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ÖNSÖZ

Son yüzyılda, nüfus artışı, endüstrileşme ve kentleşme gibi faktörlere bağlı olarak ortaya
çıkmış olan ‘Küresel İklim Değişikliği’, çevresel sürdürülebilirliği tehdit eden ve uluslararası
düzeyde önlem alınmayı gerektiren bir dizi problemi de beraberinde üretmiştir. Bu
problemlere çözüm üretme amacıyla, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
yapılmaya başlanmış olan uluslararası çalışmalar, bu konuda pek çok çevre koruma politikası
ve yasal kalkınma mevzuatı üretmiştir. Önemi itibariyle her geçen gün daha geniş bilimsel
kitlelerce araştırılmaya başlanmış olan bu konu üzerine peşi sıra yapılmaya başlanan
kongreler, konferanslar, çalıştaylar ortak bir amaç altında birleşir: Sürdürülebilir ve sağlıklı
bir gelecek…
Bu anlamda, 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde üniversitemizde gerçekleşmiş olan ‘Küresel
İklim Değişikliği’ temalı uluslararası konferans kapsamında düzenlenmiş olan ‘Küresel İklim
Değişikliği ve Geleceğimiz’ konulu serginin bir yayını olarak hazırlanan bu kitabı, çağımızın
iklimsel sorunlarına odaklanıyor ve çözüm yolları öneriyor olması dolayısıyla çok değerli
bulduğumu belirtmeliyim. Dahası, iklim değişikliği bağlamında Türkiye’nin durumunun ve
yasal mevzuatların da tartışıldığı bu çalışmanın, teşekkür edilmesi gereken pek çok kişi ve
kurumun desteği ile tamamlandığı inancındayım. Bu anlamda, ilk olarak bu konferansa ev
sahipliği yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’e, değerli
düşünceleriyle bu çalışmayı inşa eden Prof. Dr. Semra Atabay’a, Metin Karasu’ya ve Canan
Koca’ya, bu kitabı yayına hazırlayan Yük. Müh. Dr. Meriç Alkan’a, konferans boyunca
işbirliği halinde olduğumuz Siegen Üniversitesi’ne ve son olarak da sergiye çalışmalarıyla
değer katan Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Programı Çevre Politikaları dersi öğrencilerine
teşekkür ederim.
Bu çalışmanın, sürdürülebilir ve sağlıklı çevrelerde yaşayabilmemiz adına yeni
düşüncelerin önünü açması ve başka çalışmalara vesile olması umuduyla...

Prof. Dr. Nuran Kara Plehvarian
Dekan
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
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ÖNSÖZ

19. yüzyıldan bu yana Dünya ülkelerinin ekonomik kalkınma ve gelişme için sanayi
sektörüne hız vermeleri daha çok enerji kullanılmasına yol açmış ve bunun sonucu atmosfere
verilen sera gazları, atmosferin taşıma kapasitesini aşarak önemli iklimsel sorunları
gündemimize taşımıştır..
Küresel İklim Değişikliği olgusu insanoğlunun sürdürülebilir yaşamı için önemli bir risk
taşıması nedeniyle yerkürenin ve atmosferin fiziki yapısı ile ekosistem yapısının özelliklerini
ve ekolojik tolerans sisteminin verdiği tepkilerin bilimsel açıdan araştırılmasının zorunlu bir
durum olduğu açıktır.
Bu nedenle, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Siegen Üniversitesi işbirliği ile 6-7 Kasım 2014
tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda, “Küresel İklim Değişikliği”
konusunda uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Yüksek Lisans Peyzaj Planlama
Programı Çevre Politikaları dersinde öğrencilerle birlikte hazırladığımız “Küresel İklim
Değişikliği ve Geleceğimiz” konulu seminer, bu Konferans kapsamında sergi olarak
sunulmuştur. Birçok konuyu içeren Küresel İklim Değişikliği olgusundan bir kesit olan bu
sergiyi daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere kitap olarak yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü, Sayın Prof. Dr. İsmail Yüksek'e ve Mimarlık Fakültesi
Dekanı, Sayın Prof. Dr. Nuran Kara Plehvarian'a değerli desteklerinden dolayı teşekkür ederim
Kitabı yayına büyük emekle hazırlayan değerli meslektaşımız Yük. Müh. Dr. Meriç
Alkan’a şahsım ve üniversitemiz adına teşekkür ederim.
Prof. Dr. Semra Atabay
Haziran, 2014.

GøRøù

Küresel ÕsÕnma ve iklim de÷iúikli÷i konusu yer küreye ve dolayÕsÕyla canlÕ yaúamÕna olan
olumsuz etkileriyle yüzyÕlÕmÕzÕn ciddi bir küresel sorunu olarak öne çÕkmaktadÕr. Bu çalÕúmada, bu
önemli sorunun kaynaklarÕnÕn yanÕ sÕra neden oldu÷u olgularÕn ve alÕnmasÕ gereken önlemlerin geniú
bir perspektifte incelenmesi amaç edinilmiútir.
Birinci bölümde dünya nüfusu konusu ele alÕnmÕútÕr. Birleúmiú Milletlerin verilerine göre 2012
yÕlÕnda yaklaúÕk 7 milyara ulaúmÕú dünya nüfusunun 2050 yÕlÕnda 9.149 milyar olmasÕ
beklenmektedir. YapÕlan araútÕrmalara göre nüfus yaklaúÕk olarak saniyede 2-3, dakikada 140, günde
200.000, ayda 6 milyon ve her yÕl 73 milyon kiúi olarak artmaktadÕr. DevamlÕ artan küresel nüfusun
do÷al kaynaklara, biyoçeúitlili÷e, temiz havaya, beslenmek için gerekli tarÕm ürünlerine, suya,
iúlenmiú endüstriyel ürünlere daha çok ihtiyacÕ olacaktÕr. Bu nedenle artan nüfusun artÕú hÕzÕ, do÷um
ve ölüm oranlarÕ ve küresel co÷rafi mekândaki da÷ÕlÕmÕ önemli bir konu olarak öne çÕkmaktadÕr. Bu
durumda “Küresel øklim De÷iúikli÷i” konusunun geniú boyutuyla de÷erlendirilebilmesi için öncelikle
küresel nüfusun güncel durumunun ele alÕnmasÕ önem taúÕmaktadÕr.
økinci bölümde bir yandan iklim de÷iúikli÷ine neden olan küresel ÕsÕnmanÕn kaynaklarÕ, öte
yandan küresel ÕsÕnma sonucu yeryüzündeki su, tarÕm, biyoçeúitlilik gibi yaúamsal konularda ