleri eliyle yönetilebilecektir. 

Birlikler ve Kooperatifler; Birlikler, su hizmetlerinin yerine getirilmesinde 
kullanılabilen önemli örgütlenme modellerinden birini oluşturmaktadır. 
Anayasaya göre yerel yönetimler kendi aralarında, Bakanlar Kurulu’nun izni ile 
birlikler kurabilirler. Birlik kurma konusu yasa ile düzenlenecektir: “Mahalli 
idarelerin, belirli bir kamu hizmetinin görülmesi amacıyla kendi aralarında 
Bakanlar Kurulu’nun izniyle birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk 
işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu konuda 
1580 sayılı yasa dışında özel bir düzenleme yapılmamıştır. Sulama Birlikleri ve 
Üretici Birlikleri ile ilgili yasalar da çeşitli hazırlıklar yapılmasına karşın 
çıkarılmamıştır. Ancak Birliklerin yetki ve görevleri değişik yasalarda 
düzenlenmiştir. Kooperatifler ise sulama birliklerinin benzer işlerini yapmak için 
oluşturulan örgütlenmelerdir.  

Büyükşehir Belediyeleri;1984 yılına kadar tek tip örgütlenmenin egemen olduğu 
belediye sistemi, 1984 yılında kurulan büyükşehir belediyeleri ile birlikte 
çeşitlenmiştir. Büyükşehir belediyesi kurulmuş olan yerlerde, su ve kanalizasyon 
hizmetleri “Büyükşehir Belediyesi”nin görev ve yetki alanı içinde kalmaktadır. 
Büyükşehir belediyesinin ilçe ve alt kademe belediyelerinin bu görev alanında 
hiçbir yetkileri yoktur. Büyükşehir belediyelerinde su ve kanalizasyon hizmetleri, 
bu belediyelere bağlı olan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
örgütlenmesi eliyle yürütülmektedir. Bu düzenleme ilk olarak 1981 yılında 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kurularak İstanbul için yapılmış, 
ancak düzenlemenin büyükşehir belediyesi unvanı kazanan tüm belediyelerde 
uygulanması öngörülmüştür. İSKİ Modeli, büyükşehirlerde su ve kanalizasyon 
hizmetlerinin görülme biçimidir. 

 

Ülkemizde Kanalizasyon Şebekesinin ve Arıtma Tesislerinin Genel 
Durumu 

Kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisleri açısından olaya bakıldığında; 
kanalizasyon şebekesi ile hizmet edilen belediye nüfusunun Türkiye nüfusu 
içindeki payı %54,58, belediye nüfusu içindeki payı %71,62 dır. Atıksu arıtma 
tesisleri ile hizmet edilen belediye nüfusunun Türkiye nüfusu içindeki payı 
%9,71 ve toplam belediye nüfusu içindeki payı ise %12,75 dır.  

Belediye nüfusunun %74’ünün atıksularını (1285 belediye) kanalizasyon 
şebekesine, %24,97’sinin (1940 belediye) foseptiğe, %0,96’sının (120 belediye) 
zerzemine, %1,13’ünün (5 belediye) ise diğer kanalizasyon sistemlerine verdiği 
belirlenmiştir.  
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SONUÇLAR 

• Bu çalışma sonuçlarına göre; 1965-2006 döneminde,Türkiye’nin doğal olan 
yüzeysel akımlarının yıllık ortalama debisi   6217,5  m3/sn ve yıllık ortalama 
toplam akımı  196,1 milyar m3’dür. Ülke dışından beslenen Meriç ve Asi 
nehri ana kol akımlarının eklenmesi ile yıllık ortalama toplam akımlar 202,4 
milyar m3’e ulaşmaktadır. Kullanılabilir yüzeysel akımların ise yıllık ortalama 
debisi 3932,2 m3/sn ve yıllık ortalama toplam akımı da 124,0 milyar m3’dür. 
Yapılan yaklaşım ile kullanılabilir yüzeysel akımların 1941-2006 
dönemindeki yıllık ortalama debisi  3906,7 m3/sn ve yıllık ortalama toplam 
akımı ise 123,2 milyar m3 olmaktadır. Türkiye genelinde, kullanılabilir yıllık 
toplam akımların 100 milyar m3’lük bir değerin altına düştüğü yıllarda birçok 
havzada, 95 milyar m3’lük bir değerin altına düştüğü yıllarda ise Türkiye 
genelinde hidrolojik kuraklıklar yaşanmıştır. Bu nedenle kullanılabilir 
yüzeysel akımlarda, yıllık toplam 100 milyar m3’lük bir değeri, kritik eşik 
olarak hidrolojik kuraklığın başlangıç göstergesi şeklinde kabul etmenin 
yerinde olacağı düşünülmektedir. 

• Türkiye geneli yüzeysel akımlarında; 1965-2006 döneminde, istatistiksel 
olarak son yıllarda önem kazanmaya başlayan bir negatif trend eğilimi 
görülmesine rağmen 1941-2006 döneminde bu düzeyde bir eğilim 
bulunmamaktadır.  

• Türkiye’deki yüzeysel akımların dağılımı bölgelere göre farklılıklar 
göstermektedir. Bu duruma, kullanılabilirlik ve nüfus açısından bakıldığında 
bazı bölgelerin su bakımından oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Örnek 
olarak Marmara ve Ege Bölgeleri, Türkiye toplamında, potansiyel ve 
kullanılabilirlik açısından sırasıyla %11.9  ve %9.62  oranında pay alırken 
nüfus olarak Türkiye’nin % 38.8’ini kapsamaktadır (DİE, 2000). Ayrıca her iki 
bölge akımlarında belirgin bir azalma trendinin olması bu yetersizliği zaman 
içerisinde daha da büyük boyutlara ulaştıracaktır. Türkiye’nin toplam 
yüzeysel akımlarında herhangi bir anlamlı azalma görülmese de bölgeler 
arasındaki su potansiyeli, nüfus yoğunluğu, sanayileşme vb. gibi farklılıklar, 
su potansiyeli ve ihtiyaçlar arasında var olan dengesizliği artırıcı yönde rol 
oynamaktadır.    

• Ülkemizdeki kullanılabilir su potansiyeli her ne kadar 123.5 milyar m3 olarak 
belirlenmiş olsa da bu değer uzun yıllar ortalamasıdır. Bu değerin 195 milyar 
m3 ile 65 milyar m3 arasında değiştiği yapılan çalışmalardan açıkca 
görülmektedir. Bu nedenle suya ilişkin planlamalarda yıllık 65 milyar m3’ün 
altına inilmesinin de gerçekleşebileceği bilinmelidir. 

• Su yönetiminde oluşturulmaya çalışılan durum su kaynaklarının kirlenmesine 
ve mevcut durumun daha da kötüye gitmesine neden olmaktadır. 

• Yeraltı suları konusunda yetkili olan DSİ ‘nin bu konudaki görevini yerine 
getirmesinde oluşturulan siyasi baskılar mutlaka kaldırılmalı ve bilimsel 
temelde hizmetler sağlanmalıdır. 
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• Sakarya ve benzeri havzalardaki suyun kullanılamının yetersiz hale 
gelmesinin nedeni iklim değişimi ile suyun azalması değil, suyun 
kullanılamayacak ölçüde kirletilmesidir. 

• Bazı bölgelerde yeraltı sularının tükenmesi suyun bilinçsizce kullanılmasına, 
bazı bölgelerde ise yeraltı sularının kullanılamaması kirletilmesinin 
sonucudur. 

• Havza kullanımlarıyla (özellikle çarpık şehirleşme, yer seçimi ve düzeni gibi) 
yüzey sularının rejimleri afete neden olacak şekilde değişmektedir.  

• Mevcut suyun kirlilikten dolayı kullanılamaması iklim değişimine değil etik 
olarak bir kirliliği ortaya koymaktadır.  

• Genel olarak siyasi baskılar nedeniyle yanlış/ölü yatırımların yapıldığı 
görülmektedir. Siyasiler bu durumu hizmetlerin özelleştirilmesinde dayanak 
olarak kullanmaktadırlar. Havza bazında planlamalar yapılmadığı sürece su 
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması mümkün değildir. 

• Gerek bölgeler ve gerekse de Türkiye genelinde tarım alanlarının sulu 
tarıma açılmasında teknik olarak kullanılabilir su potansiyeli değil siyasi 
önceliklerle hareket etmekten vaz geçilmelidir.  

• İKLİM DEĞİŞİMİ ÇAĞIMIZIN BİR GERÇEĞİDİR. ANCAK BİR ÇOK 
OLUMSUZLUKLARI İKLİM DEĞİŞİMİNE BAĞLAMAK ASIL SORUNLARI 
GİZLEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR. 
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KENTSEL ULAŞIMIN KÜRESEL ISINMADAKİ ETKİSİ VE ALTERNATİF 
YAKLAŞIMLAR 

 
Yard.Doç.Dr.Fikret ZORLU Şehir Plancıları Odası 

 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği uzun zamandır bilim alanlarının üzerinde 
çalıştığı sorunlardan biri olmasına rağmen kamuoyunun gündemine ancak 
yakın dönemde girmiştir. Bu çalışmada  küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 
önemli etkenlerinden biri olan kentsel ulaşım üzerinde yogunlaşılmaktadır. 
Kentleşme ile birlikte bireylerin yaşam standartlarındaki değişim gündelik 
yaşamda davranış biçimine, tercihlere, alışkanlıklara ve tüketim anlayışına 
yansımaktadır. Kent içinde yaşam, hizmet alımı ve çalışma alanlarına erişim ve 
dolaşım kentsel ulaşımın temel unsurlarını oluşturmaktadır. Demografik, 
sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme ve dönüşüme paralel olarak bireylerin 
hareketliliği, kullandıkları araç türleri, hareket sıklıkları ile ulaşım amacıyla 
kaybettikleri süre ve mesafeler zaman içinde katlanarak artmaktadır. 
Görünürde hava kirliliği ve zaman ve parasal kayıplar olarak yansıyan bu sorun 
diğer yandan büyük enerji maliyetleri ve çeşitli çevresel tahribatlara neden 
olmaktadır.  

Bu çalışmada kentsel ulaşımın küresel ısınma ve dolayısıyla iklim değişikliği 
üzerindeki doğrudan dolaylı etileri irdelenmekte, bu sorunun olabildiğince 
azaltılması için benimsenmesi önerilen yaklaşım ve alınması gereken önlemler 
sunulmaktadır. Çalışmanın birinci aşamasında dünyadaki kentleşme ve kentsel 
ulaşımdaki eğilimler ve bu eğilimlerin neden olduğu sorunlar irdelenmektedir. 
İkinci aşamada örnekler üzerinden farklı ulaşım seçenekleri, neden oldukları 
çevresel etkiler yönünden karşılaştırılmaktadır. Son aşamada sürdürülen 
politika ve davranış biçimlerinin yerine küresel ısınmada kentsel ulaşımın 
etkilerinin en aza indirgenmesini hedefleyen politika ve önlemler 
sıralanmaktadır. Bu çalışmada temel kaynak olarak World Business Center 
tarafından 2001 yılında yayınlanan rapordan (WBC, 2001) yararlanılmış kentsel 
ulaşıma ilişkin aşağıdaki sorunlar tespit edilmiştir. Dünyada ulaşım talebinin 
artmasındaki en önemli etkenler nüfus artışı, kentleşme oranındaki artış, kişi 
başına düşen gelir artışı ve kentlerdeki aşırı yayılma olarak sıralanabilir.  

19. yy ın ortalarında 1.2 milyar olan dünya nüfusu 1900 de 1.7 milyar, 1950 de 
2.5 milyar, 1998 yılında ise 6.1 milyar kişiye ulaşmıştır. Bu nüfus artış oranında 
kısmen azalma beklenmesine rağmen mevcut eğilimlere göre toplam nüfusun 
2050 yılında 10 milyar kişiye ulaşması tahmin edilmektedir. Dünyanın doğal 
kaynakları dikkate alındığında nüfus taşıma kapasitesinin 12 milyar kişi olduğu 
hesaplanmıştır (Cohen, 1995) 

Endüstrileşmiş ülkelerde kentleşme oranı %75 civarındadır. Bu oranın 2030 
yılında %85 e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ve azgelişmiş 
ülkelerde ise kentselşem oranı %40 olarak hesaplanmakta, bu oranın %2030 
yılında %56 ya ulaşması tahmin edilmektedir (BM, 2001). Günümüzde %47 si 
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kentlerde yaşayan dünya nüfusunun 2030 yılında yaklaşık 8.5 milyar kişiye 
ulaşacağı ve %60 ının kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde bu 
oran %70 olarak hesaplanmış olup bu rakamın %85 e ulaşması tahmin 
edilmektedir. 

Kentsel nüfusun artışı, çalışma, gelir ve tüketim kalıplarını değiştirdiğinden 
kentsel ulaşım ve talebindeki artış dolayısıyla motorlu ulaşımmdaki artışa neden 
olmaktadır. Hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri olan petrol türevi 
yakıtlarla çalışan motorlu taşıtların sayısındaki ve kullanım sıklığındaki artış 
dünyada kentlerin özelliklerine göre farklılaşmaktadır.  

Hava kirliliği ve küresel ısınmada CO2 diğer maddelere göre başı çekmektedir. 
Otomobil endüstrisinin tükettiği enerji de azımsanamaz. Alternatif enerji 
kaynakları ile çalışan araçların üretimi teşfik edilmesine rağmen bu tür araçların 
kullanımı oldukça düşüktür. Diğer yansan temel sorun taşıtların kullandığı enerji 
türünden öte kentsel ulaşımda özel otomobil kullanımının yaygınlığıdır. Bu 
yaygınlık azaltılmadığı sürece küresel ısınmaya karşı yapısal adımlar atılması 
olanaklı değildir. 

Dünyadaki bazı önemli kentlerde motorlu taşıtların hava kirliliğindeki payı 
incelendiğinde; CO2 nin % 70-99 arasında, HC nin % 33-99 arasında, NOx in % 
52-92 arasında, SO2 nin % 5-54 arasında, SPM in % 24-86 arasında olduğu 
tespit edilmiştir (WBC, 2001). Büyük kentlerde otomobille seyahat eden her 
yolcu başına her bir kilometrelik yolculukta ortalama 12,9 gram CO, 1.9 gram 
HC, 0.05 GRAM SOx, 0.02 gram kurşun, 0.04 gram kül, 197 gram CO2  havaya 
karışmaktadır. Bu kirletici maddeler “geleneksel kirleticiler” olarak 
adlandırılmakta ve sera gazlarından (floroklorokarbon) ayrı olarak 
incelenmektedir. Ancak bu maddelerin küresel ısınmada doğrudan veya dolaylı 
etkileri bulunduğu belirtilmektedir. Ülkeler bazında karbondioksit emisyonlarının 
%26 sının ulaşım sektöründen kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu oranın %16.9 
u (veya ulaşım sektörünün %65i) karayolu taşıma araçlarından 
kaynaklanmaktadır. Toplam karbındioksit emisyonu (%41 oranla) en çok enerji 
üretiminden kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki sera gazı 
üretiminin 25 yıl içinde gelişmekte olan ülkelerdeki toplam değeri aşacağı 
tahmin edilmektedir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerdeki kuruluşların ve 
yöneticilerin gelişmekte olan ülelere yönelik önlem baskısı birtakım protokollere 
konu olmaktadır.  

Ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonların ülkeler arasında farklılaşması 
gelir düzeyi ve kentleşme oranlarındaki farklılıklardan kaynaklanmakta bu fark 
kişi başına ortalama yolculuk mesafesi, yolculuk süresi, yolculuk sıklığı ve kişi 
başına motorlu taşıt kullanım oranları olarak yansımaktadır. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde medyan yolculuk süresi günde 45 dakika iken nüfusun %20 si 
100 km. den fazla yolculuk yapmaktadır. Harcanabilir gelirin ulaşım  
masraflarına aktarılan oranı medyan değer olarak %12 iken nüfusun %20 si için 
bu oran %25 e çıkmaktadır. Bir kişinin günlük medyan yolculuk sayısı 2.5 tir.  

Banliyöleşme, kent dışında yeni gelişme bölgeleri ve uydu kentler otomobil 
kullanımını en fazla teşvik eden ve kişi başına yolculuk mesafesini arttıran en 
önemli etken olarak görülmektedir. Çalışkan (2004) ve Zorlu (2006) Ankara 
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üzerinde yaptığı araştırmalarda kentsel yayılma nedeniyle kişi başına araçlı 
yolculuk mesafesinin 9km. den 14km. ye çıktığını tespit etmiştir. Bu eğilimlerin 
devam etmesi durumunda kent nüfusunun ulaşım için harcadığı zaman ve 
mparasal maliyetin çok hızlı artacağı dolayısıyla havadaki emisyon oranlarının 
da ciddi düzeyde artacağı tahmin edilmektedir. Kuşkusuz ulaşım araçlarındaki 
teknolojik ilerleme, yakıt ve enerji kaynaklarının çeşitlenmesi ile hava kirliliğinde 
taşıt başına neden olunan miktarda göreli azalma beklenebilir. Ancak kişi 
başına yolculuk sıklığı, otomobil kullanım oranı, yolculuk mesafesi ve trafik 
sıkışıklığı nedeniyle artan yolculuk süresi toplam kirliliğin ve sera gazı 
salınımının artacağını göstermektedir. 

Ülkemizde başta büyük kentler olmak üzere birçok kentte uydu yerleşimler 
teşvik edilmektedir ancak, bunun neden çevresel, sosyal ve parasal kayıplar ve 
maliyetler dikkate alınmamaktadır. Yeni yerleşim alanları tamamen otomobil 
bağımlılığını teşvik etmekte bu yerleşim alanlarına yönelik yeterli raylı 
toplutaşım altyapıları planlanmamaktadır. Dünyanın birçok kentinde geçerli olan 
bu sorun uygulanan  raylı sistemler ile göreli olarak azaltılmaktadır. Avrupa ve 
Amerikan kentlerinde bir kişinin ortalama yolculuğu 40 ile 60 km. arasında 
değişmekte, yolculuk için kaybedilen zaman bir saati aşmaktadır.  Gelişmekte 
olan ülkelerin kentlerinde ,ise kişi başına ortalama yolculuk mesafesi 20km. nin 
altındadır. Dolayısıyla dünyada ulaşım amaçlı enerji tüketiminin büyük bölümü 
Amerika ve Avrupa kentlerinde yaşayan nüfus tarafından yapılmaktadır. Bu 
ülkelerde kişi başına katedilen mesafenin %70-75 ini ise otomobillerle yapılan 
yolculuklar oluşturmaktadır. 

1950 de dünyada toplam 50 milyon olan otomobil sayısı 1997 de 580 milyona 
ulaşmıştır. Dünyada kentsel amaçlı yolculuk mesafesi kişi başına günde 
ortalama 5 km. olup toplam yolculuk mesafesi ise günlük yaklaşık 30 trilyon km. 
dir. OECD ülkelerinde ulaşım aralarının toplam petrol türevi yakıt tüketimindeki 
payı % 75 civarındadır. Tokyo’da trafikteki motorlu taşıtların %40 Amerikan 
kentlerinde ise %95i özel otomobillerden oluşmaktadır. Bu ülkelerde toplutaşım 
kullanım oranı azalmaktadır. Bu durum, bu ülkelerde bütün sorunlara karşın 
yeterli önlem alınmadığını, sadece gelişmekte olan ülkelere yönelik öneri ve 
tavsiyeler sunulduğunu göstermektedir. Benzer durum Batı Avrupa ülkeleri için 
de geçerli olup 1970 te %22 olan toplutaşım kullanım oranı 2000 li yıllarda %14 
e düşüştür. Bu durum bu ülkelerde 1000 kişiye düşen otomobil sayısındaki 
artışın bir sonucu olarak değerlenidirlebilir. Günümüzde Japonya ve Avrupa 
ülkelerinde 1000 kişiye yaklaşık 400, Amerika’da ise yakaşık 600 otomobil 
düşmektedir. Ülkemizde ise bu bu değer 1000 kişiye 100 otomobile 
yaklaşmaktadır. Ancak son yıllardaki otomobil satışları bu oranın hızla 
artacağını ve kentsel ulaşımda otomobil kullanımından kaynaklanan sorunların 
artacağını göstermektedir.  

Ulaşım araçları teknolojisindeki gelişmeler sayesinde araç başına yakıt tüketimi 
azalmasına rağmen yeterince azaltılamamıştır. Otomobil kullanındaki artışa 
kıyaslandığında taşıt başına enerji tüketimindeki azalma çok yetersiz 
kalmaktadır. Bir otomobilin ömrü boyunca tükettiği enerjinin %10 una eşdeğer 
bir enerji ve kaynak  üretim aşamasında tüketilmektedir. 
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Gelişmiş ülkelerde yakıt tüketimi yılda ortalama %2 artarken gelişmekte olan 
ülkelerde bu oran %6 düzeyindedir. Dolayısıyla otomobil bağımlısı gelişmiş 
ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkelerde alınacak önlemlerin daha etkili 
olabileceği söylenebilir. Gelişmekte olan ülkelerdeki kentler daha aza yaygın 
(kompakt) olduğundan yolcluklar için katedilen mesafe ve tüketilen yakıt miktarı 
göreli olarak çok daha azdır. Ancak kentsel yayılmayı teşfik eden planlama 
politikaları gelişmekte olan ülkelerde kent merkezinden çok uzak mesafelerde 
yeni gelişme alanlarının yapılmasına neden olmaktadır (Çalışkan 2004). Diğer 
türlere göre daha az enerji tüketen ve daha az kirletici etkisi olan raylı sistemler 
ise yeterince kullanılmamakta, yeni gelişme alanlarında otomobil kullanımı 
artmaktadır (Çalışkan, 2004).  

Çalışkan (2004) ve Zorlu (2006) yaptıkları çalışmada Ankara kentinde 1985-
2004 yılları arasında kentin yayılması nedeniyle ortaya çıkan ulaşım maliyetleri 
ve benzeri kentsel sorunları irdelemiştir. Bu çalışmalarda Avrupa ve Amerikan 
kentlerine göre kişi başına daha az ulaşım maliyeti olan Ankara’da son 15 yılda 
ortaya çıkan kentsel gelişme biçiminin otomobil yolculuğunu teşfik ettiği, kişi 
başına katdesilen yolculuk mesafesi, süresi ve tüketilen yakıt miktarının çok 
hızlı bir artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.  

Kentsel ulaşım planlamasında taşıt kullanımına öncelik veren ulaşım politikaları 
trafiği rahatlatmak adına daha fazla yol yapılması, yolların genişletilmesi ve katlı 
kavşaklar gibi pahalı fiziki yatırımlar öngörümektedir. Ancak bireysel taşıt 
kullanımını teşfik eden bu uygulamalar trafikte daha fazla taşıt dolaşımına 
neden olmakta trafik yoğunluğu azaltılamamaktadır. Trafik yoğunluğu ise 
ortalama yolculuk süresinin uzamasına, dolayısıyla çözümsüzlüğe neden 
olmaktadır. Yüksek kamu kaynağının kullanıldığı bu tür çözümler diğer yandan 
trafikte harcanan yüksek ulaşım maliyeti olarak bireylere yansımaktadır. Hava 
kirliliği ve kentsel ısı kubbesi (urban heat dome) kent üzerinde mikro-iklimsel 
değişikllere, dolaylı olarak iklim değişikliğine neden olmaktadır.  

Yukarıdaki göstergeler ve tespitler küresel ısınmada özellikle kentsel ulaşım 
sektörünün önemli bir etken olduğunu, bu sorunun azaltılmasına yönelik yapısal 
önlemler alınması gerektiğini göstermektedir. Bu önlemler dünyadaki birçok 
kurum ve kuruluş tarafından yapılan çalışmada da benimsenmiştir. Bu önlemler 
dört  başlık altında toparlanmıştır: 

1-Otomobil kullanımının azaltılması ve toplutaşım kullanımının arttırılmasına 
yönelik önlemler 

2-Trafiğin rahatlatılmasına yönelik önlemler 

3-Petrol ürünleri dışında enerji kaynakları ile çalışan toplutaşım araçlarının 
kullanılması 

4-Kentsel gelişme biçimi, yoğunluklar ve büyük ölçekli kentsel kullanımların 
ulaşım maliyetlerine azaltmaya uygun biçimde planlanması 

Toplutaşım sistemlerinin geliştirilmesi, taşıt vergilerinin arttırılması, petrol türev 
yakıt vergilerinin arttırılması, kentsel gelişimin sınırlandırılması, raylı sistemlerin 
inşa edilmesi, otopark ücretleri ve benzeri önlemler birinci başlık altında yer alan 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

302 

önlemler dizisi olup bu tür önlemler diğer başlıklar ile de ilintilidir. Ülkemizde 
benzin ev mazot vergileri dolayısıyla bu yakıtların fiyatlarına dair eleştiriler sıkça 
kamuoyuna yansımaktadır. Bu durum diğer yandan otomobil kullanımının 
kısıtlanmasına yönelik yapısal bir önlem olarak değerlendirilebilir. Çok sayıda 
araştımacı yakıt fiyatları ile otomobil kullanımı arasındaki ilişkiyi farklı ülkelerde 
araştırmış ve bu önlemin etkili önlemlerden biri olduğunu göstermiştir. 

 

Kent merkezine girişlerin ücretlendirilmesi, kent merkezinde yaya kullanımına 
öncelik verilmesi, otopark ücretlendirmeleri ve ksıtılamaları, akıllı sinyalizasyon 
sistemleri gibi önlemler ikinci başlık altında sıralanmaktadır.  

Elektrikli taşıtlar, hibrid taşıtlar gibi örnekler teknolojik olanaklar ile bu sorunların 
azaltılmasına yönelik önlemlerden bazıları olarak sıralanabilir.  

Kentin daha az alana yayılacak biçimde planlanması, gelişme alanlarının 
toplutaşım sistemleri ile desteklenmesi, çalışma alanları ile konut alanlarının 
birbirleriyle ilişkili planlanması, büyük kentsel hizmet alanlarının konut alanları 
ile ilişkili planlanması gibi önlemler dördüncü başlık altında sıralanmaktadır.  

Sonuç: 

Dünya’da birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de otomobil sayısı ve kullanımı 
hızla artmakta ulaşım amaçlı enerji tüketimi ve hava kirliliği sorunlarına neden 
olmaktadır. Kentlerin büyümesi, yayılması ve toplutaşım kullanım oranının 
azalması bu sorununun büyümesine neden olan diğer etkenlerdir. Bu 
sorunların ve çözüm önerilerinin kamuoyu ile paylaşıldığı ve Odamız Genel 
Merkezi’nce 12.03.2007 tarihinde yapılan basın açıklamasından bazı maddeleri 
tekrarlamakta yarar görülmektedir. 

"Küresel Isınmayı kentsel ölçekte de ele alınması zorunlu bir sorun olarak 
tanımlayan Şehir Plancıları Odası,  halkımızı aydınlatmak ve mesleki katkılar 
sağlamak amacıyla, sera gazı emisyonlarının azaltılması, çevre kirliliğinin 
önlenmesi, sağlıklı çevreler oluşturulması için, kentlerde ve diğer yaşam 
alanlarında, Dünyanın bir çok kentinde (Londra başta olmak üzere, Barcelona, 
Freiburg, Heidelberg, Linz, Montpellier, Sarbrücken, Civano vb) etkin şekilde 
uygulanan ve önemli bir bölümü aşağıda belirtilen önlemlerin alınması 
gerektiğini kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görmektedir.  

Kamuoyunda uzun süre tartıştırılıp, büyük ölçüde mutabakat sağlandığı halde 
raflara kaldırılan İmar ve Şehircilik Kanunu Tasarısının, çevreyi, doğayı ve 
alternatif enerjileri dikkate alan "Sağlıklı Kent Planlama Yaklaşımı"nı da 
içerecek biçimde yasalaştırılması, son yıllarda yaşanan "yasa kirliliği ve 
karmaşası"nı da sona erdirebilecek en ivedi ve kapsamlı çözüm olarak 
görünmektedir. 

Odamız, aşağıda belirtilen uygulamaların ivedilikle başlatılmasını önermektedir. 

 
1. Ekolojik Planlama: Kentlerimizin, ekolojik, çevresel değer ve varlıkların 
zarar görmesini engelleyip, sürdürülebilirliğini sağlayacak bir planlama seçimi ve 
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yaklaşımı ile planlanması gereklidir. Güneşe, doğal enerjilere ve yerel ekolojik 
sistemlere uygun kent planları yapılmalı ve mevcut planlar dönüştürülmeli, bir 
merkez tarafından denetlenmelidir.  

2. Temiz ve Doğal Enerji Sistemleri: Tüm kentlerimizde, temiz ve doğal 
enerjilerin kullanılması özendirilmeli, alternatif doğal enerjilerin araştırılıp, 
kullanılması yönünde yenilikçi bir ülke politikası benimsenmelidir. Bu amaçla, 
kredi öncelikleri, bağışlar ve teşvikler verilmelidir. Bu alanda yapılacak 
teşviklerle ilgili bir yasal düzenleme yapılmalıdır.  

 
3. Ekolojik, Güneş Mimarisi ve Güneş Enerjili Toplu Konutlar: m2'ye düşen 
güneş enerjisi miktarının Avrupa ortalamasının ortalama 2 katı olduğu Güneş 
ülkesi Türkiye'de, Güneş enerjili, Eko-mimari uygulamaları başlatılmalıdır. Toplu 
konutların ve yapı adalarının, Güneş enerjili ve ekolojik olarak tasarlanması ve 
uygulanmasını zorunlu kılan bir yasal düzenleme yapılmalı, Belediyelerin, 
kooperatiflerin ve TOKİ'nin bu yasal düzenlemeye uygun yatırım yapması 
sağlanmalıdır. 

4. Doğal Alanların Korunması ve Zenginleştirilmesi: Bitki örtüsü, su 
havzaları, nehirler ve göller havzaları ile birlikte mutlak koruma altına alınmalı, 
orman alanları geliştirilmeli ve yaygılaştırılmalı, tüm kentlerde yeşil kuşaklar ve 
koridorlar oluşturulmalı, bu alanlar seragazı etkici azaltıcı, emisyon emici 
bitkilerle zenginleştirilmeli, bozulan ekolojik alanlar restore edilmeli, kentlerin 
içinden geçen akarsular, çevreleri ile birlikte korunmalıdır. 

5. Güneş Sistemleri: Kentlerde ve kırsal alanlarda, ısıtma, soğutma, güneş 
elektrik, sıcak su, güneş Mimarisi vb güneş enerjisi sistemleri kullanımı 
yaygınlaştırılmalı, rüzgar vb. alternatif enerjilerin kullanımı yörenin özgünlükleri 
uyarınca en etkin biçimdedeğerlendirilmelidir. 

6. Kentsel Kamu Alanları: Kamusal kullanıma açık ve kamu idareleri 
tarafından düzenlenip, işletilen tüm açık alanlar, parklar, cadde ve sokaklar, 
güneş enerjisi ile aydınlatılmalı, kentlerdeki Kamu binalarında ve öncelikle 
okullarda ivedilikle güneş sistemlerine geçilmesine ilişkin arayışlara hız 
verilmelidir. 

7. Doğal Enerji Santralleri: Kentler ve çevresindeki doğal enerji kaynaklarının 
doğayla bütünleşen bir biçimde kullanılması sağlanmalıdır.  

8. Su Tasarruf Önlemleri: Kentsel yaşamda, aşırı su tüketiminin azaltılmasına 
yönelik bilgilendirmeler yapılmalı gereğinde düzenlemeler getirilmelidir.  

9. Kentlerde Temiz Ulaşım Sistemleri: Tüm kentlerde petrole ve fosil yakıtlara 
dayalı, bireysel ulaşım ve araç odaklı, araç talebine göre biçimlenen ulaşım 
seçiminden vazgeçilmeli, bireysel otomobil kullanımını özendiren gereksiz 
kavşak yatırımlarına son verilmeli, toplutaşımı özendirip, güçlendiren, yaya ve 
bisiklet ağırlıklı sistemlere gerekli değeri vererek etkin şekilde kullanan, insan 
odaklı ve talebi yöneten bir ulaşım seçimi yapılmalıdır. 

10. Temiz Enerjili Ekolojik Planlama Merkezi Kurulması: Yukarıda belirtilen 
planlama, tasarım ve uygulamaların yapılması, teşviklerin sağlanması ve 
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projelerin hayata geçirilmesi, ilgili birimler arası koordinasyonun sağlanması için 
bir "Temiz Enerji Merkezi" ivedilikle kurulmalıdır. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası, bunlarla sınırlı olmamak üzere; tüm halkımızı, 
ilgilileri ve kamuoyunu, Küresel ısınmaya karşı, duyarlı olmaya, kentsel ve 
bireysel ölçekte çözümlerin bir parçası olmaya ve bu önlemleri birlikte 
uygulamaya davet etmektedir.” 

Yukarıda özetlenen temel ilke ve hedefler doğrultusunda kentlerin 
planlanmasında, ulaşım planlamasında ve kentsel ulaşım sistem ve araçlarının 
seçiminde çevresel etkileri en aza indirme amacının esas alınması 
gerekmektedir.  
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Özet 

İnsan faaliyetlerinin sonucu olan iklim değişiminin yaşam üzerindeki olumsuz 
etkileri gün geçtikçe daha çok hissedilmektedir. Son yıllarda artarak gündeme 
gelen aşırı hava olayları (ısı dalgaları, yağış rejimlerindeki değişimler, tehlikeli 
boyutlardaki sıcaklıklar vb), doğal afetler (sel, çığ vb.), kuraklık, orman 
yangınları, buzulların erimeye başlaması gibi sonuçlar küresel ısınmanın ciddi 
boyutlara geldiğinin önemli bir göstergesidir.  

Kent planlamanın iklim değişikliği üzerinde doğrudan bir etkisi olduğundan söz 
etmek mümkündür, çünkü kentsel alanlar sera gazlarının yayılımında ana 
vericilerdir. Özellikle kent planlamanın dört önemli konusu (ulaşım, konut ve ofis 
binaları, endüstriyel üretim ve yoksulluğun azaltılması) sera gazlarının 
oluşumunda, dolayısı ile iklim değişikliğinde etkili en temel konulardır. Her bir 
konunun planlanarak doğru çözümünün elde edilmesi, iklim değişikliği 
konusundaki olumsuz gelişmeleri azaltmada etkili olacaktır.  

Günümüzde bu sorunları çözmeye yönelik pek çok teknolojik gelişmeden 
bahsetmek mümkündür. Ekolojik kent oluşumları da bu teknolojilerden en 
yüksek seviyede faydalanarak, sürdürülebilir kentsel yerleşimlerin oluşturulması 
ve kentleşmenin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi 
açısından, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada tercih edilen 
yerleşim biçimleri olarak önem kazanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Kentleşme, Ekolojik Yerleşimler, Küresel Isınma, İklim 
Değişikliği 
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1. Giriş 

 

İklim üzerinde etkisi olan insan kaynaklı en önemli iki sorun sera gazlarının 
oluşumu ve arazi kullanımındaki değişikliklerdir. Kentsel yayılma, orman 
alanlarının yok olması, tarım vb. diğer insan kaynaklı faaliyetler mevcut arazi 
yapısının değişmesine ve arazilerin parçalı bir yapıya dönüşmesine neden 
olmaktadır. Arazi yapısındaki bu değişiklikler sera etkisinin önemli bir bileşeni 
olan karbondioksit gazının küresel ölçekte atmosferik yoğunlaşmasını 
değiştirerek dünya yüzeyindeki enerji dengesini etkilemekte, bu da yerel, 
bölgesel ve küresel ölçekte iklim değişimine neden olmaktadır.  

İklim değişimine etkisi olan en önemli değişkenlerden birisi, arazi kullanım 
biçimlerini değiştiren kentsel büyüme, artan kentsel kullanımlar ve bunların 
mekansal yansımalarıdır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada amaç, kentsel 
gelişmenin iklim değişimi üzerindeki negatif etkilerinin saptanarak, bunları en 
aza indirmeye yönelik olarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi şeklinde 
belirlenmiştir. Bu kapsamda birinci bölümde küresel ısınma ve mevcut durum 
hakkında genel bir değerlendirme yapılmış, ikinci bölümde kentsel gelişmenin 
iklim değişimi üzerindeki etkileri ele alınarak, ekolojik kent yaklaşımlarının, 
saptanan etkilerin en aza indirilmesinde sağlayabilecekleri katkılar tartışılmıştır. 
Son bölümde ise, kentsel gelişmeyi yönlendiren kent makroformu, arazi 
kullanımı, ulaşım sistemleri, enerji kullanımı, mimari tasarım vb. bileşenlerin 
iklim değişikliğini azaltmaya yönelik olarak nasıl değerlendirilebileceği 
konularında öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.  

 

2. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği ve yarattığı etkiler, yeryüzünde tüm 
canlıların yaşamı ile birebir ilişkili olmakla birlikte, küresel ölçekte sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanmasında karşılaşılan en ciddi problemlerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son on yılda artan bir dikkat ile incelenen iklim 
değişikliği konusunda farklı senaryolar geliştirilmiş ve bu senaryoların çevre, 
ekoloji, tarım, su kaynakları, insan faaliyetleri gibi pek çok farklı konudaki etkileri 
gündeme gelmiştir.  

“Küresel ısınma”, bütün dünyada sıcaklığın sistematik bir şekilde artması olarak 
tanımlanabilir. Sanayi devriminden beri, özellikle fosil yakıtların kullanılması, 
ormanların kaybı ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere 
salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak, 
şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, 
yeryüzünde ve atmosferin alt bölümlerinde (alt troposfer) gözlenen sıcaklık 
artışı olarak da açıklanabilir (Türkeş, Arıkan, 2007). Küresel iklim değişikliği; 
belirsiz zamanlarda meydana gelen hava koşullarındaki değişiklikler ile 
karıştırılmamalıdır. Örneğin belirsiz zamanlarda veya herhangi bir mevsimde 
meydana gelen kuraklık veya yaz kuraklığı olan bölgelerde yazların yağışlı 
geçmesi “hava değişikliği” olarak nitelendirilir, ancak iklim değişikliği değildir. Bu 
nedenle, sıcaklığın bütün dünyada sistematik olarak değişimi, 1983 yılından 
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itibaren sistematik ölçümlere dayandırılarak tartışılmaya başlanmıştır (Tema 
Vakfı, 2007). 

“İklim değişikliği”, karşılaştırabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim 
değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin 
bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişiklikler olarak 
tanımlanabilir (Arıkan, 2006). İklim değişikliğinin, kar örtüsünün, kara ve deniz 
buzullarının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, iklim kuşaklarının yer 
değiştirmesi, şiddetli hava olaylarının, taşkınların ve sellerin daha sık oluşması 
ve etkilerinin kuvvetlenmesi, kuraklık, erozyon, çölleşme, salgın hastalıklar, 
tarım zararlıları gibi, insan yaşamını ve sağlığını, sosyo-ekonomik sektörleri ve 
ekolojik sistemleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek önemli 
sonuçlarının olabileceği öngörülmektedir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007). 

 

İklim Değişikliği Konusunda Türkiye’de Yapılan Çalışmalar 

1980’li yılların sonlarından başlayarak, insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz 
etkisini ve baskısını azaltmak için, uluslararası kuruluşların ve özellikle Birleşmiş 
Milletler’in (BM) öncülüğünde çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
küresel çabalar, geniş katılımlı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) 
ve Kyoto Protokolü’yle sonuçlanmıştır. İDÇS ve Kyoto Protokolü, bir yandan 
insan kaynaklı sera gazı salımlarını (emisyon) sınırlandırmaya ve azaltmaya 
yönelik yasal düzenlemeler getirirken, bir yandan da, uluslararası ticaret, 
teknoloji ve sermaye hareketleri konusunda gittikçe etkin olmaya başlamıştır 
(Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007). 

Türkiye’de de iklim değişikliğinin ve olası etkilerinin önemsendiği ve bu konuda 
pek çok çalışma yapıldığı bilinmektedir. 1999 yılında Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları sırasında İklim Değişikliği Özel İhtisas 
Komisyonu’nun kurulması, 2003 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi’nin imzalanması, 2004 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla 
İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulması, 2005 yılında 
gerçekleştirilen 1. Çevre ve Ormancılık Şurası’nda “İklim Değişikliği” başlığı 
altında 17 kararın alınması, TBMM’de “Küresel Isınmanın Neden Olduğu 
Sorunların ve Oluşturduğu Riskin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi…” amacıyla Küresel Isınma Araştırma Komisyonu’nun 
oluşturulması, Ocak 2007′de Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi’nin 
sonuçlandırılması ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarına başlanması, 
çeşitli bakanlık ve sivil toplum örgütleri tarafından iklim değişikliği kongreleri ve 
çalıştaylarının düzenlenmesi, Şubat 2007′de Çevre ve Orman, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar ile Tarım ve Köyişleri Bakanlarının katılımlarıyla “İklim değişikliği, 
Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı”nın yapılması, bu “olumlu” sayılabilecek 
gelişmenin göstergeleri olarak değerlendirilebilir (Çağlar, 2007). 
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3. Kentsel Gelişme ve İklim Değişikliğine Etkileri 

Daha önce belirtildiği üzere, iklimi etkileyen en önemli iki antropojenik aktivite 
sera gazı emisyonlarındaki artış ve arazi kullanımındaki değişikliklerdir. Her iki 
süreç de yüzeysel ısınmaya neden olmakta ise de etkilerinin ayrı ayrı 
saptanması mümkün değildir. Ancak göreceli olarak, arazi kullanım 
değişikliklerinin etkisinin, artan sera gazı emisyonlarının etkilerine oranla çok 
daha az olduğunu söylemek mümkündür (Cai vd, 2004). Buna karşın, alınacak 
hatalı arazi kullanım kararlarının ve uygulanacak yanlış kentleşme modellerinin 
de sera gazı emisyonlarının üretimini arttıracağı ve yayılmasına neden olacağı 
yadsınamaz gerçeklerdir. Bu nedenle, iklim konularının kentsel planlama 
pratiğine entegrasyonu son derece önemlidir.  

İklim değişikliğinin kentlerde, özellikle yağış rejimlerindeki değişimler ve ısının 
değişmesi (artan ısı havanın su tutma kapasitesini arttırmakta, bu da aşırı 
yağışlara neden olmaktadır) gibi etkilerinin sonucu olarak ekonomik etkilerini 
(tarım, sanayi ve hizmetler), altyapıya etkilerini (taşkın, aşırı yağışlar vb.) ve 
nüfusa etkilerini (göç, sağlık sorunları) görmek mümkündür. Buna karşın kent 
planlamanın da iklim üzerinde pek çok etkisinden söz edilebilir (Tablo 1). Kent 
makroformu, kentsel ulaşım sistemleri, enerji etkin planlama yaklaşımları ve 
tasarımlar, kentsel ısı adalarının oluşumu gibi pek çok bileşenin sera gazlarının 
oluşma(ma)sında ve yayılma(ma)sında etkin olduğu bilinmektedir.  
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Tablo 1. Kent Planlamanın İklim Değişikliği Üzerindeki Etkileri 

Planlama Değişkenleri Emisyonlar ile İlişki 
Enerji Emisyon 
Etkileri 

Kent makroformu Ulaşım biçimleri 
%20’ye kadar enerji 
kullanımında değişim 

Arazi kullanım 
büyüklükleri ve biçimleri 

Ulaşım şartları (yolculuğun 
uzunluğu ve sıklığı) 

%150’ye kadar değişim 

Karma kullanımlar 
Ulaşım şartları (yolculuğun 
uzunluğu) 

%130’a kadar değişim 

Yolculuk sonlarında 
yoğunluk / kümelenme 

Yolculuk fizibilitesi %20 enerji tasarrufu 

Binaların konumu 

Plan/ yönlenme / 
tasarım 

Güneş enerjisinin kullanım 
fizibilitesi 

%20 enerji tasarrufu 

Peyzaj planlaması, 
kentsel açık alan 
tasarımları 

Mikroklimatik gelişmeler 
Mikroklimatik alanlarda 
en az %5 enerji 
tasarrufu 

(Kaynak: Allen, 2007) 

 

Kentsel arazi biçimlenmesi, kentlerde, çevrelerindeki kırsal alanlardan farklı bir 
yerel iklim yaratır. Kentsel ısı adaları konusundaki çalışmalar, kent ve kır 
arasındaki sıcaklık farkının ılık ve bulutsuz gecelerde 12OC’a kadar fark ettiğini 
belirtmektedir (Eliasson, 2000). Arazi kullanımlarının çeşitlendiği kentler, farklı 
kullanımlardan kaynaklanan sıcak ve soğuk bölgelerin biraradalığının yarattığı 
bir mozaik yapı sergilerler. Örneğin yapılaşmış alanlar ile park alanları 
arasındaki sıcaklık farkı 7OCye kadar çıkmaktadır (Eliasson, 2000). Kentsel 
peyzaj, rüzgar desenini ve bölgesel düzeyde rüzgar hızını da etkilemektedir ve 
genellikle kentlerde rüzgarın hızı azalır. Ağaçlar ve yapılar genelde rüzgarın 
etkisini azaltırlar, ancak bazı bölgelerde rüzgar koridorları yaratarak rüzgarın 
daha yüksek hızlara erişmesine ve hava girdapları oluşmasına neden olurlar 
(Lee, 1987; Oke, 1987). Aynı zamanda sokakların geometrisi, bina formları ve 
bina yükseklikleri de kentsel ısı dokusunun oluşumunda, kentin hava ısısını fark 
ettirmese de yüzey ısısının değişiminde etkili önemli verilerdir. Bunların yanı 
sıra, kentsel ısı adalarının oluşumunda daha az etkiye sahip insan faaliyetlerinin 
yarattığı ısı kaynaklarından, hava kirliliğinden ve azalan buharlaşma 
miktarlarından da bahsetmek mümkündür (Oke, 1987).  

Tüm bu örneklerden yola çıkılarak denilebilir ki kentsel iklim, geniş kapsamı ile, 
belli bir bölgedeki yerel iklimin, insan faaliyetleri yolu ile değişmesidir ve arazi 
kullanımı, sokakların ve binaların geometrisi, yapı malzemeleri gibi etkenler ile 
ilişkilidir. 
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Yerleşimlerin iklim değişikliği üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek için 
kentler, yaşam alanları ve iş mekanları yakın olacak şekilde her türlü imkanı 
arayan ve bu anlamda yoğunluğu bir araç olarak kullanan mekanlar haline 
dönüştürülmelidir. Yaşam alanlarında yapılaşma açısından yoğunluğun 
arttırılması, altyapı yatırımlarını azaltmanın yanı sıra kullanılan enerji 
miktarlarının azalmasına, maliyetlerin düşmesine ve atmosfere salınan CO2 
miktarlarının gerilemesine yardımcı olmaktadır (Tablo 2). Ayrıca iş ve yaşam 
alanlarının bir arada planlanması (karma kullanımlı bölgelerin oluşturulması), iş-
konut yolculuklarını azaltarak sera gazlarının artmasına neden olan fosil yakıt 
kullanımını azaltmada, özellikle iş bölgelerinde yoğun olarak kullanılan enerji 
miktarlarının konut kullanımları ile dengelenmesinde ve maliyetlerin 
düşürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Tablo 3). 

İklim değişimi üzerinde kentleşmenin etkilerini azaltmada ve her iki durumun 
birbirine uyumu (iklimin kentleşmeye, kentleşmenin iklime) sürecinde dikkat 
edilmesi gereken önemli konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir; 

 

Arazi yapısı / Mikroklima 

• Bitkisel iklimlendirme 

• Rüzgar engelleyiciler / kanallama 

Arazi kullanımı / kentsel tasarım 

• Yoğunluğun kullanımı 

• Karma kullanım planlaması 

• Eylemlerin toplanması 

• Güneşe yönlenme 

• Mikroklimatik planlama 

• Yaya/ bisiklet uyumlu planlama 

• Toplutaşım ağırlıklı ulaşım imkanları 

• Kentsel ısı adalarının azaltılması 

Ulaşım 

• Çok modelli ulaşım ağları 

• Döşeme kaplı yüzeylerin azaltılması 

• Araçlara park alanlarının azaltılması 
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Etkin Altyapı 

• Enerji arzı ve kullanımı 

• Atık suların toplanması 

• Drenaj sistemleri 

• Sokak aydınlatmaları 

• Trafikte sinyalizasyon 

• Geri dönüşüm olanakları 

Yerel enerji kaynakları 

• Termal yeraltı suları 

• Yüzey suları 

• Rüzgar 

• Güneş enerjisi (Fotovoltaik enerji) 

• Bölgesel ısınma/soğuma 

• Termal depolama 

Sulak alanların sürdürülebilirliği 

• Sulak bölgelerdeki bitki örtüsünün korunması 

Kıyı alanlarının korunması 

• Nehir yataklarının eski haline getirilmesi 

• Su kirliliğinin azaltılması 

• Su taşkınlarına yönelik altyapının güçlendirilmesi 

 

Küresel ısınma sorunundan yola çıkarak, yukarıda sayılan konu başlıklarının ele 
alındığı ve girdi oluşturduğu planlama yaklaşımı olarak gündeme gelen ekolojik 
kentler, sürdürülebilir olmaları ve doğaya en az zarar veren yerleşimleri 
yaratmaları açısından tercih edilen güncel oluşumlardır. 
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Tablo 2. Binalarda, Ulaşımda ve Farklı Yapılanma Biçimlerinde Yönetilen 
Toplam Enerji Kullanımı 

Hanehalkı başına toplam enerji 
kullanımı 

Yoğunluk Enerji 

(MMBtu/y
ıl) 

Maliyet 

($/yıl) 

CO2 

(ton/yıl) 

 

3 birim / ha 

10.000 m2’ arazi bölümlemesinde tek 
aile, otomobil bağımlı 

440 4800 50 

 

6 birim / ha 

5000 m2 arazi bölümlemesinde ayrık 
düzen, özel servis ile ulaşım 

410 4600 49 

 

12 birim / ha 

2500 m2 arazi bölümlemesinde daire, 
iş merkezleri ile güçlü ulaşım 
bağlantıları servis ile sağlanmış, enerji 
kullanımını azaltmak için bitişik nizam 

380 4300 47 

 

24 birim / ha 

Düşük katlı apartman, yaya ulaşımı ve 
toplu taşım kullanımı araç kullanımı ile 
eş seviyede, apartman başına enerji 
kullanımı düşük 

360 4100 47 

 

48 birim / ha 

Orta yükseklikte apartman, yaya 
ulaşımı ve toplu taşım kullanım oranı 
otomobil kullanımından fazla, 
apartman başına enerji kullanımı 
daha düşük 

340 3900 45 

 

96 birim / ha 

Yüksek katlı apartman, toplu taşım ve 
yaya aktivitesi çok yüksek, apartman 
başına enerji kullanımı çok düşük 

310 3700 42 

(Kaynak: Allen, 2007) 

 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

313 

Tablo 3. Farklı yapılanma biçimlerini dikkate alınmaksızın, sadece yapılara ve 
ulaşım türlerine göre harcanan enerji miktarları (Çalışma birimleri olarak ofis 

kullanımları kabul edilmiştir). 

Karma Kullanım 
Enerji 

(MMBtu/yı
l) 

Maliyet 

($/yıl) 

CO2 

(ton/yıl) 

 

61.100 
566.40

0 
5020 

 

17.000 
168.30

0 
1660 

 

8200 83.800 860 

 

4600 48.500 530 

 

5500 57.700 620 

(Kaynak: Allen, 2007) 

 

Ekolojik Kent Yaklaşımları 

 

Doğayı korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek için yeni kentsel yaşam 
biçimlerinin geliştirilmesi son dönemde benimsenen yeni yaklaşımlar 
arasındadır. Bu yaklaşımlar “mümkün olan her şeyi geri dönüştürmeyi” ve 
“otomobil kullanımını en aza indirmeyi” ilke olarak benimsemekte, bununla 
birlikte enerji verimli binalar yapmayı, toplu taşımacılığı yaygınlaştırmayı ve 
kentte karma kullanım alanları yaratmayı (konut, ticaret, ofis vb.) 
hedeflemektedirler. 

 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

314 

Ekokent, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltan, kapsamlı kent planlama 
sistemlerinin (araziyi ve mevcut kaynakları kullanarak) planlama ve yönetime 
entegrasyonu ile yaşam koşullarını geliştiren, sürdürülebilir kalkınmayı 
hedefleyen, ve çevresel gelişme ölçütlerini uygulayan kent olarak 
tanımlanmaktadır (UEA, 2007a). “Çevresel Gelişme Ölçütleri”ni kullanan 
ekokent projeleri; yenilikçi, geleneksel olmayan, pratik ve sürdürülebilir, maliyet 
etkinliği olan, sürekliliği kolay sağlanabilen, görülebilir etki yaratan, yenilenebilir, 
çarpan etkisi yaratan, yerel mimariyi ve malzemeyi kullanan, yerel halka uygun 
tasarım kriterlerine sahip projeler olmalıdır. (UEA, 2007a).  

 

Ekolojik kentler kullanıcılarına, doğal kaynakların minimum kullanımı ile en 
yüksek yaşam kalitesini sunmayı hedefler. Bunu, yerel malzemeyi, yerel 
enerjiyi, hava ve su akışlarını (güneş ışığı, rüzgar ve yağmur) avantaja 
dönüştürerek; doğal ekosistemleri kentsel alanlara dahil ederek, sahip olduğu 
yaban hayatını koruyarak ve kentsel kamusal alanlardaki deneyimleri 
zenginleştirerek; kentsel mikroklimayı bitki örtüsü ile kontrol altında tutarak (ısı 
ve nem durumunu koruyarak); toplumsal yaşamı zenginleştirerek, insanlar arası 
ilişkileri güçlendirerek ve güvenli sosyal çevreler yaratarak yaparlar (UEA, 
2007b). Bu çevrelerin yaratılması sürecinde hedeflenen ve bu yerleşimlere 
yüklenen işlevler şu şekilde sıralanabilir;  

 

Niteliği bozulmuş alanları yenileyici; 

• Kentsel alanlarda hobi bahçelerine olanak veren, 

• Kentsel ve kırsal alanlar arasında yeşil koridorların oluşumunu destekleyen, 

• Sürdürülebilir tarım için kırsal deneyimleri geliştiren, 

Biyolojik bölgelere uygun; 

• Çevrede diğer canlıların yaşamlarını sürdüğü alanları da önemseyen, 

• İklim bölgelerine uygun yapıların inşa edildiği, 

 

Kalkınmayı Dengeleyici; 

• Sürdürülebilir malzemelerle oluşum maliyetleri düşük binalar inşa eden, 

• Mevcut tüm ekolojik değerlerin korunduğu, 

Kentsel yayılmayı engelleyici; 

• Yeni gelişim alanlarını sınırlayıcı, 

• Mevcut kentte kaynakların en iyi şekilde kullanımını destekleyici, 

• “Yürüme mesafelerinde” ve “yaşanabilir” kompakt kent oluşumlarının 
sürdürüldüğü, 

• Etkili ulaşım sistemlerine sahip, 
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Enerji performansını optimize edici, 

• Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı, 

• Isınmanın güneş ile sağlandığı, havalandırması ve izolasyonu olan solar 
binaların bulunduğu, 

• İklime uygun tasarımlar ile enerji tüketimini azaltıcı ve düşük enerji 
kullanımına yönelik seçeneklerin sunulduğu, 

• Yerelde üretilmiş malzemenin kullanıldığı, 

Ekonomiye katkıda bulunan, 

• Sağlıklı ve her an elde edilebilir iş olanakları sunan, 

• Sürdürülebilir endüstrilere sahip,  

• “Yeşil teknolojileri” ihraç edebilir, 

• Bilgi teknolojilerine uyumlu, 

Sağlık ve güvenlik olanakları sağlayabilen,  

• Toksik ve alerjik çevrelerin olmadığı, 

• Kirliliğin en az seviyeye çekildiği, 

• Katı atıkların toplandığı, geri dönüşümün ve yeniden kullanımın sağlandığı, 

• Güvenli ve sağlıklı suya erişimin olduğu, 

Toplumu cesaretlendirici 

• Toplumun her kesimini karar alma süreçlerine dahil edebilen, 

• Kamu yönetimine toplumun entegre olduğu, 

Sosyal eşitliği gözeten, 

• Her kesimin servislere, hizmetlere ve bilgiye eşit erişimini sağlayan, 

• Yoksulluğu azaltmaya yönelik iş olanakları yaratabilen, 

• Her kesimin erişilebileceği konut olanakları sunan, 

Tarihsel geçmişe saygılı, 

• Mevcut yerel anıtların ve önemli eserlerin eski hallerine getirilerek 
korunduğu, 

Kültürel yapıyı zenginleştirici, 

• Kültürel grupların çeşitlendiği ve bu çeşitliliğin farkında olan,, 

• Toplumda sanatın ve yerel ürünlerin üretiminin desteklendiği ağların 
oluşturulduğu, 

• Yerel niteliklere uygun festivallerin düzenlendiği, 

Biyosferi iyileştirici, 
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• Yeni gelişme projeleri ile arazi yenileme projelerini birlikte ele alan, 

• Hava, su, toprak, enerji, besin, biyolojik çeşitlilik, habitat, ekolojik bağlantılar 
gibi doğal değerleri onarmak, yenilemek ve geliştirmek (Ecopolis Architects, 
2007) 

Bu niteliklerden yola çıkılarak denilebilir ki ekolojik kentler, teknolojik ve 
endüstriyel yenilikler ile çevresel problemlerin çözümünde araç olabilirler. 
Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, belirtilen işlevlerin uygulandığı ekolojik 
kentsel yerleşimlere ilişkin örnekler çalışmanın sonunda ayrıca verilmektedir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Kentleşme, karbon döngüsünün, dolayısıyla iklim değişiminin en büyük 
nedenlerinden birisidir. Bu nedenle iklim değişikliği konusunda kentler çözümün 
parçası olmalıdırlar. 

Bilindiği gibi, Türkiye'de, toplumsal, ekonomik ve kültürel yapıdaki çeşitliliğinin 
yanı sıra, ekolojik yapı da çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle, iklim 
değişikliğinin bu karmaşık yapı üzerindeki etkileri de farklı olmaktadır. Bu 
konuda yapılacak çalışmaların özelleştirilmesi (konu ve duruma göre) sağlıklı 
verilerin elde edilmesine olanak verebileceği gibi, elde edilecek sonuçların ortak 
yaklaşımlarla, ortak platformlarda değerlendirilmesi, çözüm arayışlarının 
zenginliğini ve uygulanabilirliğini arttıracaktır. 

Çalışma kapsamında değerlendirilen ekolojik yerleşimlerden yola çıkılarak 
denilebilir ki, kentlerin sürdürülebilirliği; doğal enerji kaynaklarını kullanan, 
ekolojik sistemleri dikkate alan ve çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleyen 
doğru planlama yaklaşımları ve uygun gelişme modelleri ile sağlanabilir. Bu 
kapsamda özetlenecek olursa,  

- enerji gereksinimlerini en aza indirmeye yönelik olarak doğal, topografik ve 
coğrafik yapıyı dikkate alan, tükettiği enerjiyi kendi bünyesinde doğal 
kaynaklardan ve geri dönüşümden sağlayabilen, yapılanma koşullarında 
iklimlendirmeyi bir tasarım kriteri olarak değerlendiren; 

- temiz ve doğal enerji kaynaklarının kullanımını ve alternatif kaynakların 
yaratılmasını özendiren, 

- güneş ve rüzgar enerjilerinden maksimum faydayı sağlayabilecek mimari 
tasarımları teşvik eden; 

- ormanlar, havzalar, sulak alanlar, ekolojik açıdan hassas alanlar vb. doğal 
alanları koruyarak, kentlerin yeşil koridorlar aracılığıyla bu alanlarla 
bütünleşmesini sağlayan planlama yaklaşımlarını benimseyen, 

- fosil yakıt kullanımını arttıran bireysel ulaşım ve araç odaklı ulaşım 
sistemlerinden vazgeçerek, yaya, bisiklet ve toplu taşım ağırlıklı ulaşım 
sistemlerinin geliştirildiği 

ekolojik kentsel yerleşimler, kentleşmenin iklim değişikliği üzerindeki olumsuz 
etkilerini en aza indirmede doğru yaklaşımlar olacaktır. Her ne kadar eski 
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zararların tümüyle giderilmesi mümkün olmasa da, en azından bundan sonraki 
süreçte değişim hızının azaltılması ve giderek ürkütücü sonuçlara varılmaması 
için bu tedbirlerin alınması gereklidir. 

Ekolojik Kentsel Yerleşimlerden Örnekler 

 

  

Västra Hamnen, Bo01, İsveç 

(Kaynak: http://www.greenguide.nu/map_eng_bo01_2.html) 

 

 

Arabianranta, Finlandiya 

(Kaynak: http://www.helsinki.fi/jarj/mao/urban/arabia.html) 
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Hammarby-Sjostad, İsveç 

(Kaynak:http://www.cabe.org.uk/) 

 

Şekil 1. Ekolojik yerleşim planlarına örnekler  

 

 

   

    Arabianranta, Finlandiya    Hammarby-Sjostad, İsveç 

(Kaynak: Kişisel arşiv) 
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Fukasawa Konut Alanı, Japonya 

(Kaynak: Kişisel arşiv) 

 

Şekil 2. Isı ve elektrik enerjisi üretmek için kullanılan güneş panelleri, rüzgar 
tribünleri, yağmur suyu toplama depoları  

 

  

Arabianranta, Finlandiya 

(Kaynak: Kişisel arşiv) 

 

Şekil 3. Yerel ürünlerden örnekler 

 

 

  

Arabianranta, Finlandiya  

(Kaynak: Kişisel arşiv) 
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     Bo01, Malmö, İsveç       Hammarby-Sjostad, İsveç 

(Kaynak: Kişisel arşiv) 

 

Şekil 4. Yerel ulaşım sistemlerine örnekler 

 

    

 Hammarby-Sjostad, İsveç     Bo01, Malmö, İsveç  

(Kaynak: Kişisel arşiv.) 

 

Şekil 5. Geri dönüşüm sistemlerinden örnekler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

321 

Kaynaklar 

Allen, E. (2007) “Planning for Climate Change, What Community Planners Can 
Do” Oregon Planning Institute, USA 

Arıkan, Y. (2006) “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve 
Kyoto Protokolü”, Bölgesel Çevre Merkezi, Türkiye, Nisan 2006, Ankara 

Cai, M., Li, H., Kalnay, E. (2004) “Impact of Land-Use Change and Urbanization 
on Climate Change”, 15th Symposium on Global Change and Climate 
Variations, 15 January 2004, USA 

Çağlar, Y. (2007) “Türkiye ve İklim Değişikliği”, 
http://www.ekolojistler.org/turkiye-ve-iklim-degisikligi-doc.dr.yucel-caglar.html 
(29.10.2007) 

Çevre ve Orman Bakanlığı, “İklim Değişikliği”, 
http://www.cevreorman.gov.tr/ekitap/02.pdf (29.10.2007). 

Ecopolis Architects (2007) “Ecopolis Development Principles”, 
http://www.ecopolis.com.au/theory/principles.html (20.10.2007) 

Eliasson, I. (2000) “The Use of Climate Knowledge in Urban Planning”, 
Landscape and Urban Planning, V.48: 31-44 

Hammarbysjostad.se, Stockholm, Sweden 
http://www.cabe.org.uk/CaseStudies.aspx?csid=1318&imgid=3 (20.10.2007) 

Helsinki: Transformations of Urban Space, 
http://www.helsinki.fi/jarj/mao/urban/arabia.html (20.10.2007) 

Lee, D. (1987) “Ill wind in the streets”, The Geographical Magazine, 348-351 

Oke, T.R. (1987) “Boundary Layer Climates”, Routledge, London 

Tema Vakfı, 2007, “Küresel Isınma”, Çevre Kütüphanesi, 
http://www.tema.org.tr/CevreKutuphanesi/KureselIsinma/KureselIsinma.htm 

Türkeş, M., Arıkan, Y. (2007) “Terimler Sözlüğü”, Cemre - Rec Türkiye İklim 
Değişikliği Bülteni, Sayı: 4, s. 14, Ankara 

UEA (Urban Ecology Australia) (2007a) “Ecocities- The Concept” 
http://www.urbanecology.org.au/library/cities/ecocities/ecocitiesconcept.html 
(20.10.2007) 

UEA (2007b) “Ecological Cities” 
http://www.urbanecology.org.au/topics/ecologicalcities.html (20.10.2007) 

Yılmaz, E. (2006) “Doğaya Dönüş İçin Fırsat: Ekokentler”, Bilim ve Teknik 
Dergisi, Ekim 2006, s.52-57 

 

 

 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

322 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KENT PLANLAMASI  VE YEREL YÖNETİMLER - BİR 
LONDRA BELEDİYESİNDEN ÖRNEKLER 
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Kent Planlama ve Tasarım Bölümü Başkanı, Haringey Belediyesi,  Londra 

 

Sule.nisancioglu@haringey.gov.uk 

 

Özet 

Bu sunum,  bölgesel ve  yerel belediyelerin, ellerindeki her türlü olanağı 
kullanarak, hem iklim değişikliği  ile mücadelede, hem de iklim değişikliğinin 
neden olacağı sel, aşırı sıcaklar, kuraklık  gibi etkenlere hazırlıklı olmak 
açısından  önemli bir rol yüklenmesi gerektiğini,  bir kuzey Londra belediyesi 
olan Haringey Belediyesi’nin  kent planlaması politikalarını örnek alarak 
tartışmaktadır. Belediyenin  yaptığı  “karbon indirim senaryoları ”  çalışmasına 
göre, bölgede karbon dioksit gazı salımlarının  yüzde 50’si konutlarda, yüzde 
18’i  ulaşımda, gerisi de endüstri  ve ofislerde kullanılan fosil yakıta dayalı 
enerjiden kaynaklanmaktadır.  Bu çalışmanın sonucunda,  belediyenin  
sorumluluğunda olan okulllar, konutlar ve belediye ofislerinde enerji tüketiminin 
azaltılmasından, iklim değişikliği konusunda  halkı bilgilendirmeye, motorlu 
taşıtlara alternatif olacak ulaşım politikaları geliştirmeye kadar geniş bir alanı 
kapsayan bir çalışma programı geliştirilmiştir.  Ana hedeflerden biri, kent 
planlaması aracılığıyla enerji tüketiminin asgariye indirgenmesi  ve büyük çaplı 
konut projeleri ile kentsel dönüşüm projelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının 
hayata geçirilmesidir.  

Anahtar kelimeler- iklim  değişikliği, kent planlaması, yerel belediyeler 
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Giriş  

İklim değişikliğine ilişkin yapılan araştırmalar, Londra’da önümüzdeki yıllar 
içinde gitgide artan bir şekilde  ılık ve bol yağışlı kış ve kurak ve sıcak yaz 
aylarına hazır olmamız gerektiğini gösteriyor. (1)    

İklim değişikliğinin, aşırı yağışların neden olduğu seller  ya da aşırı sıcaklardan 
ölümler gibi ciddi ve acil sorunlara yol açması bekleniyor. Bunun da ötesinde su 
sıkıntısı, ekolojik dengelerin bozulması, sağlık servislerinde yaşanacak  
sıkıntılar, ülkeye göçün artması gibi uzun dönemli sosyal, ekolojik, ve ekonomik 
çok yönlü ve boyutlu etkilenme söz konusu.  

Yirmibirinci yüzyıl iklim değişikliğinin, ağırlıkla, insan faaliyetlerinden,  fosil 
yakıta dayalı enerji kullanımından ileri geldigi artık geniş bir çevre tarafindan 
kabul ediliyor (2).   Bunlara son olarak,  İngiltere hükümetinin, iklim değişikligine 
ilişkin bir kanun tasarısı geçiren ilk ülke olmasını da ekleyelim. Yeni kanun 
tasarısında, İngiltere hükümeti 2050 yılına kadar, karbon dioksit gazı salımlarını 
1990 yılı  baz alınarak, yüzde 60 oranında indirmeyi hedef almaktadır.  

İklim değişikliğine neden olan sera gazları içinde karbon dioksit gazı (CO2) 
salımları büyük bir yer tutuyor.  CO2 gazı konut ısıtma, soğutma, ışıklandırma, 
beyaz eşya ve bilgisayar kullanımı,   ulaşım ve suyun binalara pompalanması 
gibi  faaliyetlerde kullanılan fosil yakıta dayalı enerjiden  kaynaklanıyor.   

Bir kuzey Londra belediyesi olan Haringey Belediyesi’nin yaptığı bir çalışmaya 
gore, bölgede CO2 emisyonlarının  yüzde 50’si konutlarda, yüzde 18’i ulaşımda, 
gerisi de endüstri  ve ofislerde kullanılan fosil yakıta dayalı enerjiden 
kaynaklanıyor.  Böyle bir durumda  iklim değişikliği ile mücadelede bina 
tasarımı, binalarda enerji kullanımı, ulaşım ve kent planlaması üzerine 
yoğunlaşmak kaçınılmaz hale geliyor.   

Kent planlaması ve iklim değişikliği politikaları  

Haringey Belediyesi, Londra’daki diğer yerel belediyeler gibi, kendi bölgesine 
ilişkin her tür planlama politikaları ve kararlarından sorumludur.  Yeni konut 
siteleri, yeni iş alanları, alışveriş merkezleri, varolan bir kullanımın, örneğin 
ofisten konuta değiştirilmesi, varolan konutlara yapılan eklenmeler  gibi büyüklü 
küçüklü pek çok proje için belediyeden izin alınması gereklidir.  

Kararlar, belediyelerin bölgeye ilişkin planlama politikaları çerçevesinde alınır. 
Ulusal ve Londra Büyükşehir Belediyesi’nin bölgesel kent planlama 
poltikalarının oluşturduğu stratejik çerçeve  içinde  Haringey, diğer Londra yerel 
belediyeleri gibi, sınırları içindeki  yerel sorunlar, karakteristikler ve öncelikleri 
yansıtacak şekilde kendi yerel planlama politikalarını üretir.    

Bu planlar, belli aralıklarla yenilenmek  zorundadır. Bu süreç  araştırma,  
inceleme, analiz, politika önerileri, önerilen politikaların yerel halkın ve diğer ilgili 
kuruluşların görüşüne sunulması ve en sonunda da bir planlama müfettişi 
başkanlığında bir tür bir  planlama  mahkemesine tabi olur.  
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Haringey belediyesi, kent planlama politikalarını  2006 yılında yenilerken, yerel  
konut sorununu çözmek üzere önümüzdeki on sene içinde 6800 yeni konut 
yapma  hedefi koymuştur. Doğaldır ki  planlanan yeni konutlar bölgede enerji 
kullanımını artıracaktır.  Dolayısıyla,  binalarda enerji korunumu, “Yeşil Bina “ 
dizaynı,  binalarda yenilenebilir enerji kullanma zorunluluğuna ilişkin yeni türden 
planlama politikaları  üretilmiştir (3). Temmuz 2006’da uygulanmaya başlanılan 
bu  kent politikalarından aşağıda  örnekler verilmektedir. Bu politikaları iki ana 
başlık altında toplamak mümkün:  

 İklim değişikliğini yavaşlatacak önlemler :  

Bunun için ilk elde fosil yakıta dayalı enerji kullanımını  olduğunca aza 
indirgeyecek önlemleri öne çıkarmak önemli. Örneğin, yüksek bina yalıtımı, 
doğal havalandırma, mümkün olduğunca doğal ışık kullanımı, su kullanımını 
azaltan iç teçhizat kullanmak - az su kullanan sifon gibi.   

Haringey’in planlama politikalarına göre şu anda büyük çaplı inşaat  ve kentsel 
dönüşüm projelerinde enerji ihtiyacının en az yüzde 10’unun  inşaat alanı 
sınırları içinde konuşlandırılacak yenilenebilir enerji kaynaklarından, elde 
edilmesi zorunluluğu var.  

Bunu irdelemek üzere, müteahhit  firma planlama izni için başvurduğunda, 
projesi için bir  “enerji planlama” belgesi sağlamak zorundadır. Bu belgede 
projenin  tahmin edilen enerji kullanım miktarı, bu miktarın tasarım ve pasif 
güneş enerjisi kullanımı yoluyla nasıl en aza indirildigi belirtilmek zorundadır.  

Uygun alanlarda ve projelerde, müteahhit firmanın site çapında ısıtma 
/soğutma/elektrik  ağı kurarak  doğal gaza dayalı enerji kullanımını etkin hale 
getirmesi ve enerji kayıplarını bu şekilde  asgariye indirgemesi de belediyenin 
teşvik ettiği diğer bir önlemdir. Şu anda doğal gaza dayalı olarak çalışsa da bu 
tür yerel enerji ağları ilerde doğal gazdan çıkıp yenilenebilir enerji kaynaklarına 
bağlanabilecek bir enerji altyapısının hazırlanması anlamına da gelmektedir.  

Bunun da ötesinde, mütteahhit firma  enerji kullanımının  en az  yüzde 10’unun 
arsa içinde konuşlandırılacak yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını da 
belirtmekle yükümlüdür.  

Ulaşım açısından da  özel motorlu araca alternatif ulaşım olanaklarının  teşviki 
ve özel motorlu araca olan bağımlılığın azaltılmasına ilişkin kent formları  ağırlık 
kazanmak zorundadır. Örneğin, büyük çaplı sitelerin sadece konut değil, o 
sitede yaşayanların uzun mesafelere seyahat etmesine gerek bırakmayacak ve  
her türlü sağlık, eğitim, alışveriş gibi gereksinimlerini karşılayacak bir yerleşimde 
ısrar edilmesi gibi.   

Ulaşıma ilişkin diğer önlemlere örnek olarak şunları 

gösterebiliriz: Büyük çaplı yapılanmaların toplu taşıma ağına yakın yerlere 
konuşlandırılması, araba parkı sayısının asgariye indirilmesi, bisiklet yolları ve 
parkları yapılması,  yeni yapılan bir sitede yaşayanların araba sahibi olmaya 
mecbur kalmadan ulaşım ihtiyaçlarını giderebilme olanaklarının araştırılması, 
gerekirse “araba klüpleri” oluşturulması gibi.      
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İklim değişikliğine uyum sağlamak  

Ani ve şiddetli yağmurlar, yazın aşırı sıcaklar iklim değişikliği ile birlikte 
İngiltere’de beklediğimiz koşullar. Dolayısıyla, bugünün binalarının bu tür iklim 
değişikliklerine karşı duyarlı olarak tasarımlanması gerekiyor.  

Dere ve nehirlerin yakınında sel sularının anında yayılabileceği boş yeşil alanlar 
bırakmak  önerilen çözümlerden bazıları. Bina ve peyzaj ölçeğinde ise, örneğin 
büyük açık araba parkı gibi sert zeminlerin suyu geçirgen malzemeden 
yapılması ani ve yoğun yağan yağmur sularının alt toprak katmanlarına rahat 
geçebilmesini sağlar.  Aşırı sıcaklara  karşı ise bitki örtüsü ve yeşil alanların 
serinletici etkisinden yararlanmak, ağaç ve yeşili arttırmak, yeşil damlar ve 
duvarlar oluşturmak ilk akla gelen önlemler arasında.       

Varolan Konutlar  

Yukarıda örneği verilen kentsel planlama politikaları, bu sürecin bir gereği 
olarak  sadece yeni yapılan projelere uygulanıyor.  Şu anda  var olan konutların 
çoğunluğunun  daha   20-25 yıllık kullanım ömrü var     ve bunların çoğu 
İngiltere bina yönetmeliğinin enerji tasarrufu açısından zayıf olduğu 
dönemlerden kalma.  Kimileri altmış- yetmiş  yıllık binalar.  Bu nedenle varolan 
konutlardaki enerji tasarrufu da önemli bir konu. Ancak, özel sektöre ait konutlar 
için belediyelerin yaptırım gücü sınırlı. Haringey Belediyesi’nin bu konudaki 
çabaları daha çok konut sahiplerini bilgilendirmek ve onları enerji tasarrufuna 
teşvik etmek üzerine yoğunlaşmış durumda. Örneğin,  evlerinde değişiklik ve 
yenilik yapmak isteyenler için bir  “ Yeşil Ev” kılavuzu (Greening Your Home) 
yayınlamıştır (4) . Ayrıca Haringey’de yaşayan konut sahipleri için, belediye 
sınırları içindeki binaların  havadan çekilmiş  bir ‘ısı haritası’ internet sayfasında 
yayınlanmaktadır.  Ulusal bir proje çerçevesinde belediye, enerji servisi  veren 
şirketlerle ortak olarak,  belli bir gelir grubuna konutlarında enerji tasarrufu 
önlemleri için  yardım yapılmasını düzenlemektedir.   

Sonuç 

İngiltere’de iklim değişikliği ile mücadelede özellikle Londra’da yerel belediyeler 
ulusal hükümet kadar ve hatta zaman zaman onun da ilerisinde bir çaba 
içindedir. Bunun bir nedeni, Londra’nın şu anda konut eksikliğine dayalı yoğun 
bir kentsel dönüsüm ile karşı karşıya oluşudur. Belediyelerin önündeki soru 
sadece lüks ya da orta gelirliler için konut değil, asıl olarak bir kentin sağlıklı 
çalışabilmesi için gerekli iş gücünü oluşturan hemşireler, temizlik işçileri, otobüs 
şoförleri, öğretmenler, belediye çalışanları gibi alt gelir grubu bir kesimin de ev 
ihtiyacına cevap verecek çözümler geliştirmekle ilişiklidir. Buna bağlı olarak, bu 
konut sorununun çevre ve altyapı faktörleri ile nasıl en uyumlu şekilde 
çözülebileceği, bunların sağlıklı ve yerel altyapıya ve çevreye gereksiz yük 
bindirmeden nasıl yapılandırılacağı belediyelerin gündemindedir.  Dolayısıyla, 
iklim değişikliği, ulaşım sorunu  ve sel baskını ihtimalini önlemek, en önemli 
sorunlar olarak karşımızdadır.    
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Bu durumda kent planlaması, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tahmin 
edilen iklim değişikliklerine uyum sağlamak için etkin bir araç olarak ortaya 
çıkmıştır.   

Bu politikalar daha şimdiden hem Londra çapında hem de Haringey çapında 
sonuçlarını vermeye başlamıştır. Tottenham Hale ve Haringey Heartlands 
olarak bilinen Haringey’in iki kentsel dönüşüm bölgesinde iklim  değişikliğine 
uyarlı projeler geliştirilmektedir. Planlama izni almak sürecinin kısa bir süreç 
olmadığı göz önünde tutularak, Haringey’de Temmuz 2006’da kabul edilen kent 
planlama politikalarının büyük çaplı inşaatlar için meyvesini bu bölgelerde 
vermeye başladığını görmekteyiz. Mayıs 2007’de Tottenham Hale’de site 
çapında ısıtma ve  soğutma ağının kurulması ve öngörülen enerjinin  en az 
yüzde onunun yenilenebilir enerji kaynaklarından  gelmesi şartıyla, 1200 konut, 
otel, okul, alışveriş merkezi ve yeşil alanları kapsayan bir projeye planlama izni 
verilmiştir. 
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LB Haringey Carbon Reduction Scenarios   
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  
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Sema Alpan Atamer 
 

Kimya Müh. - Çevre Y. Müh. 
(Serbest Danışman) 

 

1. Giriş 
 
İklim değişikliği küresel nitelikte bir konudur. Dünyanın neresinden olursa olsun; 
herhangi bir ülkeden yapılan sera gazı salımlarının atmosfer üzerindeki etkisi, bir 
başka ülkeden salınan ile aynıdır. Bununla birlikte, 1750’li yıllardan başlayarak, 
sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıtların yakılmasındaki ve diğer endüstriyel 
faaliyetlerdeki artışlar sonucunda sera gazı salımları ve atmosferde biriken sera gazı 
miktarı artmıştır. Bunun sorumlusu ise hızla sanayileşen ülkelerdir. 
 
Öte yandan, iklim değişikliği, idari ve siyasi sınırları dinlemeden, yer küredeki bütün 
canlı ve cansız varlıkları; yaşama ortamlarını az ya da çok, olumlu ya da olumsuz 
etkileyen bir olaydır.  
 
Uluslararası süreç, “Sorun küreseldir; o halde çözüm de küresel olmalıdır” 
yaklaşımından hareket etmektedir. Başka bir deyişle, “küresel kamu mallarının 
tedariki” sorunsalından yola çıkmakta ve ortak kaynakların serbest –beleşçi- 
kullanımını (free-rider) önlemek için bu “kaynakların uluslar arası yönetimi”ni 
öngörmektedir.  
 
Halen “uluslararası ortak eylemler”, çok-taraflı, koordineli ve paralel yaklaşımlar da 
dahil olmak üzere aşağıdaki gibi muhtelif biçimlerde sürmektedir:  
 

• daha ileri işbirlikleri için gereken temeli oluşturan çok-taraflı çerçeve 
anlaşmalar: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto 
Protokolu gibi 

• uluslar arası koordineli eylemleri kolaylaştıran ortaklıklar, ağlar ve 
kuruluşlar15: Uluslararası Enerji Ajansı gibi veya 2005 yılında Gleneagles’da 

                                                 
15 Örneğin Dünya Ekonomik Forumu, iklim değişikliği konusunda Dünya’nın her yerinden iş çevrelerinin de 
katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemiş; Grup, G8 ülkelerini, “yatırımlarının uzun vadeli değerine 
ilişkin olarak , yatırımcılara iklim değişikliğine uyum konusunda güven verecek, 2030 yılına kadar uzanan, uzun 
vadeli, piyasa temelli politika çerçevesi oluşturmaları” konusunda sıkıştırmıştır.   
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yapılan G8 zirvesinde ülkelerin taahüt altına aldıkları İklim değişikliği, Temiz 
Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eylem Planı gibi; 

• Daha ileri düzeydeki eylemleri destekleyen iç politika hedefleri konusunda 
ortak anlayış16: sera gazı salımlarının zorunlu olarak azaltılmasına yönelik 
inisiyatif geliştiren AB, Çin ve ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde olduğu gibi.  

 
Her ne kadar uluslararası antlaşmalar, işbirliğine zorlamak açısından zayıf araçlarsa 
da; ülkeler genelde, ortak davranış geliştirmeye yönelik paylaşılan fikirlere uyan 
uluslararası taahhütleri taçlandırırlar. 
 
Ulusal eylemlerin şeffaflığı ve çeşitli boyutlardaki çabalar ile karşılaştırılabilirliği, hem 
halka hesap verebilirlik, hem de diğerlerinin ne yaptığı konusunda karşılıklı anlama 
ve tanıma bakımından kilit önemdedir. 
 
Ortak eylem (collective action) mantığı, “rasyonel düşünen ve çıkarlarının bilincinde 
olan bireylerin, -oyuna- katılmayan diğerlerinden farklı olarak bazı teşviklerle mecbur 
edilmedikçe veya ikna edilmedikçe ortak bir çıkarı korumak için hareket 
etmeyecekleri” fikrine dayanmaktadır. Bağımsız egemenlik hakları olan ülkeleri ortak 
eyleme geçirmek ise özellikle zorlu bir konudur. İklim eylemliliğine ilişkin olarak, 
katılımı mecbur kılacak yaptırımlar uygulayacak uluslar-üzeri (supra-national) bir 
merci bulunmamaktadır. Bu durumda, ülkeler arası işbirliği, ulusların, uluslar arası 
anlaşmalara ve diğer düzenlemelere katılmakla yeterince fayda elde edeceklerini 
algılamalarını ve sorumlu davranışlar konusunda ortak bir vizyona sahip olmalarını 
gerektirmektedir. Ayrıca, kendilerinin katkıları olmadan, uluslar arası ortak eylemlerin 
başarılı olamayacağını görmeleri ile mümkündür.  
 
Ancak, bu teoriler, sadece çok dar anlamıyla bireysel çıkarlara odaklanmakta ve 
sorumluluk, etik standartlar gibi açılımları dışarda bırakmaktadırlar. Örneğin iklim 
değişikliği konusunda durum biraz daha farklıdır. İklim değişikliği konusundaki ortak 
eylemlerden faydalanan taraflar, genelde kendilerini kolay organize edebilecek 
taraflar değildir; çünkü bunların çoğu günümüzün yoksulları ile daha doğmamış 
gelecek nesillerdir. 
 
Küresel çevre konuları genelde yerel ölçekte çok açık ve sonucu hemen 
görülebilecek teşvikler ile uzun vadeli, dağınık küresel yararlar arasında seçim 
yapmayı gerektirir. Bu nedenle, çevre konusunda en başarılı uluslar arası işbirliği 
anlaşmalarının, bütün taraflara kazanç yaratan; oyunun kurallarını ara sıra 
değiştirerek, katılmayan ülkelerin katılmaları ve taraf ülkelerin anlaşmaya uymaları 
için yeni teşvikler getirerek işbirliğinin sürdürülmesini sağlayan anlaşmalar olduğu 
görülmüştür (Barret, 2005). 
 

                                                 
16 Kentsel alanlar, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salımlarının %78’inin kaynağını oluşturmaktadır. 
Dünya üzerindeki 22 en büyük şehri kapsayan  Clinton İklim İnisiyatifi ve Büyük Şehirler İklim Liderliği Grubu, 
salımları azaltmak ve enerji verimliliğini arttırmak üzere, enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin fiyatlarını düşürme 
ve bu tip ürünlerinin geliştirilmesini hızlandırmak için bir satınalma konsorsiyumu oluşturmuştur. 
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2. Tarihsel süreç 
 
İklim değişikliği ile ilgili ilk incelemeler ve öngörüler 1800’lü yılların sonlarına 
dayanmaktadır. Bilim adamları tarafından bu sorunun farkedilmesinin üzerinden 
yaklaşık yüzyıla yakın bir zaman geçmesinden sonra Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 
(WMO) öncülüğünde 1979 yılında Birinci Dünya İklim Konferansı düzenlenmiş ve 
dünya ülkelerinin dikkati bu konu üzerine çekilmiştir. Konferansta fosil yakıtların 
kullanımına devam edilmesi ve ormansızlaşmanın artması sonucunda iklimde önemli 
ve uzun süreli değişikliklerin meydana gelebileceği üzerinde durulmuştur. Konferans 
sonrası çok sayıda bilim adamı tarafından yapılan çalışmalar, incelemeler, 
düzenlenen çalıştaylardan elde edilen sonuçlar iklim değişikliği konusunda 
Konferansta belirtilen hususları teyit eder şekilde olmuştur.    
 
1979 yılında gerçekleştirilen İklim Konferansının ardından, 1988 yılında, Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (United Nations Environment Programme - UNEP) ve WMO 
işbirliği ile, iklim değişikliği konusunu incelemek, bilimsel çalışmaları yürütmek, 
gerekli verileri derlemek ve bilimsel raporları hazırlamak üzere bir çok bilim adamının 
ve uzmanın yer alacağı İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli (Intergovernmental 
Panel on Climate Change – IPCC) kurulmuştur.  
   
Bütün dünyayı etkileyen küresel bir sorun olan iklim değişikliği sorununa uluslararası 
platformlarda ülkelerarası ortak çözüm bulmak amacıyla yapılması gereken 
çalışmalara Birleşmiş Milletler (BM) öncülük etmiştir. 1989 yılında BM Genel 
Kurulu’nun (General Assembly) Aralık ayında yapılan 85. Toplantısında Çevre ve 
Kalkınma Konferansı düzenlenmesi konusunda 44/228 sayılı ilke kararı (resolution) 
alınmıştır. Bu karar çerçevesinde BM tarafından iklim değişikliği konusunda bir 
uluslararası sözleşme hazırlanması ve adı geçen Konferans sırasında hem konunun 
müzakere edilmesi hem de sözleşmenin imzaya açılması öngörülmüştür.  

 
Bu karar çerçevesinde, BM tarafından çalışmalara hız verilmiştir. Konuya ilişkin 
uluslararası sözleşme hazırlanmasına başlanmış ve müzakereleri yürütmek üzere, 
“Hükümetlerarası Müzakere Komitesi (Intergovernmental Negogiation Committee –
INC)” oluşturulmuştur. Bilim adamlarının, ülke temsilcilerinin katkıları, görüşleri, 
değerlendirmeleri alınarak zorlu ve uzun bir çalışma sonucunda iklim değişikliği 
konusunda sera gazlarının azaltılmasını ve sorunun ortak eylemlerle 
çözümlenmesini amaçlayan uluslararası sözleşme hazırlanmıştır.  

3. İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS), Rio de janeiro’da 1992 yılında yapılan 
Çevre ve Kalkınma Konferansında imzaya açılmış ve 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Sözleşmenin hedefi: iklim sistemi üzerindeki, insan faaliyetlerinden kaynaklanan 
tehlikeli etkileri önlemek için atmosferdeki sera gazı birikimini durdurmaktır. Bu 
hedefe ulaşırken, 3 temel amacın da altı çizilmektedir:  

(i) bu hedefe, ekosistemin doğal şekilde iklim değişikliğine uyum sağlamasına 
yetecek kadar erken ulaşılmalı;  
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(ii) gıda üretimi tehlikeye atılmamalı; ve 
(iii) sera gazlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile ilgili çabalar, sürdürülebilir 

kalkınma ile uyumlu olmalıdır.  
Yine yukarıda belirtilen hedefe ulaşma yolunda, bütün ülkelerin “ortak ama 
farklılaştırılmış sorumluluk üstlenmesi” ilkesi benimsenmektedir. Bu çerçevede, 
Sözleşmenin Ek-I’inde yer alan gelişmiş ülkelerin (yani 1992 tarihi itibariyle OECD’ye 
üye ülkelerin) ve “piyasa ekonomisine geçiş sürecindeki” eski Doğu Blokundan 
ülkelerin, 2000 yılına kadar sera gazı salımlarını 1990 yılı seviyelerine çekmeleri 
hedeflenmektedir. Ekler dışında kalan gelişmekte olan ülkeler için böyle bir hedef 
bulunmamaktadır. Sözleşmenin Ek-II’sinde yer alan gelişmiş ülkelere (OECD’ye üye 
ülkelere), iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi muhtemel “gelişme yolundaki 
ülkelere” teknik ve mali yardımda bulunma görevi verilmektedir. Sera gazlarının 
azaltılması için çaba sarf edilmesi, bilgilerin paylaşılması, teknoloji transferi, ülkeler 
arası işbirliği, ulusal bildirimlerin ve sera gazı envanterlerinin hazırlanarak BMİDÇS 
Sekretaryasına gönderilmesi v.b. hükümler tüm ülkelerin ortak yükümlülükleridir. 
Ancak, İDÇS’nin hükümlerine uymayan ülkelere herhangi bir yaptırım 
getirilmemektedir. 
 

 
KUTU 1: BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin Ekleri 
 
EK-I        EK-II 
Almanya        Almanya 
Amerika Birleşik Devletleri     Amerika Birleşik Devletleri 
Avrupa Topluluğu      Avrupa Topluluğu 
Avustralya       Avustralya 
Avusturya       Avusturya 
Belçika        Belçika 
Beyaz Rusya (a)     Danimarka 
Bulgaristan (a)      Finlandiya 
Çekoslovakya (a)2     Fransa 
Danimarka       Hollanda 
Estonya (a)      İngiltere ve Kuzey İrlanda                             
Finlandiya       İrlanda 
Fransa        İspanya 
İngiltere ve Kuzey İrlanda     İsveç 
Hollanda        İsviçre 
İrlanda        İtalya 
İspanya        İzlanda 
İsveç        Japonya 
İsviçre        Lüksemburg 
İtalya        Kanada 
İzlanda        Norveç 
Japonya        Portekiz 
Letonya (a)       Türkiye 3 
Litvanya (a)      Yeni Zelanda 
Lüksemburg        Yunanistan 
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Kanada  
Macaristan (a)  
Norveç  
Polonya (a)  
Portekiz  
Romanya (a)  
Rusya Federasyonu (a)  
Türkiye  
Ukrayna (a)  
Yeni Zelanda  
Yunanistan  
 
(a) Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde  (EGS) bulunan ülkeler  
 
2 Lichtenstein, Monako, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan daha 

sonra listeye dahil olmuş, Çekoslavakya listeden çıkarılmıştır 

3 Türkiye’nin adı, 2001 yılında gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansı’nda alınan 
26/CP7 numaralı karar doğrultusunda Ek-II Listesinden çıkarılmıştır 

 
 
 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Sözleşme hükümleri gereği BM 
tarafından, ilki 1995 yılında Berlin’de olmak üzere, her yıl Taraflar Konferansı 
(Conference of the Parties – COP) düzenlenmektedir. Sözleşmenin karar organı olan 
bu konferanslarda tüm taraf ülkeler, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum 
kuruluşları, uzmanlar, bilim adamları bir araya gelmekte; üzerinde çalışılan konuları 
tartıştışmakta; müzakerelerle gerekli kararları almaktadırlar.  

 
COP hazırlıkları, Uygulama Yardımcı Organı (Subsidiary Body for Implementation - 
SBI) ve Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı (Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice – SBSTA) olmak üzere iki önemli yardımcı organ 
tarafından yürütülmektedir. SBI BMİDÇS’nin uygulanmasına ilişkin inceleme ve 
değerlendirmelere yardımcı olup, ülke verilerininin analizinden ve idari, mali işlerden 
sorumludur. SBSTA ise bilim ve teknoloji konusunda danışmanlık yapmaktadır ve 
ülke bildirimleri ve emisyon envanterlerine yönelik standartların geliştirilmesinde 
yönlendirici bir görev üstlenmiştir.    

4. Kyoto Protokolu 
 
BMİDÇS’nin yürürlüğe girmesinden sonra, yaklaşık 2,5 yıl süren müzakereler 
sonucunda İDÇS’nin bir uygulama aracı olarak Sözleşmenin, önemli yaptırımların ve 
sayısal hedeflerin yer aldığı ve hukuki bağlayıcılığı olan ilk alt protokolu niteliğindeki 
Kyoto Protokolü (KP) oluşturulmuş; 1997 yılında Japonya’nın Kyoto şehrinde yapılan 
3. Taraflar Toplantısında kabul edilerek imzaya açılmıştır.  
 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

 

335 

Uzun bir süre Protokolün yürürlüğe girme hükümleri (Sera gazlarının %55’inden 
sorumlu 55 ülkenin parlementoları tarafından onaylanmış olması) yerine gelmemiş ve 
ancak  Rusya’nın Protokola taraf olması ile, Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe 
girebilmiştir. Sera gazlarının azaltılmasına yönelik amaç ve ilkeleri kapsayan, bazı 
yükümlülükler getiren, ancak yaptırımları zayıf olan İDÇS’ne karşılık, KP ile Sözleşme 
hükümleri hayata geçirilmekte, yasal bağlayıcı hükümler ve önemli yaptırımlar 
getirilmektedir.  
 
KP’nün iki eki bulunmaktadır: 
 

• Ek A’da “sepet yaklaşımı” ile salımlarının sınırlanması öngörülen 6 sera gazı 
(karbondioksit, Diazotmonoksit, Metan, Hidroflorokarbonlar, Kükürt 
Heksaflorür ve Perflorokarbonlar) ve bu sera gazlarının kaynaklandığı 
sektörler (enerji, sanayi, tarım, atıklar) ile süreçler sıralanmaktadır.  

 
• Protokolde, İDÇS’nin Ek-I’inde yer alan ülkelere, toplam sera gazı salımlarını, 

2008-2012 yılları arasında, 1990 yılı seviyesinin ortalama en az %5 altına 
indirme yükümlülüğü getirilmektedir. Bu indirimi sağlayabilmeleri için, İDÇS’nin 
Ek-I’inde yer alan ülkelerin her birinin sera gazı salımlarını, 2008-2012 yılları 
arasında, 1990 yılı seviyesine kıyasla ne oranda azaltacakları ya da 
arttıracakları Ek-B’de listelenmektedir (Bkz. Tablo 1). Avrupa Birliği, hem birlik 
olarak, hem de tek tek üye ülkeler açısından %8’lik bir azaltma yükümlülüğü 
almıştır. Ek-I dışı ülkelerin ise salımları indirme zorunluluğu olmayıp, 
gönüllülük esasına göre sera gazlarını azaltmaları öngörülmektedir. 
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Tablo 1: Kyoto Protokolu Ek B listesinde yer alan ülkelerin niceliksel salım azaltım 
hedefleri 

 

Taraf Ülke 
(OECD) 

Yükümlülük 
(%) 

Taraf Ülke 
(EGS Ülkeler) 

Yükümlülük 
(%) 

ABD -7 Bulgaristan -8 

Avusturalya 8 Çek Cumhuriyeti -8 

Avrupa Birliği -8 Estonya -8 

İzlanda 10 Letonya -8 

Japonya -6 Litvanya -8 

Kanada -6 Slovakya -8 

Lihtenştayn -8 Slovenya -8 

Monako -8 Macaristan -6 

Norveç 1 Polonya -6 

İsveç -8 Hırvatistan -5 
Rusya 
Federasyonu 

0 
Yeni Zelanda 0 

Ukrayna 0 
 
Her bir ülkeye 2008-2012 yılları arasında tahsis edilen toplam emisyon permisi 

miktarı aşağıdaki formülle hesaplanabilir: 

 Emisyon          1990 yılındaki                           Ek B’de 
  Tahsisi     =    toplam sera gazı        X      1  -     erilen            X   5 

                          Emisyonu                                     oran 

                          (milyon ton 

                          CO2 eşdeğeri)  

 
 
Kyoto Protokolunda, Ek-I ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı 
olacak teknik ve ekonomik araçlar (esneklik mekanizmaları) yer almaktadır. 
Ekonomik araçların ya da piyasa mekanizmalarının mantığı şöyle açıklanabilir: iklim 
değişikliğine neden olan sera gazı salımları, dünyanın neresinde azaltılırsa azaltılsın, 
küresel açıdan aynı etkiyi yapacaktır. Ama aynı miktarda sera gazı azaltmanın 
maliyeti, gelişmiş ülkelerde diğerlerine göre daha fazladır. O halde gelişmiş ülkeler, 
diğer ülkelerde bazı projeler gerçekleştirerek küresel sera gazı salımlarının 
azaltılmasına katkı sağlayabilirler (Temiz Kalkınma Mekanizması ve Ortak 
Uygulamalar). Bu faaliyetleri de Ek-B ülkelerinin yükümlülüklerini yerine 
getirmelerinde hesaba katılabilir. Aynı şekilde, gelişmiş ülkelerin şirketleri için sera 
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gazı azaltımlarının marjinal maliyetleri farklıdır. Bu nedenle Ek-B’de yer alan herhangi 
bir Ek-I ülkesi, sera gazı salımlarını Protokolde kendisi için belirlenen hedeften daha 
fazla azaltmışsa, salımlarındaki bu ilave azaltımı başka bir Taraf ülkeye satabilir 
(Salım Ticareti). Ticarete konu bu salımlar da Ek-B ülkelerinin yükümlülüklerini 
yerine getirmelerinde hesaba katılacaktır.  
 
Ayrıca, gelişmiş ülkelerin salımların azaltılması konusunda sorumluluk üstlenmesi ile, 
bu azaltımları fiziksel olarak kendi ülkelerinde gerçekleştirmeleri arasındaki fark 
vurgulanarak; birincisinde küresel ölçekte yapılacak yatırımların, gelişme yolundaki 
ülkelere sermaye akışına olanak sağlayacağı; böylece onların da kendi salımlarını 
azaltmaları için mali kaynak yaratacağı savına yer verilmektedir. Örneğin, yapılan 
hesaplara göre, gelişmiş ülkeler, 2050 yılına kadar sera gazı salımlarını, 1990 
seviyesinin %90 altına çekme sorumluluığu üstlenirlerse; ama bu azaltımın %50’sini 
fiziksel sınırlarının dışında yapmalarına izin verecek bir düzenleme yapılırsa; salım 
azaltımı yatırımlarını, gelişme yolundaki ülkelere kaydıracaklardır. Sera gazlarının 
genel sabitlenme seviyesi hedefine bakıldığında, gelişme yolundaki ülkeler de 
salımlarını 2050 yılına kadar kendi fiziksel sınırları içinde 1990 seviyesinin %50 altına 
indirmek durumunda kalacaklardır. Öte yandan bu çabalarına yardım etmek üzere, 
gelişmiş ülkelerden yılda 40 milyar Dolarlık bir kaynak akışı sağlanmış olacaktır. 
Sonuç olarak, gelişmiş ülkeler, sera gazı azaltımlarına ilişkin sorumlulukları 
konusunda ne kadar taahhüt altına girerlerse, kendi salımlarını sınırlandırmak veya 
azaltmak konusunda taahhüde giren gelişme yolundaki ülkelere o kadar teşvik 
sağlanabilir (STERN, 2007). 
 
Esneklik mekanizmalarının nasıl işletileceğinin teknik, yasal ve kurumsal yönleri 
üzerinde 1997 yılından bu yana yoğun şekilde çalışılmış; her biri için sistemler ve 
kurallar geliştirilmiştir. Hem gelişmiş hem de gelişme yolundaki ülkelere yeni 
olanakların açılmasına, teknoloji transferi ve sermaye akışında yeni fırsatların ortaya 
çıkmasına yol açması öngörülen esneklik mekanizmalarına işlerlik kazandırılmaya 
başlanmıştır. Halen (Şubat 2008 tarihi itibariyle) Temiz Kalkınma Mekanizması 
kapsamında önerilmiş 2900’ün üzerinde proje bulunmaktadır. Bunların 920’si kayıt 
altına alınmıştır. Projelerin en büyük bölümü Asya-Pasifik Bölgesinden (özellikle Çin 
ve Hindistan) ve Latin Amerika- Karayipler Bölgesinden (özellikle Meksika ve 
Brezilya) gelmektedir17.  
 
Öte yandan halen en büyük sera gazı salım piyasası Avrupa Birliği bünyesinde yer 
almaktadır. AB Emisyon Ticareti Sistemi (Emission Trading Scheme-ETS) 2005 
yılında başlatılmış olup; elektrik üretimi ve imalat sanayii sektörlerinde yer alan 
yaklaşık 10.500 enerji yoğun işletmeden kaynaklanan CO2 salımlarını sınırlandırmayı 
amaçlamaktadır. AB ETS, halen özel sektörün Temiz Kalkınma Mekanizması ve 
Ortak Uygulama Projelerinden elde ettiği salım kazançlarını, piyasada satmalarına 
izin vermektedir. Şayet aynı sektörleri kapsamak üzere, AB ETS, Avustralya, kanada, 
Japonya ve ABD’ye genişletilirse, salım ticaretinin 2,5 katı büyüyeceği tahmin 
edilmektedir. Küresel CO2 salımlarının yaklaşık %80’ini oluşturan ilk 20 kirletici ülke 
piyasaya dahil edilirse, bu rakkamın 5 katına çıkması beklenmektedir. Bugünkü AB 

                                                 
17 http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html 
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ETS’nin 5 katı büyüklükteki salım ticareti piyasası, değeri 87 milyar ile 350 milyar 
ABD Doları arasında salım permisi yaratacaktır. Bu değerler, karbon fiyatının bir 
fonksiyonu olup; hem kapsama alınan sektörlerdeki marjinal azaltım maliyetleri; hem 
de sistemdeki permilerin kıtlığı ile belirlenmektedir (STERN, 2007). 
 
Protokol hükümleri gereği BM tarafından, ilki 2005 yılında Montreal’de olmak üzere, 
her yıl Taraflar Toplantısı (Meeting of the Parties – MOP) düzenlenmektedir. 

Kyoto Protokolu’nda üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, diğer bir 
deyişle taahhüt dönemi olan 2008-2012 arasında bir ülke, Ek-B’de kendisine tahsis 
edilmiş miktardan daha fazla sera gazı salımında bulunmuşsa aşağıdaki yaptırımlara 
tabi kalmaktadır: 

• İkinci taahhüt döneminde hem bu aradaki fark kadar azaltımı gerçekleştirmek, 
hem de ilave %30 oranında bir ilave azaltım gerçekleştirmekle yükümlüdür.  

• Gelecek dönemlerde Protokole ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebilmek 
üzere oluşturduğu politika tedbirlerinin yeterli olup olmadığının, ulusal ve 
uluslar arası ölçekte incelenebilmesine olanak sağlamak için bir Protokol 
Hükümlerine Uyma Eylem Planı geliştirmesi gerekir. 

• Ticaret sistemine dahli askıya alınır; ki bu da bir ülke için hedeflerine maliyet 
açısından verimli şekilde ulaşabilmesini daha güçleştirir; ticarete yönelik 
yatırım yapan iş çevreleri ve salımların azaltılması yönünde çoğunluğun 
bulunduğu parlamantolar karşısında hükümetleri zor duruma sokar.    

Kyoto Protokolunun yukarıda sayılan yaptırımları, sadece Protokole taraf olan ülkeler 
için geçerlidir. Ayrıca bu yaptırımların caydırıcılığı; gelecek dönemlerde Kyoto 
Protokoluna verilecek biçimde nasıl yer alacakları vb konular açısından etkinlikleri 
tartışmalıdır. 
 
1997 yılında Kyoto Protokolu müzakere edilirken, çevrecilerden daha çok 
ekonomistlerin rol aldığı; protokolde, en fazla miktarda salım azaltımının nasıl 
yapılacağından daha çok, salımların nasıl en az maliyetle azaltılabileceğine ağırlık 
verilmesi; bu amaçla tasarlanan piyasa mekanizmaları ve belirlenen %5 azaltım 
oranının sera gazı etkisinin hafifletilmesinde yetersiz olacağı kaygıları göz önünde 
tutulduğunda, Kyoto Protokolunun bir “çevre sözleşmesi” olmaktan çok, bir “ekonomi 
sözleşmesi” olduğu yönündeki haklı bazı eleştiriler bulunmaktadır (Alpan Atamer, 
2007.  
 
Diğer bir eleştiri ise, Kyoto Protokolu’nun 15 yıllık (1997’den 2012’ye) bir perspektifle 
eylemlere yaklaştığı, uzun dönemli genel bir küresel konsantrasyon hedefi ve salım 
azaltım zaman çizelgesine bağlanmadığı için çok kısa zamanda, aşırı maliyetli salım 
azaltımlarını öngörmekte olduğu yönündedir; çünkü sermaye stoğunun yer 
değiştirmesi yoluyla daha fazla salım azaltımına yönelik esnekliklerin mevcut olduğu 
söylenmektedir. Diğer bir deyişle, Kyoto Protokolu mevcut haliyle ülkeler ve iş 
çevrelerinin uzun vadeli yatırımları için yeterince güvenilir ve uzun soluklu sinyaller 
vermemektedir (STERN, 2007).  
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Kyoto Protokolu bazı çevrelerce, sadece gelişmiş Ek-I ülkelerine niceliksel 
yükümlülükler getirirken, hızla büyüyen, Ek-I dışında yer alan yeni ekonomiler için 
herhangi bir yükümlülük getirmemesi bakımından da eleştirilmektedir. ABD ve 
Avustralya bu savla Kyoto Protokoluna taraf olmamışlardır18. Aslında Ek-I dışı ülkeler 
de yükümlülük almışlardır; ama bunlar niceliksel hedeflere bağlanmaış; daha çok 
ülkelerin geniş kapsamlı sürdürülebilir kalkınma konusundaki ulusal politikalarının bir 
parçası olarak ele alınması öngörülmüştür. 
 
Bütün bu eleştirilerin yanında Kyoto Protokolu, Sözleşmenin nihai amacına ulaşma 
yolunda önemli bir adımı teşkil etmektedir. Protokol, ülkeler arasında salım ticareti 
yoluyla tek ve verimli bir karbon fiyatı yaratması; esneklik mekanizmaları aracılığıyla 
yoksul ülkeler için mali kaynaklar ve teknolojik olanaklar sağlanması bakımından bazı 
değerler taşımaktadır. Ayrıca, halen Kyoto Protokolu’nun alternatifi olabilecek, sera 
gazı salımlarının küresel ölçekte sınırlandırılmasını sağlayabilecek ortak kabul 
görmüş bir mekanizma olmadığı gibi, en azından 2008-2012 arası için bu yönde bir 
öneri de bulunmakmaktadır.  
 

5. 2012 sonrası için uluslar arası müzakereler  
 
2012 sonrasında daha kapsamlı, daha etkin ve daha çok ülkenin yükümlülük 
üstlendiği bir küresel protokolu yürürlüğe koymak için 2006 yılından beri başlatılan 
çalışmalar sonucu ortaya atılan seçenekler, 3-14 Aralık 2007 tarihlerinde Bali’de 
yapılan COP 13 toplantısında müzakere edilmeye devam edilmiştir. Bali Toplantıları; 
çevre bakanları ve çevre topluluğu dışında, gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan 
ülkelerden Başbakanlar, Sanayi Bakanları, Ticaret Bakanları, parlamenterler, 
belediye başkanları, uluslararası finans ve ekonomi çevreleri gibi çok değişik ve 
stratejik öneme sahip kesimlerin öncelikli gündem maddeleri arasında iklim 
değişikliğinin yer almasını sağlamayı başardığı için çok önemli bir dönüm noktası 
olmuştur. Bali Toplantıları sonucunda, 2012 sonrası uluslararası iklim değişikliği 
rejiminin, her ikisi de 2009 sonunda netleşecek şekilde, Sözleşme Ekseni (Bali Eylem 
Planı) ve Kyoto Protokolü Ekseni olmak üzere 2 temel hat üzerinde ilerlemesi 
kararlaştırılmıştır (REC, 2007).  
 
COP13 ve COP/MOP3’te alınan kararlar, 2012 sonrasında uluslararası iklim 
değişikliği rejiminin, Sözleşme altında ilerletilecek Bali Eylem Planı ile Kyoto 
Protokolü’nün 3.9 (AWG; Ek-I ülkelerinin yükümlülükleri) ve 9 (gelişmekte olan 
ülkelerin yükümlülükleri) numaralı Maddelerinde yürütülecek müzakerelerin sonucuna 
göre belirleneceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle her iki sürecin nasıl bir içeriğe 
sahip olduklarının çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir (REC TÜRKIYE, 2007). 
 
 
 
 

                                                 
18 Avustralya en son Aralık 2007’de Bali’de yapılan Taraflar Konferansında Protokole taraf olacağını 
açıklamıştır. 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

 

340 

a) Bali Eylem Planı 
 

Sözleşme kapsamındaki Bali Eylem Planı, 2009’da tamamlanacak şekilde, bir geçici 
çalışma grubu tanımlamaktadır. Bu grup ilk aşamada 2008 yılı içerisinde 4 defa 
toplanacak ve sonuçlar COP14-Polonya’da gözden geçirilecektir. Bali Eylem 
Planı’nda;  
- Önsöz metninde salım azaltım hedeflerinin açıkça yer almaması, ancak IPCC 4. 
Değerlendirme Raporu’nun ilgili bölümlerine dipnot olarak atıfta bulunulması 
- Çalışmanın çerçevesinin; (sera gazı salımlarıyla) savaşım, (iklim değişikliğine) 
uyum, teknoloji ve finansman başlıklarıyla belirlenmesi, 
- Savaşımın hem “tüm gelişmiş ülkeler” hem de “gelişmekte olan ülkeler” tarafından 
ulusal koşullar ve teknoloji transferi ve finansman ölçeğinde yürütüleceğinin 
belirtilmesi  
en önemli dikkat çeken noktalar olarak değerlendirilmektedir (REC Türkiye, 2007). 
 
Ek-I Dışı ülkelerin 1990 yılından bu yana ilk defa sera gazı salımlarının azaltılması 
(savaşım) yönünde bir adım atabileceklerini kabul etmeleri, hatta bu konuda istekli 
olmaları ise iklim değişikliği müzakerelerinde bir devrim olarak nitelendirilmektedir. 
Özellikle sürdürülebilir kalkınma ile düşük karbon ekonomisine geçişin gelişmekte 
olan ülkelerde ele ele ilerleyebileceğinin kabul edilmesi, bundan sonra iklim değişikliği 
alanında tüm dünyada yürütülebilecek çalışmalarda çok büyük bir sıçrama 
yaratmasına yol açması beklenmektedir (REC Türkiye, 2007). 
 
Bali Eylem Planı, aynı zamanda uluslararası iklim değişikliği müzakerelerindeki “Ek-I 
ülkeleri” ile “Ek-Dışı ülkeler” arasındaki kutuplaşmanın da giderek çözülmesi olarak 
yorumlanmaktadır. Nitekim, Konferans’ın kapanışının hemen ardından Avrupa 
Birliği’nin, Avrupa Birliği Komisyonu, AB Dönem Sözcüsü Portekiz heyeti ve Avrupa 
Parlamentosu Parlamanterlerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri basın toplantısında bu 
konu net bir şekilde ifade edilmiştir (REC Türkiye, 2007).  
 

b) Kyoto Protokolu AWG Süreci 
 
Kyoto Protokolü AWG Süreci, Ek-I ülkelerinin Protokol’de Ek-B’de tanımlanan 
yükümlülüklerinin 2012 sonrasında nasıl belirleneceğini içermektedir. Söz konusu 
müzakereler, Kyoto Protokolü’nün 3.9 Numaralı maddesi uyarınca 
gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar 4 Oturumda gerçekleşen görüşmeler 2008 yılı 
içerisinde de Bali Eylem Planı görüşmeleri ile paralel ilerleyecek ve 2009’da 
tamamlanacaktır (REC Türkiye, 2007). 
 

c) Kyoto Protokolu gözden geçirme süreci 
 
Kyoto Protokolü Gözden Geçirme Süreci ise, sadece Ek-B ülkelerini değil, Protokol’e 
taraf tüm ülkeleri hedeflemektedir. Söz konusu müzakereler, Kyoto Protokolü’nün 9 
Numaralı maddesi uyarınca gerçekleştirilmektedir. Madde uyarınca ilk gözden 
geçirme 2006 yılında Nairobi’de gerçekleştirilen COP/MOP2 sırasında 
tamamlanmıştır. 2. Gözden Geçirme’nin de 2009 yılında tamamlanması 
öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler gözden geçirme sürecinde Kyoto 
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Protokolü’nün uygulanmasında karşılaşılan sorunların aşılmasını hedefleyerek Ek-I 
ülkelerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve – en azından Çin, Hindistan, 
Brezilya, Güney Afrika gibi “hızla büyüyen ekonomilere sahip” ülkelerin; Kore, 
Meksika ve Türkiye gibi, Kyoto Protokolu’nun Ek-B’sinde yer almayan OECD üyesi 
ülkelerin; Malta ve G. Kıbrıs gibi Ek-B dışı olduğu halde yeni AB üyesi olan ülkelerin -
daha fazla yükümlülük almalarını sağlamayı hedeflemektedir. Gelişmiş ülkeler ise, 
gelişmekte olan ülkelerde hızla artan salımları dikkate alarak, yükümlülük kapsamının 
genişletilmesi ve böylelikle küresel ölçekte etkin bir uygulamanın hayata geçirilmesini 
hedeflemektedir (REC Türkiye, 2007).  
 

d) Diğer kararlar 
 
Rusya’nın Ek-I Dışı ülkelerin gönüllü yükümlülüklerine yönelik önerisinin de hem KP 
9. madde hem de Bali Eylem Planı sürecinde ele alınması kararlaştırılmıştır. 
Yukarıda yer alan açıklamalar aslında tüm bu süreçlerin birbiriyle iç içe geçtiğini, 
müzakerelerin ve sonuçların en az 3 cephede verilecek çetin çarpışmalarla elde 
edilebileceğini, dolayısıyla başarının sadece tek bir başlık hedeflenerek değil, her 3 
başlıkta elde edilecek toplam artıların ya da eksilerin bileşkesi olarak algılanması 
gereğini ortaya koymaktadır (REC Türkiye, 2007). 
 
Bali’de COP13 kapsamında ondört, COP/MOP3 kapsamında da, AWG dahil olmak 
üzere onbir adet karar alınmıştır. COP13 kapsamında, Bali Eylem Planı’nın dışında, 
teknoloji transferi konusunun hem SBSTA hem de SBI gündeminde ele alınması, 
ülkelerin bu konuda ulusal odak noktası belirlemeleri, GEF’in bu konuda bir çalışma 
yürütmesi; ormansızlaşmanın engellenmesinin sera gazı salımlarını azaltmada bir rol 
oynadığının kabul edilerek SBSTA’nın bu konuda 2012 sonrasına yönelik bir işleyiş 
hazırlaması; Eğitim, Öğretim ve Kamuoyu Bilinçlendirme alanlarını tanımlayan 6. 
Madde Yeni Delhi Çalışma Programı’nın geliştirilerek 2012’ye kadar uzatılması; Ek-I 
ülkelerinin 5. Ulusal Bildirimlerini 1 Ocak 2010 tarihinde Sekretarya’ya sunmaları 
kabul edilmiştir. COP/MOP3 kapsamında, AWG ve 2. Gözden Geçirme kararları 
dışında; Uyum Fonu’nun CDM’den elde edilecek gelirle Kyoto Protokolü’ne taraf 
hassas gelişmekte olan ülkeler için geçerli olması, Fon’un ilk 3 yılında GEF 
tarafından yönetilmesi ve özel bir Karar Kurulu’nun oluşturulması; CDM ve JI 
projelerine yönelik olara bazı iyileştirmelerin yapılması kararlaştırılmıştır (REC 
Türkiye, 2007). 

6. Avrupa Birliği’nde İklim Değişikliği Politikaları 

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik konusundaki ulusal hedefi göz önünde bulundurularak, 
iklim değişikliği ve buna bağlı uluslar arası taahhütlerini yerine getirme konusunda 
hem kendi içinde bölgesel ölçekteki, hem de küresel ölçekteki AB politikaları ve 
mevzuatı, bu bölümde kısaca gözden geçirilmektedir. 

AB çevre politikaları 1973 yılından bu yana uygulamaya konulan “çevre eylem 
planları” ile belirlenmiştir. 1987-1992 yılları arasındaki dönemi kapsayan 4. Çevre 
Eylem Planı, diğer çevre konularının yanında iklim değişikliği konusunun da yer 
aldığı ilk çevre eylem planı olmuştur. Planda, fosil yakıtların kullanılmasından 
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kaynaklanan sera gazlarının yarattığı küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine ilişkin 
endişeler dile getirilmiş, gerekli önlemlerin ve alternatif enerji stratejilerinin 
araştırılması önemle vurgulanmıştır. Böylece, BM’in uluslararası ölçekte ilk önemli 
adımı atmasından kısa bir süre önce, Avrupa Topluluğu (AT) kendi içinde ilk adımı 
atmıştır. Aynı zamanda, WMO, BM, IPCC tarafından yürütülen çalışmaların da en 
büyük destekçisi ve uygulamaların öncüsü olmuştur.     

AB, liderlik görevini Kyoto Protokolüne ilişkin çalışmalarda da sürdürmüştür. AB’nin (o 
tarihlerde AT’nun) hem kendi bünyesinde kabul ettiği Lüksemburg Anlaşması, hem 
de İDÇS kapsamında, sırasıyla insan kaynaklı CO2 salımlarını ve sera gazı 
salımlarını 2000 yılına kadar 1990 düzeylerinde tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Kasım 1997’de hazırlanan ve AB’nin Kyoto Protokolu görüşmelerinde kullandığı 
tutum belgesinde, üç sera gazının (CO2, CH4 ve N2O) 2010 yılına kadar 1990 
düzeylerinin % 15 altına indirilmesinin teknik olarak yapılabilir ve ekonomik açıdan 
üstlenilebilir olduğu yer almıştır. Kyoto Protokolu müzakere süreci sonucunda Tablo 
1’den görüleceği gibi, 2008–2012 yılları arasındaki ilk uygulama döneminde gelişmiş 
ülkelerin sera gazları emisyonlarında 1990 yıllarına göre %5 azaltmayı öngörmesine 
karşılık, Avrupa Birliği %8 azaltmayı taahhüt etmiştir 

Bu hedef, AB bütünü için geçerli bir hedef olarak kabul edilmiş, AB kendi içinde farklı 
ülkeler için farklı hedefler belirlemiştir (Bkz. Tablo 2). Böylece, ekonomileri gereği 
sera gazlarını artıracak bazı üye ülkelere karşılık diğer bazı üye ülkeler önemli 
ölçüde azaltım sağlayacaklar ve AB, bir bütün olarak kabul edildiğinde, %8 azaltım 
hedefini tutturulabilecektir.     
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Tablo 2: “Yükümlülüklerin Paylaşılması (Burden Sharing)” Anlaşmasına Göre AB 

Ülkelerinin Kyoto Protokolü Kapsamındaki Yükümlülükleri 
 

Ülke Hedef (%) 

1990 emisyonları 
CO2 

Eşdeğeri (Milyon 
Ton) 

Hedef 2008-2012 
CO2 

Eşdeğeri (Milyon 
Ton) 

Almanya -21 1208 955 
Avusturya -13 78 68 
Belçika -7 139 129 
Birleşik Krallık -12,5 790 691 
Danimarka -21 72 57 
Finlandiya 0 65 65 
Fransa 0 546 546 
Hollanda -6 217 204 
İrlanda 13 57 64 
İspanya 15 302 348 
İsveç 4 66 68 
İtalya -6,5 543 507 
Lüksemburg -28 14 10 
Portekiz 27 69 87 
Yunanistan 25 99 124 
Toplam -8 4264 3922 

 

2001 -2010 yıllarını kapsayan Altıncı Çevre Eylem Programında (Environment: Our 
Future, Our Choise) iklim değişikliği konusu daha hızlı ve ilave çaba gerektirecek 
önemli alanlar arasında yer almış olup; KP yükümlülüklerinin yerine getirilmesine 
yönelik uygulamalar, ana sektörlerde sera gazı azaltım hedeflerinin belirlenmesi, 
2005 yılında emisyon ticaretinin yapılabilmesine yönelik planların tesis edilmesi 
hedeflenmiştir. 

2000 yılı Mart ayında, Avrupa Komisyonu tarafından İklim Değişikliğine karşı bir AB 
eylem planı olan Avrupa İklim Değişikliği Programı (The European Climate Change 
Programme - ECCP) oluşturulmuştur. EECP, Komisyon, ulusal uzmanlar, sanayi, 
sivil toplum kuruluşları vb. paydaşların katıldığı istişari bir süreçtir. ECCP 
kapsamında pek çok yeni politika ve önlem belirlenmiştir. Bunların arasında, 1 Ocak 
2005 tarihinde başlayan AB Emisyon Ticareti Sistemi (EU ETS) önemli bir yer 
tutmaktadır. 

2000-2004 yılları arasındaki dönemi kapsayan birinci ECCP sürecinde 11 çalışma 
grubu oluşturulmuştur. Her çalışma grubu tarafından maliyet etkinlik bazında 
emisyon azaltma potansiyeli ve seçenekleri belirlenmiştir. İkincil faydalar dahil olmak 
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üzere, diğer politika alanlarındaki etkiler de dikkate alınmıştır (Örneğin enerji arzı ve 
hava kalitesi açısından).  

İkinci ECCP dönemi ise Ekim 2005 tarihinde uygulamaya konulmuştur. AB’nin İklim 
politikasının daha da geliştirilmesinin müzakere edilmesi ve hazırlanması 
amaçlanmaktadır. Birinci ECCP’de olduğu gibi, ikinci süreçte de havacılıktan 
kaynaklanan salımlar, karbon tutma ve depolama, iklim değişikliğine uyum gibi 
konuların ilave edildiği çalışma grupları oluşturulmuştur.  

İklim değişikliğine uyum oldukça karmaşık bir konudur. Oldukça geniş bir yelpazede 
sektörleri, kurumları, insanları ilgilendirmektedir. Uyum politikaları ile ilgili olarak 
karar vermek, risk değerlendirmesini ve fayda ve maliyet analizlerini içermektedir. Bu 
nedenle uyum çalışma grubu en önemli gruplardan biridir.  

AB iklim değişikliği konusunda üstlendiği liderlik görevine devam etmektedir. AB bu 
çalışmalarının kapsamını Kyoto Protokolü’nün ilk uygulama döneminin sona erdiği 
2012 sonrasına yönelik olarak genişletmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından 2007 
yılında  “İklim Değişikliğine Karşı AB Eylemi”19 yayınlanmıştır. Komisyon’un 
analizleri, küresel ısınmada kritik bir seviye olan 2ºC’lik artışın aşılmaması için sera 
gazlarının 2020 yılında sabitlenmesi ve 2050 yılında 1990 yılı seviyelerinin %50’sine 
kadar düşürülmesi gerektiği sonucuna işaret etmektedir.  

Avrupa Birliği tarafından, bir yandan iklim değişikliğine yönelik politikalar ve stratejiler 
belirlenirken, diğer taraftan, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü 
karşısındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak birçok hukuki 
düzenleme hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Bu düzenlemelerden en önemlileri 
şunlardır:  

� 1/06/1989 tarihli ve “Sera etkisi ve Topluluk” konulu Konsey İlke Kararı (OJ C 
183, 20.7.1989, p. 4–5). 

� 24/06/1993 tarihli “CO2 ve diğer sera gazları için Topluluğun izleme 
mekanizmaları” ile ilgili Konsey Kararı 93/389/EEC (OJ L 167, 9.7.1993, p.31–
33).  

      Bu Konsey Kararı bir kaç kez revize edilmiştir (1999, 2003 ve 2004 
amendments) 

� 13/12/ 1999 tarihli ve “yeni otomobillerin pazarlanmasında yakıt ekonomisi ve 
CO2 salımları konusunda tüketici bilgilerinin mevcudiyeti” hakkında Avrupa 
Parlementosu ve Konsey Direktifi - 1999/94/EC (OJ L 12, 18.1.2000, p. 16–23)  

� 22/06/2000 tarihli “Yeni otomobillerden çıkan ortalama spesifik CO2 
emisyonlarının izlenmesi için plan yapılması” hakkında Avrupa Parlementosu ve 
Konsey kararı - 1753/2000/EC (OJ L 202, 10.8.2000, p. 1–13) 

� 13/10/2003 tarihli ve “Topluluk içinde sera gazı tahsisatları ticareti için plan 
yapılması ve 96/61/EC Konsey Direktifinin Değiştirilmesi”ne dair Avrupa 
Parlementosu ve Konsey Direktifi - 2003/87/EC (OJ L 275, 25.10.2003, p. 32–

                                                 
19 EU Against Climate Change - Leading Global Action to 2020 and Beyond, European Commission, 2007. 
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46) 2004 yılında revize edilmiştir. Bu Direktif kısaca Emisyon Ticareti Direktifi 
olarak anılmaktadır.  

� 24/01/2004 tarihli ve “2003/87/EC sayılı Direktife uygun olarak sera gazlarının 
izlenmesi ve raporlanması için rehber oluşturulması”na dair Komisyon Kararı 
2004/156/EC (OJ L 59, 26.2.2004, p. 1–74). 

� 10/02/2005 tarihli ve “280/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Kararının uygulanması ve Topluluk sera gazları emisyonlarının izlenmesi 
mekanizmaları ve Kyoto Protokolünün uygulanması dikkate alınarak kuralların 
belirlenmesi” hakkında Komisyon Direktifi - 2005/166/EC (OJ L 55, 1.3.2005, 
p.57–91). 

� 13/11/2006 tarihli ve “2003/87/EC sayılı Direktife uygun olarak Kyoto Protokolü 
proje faaliyetleri için Topluluk emisyon ticareti planı çerçevesinde sera gazı 
emisyonlarının hesaplanmasında dublikasyonu önlemek” konulu Komisyon 
Kararı - 2006/780/EC (OJ L 316, 16.11.2006, p. 12–17. 

� 14/12/2006 tarihli ve “2002/358/EC sayılı Konsey Kararına uygun olarak Kyoto 
Protokolü çerçevesinde Topluluğun ve her üye ülkenin kendisine tahsis edilen 
emisyon seviyelerinin belirlenmesi” hakkında Komisyon Kararı - 2006/944/EC 
(OJ L 358, 16.12.2006, p. 87–89). 

� 18/07/2007 tarihli ve “2003/87/EC sayılı Direktife uygun olarak, sera gazı 
emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması için rehber oluşturulması” hakkında 
Komisyon Kararı - 2007/589/EC (OJ L 229, 31.8.2007, p. 1–85). 

Yukarıda belirtilen direktiflerden en önemlisi, emisyon ticareti ile ilgili 2003/87/EC 
sayılı Direktiftir. Direktif, 
  
� Her üye için yıllık sera gazı emisyon tahsisatlarının belirlenmesine ve bu 

tahsisatların sektör ve tesis bazında paylaştırılmasına ve ticaretinin 
yapılmasına;  

� Direktif kapsamında bulunan faaliyetleri yürütenlerin “sera gazı emisyon 
permisi” almasına ve sera gazı emisyonlarını izleyerek raporlamasına, 

� Salım tahsislerinin aşılması ve satın alınarak karşılanamaması halinde para 
cezası uygulanmasına, 

yönelik hususları içermektedir. Enerji, demir çelik, çimento, seramik, cam, taş 
sanayi ve kağıt- karton üretimleri ve rafineriler Direktif kapsamında yer 
almaktadır.  
 
Öte yandan, iklim değişikliği sorunu ile en yakından ilintili sektörler olan enerji ve 
ulaştırma sektörlerine ilişkin politika dokümanları, iklim değişikliği konusunu ana 
eksenlerden biri olarak almaktadır. Bu konuda yayınlanan politika dokümanları 
aşağıda sıralanmaktadır: 
 
• Sürdürülebilir, Rekabetçi ve Güvenli Enerji için Avrupa Stratejisi başlıklı Yeşil 

Doküman20, 200621  

                                                 
20 Commission Green Paper of 8 March 2006: "A European strategy for sustainable, competitive and secure 
energy" [COM(2006) 105 final - not published in the Official Journal] 
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• Enerji Verimliliği için Eylem Planı (2007-12)22, 2006 
• Yenilenebilir Enerji Yol Haritası, 200623 
• Biyokütle Eylem Planı24 
• Biyoyakıtlar için AB Stratejisi25 
• Fosil yakıtlardan sürdürülebilir elektrik enerjisi üretimi: 2020’den sonra 

kömürden sıfıra yakın salımın hedeflenmesi26, 2007. 
• 2010 için Avrupa Ulaştırma Politikası: Karar Zamanı başlıklı Beyaz Doküman, 

200127. 
 
AB’nin öncülüğü çerçevesinde, Avrupa Komisyonu tarafından 2007 yılı Eylül 
ayında yayınlanan İklim Değişikliği ile Savaşım konusundaki dokümanda28 AB 
liderleri kararları yer almakta olup, bu kararlar aşağıda özetlenmektedir:  
� Enerji verimliliğini artırarak, 2020 projeksiyonlarına kıyasla, enerji tüketiminde 

%20 tasarruf sağlanması; 
� 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji tüketimindeki payının 

%20’ye çıkarılması; 
� 2020 yılına kadar toplam benzin ve dizelde biyoyakıtların payının en az %10’a 

çıkarılması; 
� 2020 yılına kadar emisyon azaltan, karbon tutma ve depolama da dahil, düşük 

veya sıfır emisyonlu teknolojilerin geliştirilmesi; 
� Avrupa çapında daha rekabetçi elektrik ve gaz piyasaları yönünde, AB enerji 

piyasalarının daha iyi entegrasyonu; 
� AB enerji politikasının diğer politikalarla daha iyi entegrasyonu; 
� Uluslararası işbirliğinin artırılması    

 
AB, iklim değişikliği konusundaki çabalarını ve öncülüğünü BMİDÇS’nin Endonezya - 
Bali’de yapılan 13. Taraflar Konferansı’nda (COP13) da sürdürmüştür. IPCC 
tarafından yayınlanan 4. Değerlendirme Raporu paralelinde AB, dünyanın 
sıcaklığının 2°C yükselmesinin önüne geçmek için 2020 yılına kadar sera gazlarının 
%25-40 azaltılması fikrinin savunucusu olarak, iklim değişikliğinin yeryüzünü 
değiştirmesine engel olmak için acilen eyleme geçmek gerektiğinin üzerinde önemle 

                                                                                                                                                         
21 Avrupa’nın ekonomisini, çok yüksek enerji verimliliğine sahip ve düşük CO2 salımlı enerjiye dayanan bir 
yapıya dönüştürmek için yeni bir sanayi devrimine öncülük etmesini öngörmektedir. 
22 Communication from the Commission of 19 October 2006 entitled: Action Plan for Energy Efficiency: 
Realising the Potential [COM(2006) 545 - Not published in the Official Journal]. 
23 Commission Communication of 10 January 2007: "Renewable Energy Road Map. Renewable energies in the 
21st century: building a more sustainable future" [COM(2006) 848 final - Not published in the Official Journal]. 
24 Communication from the Commission of 7 December 2005 - Biomass Action Plan [COM(2005) 628 final - 
Official Journal C 49 of 28.02.2005] 
25 Commission Communication of 8 February 2006 entitled "An EU Strategy for Biofuels" [COM(2006) 34 final 
- Official Journal C 67 of 18 March 2006]. 
26 Commission Communication of 10 January 2007 "Sustainable power generation from fossil fuels: aiming for 
near-zero emissions from coal after 2020" [COM(2006) 843 final - Not published in the Official Journal]. 
27 White Paper submitted by the Commission on 12 September 2001: "European transport policy for 2010: time 
to decide" [COM(2001) 370 final - Not published in the Official Journal]. 
28 Communication from the Commission, of 10 January 2007, entitled: "Limiting Global Climate Change to 2 
degrees Celsius - The way ahead for 2020 and beyond" [COM(2007) 2 final - Not published in the Official 
Journal] 
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durmuş ve endüstrileşmiş ülkeler için spesifik emisyon azaltma hedeflerinin olması 
gerektiği konusunda bir kampanya yürütmüştür. Ancak, ne yazık ki bunda başarılı 
olamamıştır.   
 

7. Türkiye’nin durumu 
 
1990’lı yılların başında İDÇS’nin hazırlık sürecinde Türkiye, Sözleşmenin eklerinin 
müzakereleri sırasında, gelişmişlik kıstası olarak OECD üyeliğinin esas alınmasına 
itiraz edemediğinden, bir OECD ülkesi olarak İDÇS’nin hem Ek-I hem de Ek-II’sinde 
yer almıştır. Ancak bu durum, Türkiye’nin sanayileşme düzeyi ile bağdaşmadığından; 
Sözleşme imzaya açıldıktan sonra, sanayi devrimini yaşamış ülkelerle aynı 
sorumlulukları paylaşmasının adil olmadığı savıyla, Eklerden çıkarılma çabasına 
girişmiştir. Türkiye, İDÇS’yi imzalayıp taraf olmadığı için 1992 ile 2001 yılları arasında 
Sözleşmeye taraf ülkeler konferanslarına “gözlemci” sıfatıyla katılabilmiş; İDÇS’nin 
Eklerinden çıkarılma talebini ancak Pakistan, Azerbaycan gibi Sözleşmeye taraf 
ülkeler aracılığıyla gündeme getirebilmiştir. Türkiye’nin, Ek-II listesinden çıkarılması 
ve ülkenin “özel koşulları” dikkate alınarak Ek-I listesinde kalması konusundaki 
önerisi, nihayet 2001 yılındaki 7. Taraflar Konferansı’nda 26/CP7 sayılı kararla kabul 
edilmiştir. Böylece Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde BM İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesine taraf olmuştur. Ancak Türkiye halen, ABD ile birlikte Kyoto 
Protokolu’na henuz taraf olmayan iki Ek-I ülkesinden biridir. Kyoto Protokolu 1997 
yılında 3. Taraflar Toplantısında müzakere edilirken, Türkiye henuz İDÇS’ne taraf 
olmadığından, Protokolun Ek-B’sinde yer almamaktadır. Diğer bir deyişle, Kyoto 
Protokolu’na taraf olsa bile 2008-2012 tarihleri arasında sera gazı azaltımları 
konusunda sayısal bir hedefe ulaşma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türkiye halen 
İDÇS’ye taraf bir ülke olduğu için her yıl yapılan taraflar konferansına (COP) ve 
yardımcı organların toplantılarına ve müzakerelerine diğer taraf ülkelerle eşit 
şartlarda katılabilmekte; fakat Kyoto Protokolu’ne taraf olmadığı için, Protokole taraf 
ülkelerin toplantılarına (MOP) gözlemci statüsünde katılabilmekte; müzakerelere 
müdahil olamamaktadır. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu durum 
incelendiğinde, halen bazı avantajlara sahip olduğu görülecektir: Bali Eylem Planı’nın 
hemen hemen tamamen Sözleşme kapsamında ele alınmış olması, Türkiye 
açısından en önemli avantajlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Çünkü Türkiye, 
Sözleşme’ye taraf olan bir ülke olarak her türlü görüşmeye bağımsız ya da ittifak 
kuracağı gruplarla beraber katılma hakkına, alınacak kararlara yön verme ve 
alternatif öneriler götürme şansına, kararları kabul ya da reddetme seçeneğine 
sahiptir. Bali Eylem Planı’nda sera gazı salımlarının azaltılması gelişmiş ülkeler için 
1.b.i maddesinde, gelişmekte olan ülkeler için ise 1.b.ii maddesinde tanımlanmıştır. 
İDÇS kapsamındaki Ek-II listesi, gelişmiş ülkeleri tanımlamakta; Ek-I listesinde ise 
gelişmiş ülkeler yanında diğer ülkeler de yer almaktadır. Bali’de alınan kararda, 
Sözleşme kapsamındaki EK-I / Ek-I Dışı Ülke ayrımı yerine Sözleşme kapsamında 
bile hala net olarak tanımlanmamış olan “gelişmiş/gelişmekte olan ülke” kavramına 
yer verilmesi; Kyoto Protokolü ile ilgili hiçbir referansta bulunulmaması; sadece Kyoto 
Protokolü’nün uygulanmasından elde edilecek deneyimlerin üzerine inşa edileceğinin 
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belirtilmesi; Bali Eylem Planı’nın, en azından 2008 yılı sonuna kadar esas olarak 
Sözleşme ekseninde ilerleyeceğinin anlaşılması; Türkiye’nin avantajına bir durumdur. 
Ayrıca 1.b.i maddesi ulusal koşullara dikkat çekmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin 
halen Kyoto Protokolü’nde Ek-B Dışı ülke olması, Kyoto Protokolü’ne katılmasının 
ardından ise kendisi talep etmediği sürece Ek-B’ye dahil edilmesinin mümkün 
olmaması da, Türkiye’nin Kyoto Protokolü süreçlerindeki konumunu desteklemektedir 
(REC Türkiye, 2007a). Gerek bu belirsizlikler, gerek Türkiye’nin 2001 yılında 
gerçekleşen 7. Taraflar Konferansı’nda aldırdığı 26/CP7 numaralı karar, eğer 
önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde, çok iyi müzakere edilirse, Türkiye’nin 2012 sonrasında 
Bali Eylem Planı kapsamında sorumlulukları ile orantılı, hakça bir yükümlülük 
üstlenebilmesi için bir fırsat sağlamaktadır. Türkiye bu fırsatı, kendisi gibi OECD 
üyesi olan ama AB üyesi olmayan ve Ek-B’de yer almayan Güney Kore ve Meksika 
başta olmak üzere, hızla büyüyen ülkelerle birlikte bir grup oluşturarak, yeni ve farklı 
yükümlülükler üstlenmek konusunu müzakere etmek yolunda kullanabilir. 
 
Bununla birlikte, Türkiye’nin halen içinde bulunduğu durumda bazı dezavantajlı 
hususlar kaydedilebilir (Alpan Atamer, 2007): 
 
AB’ye üye olmaya aday, OECD ülkesi, İDÇS’nin Ek-I’inde yer alan ve Ek-I ülkeleri 
arasında 1990 ile 2005 yılları arasında sera gazı salımları en hızla artan ülke 
(UNFCCC, 2007) konumunda bulunan Türkiye’nin her türlü yükümlülükten muaf 
tutulması ne gerçekçidir ne de küresel adalet açısından olası gözükmemektedir. Bali 
Toplantısında Avustralya Kyoto Protokolu’na taraf olacağını açıklamış ve derhal 
gereken prosedürleri başlatmıştır. 2009 yılı sonunda yapılacak başkanlık 
seçimlerinden sonra ABD’nin Kyoto Protokoluna taraf olma olasılığı yüksektir. Bu iki 
ülkenin de Kyoto Protokoluna taraf olmasından sonra İDÇS’nin Ek-I’inde olup da 
Kyoto Protokoluna taraf olmayan tek ülke Türkiye kalacağından prestij kaybetmesi ve 
üzerindeki politik baskıların artması uzak bir olasılık değildir.  
 
Türkiye, halen Koyoto Prokolu’na taraf olmadığı için 2012 sonrasına ilişkin Protokol 
eksenindeki müzakerelere katılamamaktadır. Bali Eylem Planı ekseni ile Kyoto 
Protokolü ekseninin 2009 yılında birleşmesi halinde, Kyoto Protokolü’nün 2012 
sonrasına yönelik  şekillendirilmesi sürecinin dışında kalacağı için, kendisini de 
ilgilendirebilecek kararlara müdahale edememesi, ileride istemediği yükümlülükler 
üstlenmesine; bunun sonucunda da ekonomisinde daralmaya ve işsizliğin artmasına 
yol açabilir. Aynı cümleden olarak, Bali’de dikkate alınan Rusya’nın önerisi kabul 
edilirse, bir ülkenin Kyoto Protokolu’nun Ek-B’sine dahil edilmesi kolaylaşabilir; bu 
durum da Türkiye’nin Ek-B dışında kalmasını güçleştirebilir; yani diğer sanayileşmiş 
ülkelere benzer sıkılıkta yükümlülükler üstlenmesine yol açabilir. Halen tartışılmakta 
olan “uluslar arası ticarette karbon salımları ile ilgili yaptırımlar” karara bağlanırsa, 
Türkiye’nin Kyoto Protokolu’na taraf olmaması, dış ticaretinde engeller yaratabilir. Bu 
arada, Kyoto Protokolu ekseninde şekillendirilebilecek Uyum Fonu’ndan yararlanma 
şansını kaçırabilir.  
 
Diğer taraftan, Türkiye’nin Kyoto Protokolu’na taraf olmaması; AB ile üyelik 
müzakerelerinde önemli bir engel teşkil edecektir. 
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Türkiye’nin, yukarıda sayılan dezavantajlı durumları aşabilmesi için aşağıda sayılan 
bakımlardan kapasitesini geliştirmesine ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır (Alpan 
Atamer, 2007): 
 

• Türkiye’nin, iklim değişikliği konusunda küresel, bölgesel, ulusal boyutta 
politika analizleri yapma kapasitesi bulunmadığından, müzakerelerde 
sorunların tanımlanmasında aktif rol alamadığı gibi; çözüm için seçenekler de 
ortaya koyamamaktadır. Sadece, diğer güçlü ülke veya ülke gruplarının ortaya 
attığı sorunları ve bunlar için geliştirdiği çözüm önerilerini izleyip; ulusal 
çıkarları doğrultusunda kabaca değerlendirmeye çalışıp, müzakerelerde 
tepkilerini iletmek şeklinde pasif bir yol izlemektedir. Müzakere toplantılarına 
giden heyetlerde teknik ve siyasi uzmanlardan ziyade kamu bürokratları yer 
aldığından; onlar da ayrıntılı bilgiler ile donatılmış olmadığından, 
müzakerelerde başarılı olma şansları oldukça düşüktür. Sivil Toplum 
Kuruluşlarının, akademik çevrelerin, yerel yönetimlerin, sera gazlarının 
azaltılması ve iklim değişikliğine uyum konusundaki araştırma, politika 
geliştirme ve uygulama çalışmaları, diğer ülkelere kıyasla çok sınırlı sayıda ve 
kapsamda olduğu da bir başka gerçektir. Bu nedenle, İklim Değişikliği 
Koordinasyon Kurulu’nun karar destek mekanizmaları, bilimsel çalışmalarla, 
politika çalışmalarını bütünleştirecek bir kurumsal yapı oluşturularak; 
güçlendirilmelidir.  

 
• 2012 sonrasında Türkiye’nin üstlenebileceği yükümlülük seçenekleri ve 

bunlara ilişkin çeşitli senaryolara göre fayda-maliyet analizleri 
bulunmamaktadır. Türkiye’nin küresel iklim değişikliğine ilişkin 
sorumluluklarıyla orantılı, hakça bir yükümlülük üstlenmesi için hangi baz yıla 
göre bir yükümlülüğü müzakere etmeyi tercih edeceği; kırmızı çizgilerinin 
nerelerde olduğu konusunda ayrıntılı analitik (ekonomik ve sosyal) çalışmaları 
bulunmamakta; ya da yapılan çalışmalar bütün bu soruları cevaplamak 
açısından yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de çevre politikalarının uygulanmasına 
yönelik ekonomik araçlar bulunmadığı gibi, bu araçları tasarlamanın, 
uygulamanın hangi kuruluşun görevi olduğu da mevzuatta çok açık olarak 
belirtilmemiştir. Türkiye acilen, farklı senaryolara göre enerji yoğunluğunu 
azaltmasının fayda-maliyet analizini tamamlamalıdır. 2012 yılından sonrası 
için müzakere stratejisini oluşturmasında belirleyici olabilecek Kyoto Protokolu 
esneklik mekanizmalarına dair “yapılabilirlik etütleri” bir an önce hazırlamalıdır. 
Türkiye’nin sera gazı salımlarını azaltabilmesine yönelik “teknoloji ihtiyaç 
analizi” yapılmalıdır. 

 
• Türkiye, 2012 sonrasına yönelik olarak, enerjide dışa bağımlılığı ve 

ekonominin enerji/karbon yoğunluğunu azaltacak şekilde, enerji verimliliğinin, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplu taşımacılığın ve temiz kömür 
teknolojilerinin kullanımını arttıracak sürdürülebilir kalkınma politikalarını ve 
sektörel yoğunluk hedeflerini belirleyebileceği bir “enerji stratejisi” hazırlayabilir 
(REC Türkiye, 2007a).  
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KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE GLOBAL BİR ÖNLEM:  

KARBON DİOKSİT VERGİSİ 

 

Ayşe Uyduranoğlu-Öktem♣♣♣♣ 

 

Özet: 

İnsan aktiviteleri sonucunda atmosferde salımları sürekli artan sera gazları küresel 
ısınmaya neden olmaktadır. Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğinin ortaya 
çıkması beklenmektedir. İklim değişikliği bir şekilde dünya üzerinde yaşayan bütün 
canlıları etkileyecektir ve global bir sorun olduğundan dolayı bu problemi önlemek için 
alınacak tedbirlerin uluslararası işbirliği gerektirdiği bilinmektedir. Alınabilecek en 
etkili önlem ise küresel ısınmaya yol açan sera gazları salımlarının kontrol altına 
alınarak, azaltılmasıdır. Bunu yapmanın yollarından biri de hem üretim hem tüketim 
aktivitelerinin daha az ya da hiç sera gazı salımına yol açacak şekilde 
düzenlenmesidir. Sera gazları salımları içinde, sahip olduğu ağırlık nedeni ile en çok 
tartışılanı karbon dioksit salımıdır. Karbon içeren enerji türlerine konulacak karbon 
dioksit vergisi daha az ya da hiç karbon içermeyen enerji türlerine doğru bir talep 
kayması yaratacaktır. Verginin uluslararası düzeyde olması ise uluslararası rekabete 
zarar vermeyecek ve literatürde beleşci (free rider) olarak bilinen problemin önüne 
geçecektir.  

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, iklim değişikliği, sera gazları, CO2 gazı, CO2 
vergisi. 
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1- Giriş  

Küresel ısınma ve iklim değişikliği oluşturdukları tehdit nedeniyle en çok tartışılan ve 
dikkat çeken çevre sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu soruna yol açan sera 
gazlarının, özellikle karbon dioksit (CO2) gazı salımının kontrol altına alınması sorunu 
önlemekte etkin olabilecek en önemli tedbir olarak görülmektedir. CO2 gazı salımı ile 
mücadele etmek, salıma yol açan ekonomik aktivitelerde köklü bir değişikliği gerekli 
kılmaktadır. Böyle bir değişikliği sağlamanın yollarından biri de hükümet tarafından 
uygulanacak politikalarda yatmaktadır. Son yıllarda en çok tartışılan, 
uygulanabilirliğinin kamuoyu tarafından kabul görüp görmeyeceği konuşulan politika 
araçlarından biri CO2 vergisidir. Bu çalışmanın amacı CO2 vergisini incelemektir. 
İkinci Bölüm’de küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda bilgi verilecektir. 
Üçüncü Bölüm CO2 vergisi nedir ve nasıl uygulanabilir sorularına cevap verecektir. 
Dördüncü Bölüm ise sonuç kısmına ayrılmıştır. 

2- Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 

İnsan aktivitilerine bağlı olarak atmosferde salımları sürekli artan sera gazları küresel 
ısınmanın en önemli nedeni olarak gösterilmektedir.29 Bu gazların sera gazları olarak 
adlandırılmasının nedeni, atmosfer üzerinde bir tabaka oluşturarak yeryüzünde sera 
etkisi yaratmalarıdır. Sera etkisi de küresel ısınma olarak bilinen global çevre 
sorununa yol açmaktadır. Sera gazlarının nasıl sera etkisi yarattığı Kadıoğlu (2007) 
tarafından bilimsel olarak ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Küresel ısınmanın en 
belirgin etkisi iklim değişikliği olacaktır. İklim değişikliğinin muhtemel sonuçları ise 
yükselen deniz suyu seviyesi, kimi bölgelerde kuraklık, kimi bölgelerde ise sel 
felaketlerinin görülmesi olarak özetlenebilir.  

CO2 gazı, sera gazları içinde sahip olduğu pay ile en çok dikkat çeken ve tartışılan bir 
gazdır. Sera gazları salımının yüzde 50’sini CO2 salımı oluşturmaktadır. İnsan 
aktivitelerine bağlı olarak oluşan CO2 salımı endüstri devriminden günümüze kadar 
hızlı bir yükseliş göstermiştir ve bunun sonucunda 1850’lerden itibaren yeryüzünün 
ortalama sıcaklığı 0.760 C artmıştır. Ne yazık ki, katı fosil yakıtlardan oluşan 
konvansiyonel enerji türlerinin ulaşım gibi yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde CO2 
salımı artmaya devam edecektir. Fosil yakıtların kullanımı CO2 salımının yüzde 
80’inden sorumludur ve kalan yüzde 20 ise tropik orman yangınlarından 
kaynaklanmaktadır (Pearce, 1995). Önlem alınmaması halinde ise bu yüzyılda 
yeryüzü sıcaklığının 1.8 ila 4.00 C daha artmasının muhtemel olduğu belirtilmektedir 
(ec.europa.eu/environment/climate/home_en_htm). Küresel ısınma ve bunun 
sonucunda görülecek olan iklim değişikliği, sorunun doğası gereği uluslararası bir 
işbirliğini gerekli kılmaktadır.  

 

 

 

 

                                                 
29 Sera gazlarının belli başlıları karbon dioksit, metan, nitrik oksit, ozon ve kloroflorokarbondur. 
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3- Karbon Dioksit Vergisi ve Uygulamaları 

Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirler, şu anda var olan üretim ve tüketim 
aktivitelerinde yapılacak bir değişikliği gerekli kılmaktadır. Küresel ısınma ve buna 
bağlı olarak ortaya çıkması beklenen iklim değişikliği global bir çevre sorunudur ve 
çevre sorunları iktisat literatüründe negatif dışsallık olarak tanımlanmaktadır. Bu 
soruna ilk dikkat çeken İngiliz iktisatçı Arthur C. Pigou’dur. Pigou (1920) ünlü kitabı 
Refah Ekonomisi’nde dışsallıkları piyasa başarısızlığı olarak nitelendirmiş ve böyle 
durumlarda sorunun ancak devlet müdahalesi ile çözümleneceğini savunmuştur.30 
Daha sonra Pigou tarafından ortaya atılan düşünce iktisat literatüründe bir çok 
araştırmayı da beraberinde getirmiş ve dışsallık probleminin çözümünde 
kullanılabilecek politik ve mali araçlar incelenmiştir. EEA (1996: 2000) ve OECD 
(1997: 2001: 2006) tarafından hazırlanan raporlar bu çalışmalardan sadece bir kaç 
tanesidir. Mali araçlar içinde son yıllarda ön plana çıkanlar arasında çevre vergileri 
yer almaktadır. Çevre vergileri uygulamada gözde bir politika aracı haline gelmesine 
rağmen aslında çevre sorunlarına karşı alınabilecek yeni bir önlem değildir. Yıllar 
önce Pigou tarafından dışsallıklar sorunu irdelenirken, söz konusu sorunun 
çözümünde kullanılabilecek etkin bir araç olarak vergiler savunulmuştur. Bu nedenle 
çevre vergilerinin özünde Pigou vergisinin yattığını söyleyebiliriz. Çevre vergilerinin 
amacı üçüncü kişiler üzerine yüklenen dışsal maliyeti, vergi aracılığı ile fiyata 
yansıtarak dışsal maliyete neden olan kişileri bu maliyete katlanmayı zorlamaktır.  

CO2 vergisinin amacı, daha çok CO2 salımına yol açan enerji türlerinden daha az ya 
da hiç CO2 salımına yol açan enerji türlerine doğru talepte bir kayma yaratmaktır. 
Herber ve Raga (1995), CO2 vergisinin hem OECD tarafından 1975 yılında ileriye 
sürülen kirleten öder ilkesini (polluter pays principle) sağlamakta bir araç olduğunu 
hem de tipik bir Pigou vergisi örneği olduğunu savunmuştur. Bu verginin amacı hiç bir 
şekilde bütçeye gelir yaratmak değildir. OECD (1997) çevre vergilerini ya da yeşil 
vergileri tanımlarken, bu kaygıyı göz önünde tutmuş ve vergilerin amacının tüketici 
ve/veya üretici tercihlerinde çevre lehine değişiklik yaparak çevreyi korumak olduğu 
belirtmiştir. İngilizce’de ‘double dividend’ olarak bilinen argümana göre, herhangi bir 
çevre vergisinde olduğu gibi, CO2 vergisinin de getirisi aslında iki türlü olabilir. İlk 
getirisi, fiyat mekanizması ile üretici ve tüketicilerin kararlarında çevre lehine bir 
değişiklik yaratmaktır. İkincisi ise, daha önce vergilendirilmemiş bir alanın 
vergilendirilmesi ile bütçeye sağlanan ek gelirin, ekonomiye doğrudan etkisi olan gelir 
ya da kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin indirilmesi için kullanılmasıdır. CO2 

vergisi aynı zamanda ‘ear-marked tax’ olarak düzenlenir ise kamuoyundan gelen 
tepkiler en aza indirilebilir. Yani bu vergiden elde edilecek hasılat önceden belirlenen 
bir amaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Genelde bu tür vergilerden elde edilen 
hasılatın çevreyi korumak için alınan önlemlere finansman kolaylığı sağlamakta 

                                                 
30 Negatif dışsallığın bir tür piyasa başarısızlığı sayılmasının nedeni üretici ve/veya tüketicilerin yapmış oldukları ekonomik 
aktivitelerin maliyetlerin tamamına katlanmayıp, bir kısmını üçüncü kişilere yansıtması ve bu maliyetlerden üçüncü kişilerin 
olumsuz etkilenmesidir. Dışsallıklara yol açan olgu okyanus, atmosfer ve nehirler gibi bazı malların ortak olması ve diğer 
mallar gibi kullanım bedellerinin tamamının fiyat mekanizmasına yansıtılamamasıdır. En tipik örnek olarak sigara verilebilir. 
Sigara içen kişi sadece kendi sağlığını tehlikeye atmaz aynı zamanda çevresinde bulunan ve sigara içmeyen kişilerin de 
sağlığını tehdit eder. Sigara içmeyen kişilerin bu nedenle olası sağlık problemleri için yapacakları harcamalar sigara içen kişi 
tarafından, sigara içmeyenlere yansıtılan maliyet olarak tanımlanır ve bu maliyet sigaranın fiyatı içinde yer almadığı için 
dışsal maliyet olarak adlandırılır. Devlet müdahale edip bir takım zorlamalar ile sigara içen kişinin bu maliyeti dikkate 
almasını sağlamaz ise durum bu şekilde devam edecektir. 
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kullanılması, vergiyi haklı kılacak ve vergi uygulamasının başarılı olmasına yol 
açacaktır.  

CO2 salımını kontrol altına almak yönünde ilk uluslararası çaba Avrupa Birliği’nden 
gelmiştir. Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği politikasında CO2 salımı ile mücadele 
etmek önemli bir yere sahiptir. Ekim 1990’da Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin enerji ve 
çevre bakanları toplanmış ve kendi CO2 salımlarını 2000 yılına kadar 1990 yılındaki 
seviyesinde stabilize etme kararı almışlardır. Bu hedefe ulaşmak için CO2/enerji 
vergisi olarak adlandırılan vergi önerilmiş ve bu verginin Avrupa Birliği genelinde 1 
Ocak 1993 itibariyle uygulanacağı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanmıştır. 
Sözü edilen verginin amacı, tahmin edileceği gibi talebi daha yüksek karbon içeren 
enerji türlerinden daha az karbon içeren enerji türlerine kaydırmaktı. Vergi 
uygulamasının gerçekleşmesi ile birlikte kömür, fuel-oil, doğal gaz, benzin ve motorin 
fiyatlarında bir artma olacağı ve fiyat artışlarının bu enerji türlerinin ne kadar karbon 
içerdiğine göre değişeceği açıktır. Bu enerji türleri elektrik üretiminden, ulaşıma kadar 
çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Dolayısıyla sözü edilen vergi uygulamasına 
bağlı olarak oluşacak fiyat artışı, bu enerjilerin kullanıldığı bütün sektörleri 
etkileyecektir. Pearson ve Smith (1990) tarafından, 1988 yılında gerçekleşen enerji 
kullanımları esas alınarak, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde CO2/enerji vergisinin 
uygulamaya konulmasından sonra, bu vergiden elde edilecek gelirin ne kadar olacağı 
hesaplanmıştır. Maalesef vergi uygulaması bazı üye ülkelerden gelen itirazlar üzerine 
gerçekleştirilememiş ve öneri geri çekilmiştir.  

İsveç CO2 vergisini koyan ilk ülkedir. 1 Ocak 1991’de petrol, kömür, doğalgaz ve iç 
hatlarda hizmet veren havacılık sektörü tarafından kullanılan enerjiyi kapsayacak 
şekilde uygulanmaktadır. Madencilik, imalat ve kağıt endüstrisi gibi yoğun olarak 
enerji kullanan sektörler uluslararası rekabete zarar vermemek için vergiden muaf 
tutulmuşlardır. Finlandiya, Norveç, Hollanda ve Danimarka CO2 vergisini uygulayan 
diğer ülkelerdir. CO2 vergisi bu ülkelerde tüketilen enerji türüne bağlı olarak, kg, litre, 
m3 gibi ünite başına konmaktadır ve bu nedenle spesifik bir vergi gibi algılanması 
gerekmektedir. CO2 vergisi, Avrupa Birliği Komisyonu’nun teklif ettiği gibi, CO2 

salımından ziyade enerji türlerinin ne kadar karbon içerdiğine bakılarak 
konmaktadır.31 Daha çok karbon içeren enerji türleri, daha fazla vergilendirilmektedir. 
Belirtilmesi gereken önemli nokta, endüstride kullanılan enerji için ödenen CO2 
vergisinin firmalar tarafından gider olarak gösterilip, gelirden düşülmesine izin 
verilmemesidir. 

Çevre vergilerin bir örneği olan CO2 vergisi iki amaca hizmet edebilir: 

1- Bu vergiler var olan kirlilik ile mücadele etmek ve gelecekte oluşacak kirliliğin 
önlenmesi için alınacak tedbirlerin finansmanında kullanılmak üzere fon oluşmasına 
yardımcı olacaktır. 

2- OECD (1997) tarafından yapılan çevre vergilerinin tanımı gereği, çevreye zarar 
veren aktivitelerin çevre lehine değişmesine yol açacaktır. 

 

                                                 
31 Diğer taraftan Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki genel eğilim, araba vergilerini CO2 salımlarını göz önüne alarak 
düzenlemektir. 
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Her ne kadar CO2 vergisinin, CO2 salımı ile mücadele etmekte etkin bir mali araç 
olabileceği savunulsa da diğer taraftan CO2 vergisi ile ilgili endişeler mevcuttur. 
Herşeyden önce CO2 vergisi hane halklarını da kapsayacağı için regresif bir yapıya 
sahiptir. Çünkü hane halkları tarafından evlerde kullanılan enerji için yapılan 
harcamalar hane halklarının gelir düzeyi arttıkça nispi olarak azalmaktadır. Bu 
nedenle domestik amaçlı kullanılan enerji üzerindeki CO2 vergisi düşük gelirliler 
üzerinde daha fazla bir yük oluşturacaktır. Verginin regresif yapısını hafifletebilmek 
için yapılması gereken şey, hane halkları tarafından kullanılan enerji belli bir miktarın 
üzerine çıktığında etkisini daha fazla hissettirecek şekilde yapılandırılmasıdır. 
Verginin ekonomiye zarar vermemek koşulu ile hane halklarından daha çok sanayiyi 
hedef alması da önemlidir. Böyle bir politikanın iki önemli nedeni var: 

1-Yukarıda da belirtildiği gibi enerji vergileri regresif bir yapıya sahiptir. Yani düşük 
gelirli hane halkı üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır.  

2-Büyük sanayiler finansman açısından alternatif enerji türlerinin yaratılması ve 
geliştirilmesi için kaynak ayırabilirler. 

Diğer önemli bir konu da verginin nasıl uygulanacağıdır. Avrupa Birliği tarafından 
önerilen vergi elektrik santrallerini, hane halklarını ve ulaşım sektörünü 
kapsamaktadır. Verginin var olan enerji vergileri32 yerine değil, onlara ilave olarak 
konması çok önemlidir. Çünkü varolan vergilerin yükü Avrupa Birliği tarafından 
tavsiye edilen CO2 vergisinin yükünden daha fazladır. Böyle bir verginin varolan diğer 
vergilerin yerine konması tüketiciye yansıyan fiyatta düşüşe yol açacak, bu da daha 
çok enerji kullanımını teşvik edecektir. Böylece verginin konması ile arzu edilen 
sonuca ters bir durum ortaya çıkacaktır. Ayrıca verginin istenen amaca hizmet etmesi 
için vergi mükelleflerine bir adaptasyon süreci tanınmalıdır. Avrupa Birliği tarafından 
tavsiye edilen CO2 vergisi miktarının, uygulamanın ilk yılında düşük tutulması ve yıllar 
itibari ile arttırılması savunulmuştur. Bunun nedeni böylece özellikle sanayi kesimine 
yeni enerji türlerini denemek için bir süre verilmesidir. Yapılan elastikiyet analizleri 
kısa dönemde talebin vergiyi de içeren fiyat değişikliğine inelastik bir tepki 
gösterirken, uzun dönemde daha elastik bir yapı sergilediğini göstermiştir.33 Aynı 
zamanda CO2 vergisi uygulayan bir ülkenin de enerji politikalarında radikal 
değişiklikler yapması beklenecektir. Son olarak CO2 vergisini uygulayan ülkelerin 
ekonomilerinin zarar görmemesi için verginin global boyutta uygulanıyor olması 
gerekmektedir. 

   

 

 

 

 

 

                                                 
32 Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Türkiye’de enerji nerede kullanıldığına bağlı olarak miktar üzerine konulan spesifik 
vergiye ve/veya KDV’ye tabidir. Mesela ulaştırma sektöründe kullanılan enerji bu iki tür vergiye de tabidir. 
33 Daha fazla bilgi için bakınız Goodwin (1992).  
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4- Sonuç 

 

Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından en çok tartışılanı ve dikkat çekeni 
CO2 gazıdır. CO2 salımının kontrol altına alınması için savulunulan mali araçlardan 
biri de CO2 vergisidir. Bu verginin uygulamasına bazı ülkeler de rastlanmaktadır. CO2 
vergisi talepte, çevreye daha çok zarar veren enerji türlerinden çevreye daha az ya 
da hiç zarar vermeyen enerji türlerine doğru bir kayma yaratmayı amaçlamaktadır. 
Aynı zamanda CO2 salımının azaltılması için alınacak diğer önlemler için fon 
oluşturulmasına da yardımcı olacaktır. Diğer taraftan verginin sadece nüfusları 
oldukça düşük birkaç ülkede uygulanması iyiniyetli bir çaba olmaktan öteye 
gitmeyecektir. Vergi ancak global düzeyde uygulanır ise amacına ulaşabilir ve 
ekonomi literatüründe beleşci (free-rider) olarak bilinen problemin önüne geçer. CO2 
vergisini koymayıp, bu verginin bazı ülkeler ya da ülkeler grubu tarafından konması 
sonucu ortaya çıkan iyileşmeden faydalanan ülkeler beleşci ülkeler olacaktır. Hatta 
bu ülkeler vergi koymadıkları için uluslararası rekabettenden de kazançlı 
çıkacaklardır.   
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Giriş 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden buyana çevre alanındaki en temel sorunların 
başında, iklim değişikliği (küresel ısınma) ve buna bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz 
etkilerin geldiği bilinmektedir. İklim değişikliğine yol açan başta karbondioksit olmak 
üzere tehlikeli gazların salımı çok büyük oranlarda fosil yakıtlar kullanarak 19. 
yüzyıldan buyana sanayileşmiş ve hızlı ekonomik büyüme hedeflerini yakalamış 
Kuzey ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde, 
Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın öncülüğünde 
1988’den buyana faaliyet gösteren; yüzlerce uzman ve bilim insanının katılımıyla 
oluşturulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından 1991 yılından 
buyana hazırlanan dört adet değerlendirme raporuyla ortaya konulduğu üzere, 21. 
yüzyılın ilk yıllarından itibaren dünyanın çeşitli coğrafyalarında sıklıkla yaşanan 
kuraklıklar, sıcak dalgalar, seller ve yangınlarla kendisini gösteren küresel ısınma, 
uluslararası güvenlik değerlendirmeleri ve uygulamaları üzerinde önemli etkiler 
yaratmaktadır. Makalede küresel iklim değişikliğinin ulusal ve uluslararası güvenlik 
yaklaşımlarına olan etkisi Türkiye sınıraşan sular politikası bağlamında 
incelenmektedir. Makalenin ilk bölümünde çevresel değişim ve değişen ulusal ve 
uluslararası güvenlik yaklaşımları kuramsal bir tartışma içinde ele alınmaktadır. Bu 
çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi güvenlik politikalarında 
belirleyici ülkelerin, iklim değişikliği ve güvenlik arasındaki ilişkiye yönelik 
yaklaşımlarını yansıtan raporlar değerlendirilmektedir. 17 Nisan 2007’de Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde iklim değişikliği ve güvenlik ilişkilerini ele alan geniş 
katılımlı bir toplantı gerçekleşmiştir. Makale bu toplantıdan kesitler sunarken, dünya 
politikasının önde gelen aktörlerinin tutumunu sergilemeyi hedeflemektedir. İklim 
değişikliğinin diğer etmenlerle birlikte değerlendirildiğinde doğrudan güvenlik konusu 
haline geldiği sınıraşan su kaynakları politikası, makalede geniş bir alt başlık olarak 
ele alınmaktadır. Dünya tatlı su rezervlerinin önemli bir bölümünün (%60) sınıraşan 
su havzalarında bulunması; öte yandan Türkiye tatlı su kaynaklarının üçte birinden 
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fazlasının sınıraşan nitelik taşıması, iklim değişikliğinin doğrudan olumsuz etkiler 
yarattığı sınıraşan su kaynaklarına ilişkin uluslararası eşgüdüm içeren politika ve 
uygulamaların hayata geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Makalenin son bölümünde 
Türkiye su politikası ile ilgili stratejik bir değerlendirme yapılmakta; öte yandan iklim 
değişikliğinin sınıraşan su havza politikalarımızda yaratacağı etkiler incelenmektedir. 

Çevresel Değişim ve Değişen Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Yaklaşımları 

Soğuk Savaş sonrası 1990’ların ilk yıllarında süper güçler arası rekabetin sona 
ermesiyle güvenlik kavramı birbiriyle etkileşim içinde olan çeşitli düzeylerde (birey, 
devlet ve uluslararası sistem) yalnızca siyasi ve askeri tehditlerin değil, ekonomik, 
sosyal ve çevresel faktörlerin değerlendirildiği bir bakış açısıyla ele alınmaya 
başlanmıştır. Nitekim, “çevresel güvenlik” akademik çalışma alanının öncülerinden 
Richard Ullman “ulusal güvenliği: bir ülkenin sınırları dışından gelen askeri tehditlere 
karşı savunma” klasik anlayışı dışında tanımlamıştı. Ullman’a göre ulusal güvenliğe 
yönelik tehditler kapsamlı bir tanımlama gerektirmektedir: bir devlette bireylerin 
yaşam kalitesinin göreceli olarak kısa bir zaman dilimi içinde ciddi biçimde bozulması 
ve hükümetlerin ve hükümetler dışı yapıların politika seçeneklerinin daralması ulusal 
güvenliğin bu geniş tanımı içinde yer alan tehditler olarak algılanmalıdır.34 Bu alanın 
bir diğer öncülerinden Gareth Porter “ulusal güvenliğin  başlıca hedefinin sınırlar 
içinden veya dışından kaynaklanan çevresel değişimin ABD yurttaşlarının refahı 
üzerindeki olumsuz etkisinin minimum düzeye indirilmesi olması” gerekliliğini 
vurgulamıştır.35 Çevresel güvenlik disiplinin geliştiği Soğuk Savaş sonrası ilk yıllarda 
ulusal güvenliğin geniş kapsamlı olarak yeniden tanımlanması düşüncesi akademik 
düzeyde, çoğunlukla hipotetik örnekler çerçevesinde tartışılmıştır. Bu alanda çok ses 
getiren ve özellikle ABD’de Başkan Bill Clinton ve Başkan Yardımcısı Al Gore 
düzeyinde dikkate alınan yayın, Robert Kaplan’ın 1994 yılında Atlantic Monthly 
dergisinde yazdığı “Yaklaşan Anarşi” başlıklı çalışmasıdır.36 Kaplan bu makalede 
Batı Afrika’da nüfus artışının, hızlı kentleşmenin ve çevresel bozulmanın; silahlara 
kolay erişimle de birleşince bölgede kronik şiddet, devletlerin çöküşü ve bu 
yaşanamaz şartlardan kaçan çaresiz kitlelerin sürekli göçüne sebebiyet vereceğini 
vurgulamıştır. Bilimsel birçok çevrede özellikle analitik yetersizliği, tek yönlü bakışı, 
kültürel duyarsızlığı ve dayanaksız panik senaryoları ileri sürmekle eleştirilen Kaplan, 
ABD politikasında özellikle üst düzey yönetimde epeyce ilgi bulmuştur. Clinton 
yönetimi, Soğuk Savaş sonrası Somali ve Haiti’deki müdahalelerinde karşılaştıkları 
kriz ortamı ile Kaplan’ın senaryoları arasında paralellik kurmuştur. 

Robert Kaplan’ın sansasyonel bu çalışmasının ardından Kanada, Toronto 
Üniversitesi’nden Thomas Homer-Dixon öncülüğündeki araştırma grubu37 
kalkınmakta olan ülkeleri mercek altına alarak oniki örnek olay38 çerçevesinde 
çevresel kıtlığın bu istikrarsız bölgelerde sıklıkla yaşanan sıcak çatışmaların (iç 
savaşlar, sınır çatışmaları, etnik ve dini çatışmalar) arkasında yatan bir neden olup 
                                                 
34 Richard Ullman, “Redefining Security,” International Security 8, 1983, ss. 129-53. 
35 Gareth Porter, “Advancing Environmental Security through Integrated Security Resource Planning” 
Environmental Change and Security Project Report, Issue 2, 1996, ss. 35-38. 
36 Robert Kaplan, “The Coming Anarchy,” Atlantic Monthly, 1994, ss. 44-77. 
37  Project on Environment, Population and Security, University of Toronto. 
38  Bangaldeş-Hindistan, Chiapas-Meksika, Batı Şeria, Gaze, Güney Afrika, Pakistan, Rwanda, Senegal-
Moritanya, Haiti, Peru, El Salvador-Honduras ve Filipinler. 
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olmadığını analiz etmişlerdir.39 Su kaynakları, toprak, orman ve balıkçılık gibi 
yenilenebilir doğal kaynakların kıtlığının tarımın gerilemesine, ekonominin 
verimliliğinin düşmesine, göçlere, yasal kurumların (devletlerin) dağılmasına, 
dolayısıyla etnik çatışmalara, isyanlara, darbelere ve iç savaşa sebebiyet vereceğini 
ortaya koymuştur. Çevresel kıtlığın, ülkeler içinde güçlü grupların (gerekirse yasaları 
da değiştirerek) kaynakları ele geçirmesine, marjinal grupların da ekolojik olarak 
hassas bölgelere göç etmesine neden olacağını belirtmişlerdir. Bu durumun çevresel 
kıtlığı daha da artıracağını ve sosyal istikrarsızlığa neden olacağını vurgulamışlardır. 
Toronto Okulu geliştirdikleri bu hipotezleri inceledikleri örnek olaylarda test 
ettiklerinde tek başına çevresel değişimin çatışmalara neden olmadığını; ancak etnik, 
dini, sosyal, siyasal ve diğer bağlamsal faktörlerle bir araya geldiğinde iç çatışmaların 
kaçınılmaz hale geldiği sonucuna varmışlardır. Toronto Okulu’nun bu çalışması 
NATO’nun benzer çalışmalarına40 da esin kaynağı olmuştur. 

Çevresel güvenlik araştırma alanı gerek güvenlik çalışmaları bağlamında gerekse 
küresel siyasi ekonomik yaklaşım perspektifinden ciddi eleştirilere uğramıştır. 
Güvenlik çalışmaları alanında uzmanlaşan akademisyenler çevresel olayların askeri 
ve güvenlik anlayışıyla ele alınmasının çevresel sorunların çözümünde yanlış 
araçların kullanılmasına neden olacağını vurgulamışlardır.41 Bu görüşe göre çevresel 
bozulmaları ulusal güvenlik tehdidi olarak göstermek analitik olarak yanıltıcıdır çünkü 
ulusal güvenliğin geleneksel odağı, çevre sorunları ve çözümleriyle ortak noktalar 
taşımaz. Ulusal güvenlik tehditleri ve bu tehditlere karşılık geliştirilen mukavemet 
doğası gereği çatışmalar içerir. Çatışma içerikli ve gizlilik taşıyan ulusal güvenlik 
yapıları, işbirliği ve saydamlık gerektiren çevresel tehditlere karşı uygun çözümler 
geliştiremezler. Bu görüş doğrultusunda, çevresel bozulmalar devletlerarası 
çatışmaya neden olmayacaktır. Gerek uluslararası ticaret sisteminin dinamik ve 
karşılıklı bağımlılık içeren yapısı, gerek teknolojik ikame olanakları kaynak kıtlığından 
dolayı ortaya çıkabilecek çatışmaları yatıştırabilecektir. 

‘Küresel adalet’ ve ‘çevresel adalet’ kavramlarını ön plana çıkaran eleştirel 
yaklaşımlar, çevresel güvenliği geniş küresel siyasal yapı içinde ele alarak küresel 
ekonomide kaynakların ve zenginliğin uluslararası akışına odaklanılması gerektiğini 
vurgulamaktadırlar. Güney ülkeleri, Kuzeyin çevre politikalarını çifte standartlar ve 
haksızlıklarla yüklü politikalar olarak tanımlamaktadırlar. Eğer güvenlik terimi 
1990’ların yeni şartlarında gerçekten farklı anlaşılmazsa, yeniden klasik Soğuk Savaş 
döneminde olduğu gibi biçimlenecek; ABD’nin ulusal ve uluslararası güvenlik 
endişelerine yeni bir unsurun daha eklenmesinden öteye gidemeyecek ve esas 
olarak küresel siyasi ve ekonomik statükonun devamlılığını (korunmasını) hedefleyen 
bir uygulamaya dönüşecektir.42 Aynı eleştiriler, güvenlik çalışmalarının ister Kaplan’ın 
yaptığı gibi sansasyonel yazılarla ister Homer-Dixon’ın yürüttüğü ampirik verilere 
dayalı örnek olaylar çerçevesinde yapılan çalışmalar olsun ancak kısmen akademik 

                                                 
39 Thomas Homer-Dixon, “Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases,” International 

Security, 19, 1, 1994, ss. 5-40. 
40 NATO’s committee on the challenges of modern society, “Environment and Security in an International 
Context,” Brussels: NATO, 1999. 
41 Daniel Deudney, “The Case against Linking Environmental Degradation and National Security,” Millennium 
19, 3, 1990, ss. 461-76.  
42 Simon Dalby, Environmental Security, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002. 
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bir süreç olduğunu; esas olarak uluslararası politika ve Amerikan dış politikasının 
oluşturulması sürecinin bir parçası olduklarının altını çizerler. Çevresel güvenlik ve 
çevre politikaları evrensel ve küresel iddialarla ortaya atılsa da, uluslararası politika 
gündeminden ziyade dar politika çıkarlarına hizmet etmektedir.  

1992 yılında Rio’da Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda Güney 
ülkeleri Kuzey ülkelerini çevresel felaketleri öne sürerek Güney’in kalkınmasını 
sınırlamak; böylelikle var olan politik düzenlemeler çerçevesinde Kuzey’in ekonomik 
çıkarlarını garanti edecek biçimde Güney’in ucuz işgücü ve kaynaklarına kolaylıkla 
erişebilmeyi sağlamak olduğunu iddia ettiler. Bu bağlamda, eleştirel yaklaşım, 
çevresel güvenlik çalışmalarının tarihsel analiz bakışından ve mevcut küresel siyasi 
iktisadi yapıyı değerlendirmekten uzak olduğunu vurgulamışlardır. Nitekim çevresel 
bozulmanın önemli sebeplerinden biri mevcut küresel iktisadi yapıda yatmaktadır. 
Afrika, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika’nın az gelişmiş ülkeleri 
yüzyıllar boyu Batılı güçler tarafından koloni rejimi altında yönetilmişler. Koloni 
yönetimi döneminde, küresel kapitalist yapının zorladığı uluslararası işbölümünde, 
kolonileştirilmiş topraklara düşen toprak, su, ormanlar, madenler gibi doğal 
kaynakların  sömürülmesine dayalı hammadde ve ucuz işgücünü sağlamak olmuştur. 
Bugünün zayıf siyasi ve ekonomik yapılara sahip devletleri (failed states) olarak 
tanımlanan az gelişmiş ülkeler 1960’lı yıllar itibariyle bağımsızlıklarını kazanmış 
olsalar da küresel kapitalist sistem içinde hızlı sanayileşme ve hatta sanayi sonrası 
yapıda yalnızca temel hammaddeleri ihraç eder hale gelmişlerdir. 1970’li yıllardan 
buyana hammadde fiyatlarının giderek düşmesi, ekonomileri kökten bu 
hammaddelerin ihracatına bağlı ülkeler bu maddeleri üretmek için koloni döneminden 
itibaren ciddi bozulmalara tabi olan çevresel kaynaklarını giderek tüketmişler ya da 
ciddi kalite bozulmasına yol açmışlardır. Nitekim, bu ülkelerde sürdürülebilir ekim 
alanlarının, su kaynaklarının ve ormanların tüketilmesiyle beraber yoksul halk 
marjinal ve hassas ekolojik alanlara göç etmişler; bu doğal kaynakların da 
tükenmesiyle iç çatışmalar, açlık ve giderek derinleşen yoksulluk şartlarıyla karşı 
karşıya kalmışlardır. Latin Amerika’da 15. 16. yüzyıl; Asya’da 17. ve 18. yüzyıl; 
Afrika’da 19. yüzyıldan buyana; kolonilerin tasfiyesi ve bağımsızlık sürecine kadar 
resmi ve sistemli koloni yönetimleri biçiminde; 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
de küresel ekonomik sistemin adaletsiz ticaret, borç ve finansal yapısı içinde 
süregelen uluslararası siyasi ekonomik ilişkilerin tarihi analizi yapılmadan çevresel 
güvenliğin iddia edildiği gibi küresel çapta sağlanması mümkün değildir.43 

 

İklim Değişikliği ve Güvenlik 

Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı fiziksel etkilerin (kuraklık, seller, sıcak dalgalar, 
yangınlar, şiddetli kasırgalar, salgın hastalıklar ve deniz seviyesinin yükselmesi) su, 
tarım, sağlık, enerji ve çevre gibi sürdürülebilir kalkınmanın başlıca sektörleri 
üzerinde yarattığı baskılar ve olumsuz etkiler devletlerin güvenlik yaklaşımlarını 
yeniden değerlendirmelerine yol açmaktadır. Nitekim, iklim değişikliği ve son yıllarda 
meydana gelen olumsuz fiziksel olaylar arasında bilimsel kanıtlarla desteklenmiş 

                                                 
43 Richard Matthew, “In Defense of Environment and Security Research,” ECSP Report, Issue 8, 2002, ss.109-
124. 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

 

361 

bağın kurulmasıyla, devletler öncelikli faaliyet alanları olan ulusal güvenlik ve iklim 
değişikliği arasındaki ilişkileri stratejik değerlendirmeleri arasına almışlardır. 
Makalenin bu bölümü, uluslararası arenada yoğunluk kazanan iklim değişikliği ve 
güvenlik değerlendirmelerini, 2007 yılı içinde Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
yayınlanan bir stratejik analiz raporu; İngiltere’nin iklim değişikliğinin uluslararası 
güvenlik boyutlarını BM Güvenlik Konseyi’nde tartışmak üzere getirme amacıyla 
yayınladığı “konsept kağıdı” ve son olarak da 17 Nisan 2007 tarihinde tam gün açık 
tartışmaya sahne olan Güvenlik Konseyi oturumundan notlar çerçevesinde ele 
almaktadır. 

Askeri danışma kurulu emekli amiral ve generallerden oluşan hükümetler dışı 
kuruluşlar arasında yer alan Center for Naval Analyses (CNA) Corporation tarafından 
yayınlanan Rapor,44 gelecek 30-40 yıl içinde iklim değişikliğinin dünyanın büyük 
bölümünde yol açacağı olumsuz koşulların Amerika Birleşik Devletleri için ne tür 
güvenlik riskleri yaratacağı; bu yeni koşulların ulusal güvenlik çıkarlarını nasıl 
etkileyeceği ve bunlar karşısında alınması gereken önlemleri içermektedir. ABD’nin 
ulusal güvenlik penceresinden konuya yaklaşmakla birlikte, uluslararası güvenlik 
açısından da değerlendirmeler içeren raporun bulguları şöyledir: İklim değişikliğinin 
yol açacağı şiddetli hava şartları, kuraklık, taşkınlar, deniz seviyesindeki artış, 
buzulların erimesi, yaşamı tehdit eden hastalıkların yaygınlaşması ABD yurttaşlarının 
yaşam standartları ve biçiminde (üretim-tüketim ilişkileri ve iş ve tüketici çıkarları); 
güvenlik şartlarında önemli değişimlere neden olacaktır. Öte yandan dünyanın 
halihazırda istikrarsızlık ve karışıklık içindeki bölgelerinde (Orta Doğu, Afrika ve Asya) 
siyasi istikrarsızlık ve yetkin olmayan hükümetlerin (devletlerin) yaygınlaşmasına 
neden olacaktır.  

ABD’nin istikrarsızlığın yaygınlaştığı ve şartların giderek tehlikeli bir hal alarak aşırı 
güçlerin ortaya çıkmaya başladığı bu bölgelere tek başına ya da müttefiklerle beraber 
müdahil olabileceğini; kriz ya da çatışmaların çıktığı durumlarda büyük yıkımları 
önlemek ve yeniden yapılanmayı sağlamak için de müdahil olabileceği 
vurgulanmaktadır. Raporda iklim değişikliğinin dünyanın Avrupa ve Kuzey Amerika 
gibi istikrarlı bölgelerinde de gerilimlere yol açabileceği vurgulanmıştır. ABD ve 
Avrupa, kuraklıkların artmasıyla gıda üretimi yapamayan Afrika ve Latin Amerika 
ülkelerinden artan oranlarda göçmen ve mülteci akınıyla karşı karşıya kalacaktır. Öte 
yandan, Katrina Kasırgası’nın gösterdiği gibi ABD kendi içinde yerel ve federal 
düzeyde felaketlerle mücadele için mevcut kurumlarının kapasitesini artırmak 
durumunda kalabilecektir. Ayrıca, ABD Başkanı Bush’un 2007 Halka Sesleniş (State 
of the Union) konuşmasında vurguladığı üzere, ABD’nin yabancı petrol kaynaklarına 
olan bağımlılığı düşman rejim ve teröristlere karşı zafiyetini artırmaktadır. Bundan 
dolayı Bush yerel temiz enerji kaynaklarına ve enerji tasarrufu için ileri teknolojilere 
sahip olunmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Raporda iklim değişikliğiyle oluşan 
tehdidin, konvansiyonel askeri tehditlerden gerek tehdidin çok yönlü kaynağı (tek bir 
unsurdan spesifik biçimde ve zamanda değil) gerek sonuçlarının çok yönlü, kronik ve 
küresel çapta gerçekleşmesi itibarıyla çok farklı olduğu olgusu sık sık dile 
getirilmektedir.  

                                                 
44 CNA, National Security and the Threat of Climate Change, 2007. 
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Rapor bulgular doğrultusunda çözüm önerilerinde bulunmuştur. Bu bağlamda, 
ABD’nin ulusal güvenlik ve savunma stratejik planlamalarında iklim değişikliğinin 
etkilerine yer verilmesi; şiddetli hava şartlarının yarattığı felaketler ve salgın hastalık 
koşullarıyla mücadele etmede askeri yapının hazırlıklı olması; ABD’nin uluslararası 
toplumla birlikte, yapıcı bir ortak olarak iklim değişikliğinin etkilerini, istikrarsızlığa 
dönüşmemesi için işbirliği yapması gibi konular ön plana çıkmaktadır. ABD, az 
gelişmiş ulusların iklim değişikliğiyle mücadele edebilmesi yolunda gerekli kapasite 
ve direncin geliştirebilmesi için küresel ortaklıklara girmelidir. Rapor, özellikle gelecek 
30-40 yıl içinde ABD askeri güçlerinin bulunduğu alçak Pasifik adalarındaki deniz 
suyu yükselmesi ve şiddetli hava koşullarıyla mücadele etmeye yönelik planlama ve 
hazırlıklar yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Diğer yandan, ABD ordusunun daha 
etkin ve dirençli olması sağlanmalı; karbon emisyonlarını azaltmak için fosil yakıt 
kullanımını azaltmalıdır diye vurgulanmaktadır. Son tahlilde bu rapor ABD’nin ulusal 
güvenlik tehdit algılamaları ve buna yönelik önlemlerini içermekle beraber küresel 
güç yansıtma imkanına sahip ABD’nin stratejik plan ve hazırlıklarının dikkatle 
izlenmesi bakımından önem taşımaktadır. 

 

Küresel İklim Değişikliği ve Uluslararası Güvenlik: İngiltere Konsept Kağıdı ve 
Güvenlik Konseyi Tartışmaları 

İngiliz hükümetinin 5 Nisan 2007’de Güvenlik Konseyi’ne sunduğu “Enerji, Güvenlik 
ve İklim” başlıklı konsept kağıdında vurgulandığı üzere iklim değişikliğinin yaratacağı  
doğrudan önemli fiziksel etkiler yanında uluslararası barış ve güvenliğe tehditleriyle 
ilgili potansiyel daha yaygın etkileri konusunda özellikle İngiltere ve ABD gibi 
uluslararası sistemin başlıca güçleri tarafından stratejik analizler sürdürülmektedir. Bu 
analizler doğrultusunda iklim değişikliğinin aşağıdaki hususlar çerçevesinde ulusal ve 
uluslararası güvenliği tehdit etmesi söz konusudur: 

Sınır anlaşmazlıkları 

Uluslararası barış ve güvenlik için mevcut tehditlerin önemli bölümü sınır ve toprak 
anlaşmazlıklarını kapsar. İklim değişikliği sonucu buzulların erimesi ve deniz 
seviyesinin yükselmesiyle dünya fiziksel haritasının bu yüzyıl içinde önemli 
değişikliğe uğraması kuvvetle muhtemeldir. Bu durum karasal ve deniz sınırlarının 
değişimine neden olabilecektir. Öncelikle endişe yaratan meseleler: bütün küçük ada 
devletlerinin sular altına gömülmesi; kıyı şeritlerinin ciddi biçimde yok olması, yeni 
deniz ulaşımı rotalarının ortaya çıkmasıdır. Bu gelişmeler deniz alanları ve diğer 
karasal haklar konusunda anlaşmazlıklara neden olacaktır. Bu anlaşmazlıklar 
uluslararası politika ve uluslararası hukuk yoluyla çözüm gerektirebilecektir.  

Göç 

Mevcut projeksiyonlar,  dünyanın önemli bir bölümünün, deniz seviyelerindeki artış, 
tatlı su kaynaklarının azalması veya tarımsal kapasitenin düşmesi sonucu 
yaşanamaz hale geleceğini ortaya koymaktadır. Bu durum kırsal alandan kentlere, 
verimsiz topraklardan verimli olanlara ve uluslararası sınırlar ötesi mevcut göç 
baskılarını artıracaktır. Bazı senaryolar yüzyılın ortasında 200 milyon insanın 
yerinden edilebileceğini içermektedir. Göç doğrudan çatışmalara yol açmaz. Ancak 
mevcut etnik kompozisyonu ve nüfus dağılımını gerek ülkeler içinde gerek 
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ülkelerarasında değiştirerek istikrarsızlık ve çatışma potansiyelini artırabilir. Bu durum 
özellikle kıt kaynakların mevcut olduğu ve hassas sınır bölgelerinde yaşanabilecektir.  

 

Enerji kaynakları 

Kıt enerji kaynakları üzerindeki rekabet; arz güvenliği ve bir çatışma halinde enerjinin 
oynayacağı rol bağlamında, enerji kaynakları ve çatışma riski arasındaki ilişki uzun 
zamandır yaygın analiz ve tartışmalara konu olmaktadır. İklim değişikliği bu ilişkiyi 
daha da karmaşıklaştıracak, “güvenliğimizi korurken enerji ve iklim hedeflerimizi nasıl 
dengeleyebileceğimiz” konusunda “bizi” ikilemle baş başa bırakacaktır. Bazı uluslar 
salımları azaltabilmek için enerji kaynaklarını değiştirecekler; diğerleri enerji 
kaynaklarını iklim değişikliğinin yol açtığı fiziksel nedenlerden (Ör: buzulların erimesi 
ve nehirlerin akışındaki değişimlerden dolayı hidroelektrik enerjinin azalması) dolayı 
değiştirmek zorunda kalacaklardır. Tedrici ve yönetilebilir değişimlerin çatışmalara yol 
açma olasılığı az olmakla beraber ani değişimler sıcak çatışmalara yol açabilecektir. 

 

Diğer kaynakların kıtlığı 

İklim değişikliği; tatlı su kaynakları, ekilebilir alan, ürün miktarı, ve balık stoku gibi 
yaşamsal kaynakların tüm dünyada özellikle kırılgan toplumlarda kıtlaşmasına neden 
olacaktır. Kaynak kıtlığı özellikle değişimlerin ani olması halinde  insanların geçim 
yollarını tehdit edecektir. Bu durumda uyum stratejilerinin yeterliliği önem 
kazanacaktır. Ancak artan kıtlık gerek toplumlar içinde gerek devletler arasında 
rekabet riskini artırmaktadır. Bu durum istikrarsızlık yaratacak ve çatışmalar yolunda 
kırılganlık artacaktır. Bu durum en iyi tatlı su kaynaklarında belgelendi: bazı 
bölgelerde nüfus artışı devam ederken tatlı su kaynakları %20-30 oranında 
azalacaktır. 

 

 Toplumsal Baskı 

Bazı ülkeler iklim değişikliğini kalkınmaları önündeki en önemli tehdit olarak kabul 
etmektedirler. İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkilerini Değerlendiren 2006 Stern 
Raporu iklim değişikliğinin fakir ülkeleri en çok etkileyeceğini ve yoksulluğun 
azaltılmasını engelleyeceğini vurgulamıştır. İklim değişikliğinin kalkınma ve eşitsizlik 
yoluyla ürettiği gerilimler ülkeler içinde veya ülkeler arasında doğrudan çatışmaya yol 
açmasa da bazı zayıf devletlerde (toplumun çeşitli kesimleri arasında derin 
eşitsizliklerin bulunduğu) siyasi şiddet olasılığı artacaktır.  

 

 İnsani krizler 

İklim değişikliğinin neden olduğu şiddetli hava olayları ani insani acil durumlara 
sebebiyet vermekteydi. Bu olayların, siyasi ve güvenlikle ilgili sonuçlar doğuran 
toplumsal ve sınır ötesi baskılara yol açtığına dair daha şimdiden göstergeler 
mevcuttur. Kuraklık ve yoğun çatışmalar arasında korelasyon olduğu kanıtlanmıştır; 
bazı hükümetler doğal afetlerin sosyal sonuçlarıyla baş etmeye çalışmaktadırlar.  
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Konsept kağıdı, iklim değişikliğinin yol açacağı riskleri değerlendirirken, çeşitli 
etkilerin birbirleriyle nasıl etkileşime geçeceğini göz önüne alınmasının gerekliliğini 
vurgulamaktadır. Örneğin: kaynak kıtlığının ve göçlerin kalkınma ve eşitsizlik ve 
devletin insani krizler karşısındaki kırılganlığı nasıl etkileyeceğini birlikte 
değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca, vurgulandığı üzere “...geçmişin bize her zaman iyi 
bir kılavuz olamayacağını değerlendirmeliyiz. Çünkü modern tarihte hiç yaşanmamış 
şiddetlide, yaygınlıkta ve süreklilikte iklim değişiklikleriyle karşı karşıyayız.” 
Çatışmaların kaynakları ulusal ve bölgesel güç mücadeleleri; ideolojik, etnik, dini ve 
ulusal baskılar; ekonomik, sosyal ya da politik eşitsizlikler olmaya devam edecektir. 
Ancak iklim değişikliğinin kümülatif etkisi bu çatışmaların sebeplerini tetikleyerek; 
özellikle zaten çatışmaya yatkın devletlerde riski artıracaktır.  

Uluslararası önlemler Birleşmiş Milletler’in ilgili uzman kuruluşları yanında ana 
organlarından biri olan Güvenlik Konseyi’nde birey, ulusal ve uluslararası güvenlik 
meselesi olarak ele alınmaktadır. İngiltere hükümeti 5 Nisan 2007’de gönderdiği 
konsept kağıdı doğrultusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 17 Nisan 2007’de 
“iklim değişikliği, enerji ve güvenlik” arasındaki ilişkileri anlama ve ortak bir anlayış 
geliştirme gündemi ile geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Güvenlik 
Konseyi üyeleri ve aralarında iklim değişikliği sonucu deniz seviyesinin yükselmesiyle 
en önce ve yıkıcı olarak etkilenecek ada devletleri ve sera gazı salımının büyük 
bölümünü gerçekleştiren sanayileşmiş ülkelerin bulunduğu 50’den fazla devlet katıldı. 
Özellikle kalkınmakta olan ülkelerin (kalkınmakta ülkeler grubu-Grup 77 ve Çin) “iklim 
değişikliğinin” bir sosyo-ekonomik kalkınma meselesi olarak geniş temsile olanak 
sağlayan Genel Kurul’da ele alınmasının gerekliliğinin altını çizmiş olmalarıyla 
beraber diğer bazı ülkeler İngiltere’nin bu girişimini desteklemişler hatta “iklim 
değişikliği ve güvenlik konusunda” küresel bir zirve konferansının toplanmasının 
gerekliliğini vurgulamışlardır.  

Bu toplantıda birçok ülke iklim değişikliğini çeşitli boyutlarda tartışmışlardır. 
Toplantıya başkanlık eden İngiltere Dışişleri Bakanı iklim değişikliğinin özellikle 
güvenlik düşüncelerini dönüştürmeye başladığını vurgulamıştır. Özellikle son birkaç 
yıldır tehdidin boyutlarının ve niteliğinin ciddi biçimde büyüdüğüne dikkat çekmiştir. 
Son bilimsel bulguların beklentilerin de ötesinde karamsar sonuçlar içerdiğini; iklim 
değişikliğinin çevresel ilişkilerin ötesinde güvenlik gündemi üzerinde de etkiler 
doğuracağının altını çizmiştir. Seller, hastalıklar ve açlığın daha önce yaşanmamış 
boyutlarda göçlere neden olacağını vurgulamıştır. Kuraklıkların ve tarımsal üretimin 
önemli ölçüde düşüşünün gıda, su ve enerji üzerindeki var olan rekabeti daha da 
şiddetlendireceği bir başka dikkat çekilen unsurdur. İklim değişikliği Stern Raporu’nda 
da açıklandığı üzere 2. Dünya Savaşı’ndan buyana yaşanan en büyük ekonomik 
çöküşe neden olabilecektir. İngiltere, güvenlik konusu olarak ele aldığı iklim 
değişikliğini dar bir güvenlik anlayışı ile değil karşılıklı bağımlılığın olduğu ve giderek 
kırılganlaşan dünyada kolektif bir güvenlik anlayışı içinde değerlendirmektedir. Öte 
yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı son dönemlerde kalkınmakta olan ülkelerden 
(Güney) gelen tepkilere de dikkat çekmiştir. Örneğin: Uganda Başkanı, ülkesinin 
ekonomik olarak yaşamsal olarak bağlı olduğu hidroelektrik gücü üreten rezervuarda 
şiddetli kuraklıktan dolayı su tükenmesinin sorumluluğunu zengin ülkelerin yol açtığı 
ve “saldırı” olarak nitelediği iklim değişikliğine bağlamıştır. 
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Toplantıya BM Genel Sekteri Ban Ki-Moon da katılmış; iklim değişikliğinin çevresel, 
ekonomik ve sosyal etkileri yanında barış ve güvenlik üzerinde de ciddi etkileri 
olduğunu vurgulamıştır. Bu durum özellikle birçok sorunu üst üste yaşayan dünyanın 
hassas bölgeleri için geçerli olduğunun altını çizmiştir. Nitekim, bu bölgelerde devam 
eden çatışmaların varlığı, yoksulluk, kaynaklara erişimde eşitsizlikler, zayıf kurumlar, 
gıda güvensizliği, HIV/AIDS gibi hastalıkların varlığı, çatışma riskini, kıtlığı, su 
kaynakları üzerindeki rekabetin sıcak çatışmaya dönüşmesini; seller ve kuraklıkların 
kitle göçlerine neden olmasına; kutuplaşmış toplumların oluşmasına ve ülkelerin 
çatışmaları barış yoluyla çözüm kabiliyetlerini zayıflatabileceğini vurgulamıştır. 

Çin, iklim değişikliği konusunun güvenlik boyutları olabileceğini ancak esas olarak 
konunun sürdürülebilir kalkınma konusu olduğunu vurgulamıştır: “BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi uluslararası toplumun iklim değişikliğine cevap vermek için 
geliştirdiği temel ilkeleri ortaya koymuş; Kyoto Protokolü de kalkınmış ülkeler için sera 
gazı salımlarını azaltma yolunda sınırlı fakat ölçülebilir somut hedefler belirlemiştir. 
İklim değişimine etkili bir biçimde çare bulabilmek için Sözleşmede vurgulanan “ortak 
fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesini takip etmeliyiz; var olan düzenlemeler 
uymalıyız, işbirliğini sağlayarak daha fazla uygulama yapılmasını teşvik etmeliyiz.”   

Avrupa Birliği (AB) adına konuşma yapan Almanya temsilcisi ise Güvenlik 
Konseyi’nin çoğunlukla uluslararası barış ve güvenliğe yakın tehditlerle ilgilendiğini 
ama bu yaklaşımın daha muğlak ve uzak görünen çatışma nedenlerinin ihmal 
edilmesine neden olmaması gerektiğini vurgulamışlardır. Güvenlik Konseyi’nin 
“önalma kültürüne” (1625 sayılı karar) bağlı olduğunu ve iklim değişikliği ve 
çatışmaların önlenmesi arasında açık bir bağlantı olduğunu belirtmiştir. AB temsilcisi, 
önleyici diplomasinin önemini vurgulamış; iklim değişikliğinin açlık, hastalıklar, 
yoksulluk, su kıtlığı ve göçler gibi bütüncül ve önleyici bir anlayışla ele alınmasının 
gerekliliğinin altını çizmiştir. İklim değişikliği ile savaşım ve bu değişikliklere uyumu 
sağlayacak küresel risk yönetimine ihtiyaç olduğunu vurgulayan temsilci; dünya 
halklarının hükümetlerden ve BM’den geleceklerini şekillendirecek yeni ve kararlı 
önlemler beklediğini belirtmiştir. Birliğin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ve 
diğer aktörlerden de aynı davranışı beklediğini vurgulamıştır. Birlik Mart 2007’de 
aldığı kararla düşük-karbonlu ekonomi yolunda eylemlerini hızlandırarak, uluslararası 
müzakerelerde 2012 sonrası için varılacak anlaşma konusundaki ilerlemeden 
bağımsız olarak, tek taraflı biçimde sera gazları salımlarını 2020’ye kadar %20 
oranında (1990’lardaki seviyesinden) azaltma kararı almıştır. Ancak Birlik dünya 
çapındaki salımların sadece %15’den sorumlu olduğu için bu azaltmaların etkisi de 
sınırlı olacaktır. İklim değişikliği ile mücadelede 2012 sonrası nasıl mücadele 
edileceği konusunda küresel ve kapsamlı bir anlaşmaya varmak gerekmektedir. 
Özellikle kalkınmış ülkelerin aynı doğrultuda adım atmaları ve ileri seviyedeki 
kalkınmakta olan ülkelerin sorumluluk ve kapasiteleri doğrultusunda yeterince 
katılmaları halinde, AB temsilcisi, 1990 seviyelerine kıyasla, bağlayıcı %30’luk bir 
azaltma hedefi teklif etmiştir. Birlik, ayrıca yenilenebilir enerjiler kullanımını artırmak 
yolunda bağlayıcı bir hedef belirlemiştir. 
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İklim Değişikliği ve Sınıraşan Su Kaynakları 

Yeryüzünde su kaynaklarının sadece %2.5’i tatlı su kaynaklarıdır. Kutuplardaki ve 
yükseltilerdeki buzulları, çıkarılması ekonomik olarak gerçekçi gözükmeyen derin 
yeraltı su kaynakları ve eko-sistemin devamlılığı için doğal yatağında bırakılması 
gereken tatlı su miktarı düşüldüğünde; dünyada kullanılabilecek tatlı su kaynaklarının 
oranı %1’in altına inmektedir.45 Kimi uzmanların öne sürdüğü üzere dünyada 
kullanılabilir tatlı su miktarı yılda 9,000 ile 14,000 km3 arasında değişmektedir.46 Bu 
suyun önemli bir bölümü ekosistemlerin (nehirler, sulak alanlar, kıyı-delta suları) 
devamlılığı için gereklidir. Geçen yüzyılda, dünya nüfusu üç kat artarken su 
kullanımları yedi kat artmıştır. Su kaynakları yönetimi her yönüyle çok amaçlıdır. Su 
kaynakları yönetiminde sosyo-ekonomik yaşamın başlıca sektörlerinde (tarım, 
sanayi, içme suyu) kullanıcılar arasında çatışan çıkarlar söz konusudur.  

Su kaynakları üzerindeki rekabet çeşitli düzeylerde (yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası) ve çeşitli kullanıcı ve paydaşlar (evsel kullanıcılardan, sanayi ve tarımsal 
kullanım; öte yandan sınıraşan su kaynaklarının kıyısında yer alan uluslar) arasında 
gerçekleşir. Sınıraşan sularla ilgili anlaşmazlıklar suya olan talebin çeşitli çıkarlar -
siyasi, ekonomik, çevresel, ya da hukuki olabilir- doğrultusunda çatıştığı durumlarda 
ortaya çıkar. Sınıraşan sular, yönetilmelerini karmaşıklaştıran belirli bazı özellikler 
taşırlar. Sınıraşan suların eşgüdüm içinde yönetilmesi, bu havzalarda suyun siyasi, 
kültürel ve sosyal yönlerinin birlikte ele alınmasını gerektirir.  

Yeryüzünde iki ya da daha çok ülkenin siyasi sınırlarını aşan 263 sınıraşan nehir 
havzası bulunur. 1990’larda Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte sınıraşan 
nehirlerin sayısında önemli bir artış oldu. Bu sınıraşan havzalar dünyanın karasal 
yüzeyinin %45,3’ünü kaplar, dünya nüfusunun %40’ını barındırır ve küresel su 
akışının yaklaşık %60’ını oluştururlar. Toplam olarak 145 ülkenin toprağı sınıraşan 
havzalarda yer almaktadır.47 

Bölgesel ve yerel düzeyde en belirgin biçimde gözlemlenen, giderek küresel nitelik 
kazanan su kaynakları kıtlığı ve krizini doğuran nedenler arasında: yeryüzüne 
dağılan tatlı su kaynaklarının düzensizliği, nehirlerin akış rejimindeki değişkenlik 
(mevsimsel ve yıllık); 20. yüzyıldaki hızlı nüfus artışı, ekonomik büyüme hedefleri 
gösterilmektedir. Öte yandan, bu arz ve talebe dayalı kıtlık ve krizin bir başka önemli 
nedeni de “yapısal kıtlık” olarak sunulmaktadır. Eleştirel bakış açısının ön plana 
çıkardığı bir tanımlama olan yapısal su kıtlığı ile; var olan kısıtlı su kaynaklarının 
toplumun ya da toplumlar arasında eşit dağılmadığı aksine ayrımcı ve adaletsiz 
tahsis politikaları nedeniyle yoksul kitlelerin su kaynaklarına erişemedikleri vurgulanır. 
Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’nın kurak ve yarı-kurak iklim kuşaklarında, 
gelişmekte olan ülkeler içinde yaşayan ve nüfus artış oranları yüksek, kalabalık ve 

                                                 
45    Bu konuda değerlendirmeler için, bkz. UNESCO, World Water Assessment Programme, World Water 

Development Report 2006,  <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001454/145405E.pdf>   (17 Ocak 
2007). Ayrıca bakınız UNESCO, World Water Assessment Programme, World Water Development Report 

2003 (The 1st UN World Water Development Report: Water for People, Water for Life), 
<http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr1/table_contents/index.shtml> (17 Ocak 2007). 

46   Igor A. Shiklomanov, "World Fresh Water Resources", Peter H. Gleick (der.), Water in Crisis: A Guide to 

the World's Fresh Water Resources, New York, Oxford University Press, 1993, s. 13-24. 
47  Aaron T.  Wolf, Atlas of International Freshwater Agreements, UNEP, FAO, 2002. 
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yoksul halk kitlelerinin yaşadığı ve çoğunlukla politik sınırları aşan su kaynaklarının 
yer aldığı coğrafyalarda iklim değişikliğinin yol açtığı afetler (seller ve kuraklık) sosyo-
ekonomik yapıda çöküşe ve siyasal istikrarsızlıklara yol açabilecektir. Bu 
coğrafyalarda yaşanan arz, talep ve yapısal nedenlere bağlı su krizi, 1980’li yıllardan 
buyana iklim değişikliğinin yol açtığı taşkın, kuraklık ve fırtına, sıcak hava dalgalarının 
şiddetli nitelik kazanması ve sıklıklarının artmasıyla başka bir boyut kazanmıştır.  

Öte yandan iklim değişikliği yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde su kaynakları planlama 
ve yönetimini birçok risk ve belirsizlik faktörü ile karşı karşıya bırakmaktadır. Ulusal 
düzeyde, özellikle dünyanın kurak ve yarı-kurak kuşaklarında, mevcut sınırlı ya da kıt 
kaynaklarının artan ihtiyaçlara cevap verebilmesi için etkin ve adil kurumsal ve yasal 
çerçevede düzenlenmiş su politikası çerçevesinde tahsisi giderek önem 
kazanmaktadır. Bu kaynakların sınıraşan nitelik taşıması durumunda, devletler 
arasında su kaynaklarının kullanımı ve tahsisine ilişkin su müzakerelerinde iklim 
değişikliğinin yarattığı belirsizlik ve risklerin gözönünde bulundurulması 
gerekmektedir. Oysa, sınıraşan su kaynakları tahsisi ve paylaşımı konulu birçok ikili 
veya çok taraflı antlaşmanın mevsimsel/yıllık yağış ve akış farklılıkları; olası kuraklık 
ve taşkın koşulları gibi sınıraşan su havzalarında ortaya çıkabilecek doğal ve insan 
kaynaklı önemli değişimleri içermediği gözlenmektedir. Örneğin 1987’de Türkiye ve 
Suriye arasında imzalanan Fırat’ın sularının normal yıllarda akışının yaklaşık 
yarısının (500 m3/saniye) Türkiye tarafından Suriye’ye bırakılmasını içeren geçici 
Protokol nehir akışında iklim değişimine bağlı değişkenliği dikkate almamıştır.48 
Ürdün-İsrail Barış Antlaşması (1994) çerçevesinde imzalanan su paylaşım ilke ve 
kuralları bu bölgede sıklıkla yaşanan kuraklık şartlarını göz önünde bulundurmadığı 
için  2001’de yaşanan kuraklık sonucunda iki ülke arasında diplomatik krizin 
yaşanmasına neden olmuştur. Sınıraşan su müzakerelerinde taraflar iklim 
değişikliğinin yarattığı fiziksel şartları ve bunların sosyo-ekonomik etkilerini su 
tahsisini belirleyecek diğer faktörler yanında kritik önemde bir unsur olarak dikkate 
almalıdırlar.49  

 

 

 

 

 

                                                 
48 17 Temmuz 1987 tarihli Türkiye-Suriye Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı, su sorunu üzerindeki 
müzakereler açısından önemli bir sonuç doğurmuştur. Protokolün geçici bir anlaşma olarak düşünüldüğü 
belirtilmelidir. Su sorunuyla ilgili pek çok madde içermektedir. Protokolün metninin 6. Maddesi şu şekildedir: 
‘Atatürk Baraj Gölü’nün doldurulması esnasında ve üç ülke arasında nihai paylaşım anlaşması gerçekleşene dek 
Türk tarafı yıllık ortalama 500 m³/saniye suyun Türkiye-Suriye sınırından geçmesini ve bir aylık akışın 500 
m³/saniye’nin altında kalması halinde ise Türk tarafı farkı bir sonraki ay telafi etmeyi kabul eder’. 
 
49 Ayşegül Kibaroğlu, Building a Regime for the Waters of the Euphrates-Tigris River Basin, Kluwer Law 
International, London, The Hague, New York, 2002. 
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Türkiye’de Siyasal İktisadi Yaşamda Su Kaynaklarının Stratejik Rolü50     

 

Ülkemizde 1950’lerden itibaren hızla artan nüfusun enerji ve gıda ihtiyacını 
karşılamak ve kitleleri gönence ulaştıracak sosyoekonomik kalkınma hedeflerini 
gerçekleştirmek üzere, su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili kapsamlı planlama 
faaliyetleri ve bunlarla koşut fiziksel yapılar gerçekleştirilmiştir. Türkiye, o günlerden 
bu yana, su kaynakları arzının artırılması yolunda mesafeler kaydetmiştir. Ancak art 
arda gelen politik ve ekonomik krizler nedeniyle kalkınma ile ilgili girişimlerin 
sistematik olarak tamamlanamadığı ülkemizde, 20. yüzyılın ikinci yarısında içme, 
tarım, endüstri ve enerji için su ihtiyaçları katlanarak artmış, öte yandan su arzının 
arttırılması için gerçekleştirilen fiziksel yapılar sonucunda su ve toprak kaynakları 
başta olmak üzere doğal kaynaklar ve ekolojik dengede bozulmalar başlamıştır.  

Türkiye’nin su politikası, ithal enerji kaynaklarına bağımlılıktan kurtulma; tarımsal 
üretimi artırma ve gıda güvenliğini sağlama; kentsel, sanayi ve kırsal alanlardaki 
artan su ihtiyacını karşılama; ülke içindeki bölgesel, ekonomik ve sosyal 
dengesizlikleri giderme; halkın hayat standardını yükseltme hedefleriyle karakterize 
edilebilir. Türkiye’deki sistematik su kaynakları yönetimi 1954’te Devlet Su İşleri’nin 
(DSİ) kurulmasıyla başlamıştır. 1960’ların başlarında, 8.5 milyon hektar sulanabilir 
arazinin sadece 1.2 milyon hektarlık kısmı sulanabiliyordu. Nitekim, Türkiye’nin 
sulanabilir alanlarının beşte birine sahip olan güney doğu Anadolu bölgesini Fırat ve 
Dicle nehirlerinin büyük su potansiyellerini kullanarak sulama fikri 1960’larda ortaya 
çıkmıştır. 1970’lerdeki petrol krizleri, Türkiye’de hidroelektrik potansiyelin 
geliştirilmesine hız vermiştir. Ülke ekonomisinin ithal petrole olan bağımlılığını 
azaltmak için hidroelektrik ve linyitle çalışan santral projelerine hız verilmiştir. Tüm bu 
çabalara rağmen nüfus artışı, hızlı kentleşme ve sanayileşme arz-talep açığının 
artmasının önüne geçememiştir.  

Günümüz itibariyle Türkiye’de 135 adet hidroelektrik santral işletmede bulunmaktadır. 
Bu santraller 12,631 MW’lık bir kurulu güce ve toplam potansiyelin % 36’sına karşılık 
gelen 45,325 GWh’lık yıllık ortalama üretim kapasitesine sahiptir. Gelişmiş ülkelerde 
kurulu gücün teknik kapasiteye oranı çok daha yüksek düzeylerdedir. Planlı 
dönemdeki bütün 5 yıllık planlarda, “Hidroelektrik kaynakların değerlendirilmesine 
önem verileceği” belirtilmesine rağmen, hidroelektrik üretimin toplam elektrik enerjisi 
üretimindeki payı istenen oranda artırılamamış, 1996 yılında %47 düzeyinde iken 
günümüzde %26'ya gerilemiştir. AB üye ülkelerin elektrik üretimi içindeki yeşil 
enerjinin payını artırmayı taahhüt ederken, Türkiye’nin yeşil enerji olan hidroelektrik 
üretimini azaltması ciddi bir sorun alanıdır. Oysa ülkemizin enerjiye duyduğu 
gereksinim her geçen gün artmaktadır.  

1961 Anayasası ile, güneydoğu ve kuzey doğu illerinin, batı illerine göre görece 
geri kalmışlığını ve bu bölgeler arasında  dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik 
sosyo-ekonomik kalkınma girişimleri kamu önderliğinde hız kazanmıştır. Bu stratejik 

                                                 
50 A. Kibaroğlu, V. Sümer, İ. Sağsen ve Ö. Kaplan, “Türkiye’nin Su Kaynakları Politikasına Kapsamlı Bir Bakış: 
Avrupa Birliği Su Çerçeve  Direktifi ve İspanya Örneği”, TMMOB Su Politikaları Kongresi, Bildiriler Kitabı, 1. 
Cilt, ss. 184-194, 2006. 
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yöneliş, su kaynaklarının kamu yatırımlarıyla geliştirilmesini de içermiştir. Bu 
bağlamda, ülke çapında kalkınma hedefli su kaynaklarının geliştirilmesi çabalarının 
en önemli uygulaması hidroelektrik ve tarımsal üretimi arttırmayı amaçlayan Güney 
Doğu Anadolu Projesi’dir (GAP). Çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir kalkınma 
yaklaşımıyla ele alınan bu Proje ile ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda geri kalmış 
bölge halkının hayat standardını yükseltmek ve dolayısıyla bölgelerarası farklılıkların 
azaltılması amaçlanmıştır.    

Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinden olan güneydoğu Anadolu bölgesinde 
uygulanmakta olan GAP, bölgedeki su ve toprak kaynaklarını geliştirerek bölge 
insanının gelişimini hedeflemektedir. GAP’ın nihai hedefi su kaynaklarını geliştirmekle 
sınırlı kalmamaktadır. Su kaynaklarını geliştirmek nihai hedef için bir araçtır. GAP’ın 
hedefi, ekosistem dengelerinin de dikkate alındığı bir anlayışla bölgedeki yoksulluğu 
gidererek yaşam kalitesini yükseltmektedir. GAP, uygulanmaya başladığı yıllar 
boyunca bölgenin altyapısını geliştirmeyi amaçlayan bir proje anlayışının ötesinde, 
dünyadaki değişimlere de paralel olarak sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel 
varlıkların değerlendirilmesini ve  geliştirilmesini amaçlayan bir proje anlayışıyla ele 
alınmıştır. GAP’la sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına büyük önem verilmiş, 
bölgedeki kalkınma amaçlı proje uygulamaları bir çok sektöre entegre bir anlayışla 
yayılmıştır. Bugün bölgede uygulanan projeler, yeni tarımsal ürünlerin pazarlanması 
çalışmalarından, gelir düzeyi oldukça düşük bölgelerdeki kadınlar için açılan toplum 
merkezlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yürütülmektedirler. 

21. yüzyılın içinde bulunduğumuz ilk yıllarında, tüm su kullanım ve enerji 
ihtiyaçlarımız göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’yi su zengini bir ülke olarak 
değerlendirmek mümkün değildir. 2006 yılı itibariyle yıllık kişi başına düşen su 
miktarının 1,430 m3 ortalamasından, 2030 yılında 1,000 m3 miktarına düşeceği 
öngörüsüyle, Türkiye giderek su kaynakları açısından kendi kendine yeterli ülkeler 
grubundan su kaynakları yetersiz ülkeler dizinine girecektir. Bu nedenledir ki 
Türkiye’nin başlıca su kaynakları geliştirme kuruluşu Devlet Su İşleri, Dünya Barajlar 
Komisyonu Final Raporu’na karşı geliştirildiği karşıt görüşünde şu hususları 
vurgulamaktadır: “Ülkemiz için baraj yapımı yaşamsal ve kaçınılmaz bir programdır. 
(...) Dünya Barajlar Komisyonu’na öncülük eden ülkeler su kaynaklarını %100 
düzeyinde geliştirmişlerdir; bu Raporun önyargılı bulguları Çin, ve Hindistan gibi 
kalkınmakta olan ülkelerin ve özellikle su kaynaklarının ancak %30’nu geliştirebilmiş 
Türkiye’nin yurttaşlarına ucuz ve yeterli enerji sağlayacak ve yaşam düzeylerini 
yükseltici yeterli su miktarını sağlamasını engelleyecektir”. Türkiye’de ekonomik ve 
sosyal gereksinimler çerçevesinde su kaynaklarını geliştirmeye verilen öncelik 
sürmektedir. Bununla birlikte, su kaynaklarının beslediği ekosistemlerin (nehirler, 
göller, sulak alanlar) korunması ve su kalite kontrolü de, su kaynakları yönetiminde 
giderek önem kazanmakta ancak henüz yeterli seviyede uygulamalara 
dönüşememektedir. 

Türkiye su kaynaklarının yaklaşık %35’i sınıraşan su kaynağı niteliği taşımaktadır. 
Fırat-Dicle, Meriç, Çoruh, Aras-Kura ve Çoruh nehirleri başlıca sınıraşan havza 
sistemlerini oluşturur. Türkiye, Asi ve Meriç’te aşağı-kıyı (mansap), Fırat-Dicle, Çoruh 
ve Aras-Kura’da yukarı-kıyı (memba) ülkesi olduğu bu havzaların su ve toprak 
kaynaklarının geliştirilmesiyle artan gıda, enerji ve içme suyu ihtiyacını karşılamak 
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durumundadır. Bu havzalarda komşu ülkelerle olan su ilişkilerimiz gerek tarihi ikili ve 
çok taraflı antlaşmalar gerek iyi komşuluk ilişkileri kapsamında, teknik heyetlerin de 
desteğiyle süren diplomatik temaslar ve müzakereler çerçevesinde yürütülmektedir.51 

Meriç sınıraşan nehir havzasında son yıllarda artan oranlarda ve sıklıkta meydana 
gelen taşkınlar/seller nedeniyle ciddi sosyal ve ekonomik sorunlar yaşanmaktadır. 
Türkiye mansap ülkesi konumunda olduğu bu havzada tarımsal ve yerleşim alanları 
sellerden en büyük zararı gören kıyıdaş durumundadır. Havzada memba ülkesi 
konumunda olan Bulgaristan’la yapılan müzakerelerde, iklim değişikliğinin etkileri 
sonucu sıklığı ve şiddeti artan sellere karşı önlem almak amacıyla ortak bir baraj 
yapılması konusunda Türkiye’nin girişimleri sonuç alma aşamasına gelmiştir. Meriç 
havza sistemi içinde yer alan Tunca nehir kolu üzerinde inşa edilecek Suakacağı 
barajının gövdesi Türkiye'de yapılacak, havzası Bulgaristan'da kalacaktır. Çok amaçlı 
baraj niteliğinde olan Suakacağı ile enerji üretilebilecek, taşkınlardan koruma 
sağlanacak52 ve sulama yapılacaktır. Ayrıca, iklim değişikliği etkisiyle havzada sıklığı 
ve şiddeti artan taşkın etkilerinin azaltılması için bilgi paylaşımını içeren bir işbirliği 
projesi de Bulgaristan-Türkiye arasında imzalanmıştır.53  

Meriç’te yaşanan taşkınlar Orta ve Doğu Avrupa’da ard arda meydana gelen şiddetli 
sellerin bir uzantısı niteliğindedir. 1998-2004 yılları arasında Avrupa’da 100’den fazla 
şiddetli sel büyük maddi ve manevi zararlar yaratmıştır. Avrupa Birliği iklim 
değişikliğinin etkilerini önleme politikası genel çerçevesinde ve Birlik su politikaları 
kapsamında taşkınlarla ilgili yeni bir yasayı yürürlüğe sokma hazırlığındadır. Meriç 
kıyıdaşları Bulgaristan ve Yunanistan’ın Avrupa Birliği üyesi olmaları keyfiyetiyle bu 
yasa çerçevesinde gelişecek ülkelerarası veri değişimi, önlemler ve ortak finansal 
imkanlar gibi uygulamalardan yararlanabileceklerdir. Avrupa Birliği taşkın direktifi 
sınıraşan su havzalarında üye ülkeler ve üye olmayan ülkeler arasında danışma ve 
eşgüdüm mekanizmalarını önermekle beraber, üye olmayan ülkenin doğrudan 
yasanın getireceği uygulamalardan faydalanabilmesi olanağını tanımayacaktır. 
Türkiye AB müzakereler süreci kapsamında, Meriç havzasındaki mağdur durumunu 
dikkate getirerek aday ülke olarak Avrupa Birliği’nin taşkın direktifi uygulamalarına 
dahil olma gerekliliğini vurgulamalıdır. 

Türkiye’nin sınıraşan su havzaları içinde su ve toprak kaynakları bakımından öncelikli 
stratejik nitelikteki havzası Fırat-Dicle nehir havzasıdır. Ekilebilir topraklarımızın beşte 
birinin, tatlı su kaynaklarımızın yaklaşık üçte birinin bulunduğu havza sosyo-
ekonomik kalkınma ihtiyaçları itibariyle öncelik taşımaktadır. Türkiye nüfusunun 

                                                 
51 Ayşegül Kibaroğlu ve Olcay Ünver, "An Institutional Framework for Facilitating Cooperation in the 
Euphrates-Tigris River Basin,",  International Negotiation: A Journal of Theory and Practice, Dordrecht, The 
Netherlands, Cilt. 5, Sayı. 2, 2000, ss. 311 – 330. 
52 Barajın yapılması sonucu düzenleyeceği akım miktarı toplam akımın yüzde 12'sidir. (Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Faruk Nafiz Özak Edirne’de Meydana Gelen Sel Felaketi ile İlgili Olarak TBMM’de Gündem Dışı 
Açıklama Yaptı, 21/3/2006. 
 http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/bakanlikbasin.php?ID=17 
53 Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği programı kapsamında, "Meriç nehri havzasındaki taşkınlar-taşkın 
etkilerinin azaltılması için risk analizi ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerin paylaşımı" başlıklı proje, DSİ ile 
Bulgaristan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (NIMH) tarafından imzalanmıştır. İmzalanan ortak 
projenin, Avrupa Birliği küçük projeler fonundan hibe hakkı alması için başvuru da yapıldı. Türkiye Bulgaristan 
Sınır Ötesi İş Birliği kapsamında Bulgaristan'ın partner olarak katılacağı Taşkın Uyarı Sistemiyle Kapasite 
Artırımı Projesi'nin çalışmaları da devam etmektedir. 
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yaklaşık yüzde onunu barındıran bölgede nüfusun niteliği genç ve dinamiktir. 
Öncelikle eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetleriyle ve diğer sosyal projelerle 
insan kaynaklarının geliştirilmesi başlıca ihtiyaçlar arasındadır. Güneydoğu Anadolu 
Projesi’nin (GAP) sürdürülebilir insani kalkınma projesine dönüşmesi bu ihtiyaca 
cevap vermek için gerçekleştirilen stratejik bir dönüşümdür. Öte yandan, GAP 
kapsamında Fırat-Dicle havzasında 1.82 milyon hektar alanın sulamaya açılmasıyla 
beraber Türkiye’de tarımsal üretimde önemli bir artış meydana gelecektir. GAP 
kapsamındaki hidroelektrik enerji projeleriyle toplam potansiyele yüzde 45’lik bir 
katkıda bulunulması öngörülmüştür. Bu potansiyel Fırat üzerindeki barajların 
tamamlanmasıyla büyük oranda gerçekleştirilmiştir. Ancak Dicle üzerindeki barajların 
(Ilısu) önemli bir bölümü tamamlanamamıştır.  

Türkiye’nin ulusal politikaları doğrultusunda Fırat-Dicle havzasında GAP’ın 
hedefleriyle de somutlaşan sosyo-ekonomik kalkınma ihtiyaçları belirlidir. Bu 
hedeflere ulaşılmasında bölgenin başlıca kaynakları olan su, toprak ve insan 
kaynaklarının geliştirilmesi zorunludur. Fırat-Dicle sularının sınıraşan nitelik taşıması 
ulusal politikalarımızın kıyıdaş komşularımızla eşgüdümlü hale getirilmesini 
gerektirmektedir. Fırat-Dicle sisteminden gerek Türkiye gerek Suriye ve Irak’ın 
kalkınma hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları artmaktadır. Öte yandan sistemin kısıtlı 
su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde sürdürülebilirlik ilkesi bağlamında doğal 
kaynakların korunmasına öncelik verilmesi gerekmektedir. Kalkınma projeleri 
çevresel ve doğal koruma ilkeleri ve uygulamalarıyla beraber ele alınmalı; bu kısıt 
içinde uygulanmalıdır. Kalkınma projelerini etkileyecek, sınırlamaya tabi tutacak bir 
başka etken iklim değişikliği olabilecektir. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri 
doğrudan su kaynakları, sağlık, enerji ve tarım üzerinde hissedilecektir. İklim 
değişikliğinin yaratacağı yağışlardaki azalma, düzensizlikler  sonucu su arzında 
oluşacak azalmalar ve belirsizlikler Fırat-Dicle havzası boyunca Türkiye, Irak ve 
Suriye (kısmen de İran) için su, gıda ve enerji güvenliğini öncelikli politika alanları 
biçimine dönüştürecektir. Bu durumda nihai bir su anlaşması çerçevesinde üç ülkenin 
de artan bu ihtiyaçları göz önüne alınmalı; iklim değişikliğinin yarattığı belirsizlik ve 
riskler çerçevesinde kıyıdaşların hakları ve yükümlülükleri açıklıkla tanımlanmalıdır. 

 

Sonuç 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin Şubat 2007’de sunduğu son raporundaki 
bilimsel bulgularla ortaya konulduğu üzere, 21. yüzyılın ilk yıllarından itibaren 
dünyanın çeşitli coğrafyalarında sıklıkla yaşanan kuraklıklar, sıcak dalgalar, seller ve 
yangınlarla kendisini gösteren küresel ısınma, uluslararası güvenlik değerlendirme ve 
uygulamalarının yeni bir unsuru halini almaktadır. Gerek sanayileşmiş (Kuzey) gerek 
kalkınmakta olan ülkeler (Güney) artık 1990’lı yılların başında olduğu gibi küresel 
iklim değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulamaktan çok, iklim 
değişikliğinin sosyo-ekonomik yaşam üzerindeki olumsuz etkileriyle nasıl 
başedebileceklerini değerlendirmektedirler. Ancak, gerek iklim değişikliğine yolaçan 
nedenler ve sorumluluklar gerek iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalma 
boyutları ve  başedebilme araçları açısından Kuzey ve Güney ülkeleri arasında 
kapasite farklılıkları vardır. Güney ülkeleri iklim değişikliğinden en olumsuz biçimde 
etkileneceklerdir ve sosyo-ekonomik geri kalmışlıkları itibariyle uyum kapasiteleri çok 
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sınırlıdır. Öte yandan Kuzey ülkeleri iklim değişikliğine yolaçan fosil yakıtların çok 
büyük oranlarda salımından sorumludurlar ve coğrafi konumları itibariyle (Avustralya 
ve Yeni Zelanda hariç) küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden göreceli olarak daha 
az zarar göreceklerdir. Küresel siyasi ekonomik sistemin bir ürünü olan çevre 
değişimleri ve bu değişimlerin Kuzey-Güney ilişkilerine güvenlik dahil her boyutta 
etkisi uluslararası politikanın en canlı tartışmalarından biri halini almıştır. Kuzey 
ülkeleri bir yandan mevcut ön alıcı politikalar kapsamında, yaşam standartlarının 
düzeyini indirmeden enerji politikaları geliştirmeye çalışmakta öte yandan, iklim 
değişikliğinden dolayı dünyanın az gelişmiş veya gelişmekte olan bölgelerinde ortaya 
çıkabilecek istikrarsızlık ve çatışmalara karşı önlem almak ve sınırlarının ötesinde 
tutmak için stratejik hazırlıklar yapmaktadırlar. 17 Nisan 2007’de BM Güvenlik 
Konseyi’nde yapılan toplantı bu yaklaşımın bir göstergesidir. Küresel siyasi ekonomik 
dönüşümler gerektirebilecek, iklim değişikliğinin uluslararası politikadaki yankıları 
gözönünde bulundurulmakla beraber; birçok ülke bölgesel coğrafyalarında, 
komşularıyla olan siyasi, tarihi, ekonomik ve sosyal ilişkileri çerçevesinde, küresel 
iklim değişikliğinin etkileriyle başedebilme yolunda uygulamaya yönelik politikalar 
geliştirmek durumundadırlar. İklim değişikliği uluslararası ilişkilere ve uluslararası 
güvenlik politikalarına yeni bir unsur olarak katılmış olsa da, çözüm yolları ancak 
bölgesel tarihi ve coğrafi şartlar içinde gelişebilecektir. Bu çerçevede, iklim 
değişikliğinin ulusal ve bölgesel boyutta gıda, enerji, çevre ve su güvenliği üzerinde 
yaratacağı etkiler, Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınma politikalarını yeniden ele 
almayı gerektirebilecektir. Türkiye uzun erimli politikalar çerçevesinde, gelecek 
kuşakların yaşamsal ihtiyaçlarını gözönünde bulunduracak biçimde, başta su 
kaynakları olmak üzere tüm doğal kaynaklarını ihtiyaçlar doğrultusunda etkin 
kullanım ve koruma politikaları geliştirmelidir. Gıda, enerji güvenliği ve ekosistemlerin 
devamlılığı açısından yaşamsal olan su kaynaklarımızın sınıraşan niteliği de 
gözönünde bulundurularak komşularımızla işbirliği içerikli eşgüdümlü politikalar 
geliştirilmelidir. 
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YER YUVARININ GEÇMİŞİNDE İKLİM DEĞİŞİMİ 

VE BU GÜNÜ ANLAMADA MÜHENDİSLİK ETİĞİ 

 

                          Tahir ÖNGÜR, Jeoloji Yüksek Mühendisi 

 

 

İklim Değişikliği Paradigmaları, Kapitalizm ve Etik 

 

İklim atmosferde, gazkürede süregiden bir süreç. Başta güneş ışınları olmak üzere 
uzaydan atmosfere ulaşan ışımalar, gazküre-yerküre-suküredeki yansıma ve 
soğurmalar ve yerkürenin saldığı ısının karmaşık dengesiyle oluşan bir sistem.  

İnsan yaşamı ve uygarlığın sürdürülebildiği sıcaklık ve öteki iklim parametreleri bu 
karmaşık dengeye göre gelişmiş ve sürdürülüyor. 

Kuşkusuz bu parametrelerden en önemlisi sıcaklık ve sıcaklığın nerelerde hangi 
aralıklarda değiştiği. Bu da dünyanın ısıl bütçesinin bir sonucu. 

Artık çok iyi biliyoruz ki, dünyanın ısıl bütçesi içinde asl belirleyici olan güneş 
ışınlarının süzülmesi ve geri yansıtılması süreçleri ve bu süreçler için gaz küresindeki 
sera gazları ısının gazküre dışına çıkışını düzenliyor ve denetliyor. Yine artık çok iyi 
biliyoruz ki, son 150 yıldır atmosferdeki sera gazları hızlı bir biçimde arttı ve bu artış 
dünyadaki sıcaklıkları yükseltmeye başladı. 

Sera gazlarındaki artışın nedeninin “insan etkisi ile”, “antropojenik”, “endüstri 
devriminden beri”, vb şekillerde adlandırılan; kapitalist üretim tarzının kaçınılmaz 
sonucu olarak fosil yakıtların denetimsiz biçimde kullanılması olduğu da açıklık 
kazandı. Şimdi, gazküreye salınan sera gazlarının, en çok ta CO2’in salımını azaltıcı 
yollar aranmaya başlandı. Ama yine kapitalist üretim tarzından vazgeçilemiyor; ve 
CO2’in salımını azaltıcı yollar da serbest pazar mekanizmalarıyla yaşama geçirilebilir 
ve Kyoto Protokolü herkesçe uygulanırsa durum düzeltilebilir var sayılıyor. Daha 
doğrusu, bunun da ticareti yapılmaya, pislik bile bir “mal”a, bir “emtia”ya 
dönüştürülmeye çalışılıyor. 

Oysa, küresel kapitalizmin hegemonyasına gönül vermiş olan bir çok ideolog, yazar, 
bu arada da çok sayıda bilimci küresel iklim değişikliği tespitlerini, kabullerini, 
modellerini, kavram ve sonuçlarını inkâr etmek, solcuları suçlamak ve savların 
gerçekle ilgisinin olmadığı görüşünü yaygınlaştırmak için yaygın bir kampanya 
yürütüyor. 

Konuyla ilgili bilim insanları arasından bir çoğu da, küresel iklim değişimi olgusunu 
yalnızca teknik terimler, modeller ve kestirimlerle sınırlamaya çabalıyor. Doğruyu 
söylemek yetmiyor; gerçeği bütün yönleriyle ortaya koymak; her bir süreci tekil olarak 
ele alırken, birbirini kışkırtan neden ve süreçleri de sergilemek; sorumluları teşhir 
etmek; bu durumun ve yarınki yıkımın suçlularını sevimlileştirme doğrultusunda bir dil 
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kullanmamak; çözümsüzlüğü kolayca çözülebilir gibi göstermemek; ve bu durumun 
sorumlularından çözüm beklememek te mühendislerin ve bilimcilerin etik 
sorumluluğu.   

Bu söylenenlerin tipik örneklerini, küresel iklim değişikliğini irdeleyen metinlerde sık 
sık görüyoruz. Doğa ne kadar karmaşık süreçler üzerinde yer alıyorsa, bu süreçler 
doğanın diyalektiğini ne kadar doğruluyorsa; kurulan modeller ve yapılan kestirimler 
hep doğrusal kalıyor, hep yalın neden-sonuç ilişkilerinden sonuçlar çıkarılıyor ve 
çözüm olarak hep yalnızca CO2’in salımını azaltıcı yollara sığınılıyor.  

Bunu aşmanın yolu, doğaya bütün karmaşıklığıyla bakmak ve iklim değişikliği 
süreçlerini kendi diyalektiği içinde incelemek. Sonra da, iklim değişikliğinin bu kez 
doğal değil, kapitalist üretim tarzının bir ürünü ve bu sorunu aşmanın ancak 
kapitalizmin aşılmasıyla olanaklı olabileceğini  ortaya koymak, herkes için en temel 
etik sorumluluk. 

Denenmesi gereken yaklaşımlardan biri, CO2 zenginleşmesini atmosferin yanında 
okyanuslarda da izlemek olabilir. Bunu hem yeryuvarının doğal geçmişinde ve hem 
de kapitalist çağ boyunca yapmak denenmeli. 

CO2 

CO2 doğada, gerek atmosferde ve gerekse yeraltında, yeryuvarının değişik 
katmanlarında doğrudan gaz olarak, çeşitli sıvı akışkanların içinde çözünmüş 
durumda ya da kaya yapıcı minerallere bağlanmış olarak bulunur. Ama, CO2 her 
şeyden önce soluduğumuz havada, yeryuvarının atmosferinde karşılaştığımız bir 
gaz. Ancak, atmosferin kabaca %78’i azot, %20,05’i oksijen, %0,93’ü argon ve %1 
kadarı da su buharından oluşurken, CO2 bunun yalnızca %0,04’ünü oluşturmaktadır. 
Güneşin yaydığı ultraviyole ışınları soğurarak sıcaklığı düzenleyen ve dünyadaki 
yaşamın sürmesini sağlayan atmosferin, gazkürenin belli bir kalınlığı yok, dış uzaya 
doğru seyreliyor. Atmosferin kütlesinin dörtte üçü, yeryüzünden 11 km yükseğe kadar 
olan tabakada yer alır. Genellikle 80,5 km’den ötesi uzay sayılmakta; ancak, 120 km 
uzaktan dünyaya yaklaşıldığında da atmosferik etkenlerle karşılaşılmaktadır. Bunlara 
bakılarak Karman Çizgisi de denilen 100 km uzaklık, atmosferle uzayın sınırı 
sayılmaktadır. Atmosferi oluşturan kütlenin %99’u 100 km’den aşağıda, %50’si ise 
5,6 km’den alçakta yer almaktadır. Atmosferin toplam kütlesi 500 trilyon metrik ton 
kadar öngörülüyor. Bunun içindeki CO2’in miktarı da, ağırlıkça olsa olsa 300 milyar 
ton kadardır. 

Atmosfer de Değişir 

Bu atmosfer, yeryuvarımızın üçüncü atmosferidir. İlk atmosfer, esas olarak helyum ve 
hidrojenden oluşmaktaydı. Henüz katılaşmamış olan yer kabuğunun ve güneşin 
saldığı ısıyla birlikte, çok güçlü güneş fırtınalarının bu atmosferin saçılmasına yol 
açtığı düşünülüyor. Yaklaşık 4,4 milyar yıl önce yerkabuğunun yeterince soğuyup 
buhar, CO2 ve amonyak salan volkanlarla donanarak katılaşışı ise ikinci atmosferin 
ilk aşamasını oluşturdu. Bu atmosfer oksijensiz, çok az azotlu ve esas olarak CO2 ve 
buhardan oluşmaktaydı. Bu ikinci atmosfer şimdikinden 100 kat kadar daha çok gaz 
içeriyordu. Bu atmosfer oğudukça CO2’in çoğu denizlerde çözünmüş ve karbonatları, 
kireçtaşlarını oluşturmuştur. Bu sürecin sonunda, ikinci atmosfer azot, CO2 ve %40 
kadar da hidrojenden oluşur duruma gelmiştir. Bu atmosferde CO2’in bolluğunun 
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neden olduğu sera etkisi nedeniyle dünyanın sıcaklık ortalaması 70°C’a ulaşmış ve 
bu durum 2,7 milyar yıl öncesine kadar sürmüştür. Yaklaşık 3,3 milyar yıl önce ortaya 
çıktığı belirlenen siyanobakteriler, ilk oksijen üretimini başlatıp, 2,7 milyar yıl 
öncesinden 2,2 milyar yıl öncesine kadar atmosferi oksijensiz durumdan oksijenli 
duruma dönüştürmüştür. Daha sonra fotosentez yapan bitkiler de ortaya çıktığında 
atmosferin CO2’inin daha çoğunun oksijene dönüşmesi süreci de ilerlemiştir.   

Oksijenin amonyakla etkileşmesi azotun oluşmasını hızlandırmıştır. Yeryüzünde 
bitkiler çoğaldıkça da atmosferdeki oksijen artmış ve CO2 azalmıştır. Ozon 
tabakasının oluşumu bu canlı yaşamının morötesi ışınlarına karşı korunmasını 
sağlamıştır. 200-250 milyon yıl önce bu atmosferin %35’i oksijenden oluşuyordu. Bu 
yolla oluşan oksijen-azot atmosferi “üçüncü atmosfer”dir. Burada, canlılar oksijeni 
tüketir CO2’i salarken, CO2 te kolayca suda çözünmüş ve kireçtaşlarında 
depolanmıştır. Bu karşıt süreçler, milyonlarca yıldır elele dünyanın atmosferini, 
yaşamın sürdürülebildiği bir dengede tutabilmiştir. 

Atmosferdeki CO2’in oranı 2007 Ocak ayında hacimsel olarak %0,0383; ağırlıkça da 
%0,0582’dir. Ancak, insanlığın tanık olabildiği geçmişte, insanlık uygarlığı boyunca 
değil, yalnızca son yüzelli yıllık dönemde bu oranda önemli ve olumsuz bir değişme 
eğiliminin olduğu biliniyor. 1850’den bu yana atmosfere karbon salımında çok büyük 
bir artış yaşanıyor. Bugün atmosferdeki CO2’in oranı milyonda 383 parça; ama, daha 
1960’ta bu oran milyonda 320 parça idi. İşte bu durumda, 1950’li yıllardan sonra hızla 
artan fosil yakıtların CO2 salımının kabul edilemez artışının sonucu olan dünyadaki 
yaşamın karşı karşıya kaldığı bu tehditin engellenmesi ve doğan sorunların 
giderilebilmesi için yollar aranmaya başlandı. Buralarda esas olarak atmosfere CO2’in 
salımını azaltmaya ağırlık verildi. 

 

İklim de Değişir 

 

İklim, yerkürenin değişik kara ve deniz parçaları üzerinde hava hareketleri, sıcaklık 
dağılım ve değişimi, yağışların tür yeğinlik ve zamanlaması, vb boyutlarıyla karmaşık 
bir sistem. Bu sistem duragan değil, değişim içinde. Bu sistem o kadar çok farklı 
etkenin denetimi altındaki bu değişim süreçleri de doğrusal, kolay kesitirilebilir, 
öngörülebilir de değil. Yerkürenin eksenindeki 100 bin yılda bir yinelenen salınımlar, 
güneş çevresindeki hareketleri sırasında 41 bin yılda bir yinelenen merkezdışılıklar, 
19 bin ve 23 bin yılda bir yinelenen ekinokslar güneşten alınan ışınımın yeğinliğini 
değiştiriyor. Atmosferdeki asılı maddelerin ileticilik ve yansıtıcılığı; sera gazlarının geri 
yansıtıcılığı; bulutlar, aerosoller ve gazların yansıtıcılığı; karaların, buzulların, deniz 
buzlarının, su kütlelerinin, okyanusların, bitki örtüsünün, vb albedosu ve yansıtıcılığı; 
buharlaşma-terleme akısı; ve son olarak fosil yakıtların kullanımı, çimento endüstrisi, 
ormansızlaştırma ve asit yağmurlarına neden olan endüstri etkinlikleri yine bu 
sistemin nasıl değişeceğini ortaya koyan karmaşık etkenler. 

Doğanın, yerkürenin, dünyanın tarihine bakıldığında bütün bunlar kadar önemli bir 
başka etkenin de, yerkürede okyanuslar ve kıtaların dağılımı, geometrisi olduğu 
ortaya çıkıyor. Çünkü, dünya yüzeyinin hep en büyük bölümünü kaplayan 
okyanuslar, iklim sisteminin biçimlenmesinde en önemli düzenleyicilerden biri olarak 
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ortaya çıkıyor. Okyanuslarda sıcak ve soğuk, tatlı ve tuzlu su akıntıları, bu akıntıların 
derinlere daldığı ya da yükseldiği yerler, bunların zaman ve uzamdaki değişimleri, 
hava hareketlerinin ve nemin ve sıcaklığın dağılımını doğrudan belirliyor. 

Bu karmaşık ilişkiler ağı içinde iklimler doğal olarak ta değişir ve hep değişmiştir. 

Yerbilimleri Bu Değişikliklerin Kanıtlarıyla Dolu 

Yerkürenin geçmişinde bilinebilen en büyük ve tipik iklim değişikliği, hemen bütün 
yeryüzünün ve özellikle de denizlerin buzullarla kaplandığı, “kartopu dünya” (snowball 
earth) olarak anılan ve 750-570 milyon yıl önce yaşanmış bir dönemdir. Bu dönemin 
oluşmasının en büyük nedeninin, o zaman bütün kıtaların ekvator çevresinde bir 
arada kümelenmesi ve okyanus akıntılarının iklimi küresel ölçekte düzenleme 
olanağının kalmaması olduğu düşünülüyor. Kalın bantlı demir formasyonlar, buzul 
taşları, gelgit ritmitleri, vb jeoloji birimleri bu kartopu dünya döneminin, ardalanan çok 
sayıda buzul ve buzul arası dönemlerinden oluştuğunu ortaya koyuyor. 

2,3 milyon yıl öncesinden bugüne kadar benzer başka buzul ve sıcak dönemlerin de 
yaşandığı biliniyor. 

Tortul Kayaların litoloji ve mineralojileri,  derin deniz tortullarının analizi, fosiller, ısı 
akısı ölçüleri, spor ve polenler,  volkanik ya da başka kökenli tozlar, ağaç büyüme 
halkaları, buz içindeki gaz kabarcıkları, buzullardan alınan karotlar, geçmiş 
meteoroloji kayıtları, vb’nin incelenmesi yerbilimcilere geçmişi anlamak ve yeniden 
kurmada yardımcı oluyor.  

Bu verilere dayalı incelemeler, bize son 400 milyon yıldır Atmosferdeki CO2 oranının 
nasıl değiştiğini kabaca ortaya koyarken, son 65 milyon yıl içinde derin okyanus 
suyunun sıcaklığının ve yine atmosferdeki CO2 oranının nasıl salındığını biraz daha 
ayrıntılı bir biçimde ortaya koydu. Derin deniz tortullarındaki izotopik salınımlardan 
son 900 bin yıldır küresel buz hacmi toplamının nasıl değiştiği; deniz kıyısı sekileri ve 
deniz canlılarının kavkılarının incelenmesinden son 150 bin yıllık, alpin buzullar ve 
polenlerin incelenmesinden de son 23 bin yıllık dönemdeki orta enlemlerdeki hava 
sıcaklıklarının nasıl değiştiği; tarihsel bilgilerden son 2 bin yllık dönemde ve aletsel 
kayıtlardan da son 120 yıllık dönemde hava sıcaklıklarının nasıl değiştiği yeniden 
anlaşılır oldu. Grönland buzullarından alınan örnekler son 17 bin yıl boyunca 
sıcaklıkların, buzul kalınlığının ve başka parametrelerin değişimlerini ortaya koydu.  

Bütün bu veriler, iklim parametrelerindeki değişimlerin geniş aralıklarda ve 
salınımlarla olduğunu ortaya koydu. Bugünden geriye 650 yıllık bir dönemde CO2, 
döteryum, N2O, CH4, bentik oksijen gibi parametrelerin hep birbirine koşut salınışı 
sistemin nasıl bütüncül olarak değiştiğini de ortaya koyuyordu. 
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Yerkürede bu şekilde sayısız kere iklim değişiklikleri yaşandı; hep doğal nedenlerle 
ve doğal süreçlerle. Bu değişimler çoğu durumda belli sürelerde ve tedrici oldu. 

 

İklim, Salınımlarla Değişebildiği Gibi Ani ve Beklenmedik Yönde de Değişti 

 

Yeryuvarının geçmişinde bu şekilde bir çok iklim değişikliği yaşandı. Bunların bazıları 
birkaç yıllık kısacık sürelerde gerçekleşebildi. Bunun en tipik örneği, 12 bin yıl önce 
kuzey yarıkürede buz kalınlığı ve sıcaklıklardaki ani bir değişimle ortaya çıkan 
“Younger Dryas” dönemi. Yine, farklı parametrelerin birbirine koşut değiştiği, ama, bu 
dönemin başında ve sonundaki değişimlerin çok kısa sürelerde, bir kaç onyıl içinde 
gerçekleştiği dikkati çekmektedir. 

Bu tür anî değişimler, küresel iklim değişikliği uzmanlarının da dikkatini çekmiş. ABD 
Ulusal Bilimler Akademisi’nin kurduğu bir kurulun bu konudaki incelemeleri “Ani İklim 
Değişimleri” başlıklı 250 sayfalık bir değerlendirmeye konu olmuş54. Biriken süreçlerin 
ve girişen etkenlerin beklenmedik, ani iklim değişimlerini nasıl yarattığının incelendiği 
kitapta, doğal değişimlerin yanında son değişikliklerin de ani ve büyük bir sıçramayla 
sonlanabileceğine dikkat çekiliyor.  

                                                 
54 Committe of Abrupt Climate Changes, 2002, Abrupt Climate Changes: Inevitable Surprises, NEC, 
http://www.nap.edu/catalog/10136.htm  
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Son İklim Değişikliği Ani ve Şiddetli, Ama Doğal Değil 

 

İklim sistemi çok sayıda önemli etkenin karmaşık etkileşimiyle denetleniyor. Bugün bu 
önemli etkenlerden bazıları çok hızlı ve giderek daha da hızlanan biçimde değişiyor. 
Buna bağlı olarak iklim de değişmeye başladı. 

Son 10000 yılda gözlenen atmosferik sera gazı derişimleri son 150 yıldakilerden çok 
küçük kalıyor.  

Karbondioksit (379 ppm) ve Metanın (1774 ppm) atmosferdeki bugünkü derişimi, son 
650000 yıldakini (180-300 ppm ve 320-790 ppm) çok aşıyor. Aynı dönemde Antarktik 
sıcaklığı ve karbondioksit derişimleri birbirine koşut olarak değişmektedir.  

Buzul ve buzul arası dönem karbondioksit değişimlerini güçlü bir biçimde 
büyütmüştür. Ancak, karbondioksit değişimleri buzul dönemlerinin sonlanmasını 
sağlamamıştır. Antarktik sıcaklığı, geçen buzul döneminin bitiminde atmosferik 
karbondioksitten birkaç yüz yıl önce yükselmeye başlamıştır.  

Geçmişte atmosferik karbondioksit derişimlerinin bugünkünden daha yüksek olduğu 
dönemlerin, bugünkünden daha sıcak olduğu da açıktır. Bu durum Pliyosen’deki 5-3 
milyon yıl gibi iklimsel durumlar için de, sıcak dönemlerin 55 yıl önceki 
PETM(Paleosen-Eosen Termal Maksimum)’da olduğu gibi birkaç yüz bin yılda sona 
ermesi için de geçerlidir. Her iki durumda da ısınmanın kuzey enlemlerde, güney 
enlemlerdekinden çok daha güçlü olduğu anlaşılmaktadır. 

Son Buzul Maksimumu’ndan beri izlenen 4-7°C küresel ısınmanın hızının 20. 
Yüzyıl’dakinden 10 kez kadar daha yavaş olduğu anlaşılmaktadır.  Gelecek 
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yüzyıllardaki küresel sıcaklıkların yörünge değişimlerinin etkisiyle bir soğuma 
olmayacağı ve Dünya’nın 30000 yıldan önce yeni bir buzul dönemine girmeyeceği 
çok açıktır.  

Son buzul döneminde 10 yılda 16°C’a varan ani ısınma ve soğumaların olduğu ve 
yinelendiği, bunların küresel etkilerinin olduğu, tropikal yağmurlarda kaymalara neden 
olduğu, küresel ortalama sıcaklığın çok değişmesine neden olmamakla birlikte 
Atlantik Okyanusu dolaşımındaki değişimlerle birlikte ısının yeniden dağılımını 
sağladığı anlaşılmaktadır.  

125000 yıl önce son buzularası dönemdeki küresel deniz düzeyi 20. Yüzyıldakinden 
4-6 m daha yüksekti. O dönemde arktik yazları 5°C ısınmıştı.  

Kuzey yarıküredeki 20. Yüzyıldan önceki son birkaç bin yılın yaz güneş ışını 
koşulları, dağ buzullarının gelişmesine elverişli olmasına karşın bunların küçülmesi, 
nedenlerin farklı olduğunu ortaya koymaktadır.  

Karbondioksit ve sera gazlarının topluca yansıtma güçlerinin ortalama artış hızının 
1960-1999 arasında, son ikibin yılının herhangi birdönemindekinden en az 5 kez 
daha hızlı olduğu kesin.  

Dünyamızın sıcaklığı son yüz yıl içinde düzenli olarak ve ortalama 0,8 °C kadar arttı.  

Kutuplara yakın bölgelerde mevsimlere 
uyarak yayılan ve daralan deniz yüzeyi 
buzlanması aynı süreç içinde giderek 
azaldı.  Yüksek dağlardaki buzullar 
hızla eriyip yokolma eğiliminde. 

Yeryuvarını kaplayan bitki örtüsünün 
nicelik ve niteliğinde de hızlı 
değişiklikler oluştu. Birçok kıyı 
kuşağında deniz düzeyinin yükseldiği 
saptandı. Okyanuslarda depolanmış 
toplam ısı enerjisinin arttığı görüldü. 

Bu değişimler hep 1850 yılından bu yana gerçekleşti, 1950’den ve hele 1980’den bu 
yana daha da hızlandı. Yukarıdaki sonuçların, atmosferdeki sera gazlarının artışıyla 
birlikte ortaya çıktığı da kesin biçimde saptandı. 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

 

380 

 

Son 150 yıldaki sıcaklık artışları yalnızca doğal etkenlerle öngörülene ya da yalnızca 
yapay etkenlerle öngörülenlere uymazken, birlikte etkilerine göre öngörülenle birebir 
çakışıyor.  

 

Yaşanan iklim değişikliğinde insan etkisi, kapitalist üretim tarzının belirleyici olduğu 
çok açık. Sıcaklık artışları uzun bir dönem yalnızca kapitalizmin güreldiği kuzey 
yarıkürede etkili oldu. Ama, 1980’den beri artık geri dönüşü olmaya yola girildi ve bu 
süreç tüm dünyayı etkisi altına aldı. 
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Şimdi, sera gazı salımının azaltılması yolunda önlemler önerilmeye başlandı. 

 

Bugün Bu Değişim Doğrusalmış, Nedenleri Anlaşılmış Gibi Görünebilir 

 

Ancak, iklim değişikliğinin en göze batan süreci olan küresel ısınmayı yönlendiren 
sera gazlarının ve özellikle de CO2’in atmosferdeki bolluğu yalnızca endüstriyel 
salımın işlevi değil. Atmosferdeki CO2’in miktar ve oranı birbirine karşıt çalışan 
süreçlerin dengesine bağlı. Endüstri atığı olarak salınanın yanında yerkabuğundan 
doğal olarak ta CO2 salınmakta. Bunun dışında, bir yandan başta ormanlar olmak 
üzere dünyanın bitki örtüsü CO2’i alıp dönüştüren önemli bir araç olarak çalışırken, 
bir yandan da okyanuslarda CO2 kalsiyumla birleştirilip kireçtaşları şeklinde deniz 
tabanına çökeltilmekte ve atmosferdeki dengeyi koruma yönünde çalışmaktadır. 

Bugünkü atmosfer bileşimi de bu sürecin ürünüdür. 

İnsanlık, atmosfere fazla CO2 salarak sera etkisinin artmasına neden olduğu gibi, 
kükürtlü ve öteki asit yapıcı endüstriyel atık gaz salımıyla da asit yağmurların 
oluşumuna neden olmuştur. Asit yağmurları bir yandan orman varlığına zarar vererek 
bunun üzerinden CO2’in tüketilişini aksatmış; bir yandan da okyanusların pH’ının 
düşmesine neden olarak iklim değişimi üzerinde bugüne değin ihmal edilmiş etkiler 
yaratmıştır. Bu süreç, özellikle de atmosferdeki CO2’in artışı okyanusların 
asitleşmesine neden olmuştur. 
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Atmosferdeki karbonun 700 Gton kadar. Buna karşılık okyanusların yüzeye yakın 
birkaç yüz metrelik üst tabakasında 600 Gton, orta tabakasında 7.000 Gton ve alt 
katmanında da 30.000 Gton CO2’in bulunduğu öngörülüyor. Fosil yakıtlara ve 
şeyllere bağlanmış C, 12.000 Gton, yersel biyosferde ise 1170 Gton CO2’in 
bulunduğu biliniyor. Yani yerküredeki CO2’in %95’i okyanuslarda tutuluyor. Okyanus 
sürekli olarak atmosferle iletişim durumunda ve CO2 alışverişinde bulunuyorlar. 
CO2’in atmosferdeki bollaşması okyanuslardaki CO2’in artışına da neden olmuş ve bu 
da okyanus suyunun asitleşmesine, pH’ının düşmesine neden olmuştur.  

Okyanuslardaki ortalama pH=8,2. Bu değer, 7,8-8,4 arasında değişiyor. Yapılan 
değerlendirmeler son 200 yıl içinde bu ortalama pH’ın 0,1 kadar azaldığını, bunun da 
sudaki H iyonlarının %30 arttığı anlamına geldiği hesaplanıyor. Son 150 yıl içinde 
insan etkinlikleri ile salınan CO2’in %47’sinin okyanuslarda tutulduğu biliniyor55. 
CO2’in artışı bugünkü hızla sürerse 2100 yılında okyanus suyunun ortalama pH’ının 
0,5 kadar daha da düşeceği öngörülüyor. Bu düşüş son yüzbinlerce yılda 
görülenlerden fazla. Daha kötüsü bu dönemde karşılaşılan en hızlı düşüşü şimdi 
yaşıyoruz. 

 

Yetmezmiş gibi, okyanuslarda çok büyük miktarlarda ısı birikti, sıcaklık yükseldi. 1961 
yılndan bu yana yerkürede biriktirilen ısının %90’ı okyanuslarda tutuldu. 

                                                 
55 Calderia, K. and Wickett, M.E., 2003, Anthropogeniz Carbon and Ocean pH, Nature, 45, 365 
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Okyanus suyunda CO2’in artması ve pH’ın düşerek suyun biraz daha asitleşmesi 
CaCO3’lı kavkıları olan deniz canlılarının gelişimini ve resiflerde kireçtaşı oluşumunu 
engellemeye başladı bile56. Okyanus suyu katmanlarında aragonit ve kalsit 
doygunluk sınırları sığlaşarak CO2’in kireçtaşlarına bağlanması olanaklarını kısıtladı. 
Bütün bu süreçlerin ancak birkaç yüzbin yılda geri çevrilebileceği düşünülüyor57. 

Yani artık okyanuslar daha az CO2 çekip tutabilecek.  

 

Ok bir kez yaydan çıktı ve artık CO2 salımını denetlemek yetmeyecek ve bunu 
tüketen başka süreçleri kışkırtmak gerekli. 

Bu süreçler de yine kapitalist üretim ve tüketim modellerinin olumsuz sonuçlarıyla 
güdükleşmeye başladı. 

Buna karşı yapılacak şeyler sınırlı. 

 

Yeryuvarının geçmişindeki doğal iklim değişiklikleri sırasında yaşam sistemi kökten 
yıkımlara ya da yön değiştirmelere uğradı ve yaşamın evrimleşmesi sonradan 
yeniden başlamak durumunda kaldı. 

 

Bugün ise insan uygarlığı da, insanlık ta çok kırılgan. 

İklim değişikliğine uyum gösterilememesi olasılığı çok yüksek. 

 

                                                 
56 Pelejero, C., et.al., 2006, response to Comment on “Preindustrial to Modern Interdecadal Variability in Coral 
Reef pH”, Science, v. 314, 595c 
57 Raven, J. et.al., 2005, Ocean Acidification Due to Increasing Atmospheric Carbon Dioxide, The Royal 
Society, www.royalsoc.ac.uk  
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Yaşam ortamındaki çok köklü değişikliklerin getireceği yaşamı sürdürme güçlüğü bir 
yana, kıtlaşan olanakların toplumsal altüst oluşlara neden olması da bir o kadar olası 
bir yıkım nedeni olabilir. 

Geçmişte bu nedenlerle sona ermiş uygarlıklar var. Tarihsel dönemlerde Akat 
Uygarlığı’nın, Maya Uygarlığı’nın kökten iklim değişikliklerine direnemediği biliniyor. 

Üstelik onlar bugünkünden çok daha doğal, çok daha az kırılgan bir yaşam biçimi 
üzerinde kurulmuşlardı. Çok daha otoriter bir şekilde yönetiliyorlardı.  

Bütün bu eğilim ve yönelimler karşısında küresel kapitalizm çare bulmakta yetersiz 
görünüyor. 

Bilim insanları arasında da inanılmaz aymazlıklar sergileyen, kurulu düzeni ve 
kapitalist üretim ve tüketim modelini bağnazca savunan, en sıradan önlem önerilerini 
bile aşağılayanlar var. 

Bu durum, bilim dünyasının da bütün toplumsal kategoriler gibi çelişki ve çatışmalı 
içyapısını sergilemekten başka bir anlam taşımıyor 

Denklik bir kere bozulmuştur. Artık, yalnızca atmosfere daha az CO2 salarak durumu 
düzeltemeyiz. Artık okyanuslar da tersine çalışmaya başladı. Üstelik bu denge 
bozulması yeterince ilerlemiş ve dünyanın incelenebilen geçmişinde bir çok kez 
ortaya çıktığı belirlenen “ani iklim değişimi” sürecine de girilmiştir. O dönemlerin 
başlangıç ya da sonlarında 3-10 yıl gibi kısacık bir süre içinde bile dünyanın ortalama 
sıcaklığının 16°C’a kadar değiştiğinin örnekleri vardır. Bugün artık Kyoto 
Protokolü’nün kayıtlarına bütünüyle uyulsa da IPCC’nin beklediği gibi doğrusal bir 
değişim değil, hızlanan bir değişim olması olasılığı çok daha yüksektir. 

Sera gazlarını yeniden azaltabilmek için okyanusların pH’ının yeniden yükselmesine 
ve soğumasına kadar elimizde düzeltici tek bir araç kalmıştır: ORMANLAR. Bu da 
süreci geri döndürmeye yetecek gibi değil. 

Bu sorunun aşılması, ancak kapitalizmin aşılmasıyla olanaklı. 
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Özet 
 
Küresel iklim değişiminin önemli etkileri artık kabul edilebilir bir bilimsel belirsizlik 
ölçüsü ile tahmin edilebilmektedir. İklim değişiminin birçok olumsuz etkisi şuan 
görülmekte ve gelecek 100 yıl içinde daha fazla gerçekleşecektir. Bu zaman aralığı 
için afet hazırlıkları, tıbbi müdahaleler, alt yapıda değişiklik, finansal yatırımlar, 
anlaşmalar için görüşmeler, vb. için yoğun çalışmalar yapılması gerekir. İklim 
değişimi tüm dünyayı, coğrafyayı, sosyal, politik ve ekonomik olarak etkileyecektir. 
Hukuk, iş, sağlık, bilim, sosyoloji, politik ve dini kurum ve kuruluşlar da bu değişimin 
kötü etkileri ile yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu nedenlerden dolayı, küresel iklim 
değişimin ortaya koyduğu tehditler karşısında, bireyler, yerel ve ulusal yöneticiler ile 
birlikte her türlü kurum ve kuruluşların faaliyetleri saygın, şerefli, dürüst, ahlaki ve etik 
olmak zorundadır. 
 
İnsan kaynaklı iklim değişikliği büyük ve çok derin etiksel sorunlar ortaya çıkarmasına 
rağmen etik konusu küresel iklim değişimi politikaları ve tartışmalarında yeterince ele 
alınmamıştır. Küresel iklim değişiminden büyük ölçüde sorumlu olanlar ile küresel 
iklim değişiminin kötü etkilerine karşı zayıf ve savunmasız olanlar aynı insanlar 
değildir. Dünya tarafından küresel iklim değişimine pratik ve uygulanabilir bir çözüm 
bulunulabilmesi için küresel iklim değişimi problemi adil bir yaklaşım ile ele alınması 
gerekir. İklim değişimi politika seçenekleri genellikle ve sadece bilim ve ekonomik 
yönden konuyu ele almaktadır. Böylece çoğu kez konunun çok önemli olan etik yönü 
ihmal etmekte veya örtbas edilmektedir. Küresel iklim değişimi politika seçeneklerinin 
etik analizi bilimsel, ekonomik ve sosyal içeriğe de uygun olmalıdır. 
 
Bu nedenle küresel iklim değişiminin etik boyutunun incelenmesi için çalışmalara 
teşvik verilmeli ve yardım edilmeli. Etik problemlerin analizinde iklim değişimi 
politikalarını belirleyen, hükümet, iş çevreleri, STK’lar, organizasyonlar veya bireyleri 
kendilerini ilgilendiren özgün pozisyonları almalarını sağlamalıyız. Karar vericilerin ve 
kamunun iklim değişiminin etik boyutlarını daha iyi anlamasını sağlamalıyız. İklim 
değişimine karşı savunmasız olanlar dâhil olmak üzere dünyanın her tarafındaki 
insanların iklim değişimine tepki vermeleri için etiksel sorgulamaya katılmalıdır. 
Küresel iklim değişiminin etik yönünü araştırmak için disiplinler arası yaklaşımlar da 
geliştirilmelidir. 
 
Bu makale konu ile ilgili gerçekleri, etik sorunları ve ön etiksel analizleri 
tanımlayacaktır. Böylece bu makalede konu çok ayrıntılı bir şekilde ele alınmak 
yerine küresel iklim değişimi probleminin etki boyutuna dikkat çekmeyi 
amaçlamaktadır. 
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Anahtar Kelimeler: İklim değişimi, etik, ahlak, insan hakları, emisyon, politika. 
 
 
Climate Change and Ethics 
 
Summary 
 
An ethically based global consensus on climate change may prevent further 
disparities between rich and poor, and reduce potential international tension that will 
arise from climate-caused food and water scarcities and perceived inequitable use of 
the global atmospheric commons as a carbon sink. 
 
The Buenos Aires Declaration identified a number of specific ethical issues and 
associated questions concerningclimate change aboutwhichexpress ethical reflection 
is an international imperative. These issues are: 
 
1. Responsibility for Damages 
2. Atmospheric Targets 
3. Allocating GHG Emissions Reductions 
4. Scientific Uncertainty 
5. Cost to National Economies 
6. Independent Responsibility to Act 
7. Potential New Technologies 
8. Procedural Fairness 
 
By the use of the word ``ethics'' in this paper is meant the field of philosophical 
inquiry that examines concepts and their employment about what is right and wrong, 
obligatory and non-obligatory, and when responsibility should attach to human 
actions that cause harm. For this reason, an ethical examination of climate change 
issues will explore prescriptive assertions about what should be done about climate 
change rather than focus on descriptions of scientific and economic facts alone, 
although good ethical analyses of climate change issues must be sensitive to facts 
that frame any issue. For this reason, this paper identifies the scientific, economic, 
and social facts associated with each issue about which it draws ethical conclusions. 
 
Key Words: Climate cahne, ethic, moral, human rights, emissions, policy. 
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1. Giriş 
 
İnsan kaynaklı sera gazları hızlı ve geri dönüşümü olmayan iklim değişimine neden 
olduğuna dair yaygın olarak kabul edilen pek çok bilimsel gerçek var. Artık birçok 
bilim insanı ve çevreciler için sera gazları nedeniyle devam eden küresel iklim 
değişimi gezegenimizdeki ekolojik dengeleri ve insan refahı için en önemli tehdittir. 
Batı toplumlarının zenginlik ve ekonomik başarıları çoğunlukla fosil yakıtlardan elde 
edilen ucuz enerjiler üzerinden sağlanmaktadır. Gelişmekte olan ekonomilerde de, 
gelişmek ve nüfusun büyük bir kısmının maruz kaldığı yoksulluğu geride bırakmak 
için ucuz ve ulaşılabilir enerji kaynakları hayati önem taşımaktadır. 
 
Gezegenimizdeki bilimsel gözlemler, insan aktivitelerinin karbondioksit ve ısıyı 
hapseden diğer sera gazlarını da içeren Dünya Atmosferinde önemli değişikliğe 
katkıda bulunduğunu göstermektedir. Gelecek yıllarda küresel iklim değişikliği 
etkilerinin gezegendeki her bölgeyi etkileyeceği tahmin edilmekte ve şu anda bu 
değişimin bazı işaretleri zaten görülmektedir. İleride de kazananlar ve kaybedenler 
olacaktır, bazı bölgelerde iklim iyileşirken çoğu yerde zararlı etkileri olacaktır. En çok 
negatif olarak etkilenmesi beklenen bölgeler insanların en savunmasız olduğu 
bölgelerdir. Toplumlarının iklim değişikliğine uyum sağlamasının maliyetinin çok 
yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Günümüzdeki fosil yakıt teknolojilerinin iptal 
edilmesi ve bunlar üzerine çok büyük altyapı inşa etmenin maliyeti de yüksektir. 
 
Böylece iklim değişikliğine meydan okumayla ortaya çıkan etik ikilemler artık 
tartışmaların temelidir. İklim değişikliği tüm insanlığı etkileyen küresel bir problemdir; 
bu da dünyanın neredeyse tek bir ülkeye dönüştüğünü göstermektedir. Küresel 
ölçekte çevresel değişikliklere sebep olan sorunlar, koruyucu ozon tabakasındaki 
incelme, arazilerin bozulması ve çölleşme, eşi görülmemiş oranlarda biyolojik 
çeşitliliğin azalması gibi oldukça tehlikelidir. Politik sınırları aşan sayısız çevresel ve 
diğer sorunları çözmek, gerçek anlamda bir küresel toplum olma hedefine ulaşmak 
için gerekli olan sürecin bir parçasıdır. İklim değişikliği gibi sorunları yapıcı ve 
önlemler alıcı yollarla ortaya koymak, bu hayali gerçekleştirmekte yardımcı olabilir. 
 
Diğer bir deyişle, küresel iklim değişikliği reddedilemez bir etik sorundur ve bununla 
artık yüzleşmek zorundayız. Bu da, sorumluluk, mesuliyet ve politik, ekonomik veya 
tümüyle bireysel hareketler -kimisine göre doğru olup başkasına göre yanlış olan- 
arasındaki farklarla ilgili zor sorular sormak demektir.  
 
‘Etik’ kelimesi genellikle insanların sevdiği bir kelime değildir. “Etik Sorunu” tabir 
olarak kötü olaylar için kullanılır. Etik sorunlar kesinlikle kaçınmayı tercih ettiğimiz 
veya etmemiz gereken şeylerdir. Bazen, doğru ve yanlış yapmak arasındaki karışık 
bir durumla karşılaşırız veya etik sorunlarla karşılaştığımızda bazen kendi 
davranışlarımızdaki etik yetersizliklerle yüzleşmek zorunda kalırız. 
 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Etiği Kurulu etik konusunu web sitesinde 
ayrıntılı bir şekilde şöyle açıklamaktadır: “Etik, insanların ahlaklı yaşamın temelleri 
üzerine akıl yordukları ve bu temellerden yola çıkarak, “doğru” ve yanlış”ı ayırt 
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etmeye, doğru davranış biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal 
ve toplumsal araçları geliştirmeye uğraştıkları bir düşün alanıdır. Bilim etiği, bir 
yandan bilimsel araştırma ve geliştirmenin, yani bilim üretiminin ne olduğu ve nasıl 
yapıldığının tanımı içinde yer alan, kurucu unsurlarından biridir. Bir yandan da, bilim 
insanlarının meslek etiğini, yani mesleklerini icra ederken yerine getirdikleri çok çeşitli 
görevleri yaparken uymak zorunda oldukları kuralları kapsar. Toplumsal faaliyetlerin 
çeşitlenmesi, yeni bilgilerin toplumsal dolaşıma katılması ve toplumsal pratiklerin 
eleştirel bir biçimde değerlendirilebilmesi sonucunda etik ve bilim etiği, sürekli olarak 
gelişme gösteren bir düşün ve eylem dalıdır. 
 
Bilimsel gelişme sonucunda insanın çevresi ile ayrılmaz bir bütün oluşturduğunun 
farkına varılması, etiği salt bireyler arasında ya da bireylerle toplum arasında bir konu 
olmaktan çıkartıp, insanın içinde yaşadığı evrene karşı da etik yetkinlik ve 
sorumluluğu olduğunu ortaya koymuştur. Bilimsel gelişmeler giderek artan ölçüde 
moleküler düzeyde canlı ve cansız madde arasındaki sınırı belirsizleştirirken, 
yaşamın kutsallığı, bireyin dokunulmaz bütünlüğü, insan onuru gibi, her toplumda 
geleneksel ya da rasyonel biçimlerde temellendirilmiş kavramları yeni teknolojik 
imkânlar karşısında yeniden tanımlama ve bu alana ilişkin etik olanakları araştırma 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Tüm bu nedenlerle, genelde etik ve özelde bilim etiği 
günümüzde geçmişe kıyasla çok daha dinamik bir süreç olarak yorumlanmalıdır. 
 
Kamuoyu, günümüzde tüm dünyayı tehdit eden iklim değişiklikleri, pandemiler veya 
deprem gibi olası tehlikelerden yetkin kaynaklarca doğru bir biçimde haberdar 
edilmeyi beklemektedir. Bilim insanlarının da önlenebilir felaketleri ortadan kaldırmak, 
mümkün olan her durumda erken uyarı sistemlerini devreye sokmak, ya da devreye 
sokulmaları için yetkilileri ikna etmek gibi sorumlulukları olduğu kabul edilmektedir. 
Buna karşın, bu uyarıyı yaparken “gerekli yetkilerle” donanmış olmak ya da olmamak, 
uzman hatta uzman olmayan tüm ilgili birey ve kurumları büyük ikilimler ile yüz yüze 
bırakabilmektedir. Bu alanda bilim insanlarının sorumlulukları ise bilim topluluğu 
tarafından ele alınmalıdır. 
 
Yeni bilimsel ve teknolojik olanaklar ışığında, insanca bir yaşam için “doğru” ve 
“yanlış” olanı araştırma, sadece ileri teknolojiye sahip ülkelerde değil, her yerde 
sürmesi gereken bir çabadır. Bilimin ve temel insani kaygıların evrenselliği gereği bu 
çaba, tüm bilim insanlarını, kendi mesleki pratiklerini değerlendirebilmeleri açısından, 
birinci dereceden ilgilendirmektedir. Geniş anlamıyla bilim etiği ile bilim insanlarının 
meslek etiği yani meslek gruplarının zorunlu olarak uyması gereken kurallar ve sahip 
oldukları sorumluluk ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, iç içe geçen bir uğraştır.  
 
Bilim insanlarının tüm olası toplumsal, ekonomik, siyasal çıkar çatışmaları karşısında 
bağımsızlıklarını korumaları, etik kaygılarla davranabilmeleri için vazgeçilmez bir ön 
koşuldur.” 
 
Bilim insanları kendi yarattıkları bilgi ile etik ilkeleri çerçevesinde baş etme 
sorumluluğu taşırlar.” 
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Küresel iklim değişimin yanlış veya kötü yönleri: 
1. Kabul edilemez bir seviyede riskler ortaya koymakta 
2. Önemli ekonomik kayıplara neden olacak 
3. Adil değil 
4. Geriye dönüşü mümkün olmayan etkileri olacak 

şeklinde özetlenebilir. Bütün bunlar önemli noktalar olmasına rağmen küresel iklim 
değişimini yeterince ciddiye almayanlara karşı olayın etik yönünü gündeme getirmek 
gerekmiştir. 
 
Böylece 2004 Aralık ayında yayımlanan Buenos Aires Bildirisi küresel iklim 
değişiminin etik boyutunun acil olduğu açıklanmıştır (UNFCCC, 2004). Bunun için 
ortaya konulan argümanlar aşağıdaki gibidir: 
• Konunun etik boyutu dikkate alınmadığı süre, uluslararası toplumun bu konudaki 

faaliyetleri etik olarak desteklenemez veya adaletsiz olabilir. 
• Birçok derin etik problem küresel iklim değişimi tekliflerinde bilimsel ve ekonomik 

tartışmaların içine saklanmıştır. 
• İklim değişimi politikasına adil bir yaklaşım, uluslararası görüşmelerdeki tıkanmayı 

aşmak için gereklidir. 
• Küresel iklim değişimi üzerine etik tabanlı küresel fikir birliği zengin ve yoksul 

ülkeler arasındaki daha fazla ayrışmayı önleyebilir ve potansiyel uluslararası 
gerilimi azaltabilir. 

 
Küresel iklim değişimi problemi, bir etik sorun olarak aşağıdaki nedenlerden dolayı 
ortaya çıkmıştır: 
• Kişi başına düşen sera gazı emisyonları dünyada ulustan ulasa çok büyük 

farklılıklar göstermektedir. 
• Artan sera gazlarının gelecekteki maliyeti ve faydaları dünya genelinde çok farklı 

bir şekilde dağılacaktır. 
• Sera gazlarını kararlı bir halde sabit tutmak istiyorsak, küresel sera gazı 

emisyonlarının toplamında yüzde 60 oranında azaltmamız gerekir. 
• Dünya nüfusu bu yüzyıl için yüzde 50’den daha fazla artması bekleniyor. 
• Atmosferin sera etkisini sabitlemek ve emisyonları eşit bir şekilde dağıtmak 

istersek gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen emisyon miktarının önemli miktarda 
azaltılması gerekir. 

 
Bu nedenlerden dolayı, 2004 Aralık ayında yayımlanan Buenos Aires Bildirisi 
ulusların dikkate alınması gereken küresel iklim değişimi ile ilgili etik konu ve 
problemleri belirlemiştir. Bu problemler: 

1. Zarar ve ziyan için sorumluluk 
2. Atmosferik Hedefler 
3. Emisyon Azaltmanın Paylaştırılması 
4. Bilimsel Belirsizlik 
5. Ulusal Ekonomilere Maliyeti 
6. Bağımsız olarak harekete geçme sorumluluğu  
7. Yeni Teknoloji Potansiyeli  
8. Prosedürel Adalet  
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şeklinde sıralanabilir. 
 
Bu makalede “etik” kelimesi, öncelikle “yanlış ve doğru nedir” kavramını felsefik bir 
sorgulaması ve uygulanması anlamında kullanılmıştır. Aynı zamanda zorunlu ve 
gönüllü olan nedirin sorgulanmasını da içerir? Ve burada “etik” kelimesi “insani 
faaliyetlerin zarar ve ziyana neden olmasına nasıl bir sorumluluk atfedilebilir” gibi 
konuları irdelemenin genel bir adıdır. Bu nedenle, küresel değişimin etik incelemesi 
konusu tek başına bilimsel ve ekonomik verileri tarif etmek yerine bilimsel ve 
ekonomik gerçekleri kullanarak küresel iklim değişimi probleminin çözümü için neler 
yapabilirizi ele alır. Bu yüzden, bu makalede bilimsel, ekonomik ve sosyal veriler etik 
tartışma ile birlikte ele alınacaktır. 
 
 
2. İklim Değişikliğinin Etiksel Yönü 
 
Son zamanlarda sık sık küresel iklim değişikliği ile bağlantılı olarak kullanılan ‘ahlaki’ 
kelimesi yerine ‘etik’ kelimesini kullanılmaktadır, çünkü ‘ahlaki’ kelimesinin 
tanımlarında, bazı konularda çoğunluğun neye katıldığı değil de bireysel olarak neler 
hissettiğimize yer verilir. Etik ise herkesin veya en azından çoğunluğun ahlaki 
olduğuna katıldığı davranışlarla yapılır. Bu uyuşmalar genellikle prensip formunu alır, 
örneğin ünlü ve yaygın olan “Altın Kural”ın prensibi: “Sana yapılmasını istemediğin 
şeyi başkasına yapma”. (Burada şunu sorabiliriz: Eğer ailemiz dünyada yavaşça 
yanan bir ateş hazırlasaydı, -öyle bir ateş ki ömrümüz boyunca zirveye çıkan- ve bu 
problemle başa çıkmamız için bize bıraksaydı bundan hoşlanır mıydık? Bu, iklim 
değişikliğinin bizden sonrakiler için benzeyeceği bir şeydir.) 
 
Sürdürülebilir gelişmeler alanında, -hızlı, sürdürülebilir ve barışçı bir yönde gelişme 
için temel etik prensipleri deyimi- bir temel etik rehberi olarak ortaya çıkmıştır. Büyük 
karışık mücadelelerle karşılaştığımız zaman etik prensipler gerekli bir pusuladır. 
Doğru yolu seçmemizde ve yanlış olanların üstesinden gelmemizde yardımcı olurlar. 
Bu nedenle, bu çalışmada küresel iklim değişimi ve etik sorunu aşağıda kısaca ele 
alınacaktır. 
 
2.1. Zarar ve ziyan için sorumluluk 
 
Bu başlık altında cevap aranan sorular şunlardır: Etik olarak iklim değişiminin 
sonuçlarından kim sorumludur? Yani iklim değişimine hazırlanma ve müdahale etme 
(diğer bir deyişle uyum sağlama) masraflarını veya kaçınılmaz zarar ve ziyanı kim 
ödeyecek?  
 
1970’lerden beri ölçümler atmosferdeki sera gazlarının miktarında hızlı bir artış 
olduğu ve bu sera gazlarının dünyanın her tarafında yaygın bir şekilde kullanılan fosil 
yakıtları ile orantılı olduğu yaygın olarak kabul edilen bilimsel bir gerçektir (Şekil 1). 
İklim değişimi uzun yıllar insan sağlığı ve çevreyi tehdit ettiğine yönelik bilimsel 
bulgular da hızla artıyor. 
 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

 

391 

İnsan kaynaklı iklim değişimi artık çok belirgin bir hal almış ve şuan dünyanın birçok 
yerine insan, bitki, hayvan ve ekosistemlerini kötü bir şekilde etkilemektedir. Bununla 
birlikte dünyanın bazı kısımları diğer kısımlara göre daha fazla ısınıyor. Böylece iklim 
değişimi hasarları dünyanın bazı bölgelerinde daha net ve şiddetli bir şekilde 
görülüyor (IPCC, 2001). 
 

 
 
Şekil 1. 1000 yılından 2100 yılına kadar Dünya yüzeyindeki hava sıcaklıklarındaki 
değişimler (IPCC, 2001) 
 
İnsan etkinliklerinin sorumlu olduğu ısınma 1 °C’nin biraz altındadır. Bununla birlikte 
dünyanın bazı kısımlarında ısınma dünya ortalamasının çok üzerindedir (Şekil 1). Bu 
ısınma endüstriyel devrimden dolayı ve ondan önceki doğal nedenlerle oluşan 
atmosferik sera gazlarının birikmesi ile ilişkilidir. Artan ısınmadan büyük ölçüde insan 
etkinlikleri ile ortaya çıkan sera gazı emisyonları ve arazi kullanımından 
kaynaklanmaktadır (IPCC, 2001). 
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Şekil 2. 2002 yılında kişi başına düşen ton cinsinden CO2 emisyonları (Dünya 
Bankası, 2004). 
İnsan kaynaklı iklim değişiminin insanlara ve ekolojik sistemlere verdiği zarar 
sıcaklıktaki artışın büyüklüğüne bağlıdır. Sıcaklıktaki artış miktarı sera gazlarının 
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atmosferdeki miktarına bağlıdır. Atmosferdeki sera gazlarının miktarı, dünya üzerinde 
sera gazı salanların ve aynı zamanda karbon depolayan doğal sistemlere zarar 
verenlerin ortak çabalarından kaynaklanmaktadır.  
 
Yoksul ve gelişmekte olan ülkeler bu etkiye karşı diğer ülkelere oranla çok daha 
kırılgandır. Toplumların iklim değişikliğinden etkilenmelerini belirleyen değişkenler 
şunlar: Nüfus yoğunluğu, ekonomik gelişmişlik düzeyi, mevcut gıda kaynakları, gelir 
düzeyi ve dağılımı, yerel çevre koşulları, sağlık düzeyi (mevcut hastalıklar), sağlık 
hizmetlerine ulaşım, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve halk sağlığı altyapısı. Bu durumda 
küresel iklim değişiminden Nepal gibi yetersiz alt yapısı olan ve nüfus yoğunluğu 
fazla, sosyo ekonomik düzeyi düşük, gelir kaynakları kısıtlı ülkelerin, birinci basamak 
sağlık hizmeti olmayan ya da kalitesi düşük ülkelerin daha olumsuz etkileneceği çok 
açıktır. 
 
Aslında bütün dünya ülkeleri, öncelikle endüstrileşmiş ülkeler, endüstrileşmekte olan 
ülkeler, en çok tüketen kesimler ve hepimiz bu gezeni bir ölçüde ısıtıyoruz. 2002 
verilerine göre sera gazı salınımında ilk beş şöyle sıralanıyor: ABD (% 24,3), Avrupa 
toplamı (% 15,3), Çin (% 14,5), Rusya (% 5,9) ve Hindistan (% 5,1).  Buna göre 
ABD'de kişi başına karbondioksit emisyonu salınımı 20 ton düzeyinde bulunurken 
Kanada'da 17 ton, Japonya'da 9 ton, AB ülkelerinde 8 ton, Polonya'da 7 ton, 
Bulgaristan'da 5 ton (Şekil 2). 
 
Zaten dünya barışını tehdit eden, yüzsüzlüğün doruğa çıktığı nokta da budur: İklim 
değişimine katkısı hiç ya da çok az ülkeler, yoksul halkları bu sorundan en çok 
etkilenecek olanlar. Diğer bir deyişle, küresel iklim değişimin getireceği sıcak hava 
dalgaları, seller, tayfunlar, yangınlar ve kuraklık özellikle yoksulları çaresiz bırakacak. 
Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC) Başkanı Rajendra Pachauri, "Zehirli 
gazların oluşmasında en az sorumluluğu olan en yoksul halklar, küresel ısınmadan 
en olumsuz şekilde etkilenecek" demektedir (Şekil 3).  
 
İnsanlığın bugünü ve geleceği, milyonlarca yıllık değişiminin bir sonucudur. Diğer bir 
deyişle, iklim değişimi dâhil çoğu küresel çevresel sorunlar, görülmeyen veya 
hissedilmeyen etkileri olan insan aktivitelerinin bir araya gelmesiyle ortaya 
çıkmaktadır. Atalarımızın birçok aktivitesi şu anda bizi etkilemektedir, bizim 
davranışlarımız da şu anda algılayamadığımız uzun-vadeli sonuçlara sahip olabilir. 
Bireyler günlük hayatla tüketim formları arasında ve başka kıtalarda onlarca yıl sonra 
ortaya çıkacak sonuçları ile ilgili bir bağlantı göremeyebilir. İklim değişikliğine insan 
katkısı üzerine odaklanmak özellikle çok fazla insanın hareketlerini değiştirmesini 
gerektirir. Bazı değişiklikler eğitim kampanyaları ile yapılabilir, bunlar probleme 
katkıda bulunan günlük aktivitelere alternatifler bulunmasında vatandaşların rolleri 
üzerine odaklanır. İnsanlık için herkesin bu sorunun ortaya çıkmasında kendi rolünün 
farkında olması gerekir. 
 
Toplumda dönüşüm bireyle başlamalıdır. Fakat beklenin tersine yoksul ülke 
vatandaşlarının birey olarak, zengin ülkelerin vatandaşlarına göre daha çok cevre 
dostu uygulamalarda bulunduğu gözlenmektedir. Bu da küresel iklim değişimi ile 
mücadele sadece yöneticilerin ve kurumların değil bireylerin de önemli bir paydaş 
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olduğunu ortaya koymaktadır.  Bu nedenle küresel iklim değişimi ile mücadelede 
bireylerin de problemin ahlaki ve etik yönüne dikkati çekilmesi gerekir. 
 

 
 
Şekil 3. Endüstriyel işlemler ve arazi kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonları 
(IEA ve Houghton 2003). 
 
 
Ülkemiz için en önemli sorunlardan biri, sıcaklık artışı sonucunda artan 
buharlaşmanın yarı kurak olan ülkemizin tarımına yapacağı etkilerdir. Atmosferik sera 
gazlarının artması ve yerel iklim elemanlarındaki değişimler sonucu tarımsal üretim 
dâhil olmak üzere biyolojik çevrede etkilerini göstermektedir.  Buna ilave olarak, 
meteorolojik şartlar üstü acık bir fabrika olan ve ülkemizin nüfusunun %45’inin geçimini 
sağladığı tarım ve dolayısıyla Türk ekonomisini olumsuz bir şekilde etkileyebilecektir.  
Sadece sıcaklıktaki değişim bile Türkiye'deki tarımsal rekolteyi büyük ölçüde etkileyebilir 
ve ülkemiz agro-ekolojik zonlarının değiştirebilir.  Uyum çalışması olarak araştırılması 
gereken diğer bir konu ise, ülkemizin bulunduğu enlemlerde tahmin edilen sıcaklık 
artışı, yağıştaki ve toprak rutubetindeki azalma sonucunda meydana gelebilecek 
kuraklık tehlikesinin sonuçlarıdır. 
 
IPCC’ye göre 1990 iklim şartlarında Türkiye’de bir yılda kişi başına düşen su miktarı 
3,070 metreküptür.  Fakat bu suyun büyük bir kısmı suya ihtiyaç olan yerlerde 
bulunmamaktadır.  İklim şartlarının değişmeyeceğini kabul etsek bile, sadece nüfusu 
artışı nedeniyle 2050 yılında Türkiye’de bir yılda kişi başına düşen su miktarı 1,240 
metreküp olacaktır.  Artan nüfusumuz ile beraber bir de küresel iklim değişimi sonucu 
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daha kurak bir iklime sahip olacağımız göz önüne alındığında 2050 yılında Türkiye’de 
bir yılda kişi başına düşen su miktarı 700 ila 1,910 metreküp arasında olacaktır.  
Diğer bir deyişle, değişen iklimi ve artan nüfusu ile Türkiye 2050 yılında iyice su fakiri 
bir ülke olabilecektir. Bunun için küresel iklim değişimin su kaynaklarımız üzerine 
olası etkileri de araştırılmalı, su kaynaklarımız meteorolojik şartları göz önüne alarak 
yönetilmeli ve sınırı aşan suların komşu ülkelere ile paylaşımında iklim faktörü de göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
 
Görüldüğü gibi karşılaşacağı, afetlerdeki artış ve büyük ekolojik problemler ile birlikte 
önümüzdeki yıllarda tam üyelik görüşmeleri tamamlanacağı AB’nin, Kyoto 
Protokolünün şampiyonluğunu yapıyor olması, küresel iklim değişimini Türkiye için 
büyük bir ekolojik, çevresel, sosyal, ekonomik ve politik bir problem haline 
getirmektedir. Şüphesiz, gereklerini yerine getirmeden uluslararası anlaşmalara üye 
olamayız ve de olmamalıyız. Sürdürülebilir kalkınma için de; enerjinin ucuz, güvenilir, 
temiz ve sürekliliğinin sağlandığı politika, teknoloji ve uygulamalar da büyük önem 
taşımaktadır. Bunun için resmi hedefleri ve takvimi olan somut uyum ve emisyon 
azaltma programlarını hayata geçirilmeliyiz. 
 
Şekil 2’den görüldüğü gibi 2002 yılında Türkiye’nin kişi başına düşen emisyon miktarı 
Dünya ortalamasının biraz altındaydı.  2008 yılının başında Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından yayımlanan “1990 - 2005 Ulusal Envanter Raporu” Türkiye’nin 
karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonları ile ilgili rakamların hızla yükseldiğini 
göstermektedir.  Yayımlanan envanter de 1990-2005 yılları arasını yani 15 yıllık 
süreçte Türkiye’nin toplam emisyonları %83.6 oranında artmış bulunmakta. Diğer bir 
deyişle, 2004 yılında toplam emisyonlarımız 296.6 milyon tondu, 2005 yılında 312 
milyon tona çıkmış durumda. Yani bir yıl içerisinde 16 milyon tonluk bir artış söz 
konusu. 2004 ulusal bildiriminde yapılan projeksiyonlar gereği de 2020’de 600 milyon 
tona ulaşması bekleniyor. Bu durumda, Türkiye’nin emisyonları 312 milyon ton ise 
eğer, nüfusumuz da 70 milyonsa, kişi başına yaklaşık 4.5 tonluk bir karbon dioksit 
salımı çıkıyor. Diğer bir deyişle, Şekil 2’de 2002 yılı için gösterilen Dünya 
ortalamasının üzerine çıkmış bulunmaktayız. Bu sonuç, daha önce resmi 
açıklamalarda dile getirilen, Türkiye’nin sanayileşmesinin daha başlangıcında, 
kalkınmasını tamamlamamış bir ülke olduğu, fazla kirletmediği ve masum olduğu 
yolundaki söylemleri de zayıflatıyor. 
 
 
2.2. Atmosferik Hedefler 
 
Hangi etik prensipler spesifik iklim değişimi politika hedeflerinin seçiminde yol 
gösterici olmalıdır? Bu hedeflere insan kaynaklı maksimum ısınma ve atmosferik sera 
gazlarındaki hedefler de dâhildir. Sera gazlarının sabitlendiği seviyeye nasıl karar 
verilmelidir?  
 
Sürdürülebilir kalkınma bağlamında iklim değişikliğine neden olan sera gazları (SG) 
emisyonlarının azaltılmasına yönelik ilk olarak 1992 yılında Rio de Janerio'da yapılan 
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (UNFCCC/İDÇS) imzaya açılmıştır. 
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Sözleşmenin temel amacı; atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunun iklim sistemini 
daha fazla etkilemeyeceği seviyede tutmaktır. Bu amaca yönelik olarak, daha sonra 
Kyoto’da bir araya gelen BM ülkeleri, daha somut adımların atılabilmesi için bir dizi 
karar aldılar. Bu kararlardan en önemlisi, özellikle gelişmiş ülkelerin SG emisyonlarını 
2008-2012 yılları arasında 1990 seviyesinin ortalama %5 altına indirmesini 
öngörüyordu. Kyoto Protokolü’nün uluslararası geçerlilik kazanması için önkoşul, 
global anlamda SG emisyonunun % 55’ine tekabül eden ve en az 55 ülkenin bu 
yükümlülük altına girmesini gerektirmektedir (Karakaya ve Özçağ, 2003).  
 
Türkiye, OECD üyesi olduğu için Kyoto Protokolü’nde, asıl yükümlülüğü yerine 
getirecek Ek I ve azgelişmiş ülkelere teknolojik yardım sağlaması gerekli ülkelerin 
bulunduğu Ek II grubunda yer almıştır. Türkiye, 1992 Rio Zirvesi’nden beri, prensipte 
emisyon oranlarının azaltılması fikrine sıcak baktığını belirtmekle beraber, her iki ekte 
bulunması ve ekonomik kalkınmasını yavaşlatacağı endişesiyle bu protokole imza 
atmamıştır (Karakaya ve Özçağ, 2003). 28 Ekim-9 Kasım 2001 tarihleri arasında 
Marakeş’te yapılan 7.Taraflar Konferansında “Sözleşmenin Ek-I listesinde yer alan 
diğer ülkelerden farklı bir konumda olan Türkiye’nin özel koşullarının tanınarak, 
isminin Ek-II’den silinmesi yönündeki karar Genel Kurul toplantısında oy birliği ile 
kabul edilmiştir (Arat ve Türkeş, 2002).  
 
Bu gecikmiş ama olumlu gelişmeyle, Türkiye, uluslararası toplumun küresel iklimi 
koruma çabalarının saygın bir üyesi oldu. Türkiye’ye ilişkin kararda, özetle:  

• “Tarafların, eşitlik temelinde ve ortak ama farklılaştırılmış sorumlulukları ve bunu 
karşılayan olanaklarına uygun olarak, insanoğlunun bugünkü ve gelecek 
kuşaklarının yararı için iklim sistemini korumak zorunda olduklarının altı çizilerek 
ve  
• Türkiye’nin isteği, özellikle Taraflar Konferansı-6/1. Bölümde (Lahey’de) isminin 

Ek II’den silinmesi amacıyla sunduğu yeni önergesi gözetilerek: Taraflar 
Konferans’ının, Türkiye’nin isminin Ek II’den silinmesini kararlaştırdığı ve Tarafları, 
Türkiye Sözleşme’ye taraf olduktan sonra, onu Ek I’deki öteki Taraflardan farklı 
yapan özel koşullarını kabul etmeye davet ettiği” açıklandı.  
 
Bunun üzerine, 1996 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuş olan 
“Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”, 2003 yılında ilgili komisyonlarca kabul edildikten 
sonra, TBMM Genel Kurulu’nda da uygun bulunarak, 21 Ekim 2003 tarih ve 25266 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye, İDÇS’ye yasal olarak taraf olmak 
amacıyla, 24 Şubat 2004 tarihinde BM’ye resmi olarak başvurdu. Sözleşme kuralları 
gereğince, Türkiye İDÇS’ye, 24 Mayıs 2004’te 188. (AB dikkate alındığında 189.) 
Taraf ülke olarak kabul edildi (Cangir ve diğ, 2004).  
 
Kyoto Protokolünde insan aktivitelerinin sonucu ortaya çıkan emisyonlar içinde yer 
alan 6 sera gazından karbondioksit (CO

2
), metan (CH

4
) ve diazotmonoksit (N

2
O)’in 

küresel ısınma fonksiyonu içindeki payları toplam sorun içinde %74’lük bir dilim 
içindedir. Bu üç sera gazı tarımsal faaliyetler sonucunda da ağırlıklı olarak oluşmakta 
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ve çevre sorunlarıyla birlikte gündeme gelmektedir. Bu gazların tarım sektöründe 
toplam emisyonlarının önlenmesi ve/veya olanaklar ölçüsünde en düşük düzeyde 
salınımı için gerekli önlemlerin alınması ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
mevzuatına uyulması ön koşuldur (Cangir ve diğ., 2004). 
 
Kyoto Protokolü, 2010 yılına kadar dünyadaki emisyon miktarının 1990 düzeyinin 
yüzde 5,2’si oranında azaltılmasını öngörüyordu. Böylece atmosferdeki karbon 
dioksit miktarı 2010 yılında 8 milyar ton yerine, 7,6 milyar ton olacaktı. Protokol, 
küresel ısınma problemini çözmekten çok uzak, sadece sembolik bir adım. Çözüm 
için en az 40 adet Kyoto Protokolü’ne ihtiyaç olduğuna inanılıyor. Daha ciddi, büyük 
adımlar atılmalı. Dahası, protokol tüm ülkelerce yürürlüğe konulmayacak, konulsa 
bile zaten azaltmayı kabul ettikleri sera gazı üretimi 21. yüzyılın en büyük çevre 
problemini önlemek için yeterli olmayacak.  
 
Ayrıca, ABD ve Rusya’ya göre, Orta ve Güney Avrupa’nın küresel iklim değişiminden 
daha fazla ve olumsuz bir şekilde etkileneceği beklentisi Avrupa Birliğini (AB) Kyoto 
Protokolü’nün yürürlüğe girmesine önderlik etmeye yöneltmiştir.  Kyoto Protokolünün 
en büyük taraftarı olarak AB, 31 Mayıs 2002’de protokolü kabul edip 2008-2012 
yılına kadar başta karbon dioksit olmak üzere sera gazların salınımını 1990’nın %8’i 
oranında gönüllü olarak düşürmeye başlamıştır. AB, diğer ülkeleri ile yaptıkları ticareti 
de Kyoto Protokolü’nü kabul edip etmemesine göre düzenlemeyi planladığı ilan 
etmiştir. Böylece AB, bu yüz yılda küresel ısınmayı 2 °C’nin altında tutmayı hedefliyor 
ve uzun vadede % 70’lik emisyon azaltama hedefini gerçekleştirmek için de ilk adımı 
atmış oluyor. Ayrıca AB’nin Rusya üzerindeki yoğun baskısı üzerine Kyoto Protokolü 
16 Şubat 2005 tarihinde imzalanarak dünyada da yürürlüğe girmiştir. Fakat 
emisyonların %36.1’inden sorumlu ABD’nin protokole taraf olmaması nedeniyle %5.2 
azalma hedefine ulaşılamayarak ancak bu hedef %2 düzeyinde gerçekleşebilecektir.  
 
Böylece günümüzde her ne kadar Ek –I ülkelerinin toplam emisyonları 1990 ve 2002 
arasında %6.4 azaldıysa da sadece birkaç ülke emisyon hedeflerine ulaşmak için 
gerçek bir performans gösterdi. Bu azalmada gerçekte Doğu Avrupa ve Rusya’da ki 
ekonomik durgunluktan kaynaklanmıştır. Bu ülkelerdeki azalma %40 iken diğer EK-I 
ülkeleri emisyonlarını % 8.4 artırmıştır. Böyle giderse EK-I’deki ülkelerin emisyon 
projeksiyonları 1990-2010 yılları arasındaki emisyonların % 10.2 miktarında 
artacağını göstermektedir. Özetle, 2002 yılında sadece 16 ülke çoğu Doğu Avrupa 
ülkeleri, Rusya İngiltere, İsveç ve İzlanda olmak üzere hedeflerine ulaşmıştır (Şekil 
4). UNFCCC Sekretaryasına her bir ülke tarafından gönderilen raporlara göre sadece 
14 ülke 2010 yılı hedefine ulaşacaktır. 2002 yılında hedefine ulaşan bazı ülkeler 
2002-2010 yılları arasında emisyonlarını artırması bekleniyor. Uluslar arası Enerji 
Ajansına (IEA) göre EK-I OECD ülkelerinin emisyonları 2010 yılındaki emisyon 
hedeflerinin %30 üzerindedir. Ekonomik gelişme sürecindeki ülkelerin emisyonları ise 
hedeflerinin % 25 altındadır. IEA tahminlerine göre 2002-2030 yılları Avrupa OECD 
ülkelerinde CO2 emisyonları %20 artış gösterecek. Aynı dönemde küresel CO2 
emisyonları %60 artış göstermesi bekleniyor.  
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Şekil 4. Kyoto hedeflerinin 2004 itibari ile ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren harita. Yeşil 
renkler emisyon hedefine ulaşmış ülkeleri ve sarı renkli bölgeler hedeflerine 
ulaşamayan ülkeleri göstermektedir (UNFCCC, 2004). 
 
 
Gelişmekte olan ülkeler gelişmelerini tamamlamak için sera gazlarını artırma hakkına 
sahip. Fakat 2020 ve 2030 arasında gelişmekte olan ülkelerin toplam emisyonlarının 
gelişmiş ülkelerin emisyonlarını aşması bekleniyor. Buna rağmen kişi başına düşen 
emisyon miktarında yine çok büyük farklar olacak. 
 
Endüstri devriminden beri atmosferdeki sera gazı miktarı önemli ölçüde artmıştır. 
Örneğin, Şekil 5’den görülebileceği gibi CO2 konsantrasyonları yaklaşık % 31, metan 
yaklaşık % 150 ve azot oksitler % 16 oranında artmıştır (Watson et al 2001).  Şuan ki 
CO2 miktarı (yaklaşık 375 ppm) son 420,000 yılın en yükseğidir ve muhtemelen son 
20 milyon yıl içinde bu miktarda CO2 atmosferde görülmemiştir.  
 
Yakın tarihimizde dünyada gelişmiş ülkeler insan kaynaklı sera gazlarının en büyük 
kısmını oluşturmuştur. ABD toplamda ve kişi başına düşen emisyon miktarında bir 
nolu ülkedir. Çin, toplam emisyon miktarında ikinci ülkedir fakat kişi başına düşen 
emisyon miktarı düşüktür. Son 20 yılda Asya’da endüstriyel gelişme emisyon 
hacminde çok hızlı bir artışa neden oldu fakat bu bölgede emisyonlar dünya 
ölçeğinde alt değerlerde kalmaktadır. 
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Şekil 5. Geçmiş ve gelecekteki atmosferik CO2 konsantrasyonları. 
 
 
Etkin bir zarar azaltma programı dünyanın uzun vadede ulaşmak için harekete 
geçme motivasyonuna bağlıdır. Örneğin, eğer biz küresel sıcaklık artışını 2-3 C’de 
(iklim hassasiyetinin orta aralığı) sınırlandırmaya karar verirsek, CO2 miktarını 500-
550 ppmv’de tutmamız gerekir (Şekil 6).  Uzun vadeli hedefler, emisyonların en 
düşük maliyetle hangi seviyeyi takip ederek kararlı hale geleceğini belirleyecektir. 
 
Emisyon senaryoları benzer bir paterne sahiptir; hepsinde emisyonlar başlangıçta 
yükseliyor sonra dönüşüme uğrayıp hızla azalıyor. CO2-sabitleme hedefi ne kadar 
düşükse, azalmaya geçiş o kadar hızlı oluyor. Örneğin, 500 ppmv’de sabitlenmesi 
durumda en yüksek değere 11GtC yaklaşık 2035 yılında gerçekleşebilecek, sonra 
2100 yılına kadar 7 GtC ve 2200 yılına kadar 3-4 GtC’de sabitlenecek. Diğer bir 
yandan, 1,000 ppmv’de sabitlenmesi durumunda emisyon miktarının yaklaşık 2100 
yılına doğru büyümesine müsaade edilmiş olacak ve sonraki 2 yüz yıl boyunca 
yavaş bir azalma olacak (Şekil 6). 
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Şekil 6. CO2 emisyonlarını atmosferde 450, 550, 650, 750 ve 1,000 ppmv 
seviyelerinde kararlı tutabilmek için yapılan senaryolar (IPCC, 2001). 
 
 
Uzun vadeli hedeflerin olmaması Kyoto Protokol’ünün en büyük eksikliğidir. Kyoto 
Protokolü sadece 2008-2012 yılları arasında ortalama emisyon sınırlarını tarif 
etmekte fakat 2012’dens sonra ne yapılması gerektiğinden bahsetmemektedir. 
 
Türkiye, Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC) tarafından incelenen 
dünyadaki beş bölgeden birinin içinde yer almaktadır. Böylece, IPCC tarafından 
endüstri devrimi öncesine göre atmosferik CO2’in iki katına çıkmasının beklendiği 
yıllara yönelik senaryolar Türkiye için de geçerlidir. Yüksek çözünürlüğe sahip Genel 
Sirkülâsyon Modelleri ile yapılan senaryolara göre, 2030 yılında Türkiye’deki 
sıcaklıkların kışın 2°C ve yazın 2-3°C artması tahmin edilmektedir.  Bu senaryolara 
göre sadece Karadeniz Bölgesinde yağışlar kışın küçük bir artış gösterirken yazın tüm 
ülkede % 5 ila 15 azalacaktır.  Ayrıca yazın toprak nemi de %15 ila %25 arasında bir 
değerde azalacağı beklenmektedir.  
 
IPCC’nin üçüncü değerlendirme raporuna göre ise yeryüzünde (15 °C olan) hava 
sıcaklığının küresel ortalaması 1990 yılından 2100 yılına kadar 1.4 ila 5.8 °C artacak. 
Sera gazları önemli ölçüde azaltılmasa deniz seviyesindeki yükselme de 9 ila 88 cm 
arasında olacak. Bütün bunların sonucu olarak, Güney Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ile 
birlikte Türkiye’de Kuraklık, Ani Seller, Deniz Su Seviye Yükselmeleri gibi doğal 
afetlerde ve ekolojik problemlerde büyük artışlar meydana gelmesi beklenmekte. 
 
2008 yılının başında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan “1990 - 2005 
Ulusal Envanter Raporu”na göre Türkiye’nin Kyoto Protokolüne karşı pozisyonunu 
koruması giderek zorlaşmaktadır. Çünkü Türkiye sözleşme karşısında Ek1 ülkeleri 
kendini karşılaştırarak pozisyonunu yeniden konumlandırmaya çalışıyordu. 90’lardan 
sonra hatta 2000’li yıllarda da Türkiye hâlâ kişi başına 3 tonluk bir emisyona sahip 
olduğu iddiasındaydı. Diğer bir deyişle, Türkiye şu ana kadar Kyoto Protokolü’ne 
ilişkin pozisyonunu yükümlülük almamak şartına, endüstrileşmesinin henüz 



TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU 

 

401 

tamamlanmamış olduğu ve kişi başına karbondioksit salınımları açısından içinde yer 
aldığı Ek1 ülkeleri ile arasında büyük bir fark olduğu gerekçesine dayandırdı. Yeni 
Ulusal Envanter Raporuna bakarsak, bu tez artık Türkiye’nin görüşünü destekleyici 
olmaktan çıkıyor. Diğer bir deyişle, Türkiye’nin küresel eylem konusunda sorumluluk 
ve yükümlülük almaktan daha fazla kaçınamayacağını, kaçınmaması gerektiğini, etik 
olarak da bunun doğru olmadığını söyleyebiliriz. 
 
 
2.3. Emisyon Azaltmanın Paylaştırılması 
 
Etik olarak küresel iklim değişiminin kabul edilemez etkilerini önlemek için insanlar, 
organizasyonlar ve hükümetler arasında tüm seviyelerde sera emisyonlarında 
paylaştırılan azaltma hedeflerini belirlerken hangi etik prensipler takip edilmelidir? 
Adil tahsis ve yükümlülüklerin belirlenmesi önemli bir etik problemdir.  
 
Emisyon azaltmada eşitlik sağlanması için UNFCCC aracılığı ile ortaya birçok kriter 
konulmuştur. IPCC bu teklifleri aşağıdaki gibi gruplandırmıştır: 

a) Özel Teklifler: Bu teklifler (1) dünyadaki toplam emisyonları gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelere eşit olarak dağıtılmalı, (2) sera gazlarının miktarı 
Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) ile orantılı olmalıdır. 

b) Kişi başına eşit dağılım teklifleri: Bu teklifler gelişmekte olan ülkeler, ülkeler 
için ayrılan kotaları insanlığın ortak malı atmosferden eşit pay alması fikrine 
dayanılarak yapılmasını istiyor. 

c) Statükocu teklifler: Bu teklifler gelişmiş birkaç ülke tarafından mevcut 
emisyonların bir hak olarak kabul edilmesini öne sürüyor. Örneğin, ABD 
sadece emisyonların mevcut değerinden itibaren azaltılmasını istiyor. Buna 
gerekçe olarak da doğal kaynakları ilk kullananların onları geçmişteki seviyede 
kullanmaya devam etme hakkı var deniliyor. 

d) Karışık teklifler: Bu teklifler kişi başına düşen emisyon, eşit yüzdede azaltma, 
statüko ve tarihsel sorumluluğun birleştirilmesine yönelik kurallar koymayı öne 
sürüyor (Brown 2002; Rose, 1998; Müller 2001; Müller 2002). 

 
Bunlara ilave olarak uluslar arasında sera gazi tahsisatının eşit bir şekilde yapılması 
için birçok yöntem öne sürülmüştür. Sera gazı salınımlarının (emisyonlarının) adil 
tahsisatı için teklif edilen ilkelerin bazıları şunlardır: 

a) Kirleten öder ve orantısallık ilkesi: Her bir ulusa o ulusun iklim değişimine 
şimdiye kadar verdiği zarara göre sera gazı emisyonu hasis edilmeli. 

b) Temel gereksinimlerin tatmini: Fakir ülkelerin vatandaşlarının temel 
ihtiyaçlarını karşılamak için emisyon tahsisinde öncelikli olmalı ki dünyada tam 
olarak etkin hale gelebilsinler. 

c) Karşılaştırılabilir yük ilkesi: Her bir ulusa sera gazlarının güvenli bir seviyeye 
çekilebilmesi için GSMH’ya eşit bir oranda tahsisat yapılmalı. 

d) Ödeme yeteneği ilkesi: Bu ilke zengin ülkeleri emisyon azaltmayı finanse 
edileceklerinden dolayı, fakir ülkelere göre daha fazla sorumlu tutmakta. 

e) Adaletin Rawlçu ilkesi: Fakir ülkelere ve en az gelişmiş insanlara atmosferi 
kullanmak için daha fazla hak verilmesini savunmaktadır. Aynı zamanda fakir 
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ülkelerin kendilerine verilecek olan emisyon tahsisatı sonucu daha kötü bir 
duruma düşmemesini de şart koşmaktadır (Brown, 2002: Rose, 1998). 

 
Küresel iklim değişimi ile eşitlik prensibi ile mücadele için en çok tavsiye edilen 
politikalardan biri Kirleten Öder prensibidir. Bunu tavsiye eden G-8 ülkeleri yaklaşık 
olarak 200 yıldır kirlettikleri atmosferdeki emisyonların aslan payına sahip.  Bu fikrin 
temelin de karbon emisyonlarını azaltmak için kirleticilere sıkı kontrol getirmek ve 
gelişmekte olan ülkelere teknoloji transfer etmek bulunmaktadır. Bu fikre karşı 
çıkanlar ile taraf olanları ortaya koyduğu görüşler aşağıdaki gibidir: 
 
Taraf olanlar: 

• Emisyonlar Batının: Emisyona neden olmayanlardan bu küresel problemin 
faturasını ödemesi istenmemeli. Şuan ki ısınma tümüyle gelişmiş ülkelerin 
emisyonlarından kaynaklanmaktadır. 

• Kazan-Kazan: Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere temiz teknoloji 
transferi ederse onlara “yüksek kirlilik evresini” aşmalarına yardımcı olur ve 
böylece her iki tarafın emisyonları birlikte azaltılmış olur. 

• Lüks yaşama karşı yaşam mücadelesi: Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen 
emisyon, gelişmekte olan ülkelerdekinden çok daha yüksektir. Örneğin bir 
Alman vatandaşı yılda 10 ton CO2 iken Kamerun gibi gelişmekte olan bir 
ülkede kişi başına düşen CO2 miktarı 0.23 ton. Çin ve Hindistan’da ise 
sırasıyla kişi başına düşen CO2 miktarı 3.1 ve 1.19 tondur. Bununla birlikte 
gelişmekte olan ülkelerde CO2 emisyonu yaşam için yemek pişirmek için odun 
yakmak gibi temel ihtiyaçları karşılamak için üretilmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
ise CO2 emisyonları lüks tüketim işlemleri sonucu oluşturulmaktadır, diğer bir 
deyişle bu işlemlerin durması onlar için yaşamsal bir tehdit oluşturmaz. 

• Verimli Uygulamalar: Mevcut emisyon salınımı ile büyük gelişme avantajı 
oluşturmuş olan gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere göre problemin 
faturasının ödemek için daha iyi durumdadır. Gelişmiş ülkeler dünyanın 
GMHS’nın % 50’sine sahiptir. Gelişmiş ülkeler yeni teknolojilere de daha kolay 
ulaşabilir ve onların endüstriyel alt yapıları bu teknolojiler hızla uygulamaya 
koyabilir. 

 
Karşı olanlar: 

• Ekonomik Rekabet: Gelişen ülkeler ardında en büyük kirleticiler olan 
Hindistan ve Çin, Batının en büyük ekonomik rakibi olma yolunda. Çin 
ekonomisinin büyüklüğü şuan İngiltere ekonomisini geçmiş durumda. Eğer 
uzun zamdan beri atmosferi kirletmekte olan ABD büyük ölçüde ücretsiz 
teknoloji transferini gerçekleştirirse bu Batı ekonomisini rekabet avantajını ve 
işsizlik durumunun önemli ölçüde etkileyecektir. 

• Ekonomide Küresel Durgunluk: Kirleten öder mantığı ile emisyonlarda 
büyük bir azaltmaya gidilmesi sadece ekonomik olarak yapılamaz değil aynı 
zamanda büyük bir ekonomik yıkıma da neden olur. Böyle büyük bir tedbire 
başvurmak ekonomide küresel durgunluğa yola acar ve sadece Batıda değil 
tüm Dünyada şiddetli bir şekilde kötü sonuçlar doğurur. 
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• Araştırma ve Geliştirme: Bedava teknoloji transferi bu teknolojiyi geliştiren 
firma ve endüstrinin gelir kaybetmesine neden olur. Böylece araştırma ve 
geliştirmeye daha az kaynak ayrılmasına neden oluruz. Gelişmiş ülkeler 
endüstrinin kayıplarını ve araştırma-geliştirme masraflarını karşılamalı fakat bu 
destek vergilerin artmasına ve kamu kaynaklarının bu taraf yönlendirilmesine 
neden olabilir. Ayrıca endüstrinin sübvansiyonu rekabeti etkileyecek ve 
gelişmiş ülkelerin ticaret yapması ve piyasalara girmesini engelleyeceğinden 
itirazlarına neden olacaktır. 

• Alt yapı: Yeni ve temiz teknolojiyi transfer ederiz ama bu ileri teknoloji 
makinelerin çalıştırılabilmesi için büyük ölçekte ve yüksek ölçüde gelişmiş bir 
alt yapı ve yetişmiş elemana ihtiyaç var. Yardım alacak olan ülke bu ön şartları 
yerine getirememekte ve böylece bu teknoloji gelişmekte olan ülkelere 
uygulanması mümkün değildir. 

 
 
2.4.  Bilimsel Belirsizlik: Bilimsel belirsizliklerin olduğu bir ortamda iklim değişikliği 

ile ilgili kararların alınma ihtiyacının etik önemi nedir? 
 
Diğer birçok çevre problemiyle ortak olarak, iklim değişikliği sorunu bilimsel 
belirsizliğe tabidir. Bazı tartışmalar bilimsel süreçlerin normal bir parçasıdır ve 
çözülmeleri zaman alabilir. Yine de sağduyu gösterme ve önlem almak için bir etik 
yükümlülük olduğunu gösteren sonuçlar oldukça açıktır. Gerçekten acil problemleri 
derin ahlaki krizler ve tartışmaların olmadığı başka toplumlardaki sorunun bir işareti 
olarak görürsek, kendimizi hareketsizlikten/etkisizlikten veya tartışmaların sonsuz 
devrinden kurtarma ihtiyacı duymayız. Güçlendirme, fakirliği, ekonomik ve sosyal 
adaletsizliği yok etmek için gayret etme, kaynaklardan eşit yararlanma ve eşit 
dağıtılması için gayret etme, bugün yüzsüze olduğumuz çevresel problemleri 
belirlemede etkili yollardır. En iyi bilim ve teknolojinin dengeli bütünleşmesi, insanlarla 
ilgili tüm durumlarda adalet, eşitlik ve ölçülülük gibi ahlaki prensiplerin bir araya 
getirilmesi, insanlığın şu andakinden daha sürdürülebilir, farklı bir yol açar. Tüm bu 
değişiklikleri yapmak, direk atmosferle ilgili olmayan çevresel problemlerin sahibini 
etkili şekilde adresleyecektir. 
 
Küresel iklim değişiminin çözümü için aşağıda sıralanan önerilerden biri bir şey 
yapmadan önce daha fazla bilimsel çalışmanın sonucu mu beklenmesi yönündedir: 
• Bekle ve Gör  
• Harekete Geç  
• Sera Gazı Emisyonlarını (SGE) Azalt  

o Küresel Yaklaşım gerekli  
o Gelişmekte olan ülkelere yardım etmek anahtar rol oynuyor  
o Ekonomik faturası karşılanamaz değil  

� SGE’lerin %20 azaltılmasının maliyeti GDP <%1 (6 aylık ekonomik 
büyümeden vaz geçilmesi)  

� Geçmişteki hava kirliliği düzenlemeleri gerçekte maliyetin 
endüstrinin söylediğinden çok daha azdır (örneğin, katalik 
dönüştürücüler, CFC azaltılası, , SO2 emisyonlarının azaltılması)  
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• Mühendislik Zarar Azaltma Çalışmaları 
o örneğin, deniz duvarları (setler), tarımsal uyum, ...  

• Bir şey yapmadan önce daha fazla bilimsel çalışma yapılsın...  
 
1980’lerden beri insan kaynaklı iklim değişimi problemini inkâr eden küçük bir grup bu 
konudaki çözümlerin de ertelenmesine aktif olarak çalışmaktadır. İnkârcılar politik 
uygulamaları önlemede bazı etkileri olduysa da daha da önemlisi (endüstriyel 
ülkelerin büyük bir çoğunluğunda) bu konu ne kadar önemlidir ve niçin bu konu ile 
ilgilenmeliyiz konusunda anlaşmazlığa düşülmüştür. Kamuoyuna yansıyanların çoğu 
fosil yakıt üreticilerinin yanıltma çabaları ve kiralık bilim insanlarının bitmez tükenmez 
inkârlarıydı. Kimileri CO2 oluşumunu daha çok doğal nedenlere bağlayıp tarımsal 
üretimin artacağı müjdesini bile verdi. Küresel ısınmanın buzul çağını sona erdiren iyi 
bir şey olduğu konusunda da nutuklar atıldı.  
 
Özetle, böylece maalesef halkı yanıltmak için aşağıdaki gibi birçok kent efsanesi 
yaratıldı: 
� Şu anki iklim değişimi doğal bir olay!  
� Bilim camiasında henüz fikir birliği yok! 
� İleride iklim değişimin etkilerinden korunabiliriz! 
� Şu anda bireysel olarak çözüme yönelik önlem almak mümkün değil! 
 
İngiltere ve ABD gibi yüksek emisyona sahip ülke vatandaşlarının küresel iklim 
değişimini ret etmek için iki neden öne sürmektedir. Birincisi; İklim değişiminde 
insanın rolünü inkâr etmek veya dünyanın karışık geri besleme mekanizmasındaki 
belirsizliklerden bahsetmek. İkincisi; küresel ölçekli bir problemin çözümünde bireysel 
çabaların mikro kozmik ölçüde etkili olabileceğidir. 
 
Pek çok itiraz bilgisayar modellemelerine odaklandı. Mikro iklim ve yerel arazi 
özelliklerinin ihmal edildiğini, dolayısıyla yanlış modelleme yapıldığını söylüyorlardı. 
Oysa tüm modeller “yanlış fakat kullanışlı” birer bilimsel araçtır. Küresel iklim 
değişiminin işaretleri netleşince, tartışmanın öznesini değiştirdiler. “Atmosfer ve yer 
bilimciler küresel ısınmanın nedeni konusunda fikir birliğine varamıyor” demeye 
başladılar. Olayın ekonomik boyutları belli oldukça itirazlar da ekonomik ve siyasi 
boyuta sıçradı. Örneğin, Çek Cumhuriyeti Başkanı Vaclav Klaus küresel iklim 
değişimini çok önemseyen çevrecilerin ekonomi için komünizm kadar tehlikeli 
olduğunu ilan etti.  
 
İklim modelleri gelecekteki iklim değişimlerini belirlemek için elimizdeki en kapsamlı 
bilimsel araçtır. Bu modeller Dünya iklim sisteminin ayrıntılarını temsil etmek için 
giderek daha fazla karmaşık bir hal almaktadır. Bununla beraber, küresel çevremizi 
küresel iklim modelleri tam olarak temsil edememektedir.  Bu nedenle kamuoyu bu 
modellerin sonuçlarına inanmakta zorluk çekebilir. İklim değişimine olumsuz bir 
şüphe ile yaklaşanlar iklim modellerinin şu anki dünyayı temsil etmeye zorlandığı için 
değişen dünyanın iklimini doğru bir şekilde belirleyemeyeceğini belirtmektedir.  İklim 
modellerinin oluşturulması ve bu modellerin sonuçlarını analiz etmenin etik yönü ayrı 
bir tartışma konusudur. 
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Gelecekteki iklim değişiminin etkilerinin büyüklüğü ve zamanı konusunda bilimsel 
belirsizlikler bulunmakta (Şekil 1 ve 5). Bununla birlikte bu belirsizlik farklı atmosferik 
konsantrasyon seviyelerinin neden olabileceği senaryoları bir aralık içinde dikkate 
alınmaktadır (IPCC, 2001). 
 
Küresel iklim değişikliğinin devam etmesine izin vermek, özellikle gelecek nesiller 
açısından bakıldığında ahlaksızlık olmalıdır. Torunlarımızı kutup ayılarının veya 
Maldiv Adalarının olmadığı, iklimdeki kararsızlıklar nedeniyle daha büyük jeopolitik 
kararsızlıkların olduğu bir dünya bırakmak ahlaksızlık olarak hissettirir. Fakat iklim 
değişikliği sorununun, bireysel olarak yargılanmış bir terbiye sorusuna indirgenmesi 
de oldukça önemlidir.  

 
Sera gazı emisyonlarını sabitlemek için de, önemli bilimsel belirsizlikler ile 
yüzleşmek gerekmektedir. Örneğin, 
a) Isınmanın miktarı “iklim hassasiyeti” veya atmosferdeki farklı seviyelerdeki 

sera gazlarına bağlıdır. 
b) Salınan sera gazlarının miktarı gelecekte ne olacağı bilinmeyen teknoloji, 

nüfus ve ekonomik aktivitelere bağlıdır. 
c) Küresel iklim değişiminin kötü etkilerinin büyüklüğü, tipi ve coğrafik dağılımı 

farklı ısınma seviyelerine bağlıdır. 
d) Sıcaklık değişimi ve diğer iklim değişiminin etkilerinin zamansal değişimi hızlı 

non-lineer değişim ihtimalini de içermektedir. 
e) Eşik seviyeler eğer aşılırsa geri dönüşümü olmayan ve potansiyel olarak 

katostrafik olan iklim sürprizlerine neden olacaktır. 
f) Toplumların ön alarak koruyucu tedbir alma yetenekleri. 
g) Eko sistemlerin direnç seviyeleri ve  
h) Bazı iklim değişimi etkilere karşı insanları savunmasızlığı (IPCC, 2001). 

 
2008 Dünya Çevre Günü’nün teması “Karbondioksit Bağımlılığından Kurtulmak” şu 
şekilde belirlendi. Umarız bu tema Türkiye’deki politika açısından da yön verici, yol 
gösterici olur. 
 
 
2.5. Ulusal Ekonomilere Maliyeti 
 
Genellikle küresel iklim değişimini geciktirme veya en aza indirgeme faaliyetlerine 
karşı kullanılan ulusal maliyetler argümanı etik olarak haklı bir gerekçe midir? 
 
Sera Gazı Emisyonlarının (SGE) azaltılması için şüphesiz küresel bir yaklaşım 
gerekli. Yani gelişmekte olan ülkelere yardım etmek gerek. Faturasını karşılamak 
sanıldığı kadar zor değil. SGE’lerin yüzde 20 azaltılmasının maliyetinin Gayri Safi 
Yurtiçi Hâsıla’nın (GDP) yüzde 1’inden az olacağı hesaplanıyor.  Yani, ortalama 6 
aylık ekonomik büyümeden vazgeçmek anlamına geliyor. Katalik dönüştürücüler, 
kloroflorokarbon azaltılması, SO2 emisyonlarının azaltılması gibi geçmişte uygulanan 
hava kirliliği düzenlemelerinin maliyeti, endüstri yetkililerinin öngördüğü rakamların 
çok daha altında gerçekleşti. Kimileri deniz kıyılarına set inşa edilmesi gibi önlemler 
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öneriyor. George Bush gibi düşünen azınlık ise uzun süre “Bir şey yapmadan önce 
daha fazla bilimsel veri gerekir” görüşüne sığınıyor. 
 
Bazıları böylece olaya tamamen ekonomi yönünden bakıyor. Örneğin, Avustralya 
hükümetinin danışmanı bir ekonomist, ülkedeki sanayi sektörünün CO2 salınımlarını 
azaltmaktansa küçük Pasifik ada devletlerinin boşaltılmasının daha ekonomik olacağı 
gibi küstahça öneriler getirdi. Bu nedenle, küresel iklim değişimi ahlaki bir problem. 
Çünkü kendini koruyamayacak ve uyum sağlayamayacak bazı yerlerde yaşayan 
insanlar, bitkiler ve hayvanlar için küresel iklim değişimi bir soykırıma neden olacak. 
Yani, sadece maliyet-fayda analizi yaparak bu olaya yaklaşanlar büyük bir 
sorumsuzluk örneği sergiliyor…  
 
Doğru yaklaşım ise, CO2 emisyonunun 2015-2020’de dengelenmesi ve 2100’e dek o 
seviyenin üçte birinden aza düşürülmesi için fosil yakıtlarından uzaklaşarak 
yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek. 
 
Eğer karbon ticareti uygulanırsa Avrupa’da OECD ülkelerinin 2010 yılında GMHS 
kaybı % 0.13-0.81 arasında olacak. Eğer karbon ticareti uygulanmazsa kayıp % 0.31-
1.50 arasında olacak. ABD için bu kayıplar karbon ticareti uygulanmazsa % 0.42–
1.96 0 arasında, karbon ticareti uygulanırsa % 24–0.91 arasında olması bekleniyor. 
Atmosferik CO2 emisyonlarını azaltıp 450 ppmv’de sabitlersek küresel GMHS % 1-4 
oranında azalabilir. 2003 yılında emisyon konsantrasyonu 375 ppmv idi. Zarar 
azaltma senaryoları iklim değişimini azaltmadan kaynaklanacak faydaları dikkate 
almamaktadır. 
 
Uyduranoğlu-Öktem’e (2008) göre CO2 vergisi (karbon ticareti) hem OECD 
tarafından 1975 yılında ileriye sürülen kirleten öder ilkesini (polluter pays principle) 
sağlamakta bir araç, hem de tipik bir Pigou vergisi örneğidir. Diğer bir deyişle, sera 
gazları salınımlarının kontrol altına alınarak, azaltılmasını sağlayacak en önemli 
önlemlerden biri karbon içeren enerji türlerine konulacak karbon dioksit vergisidir. 
CO2 vergisinin amacı, daha çok CO2 salınımına yol açan enerji türlerinden daha az 
ya da hiç CO2 salınımına yol açan enerji türlerine doğru talepte bir kayma 
yaratmaktır. Aynı zamanda CO2 salınımının azaltılması için alınacak diğer önlemler 
için fon oluşturulmasına da yardımcı olur. Fakat bu vergi ancak global düzeyde 
uygulanır ise amacına ulaşabilir ve ekonomi literatüründe beleşçi (free-rider) olarak 
bilinen problemin önüne geçer. CO2 vergisini koymayıp, bu verginin bazı ülkeler ya 
da ülkeler grubu tarafından konması sonucu ortaya çıkan iyileşmeden faydalanan 
ülkeler beleşçi ülkeler olacaktır. Hatta bu ülkeler vergi koymadıkları için uluslararası 
rekabetten de kazançlı çıkacaklardır. Diğer bir deyişle Türkiye Kyoto vb. süreçlerin 
dışında kalmaya devam ederse “beleşçi” bir ülke ve ürettiği malları haksız rekabete 
neden olan mallar muamelesi ile karşılaşabilir. 
 
 
2.6. Bağımsız olarak harekete geçme sorumluluğu 
 
Küresel iklim değişimini geciktirme veya en aza indirgemek için harekete geçmeden 
önce her ulus diğer ulusların harekete geçmeyi kabul etmesini beklemesi etik olarak 
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doğru bir yaklaşım mıdır? Bazı uluslar diğerlerinin emisyon azaltmasını bekleyebilir 
mi?  
 
EK-I’deki ülkelerin, EK-I’de olmayan ülkelere bakmadan ve onlardan da aynı şeyi 
yapmasını beklemeden gerekli politikaları geliştirip önlemler alarak emisyonları 
azaltmalıdır. Örneğin, ABD, Çin ve Hindistan’dan bu yönde beklentilerini dile 
getirmektedir. 
 
 
2.7.  Yeni Teknoloji Potansiyeli 
 
Gelecekte düşük maliyetli teknolojiler icat edilebilir, bu nedenle şimdi iklim değişimine 
uyum çalışmalarımızı en düşük düzeyde tutmalıyız şeklindeki bir argümanı etik olarak 
savunulabilir miyiz? Ya da uluslar daha ucuz teknolojinin geliştirilmesini bekleyebilir 
mi?  
 
ABD’de yayınlanan “İklim Değişimiyle Mücadele” adlı bir rapora göre, küresel iklim 
değişimi sorunu teknolojik yöntemlerle çözülebilir. Bunun için önerilenler arasında  

� Güney Okyanus başta olmak üzere denizleri demir tozuyla gübrelemek,  
� Havadaki CO2’yi yakalayıp yerin veya okyanusun derinliklerine sıkıştırarak 

pompalamak,  
� Jet egzoz gazlarının havada uzun süreli kalmasını sağlamak, 
� Güneş ışığını bloke etmek için uzayda yörüngeye devasa aynalar 

yerleştirmek, 
� Atmosfere güneş ışığını yansıtıcı etkisi yapacak toz zerrecikleri pompalanmak, 
� Volkanik patlamanın soğutma etkisini taklit için atmosferin yükseklerine 

binlerce küçük parlak balon ya da mikroskobik sülfat damlası pompalamak, 
� Yapay fotosentez yaratmak, 
� Hindistan’da ortalıkta dolaşan ineklerin yemlerine ilaç katarak geğirme ve gaz 

çıkarmak yoluyla ürettiği metan gazını azaltmak,  
gibi yöntemler var (Şekil 7). 
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Şekil 7. Küresel iklim değişimine çözüm olarak iklim-mühendisliğinin önerdiği değişik 
çözüm önerilerine ait şematik gösterim. 
 
 
Ayrıca ünlü fizikçi Stephen Hawking binyıl içinde atmosferimizde artan CO2’nin 
gezegenimizin yüzeyini kaynatacağını ve insanların başka gezegenlere göç etmek 
zorunda kalacağını söylüyor.  
 
Bütün bu “Zihni Sinir Projeceleri” güneş ışığının yüzde birinden azını uzaya geri 
yansıtmanın, sanayi devriminden beri tüm salınımın yarattığı ısınmayı telafi 
edebileceği düşüncesine dayanmakta. Ancak bu çözümler ne uygulanabilir ne de 
sanayinin istediği kadar ucuz. Sorunu çözmeyecekleri açık. 
 
Diğer bir deyişle, bu tür “iklim mühendisliği”ne yönelik çözüm önerileri, “hem pastayı 
yemek, hem de karın ağrısı çekmemek” isteyenlerin fikri. Küresel ısınma zaten 
insanoğlunun doğaya aykırı yaşam biçiminden, daha fazla tüketme arzusundan 
kaynaklanıyor. Soruna neden olan alışkanlıkları değiştirmek yerine doğal olmayan 
çözüm önermek, dünyayla alay etmek gibi. IPCC sonuç bildirgesinde bu yöntemler, 
“spekülatif, hesapsız, yan etkileri belli olmayan öneriler” olarak nitelendirilmiş. 
 
Aslında iklim değişikliklerinin canlı yaşamına etkisi karşısında ülkelerinin geleneksel 
sistemlerini revize etmeleri gerçeği karşısında, bütün dünyada daha verimli ve daha 
az emisyon salınımı sağlayan sistemler üzerine yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. 
Enerji stratejileri belirlenirken, yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte 
kojenerasyonun yaygınlaştırılmasına, bölgesel enerji üretim teknolojilerine 
geçilmesine öncelik verilmektedir. AB Uyum Çalışmalarını sürdüren Türkiye için bu 
yeni oluşum, tarihi bir fırsattır. Sanayileşen bir ülke olan Türkiye'nin de, tıpkı diğer 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bu konudaki uluslararası sorumluluklarını da göz 
önünde bulundurarak, bir çevre sorunu ile karşılaşmaması için bu yeni küresel 
harekette yerini alması gerekmektedir. Bunun için korkmaya da gerek yoktur. Zira 
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Türkiye, hem toplam, hem de kişi başına düşen C02 salınımı itibariyle Avrupa’da en 
az sera gazı veren ülkelerden biridir. Hatta emisyon ticaretinin başladığı Avrupa'dan, 
Kyoto Protokolüne imza koyarsak, yeşil kredimizi kullanmak üzere gelecek satın 
alıcılar da olacaktır. Sera gazlarını 1990 seviyesinin altına çekme taahhüdüne 
gelirsek, burada da endişe edecek bir durumumuz yok. 1990 dan sonra kurulan 
elektrik santrallerinin büyük bir kısmı, çok az C02 çıkaran kojenerasyon tesisi veya 
doğal gaz yakan Kombine Çevrim Santralıdır. Ayrıca, Kyoto taahhüdünde bulunan 
ülkelerle, özellikle gelecekte Avrupa Birliği içinde kendileri ile kader birliği 
yapacağımız Avrupalı dostlarımızla, müzakere sürecinde, Rusya'nın yaptığı gibi 
kendi koşullarımızı ortaya koyar ve bu suretle, eski tesislerimizin daha az sera gazı 
çıkartmaları için gereken rehabilitasyon veya yenileme masraflarının karşılanmasını 
bile isteyebiliriz.  
 
 
2.8. Prosedürel Adalet 
 
Karar verme mekanizmalarında adil temsilin sağlanması için takip edilmesi gereken 
prosedürel adalet prensipleri nelerdir?  
 
Prosedürel adalet alınan kararlar ve uygulamalar adil bir katılım ve bir şekilde 
yapılmalıdır. Prosedürel adalet en azından: a) çözümler etik olarak doğru olmalı; b) 
alınan kararlar ve uygulamalarda insanlar arasında ayrımcılık ve haksızlık 
yapılmayacak; c) alınan kararlardan doğrudan etkilenecek olanlar süreçte yerini 
alabilmeli ve fikrini Masaya koyabilmeli; d) karar alma süreci şeffaf olmalı (Shrader-
Frechette, 2002). Emisyon kontrolü uluslararası bağlamda alındığına göre prosedürel 
adalet uluslararası anlaşmalar ve politikalar için hayati önemdedir. 
Ulusların ulusal iklim değişimine müdahaleleri ve belirledikleri stratejiler ulusların 
sınırlarından çok uzaklardaki insanları etkilemekte, fakat uluslar ulusal stratejilerini 
belirlerken iklim değişimine karşı hassas ve zayıf olan diğer ülkelere genellikle 
danışmamaktadır (Paavola, 2005) 
 
İklim değişimi kararları, iklim değişimin etkileri konusunda belirgin bir belirsizlik 
içerdiği için ulusal iklim değişimi stratejileri mutlaka makul etkiler aralığını ve 
değişkenliğini dikkate alarak belirlenmelidir (Şekil 1, 5 ve 6). En olumlu veya en 
düşük senaryoyu seçen uluslar, eğer iklim değişimi kabul edilen olumlu senaryoyu 
aşarsa, küresel iklim değişiminin etkilerinden daha fazla hissedecektir. 
 
Bir grup ulus iklim değişiminin etkilerine karşı diğerlerinden çok daha hassastır. 
Örneğin, su seviyesi yükselen okyanusların kıyısında yaşayanlar veya kuraklı ve 
sellere karşı kırılgan olanlar iklim değişiminden büyük ihtimalle daha fazla 
etkilenebilecektir. Bununla beraber, küresel iklim değişimine karşı savunmasız ve 
hassas olan ülkeler, ne belirlenen iklim değişimi politikalarını anlamakta, ne de iklim 
değişimi politikalar geliştirilirken onlara danışılmaktadır. 
 
Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC), vb gibi birçok uluslararası iklim 
değişimi enstitülülerinde çalışanların çok büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerin bilim 
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insanları ve profesyonellerinden oluşmaktadır. Ayrıca iklim değişimi ile ilgili literatür 
de büyük ölçüde İngilizce yazılmıştır (Miguez, 2002). 
 
2.9. İnsan Hakları 
 
BM uzmanları, küresel ısınmanın neden olacağı iklim değişiminin, hükümetlerin 
önlem almaması durumunda, barınma, beslenme ve temiz sudan mahrum kalma riski 
bulunan milyonlarca kişinin temel haklarını tehdit ettiği uyarısında bulundu.  
 
BM yetkilileri, deniz seviyesindeki yükselme, şiddetli fırtınalar, seller ve kuraklığın, 
çok sayıda insanın evlerini ve topraklarını terk etmesine neden olabileceğini belirtti.  
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yardımcısı Kyung-wha Kang, küresel ısınma ve 
olağan dışı hava koşullarının, milyonlarca insanın “insan hakları” açısından felaketle 
sonuçlanabilecek etkileri olabileceğini söyledi. Hükümetlerin “küresel ısınmanın, 
insan hakları açısından yaratacağı bazı korkunç etkilerin önlenmesi” yükümlülüğü 
olduğunu kaydetti.  Kang, güvenli barınma, beslenme ve içme suyu kaynaklarının 
sağlanması, vatandaşların bilgiye ve yasal tazminatlara ulaşımlarının garanti altına 
alınması ayrıca karar süreçlerinde söz sahibi olmalarının, bu önlemlerin bazıları 
olduğunu belirtti. 
 
Dünya ikliminin temelde ve büyük ölçüde değişime uğradığı konusunda artık geniş bir 
fikir birliği var. Bu değişim temel insan haklarına da zarar vermekte. Bunlar 
• Sağlıklı bir yaşam 
• Ekonomik ihtiyaçlar 
• Fiziksel güvenlik 
 
Bu nedenle iklim değişikliği ile mücadelede başarısız olmak,  
• Sadece gelecek nesillere yardımcı olmamak değil aynı zamanda zararı onlara 

havale etmek demektir. 
• Zararın havale edildiği gelecek nesiller tüm tehlikelerde zaten zayıflamış bir 

durumda olacaktır. 
• Sadece iklim değişimi etkilerinin daha kötü olmasına neden olmayacak, aynı 

zamanda pozitif geri besleme mekanizmasını beslediği için iklim değişimi 
probleminin çok daha kötü bir hale gelmesine neden olacaktır. 

• Sadece gezegenimizdeki çevrenin çok daha kötü olmasına neden olmayacak, 
aynı zamanda katostrafik bir şekilde daha da kötü olacak. 

 
Bazı insanları gördüğü zararlar birçok şekilde oluşabilmektedir. Örneğin, ölüm, 
hastalık, ekolojik zararlar, seller ve kuraklıklar, yükselen denizler, daha şiddetli 
fırtınalar ve artan sıcak hava dalgaları gibi. İnsan kaynaklı iklim değişiminin zararları, 
uluslar arası toplumlar atmosferik sera gazı konsantrasyonun şuan ki seviyeye yakın 
bir düzeyde sabitleseler bile, gelecek yıllarda daha da büyüyecektir. Artan ısınma 
okyanuslardaki gecikme de dâhil olmak üzere küresel iklim sistemi ısıl gecikme 
özelliğinden dolayı atmosferdeki sera gazlarının seviyesi sabitlense bile artan ısınma 
devam edecektir (IPCC, 2001). 
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Bu yüzyıl içinde atmosferik CO2 seviyesinin 450 ppm’in altında sabitlemek mümkün 
görünmüyor (Stevens, 1997). Bu durum gerçekte dünyanın her yerinde bazı insanları 
ve yerlere zarar verecek şekilde ilave ısınmayı garanti etmektedir (Şekil 1, 5 ve 6).  
 
Dünyanın her tarafında insanlar, diğer insanlardan hayatlarına, sağlıklarına ve 
güvenliğine gelen tehditlere karşı kendini koruma gibi temel bir hakka sahiptir. 
Küresel iklim değişimi bu temel insan haklarını tehdit ettiğine göre uluslar arası 
toplumlar iklim değişiminin kötü etkileri için zarar azaltma, uyum ve hazırlık 
konusunda sorumluluklarının belirlenmesi için uyulması gereken normlar üzerinde 
fikir birliğine varmalıdır. 
 
Atmosferik konsantrasyonların farklı seviyeleri insan sağlığına, çevreye ve fakir 
insanların gördükleri zarara farklı seviyelerde ve farklı şekillerde etki edecektir 
(Argawal ve Nairin 1991; Estrada-Oyeala, 1992; Müller, 2001; Munasinghe, 2002; 
Muylaert, 2002; Paavola, 2004; Pinguelli-Rosa ve Munasinghe, 2002). 
 
3. Sonuç ve Öneriler 
 
Etik olarak iklim değişiminin kabul edilemez sonuçlarını azaltmak için küresel sera 
gazı emisyonlarının toplamını sınırlamak ve sabitlemek gerekmektedir. Bunun için 

• Atmosferik sera gazlarını kabul edilebilir bir seviyede sabitlemek için tüm 
dünyanın mevcut emisyonları önemli bir ölçüde azaltılması lazım. Atmosferik 
hedeflere ulaşmak için uluslar atmosferik sera gazı emisyonlarını öyle 
azaltmalıdır ki tüm ulusların neden olduğu toplam sera gazları kabul edilebilir 
seviyeyi geçmemelidir. 

• Uluslararası toplum kabul edilebilir atmosferik sera gazı emisyonu hedefleri 
üzerine fikir birliğine ne kadar geç varırsa, düşük sera gazı konsantrasyonuna 
ulaşılması o kadar zor olacaktır. 

• Uluslar, ton olarak toplam emisyon ve kişi başına düşen emisyon seviyesi gibi 
çok farklı şekillerde ifade edilen sera gazı emisyonlarına neden olmaktadır 
(Argawal ve Nairin 1991; Estrada-Oyeala, 1992; Müller, 2001; Munasinghe, 
2002; Muylaert, 2002; Paavola, 2004; Pinguelli-Rosa ve Munasinghe, 2002; 
Müller 2002). 

• Tüm kaynaklardan salınan sera gazları atmosferde iyi bir şekilde karışıp 
dağıldığı için emisyonların nereden salındığı atmosferik sera gazı 
konsantrasyonu üzerinde çok küçük bir fark oluşturabilir.  

• Atmosfere salınan bazı sera gazları okyanuslarda, ormanlarda, topraklarda ve 
bitkilerde depolanır. Bu depolara karbon kuyusu da denilir. Çoğu kez karbonlar 
salındığı yerin dışında, atmosfere aşırı miktarda sera gazı salmayan, ülkelerde 
ki kuyularda depolanır. Böylece aşırı sera gazı üreten ülkeler başka ülkelerin 
doğal kaynaklarını izin almadan kullanmaktadır. 

• Yeni teknolojilerin desteklenmemesi durumunda birçok fakir ülke doğal olarak 
şuan ki sera gazı seviyesinin üzerinde emisyon salarak insanlarının gıda, 
barınma ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak yoluna gidecektir 
(Shue, 1994, 1999). Diğer ulusların şuan ki emisyonları vatandaşlarının temel 
ihtiyaçlarını karşılamanın çok üzerinde bir seviyededir.  
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• Her ne kadar dünya sera gazı emisyonlarını iklim değişiminin insan sağlığı, 
çevre, bitkiler ve ekolojik sistemlere zarar verecek seviyede azaltamamasına 
rağmen, bazı ülkeler, bazı ülkelerin bazı bölgeleri, iş çevreleri, kurum ve 
kuruluşlar ve bireyler sera gazlarını azaltmak için önemli adımlar atmaktadır. 
Bu adımlar genellikler kanun veya yönetmelikler ile zorunlu tutulmamış gönüllü 
etkinliklerden oluşmaktadır (Environmental Finance, 2004). 

 
Ayrıca tüm uluslar aşağıdaki etik prensiplere öncelikle uyması ve bilimsel gerçekleri 
hemen kabul etmesi gerekmektedir: 

• Güvenli bir toplam emisyonun adil bir parçası kadar emisyonlarını mümkün 
olduğu kadar hızlı bir şekilde azaltmak etik bir görevdir.  

• Uluslar arası atmosferik sera gazı sabitleme hedefi mümkün olduğunda düşük 
olmalı, aksi takdirde iklim değişimine karşı savunması olanlar daha yüksek 
emisyon seviyelerde daha büyük risklere girecektir. 

• Bilimsel belirsizlikler güvenli toplam emisyon miktarından kendine düşen 
miktarda emisyon azaltmayı ret etmek için artık bir gerekçe olarak 
kullanılamaz. 

• Sadece ulusal ekonomiye gelen maliyeti bahane ederek güvenli toplam 
emisyon miktarından kendine düşen miktarda azaltma gitmeyi ret etmek artık 
mümkün değildir. 

• Diğer ulusların emisyon azaltmadığını bahane ederek güvenli toplam emisyon 
miktarından kendine düşen miktarı azaltmak için harekete geçmeyi artık ret 
edemez. 

• Artık yeni teknolojiler gelecekte icat edilecek diye emisyon azaltmak ret 
edilemez. 

 
Aslında Kyoto Protokolünün önerdiği politikalar ve önlemler incelendiğinde ülkemizde 
de; Enerji verimliliğinin artırılması, Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi, Sürdürülebilir 
tarımın desteklenmesi, Metan emisyonlarının geri kazanılması, Emisyonların 
azaltılması, Sera gazı yutaklarının korunması ve yaygınlaştırılması gerektiği görülür. 
Diğer bir deyişle Kyoto Protokolü, sera gazlarını artıran emisyonların salınımın 
kontrol altına alınarak zarar azaltılması ile birlikte enerji tarım, orman, katı atıklar, 
kıyıların kullanımı, vb. gibi konu ve sektörlerde uyum çalışmaları yapmamızı 
istemektedir. Bütün bunlar, protokol, cezai yaptırım vb. olmadan küresel iklim 
değişiminin kötü etkilerinden korunmak için kendiliğinden yapmamız gereken 
çalışmalardır. 
 
Türkiye gibi bir ülkenin ekonomik olarak fosil yakıtlarına büyük ölçüde bağımlı olması 
ve kişi başına düşen emisyon miktarlarını belirsiz bir ölçüde artması ile birlikte Kyoto 
Protokolüne taraf olmaması ekonomik olarak sürdürülebilir bir yol değildir. Türkiye 
gibi bir ülkenin küresel iklim değişiminin büyük etkilerini göz artı ederek oransız ve 
çok yüksek seviyede emisyon salması ahlaki ve etik bir hedef olmayacaktır. Türkiye 
gibi egemen bir ülkenin “ortak fakat farklılaşan sorumluluğunun” başkaları tarafından 
tanımlanana kadar Kyoto Protokolüne taraf olmayacağını söylemesi riyakâr ve 
beleşçi bir tutum olur. Ayrıca iklim değişiminden olumsuz etkilenecek ve uluslararası 
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işbirliğine ihtiyacı olan bir ülke olarak Kyoto gibi uluslararası çözümlere taraf 
olmaması politik olarak da makul değildir. 
 
İDÇS kapsamında bir yükümlülüğe tabi değildik. Ancak yakın gelecekte müzakereler 
sonucu bizim için de bazı yükümlülükler belirlenebilecektir. Diğer bir deyişle Türkiye, 
Kyoto Protokolünü ve 2012 yılından sonra hazırlanacak olan diğer protokolleri 
imzalamak zorunda kalabilir. Birçok nedenden dolayı Türkiye şuan bu konudaki hedef 
ve stratejisini belirleyip, emisyon hedefi göz önüne alıp doğru dürüst (mümkün 
olduğunca karbondan bağımsız) enerji politikaları belirlemezse bunun maliyeti 
ülkemiz için ileride daha büyük olabilir. 
 
Bunun için de ülkemiz öncelikle etkin ve kapsamlı bir Çevre Dış Politikasına sahip 
olmalı. Artık, “Çevre mi, kalkınma mı?” ikilemine düşmeden “sürdürülebilir 
kalkınmayı” ve konunun “etiksel” yönüne önem vermeyi ilke edinmeliyiz. Şuan ulusal 
çıkarlarımıza kısa vadeli maliyetler açısından bakarken, küresel iklim değişiminin 
olası etkilerini belirlemeyip uyum çalışmaları yapmayarak ilerisi için daha büyük 
sosyo-ekonomik riskler almakta olduğumuzu ve uluslararası ortamda saygınlığımızın 
azalmakta olduğunu da gözden uzak tutmamalıyız. 
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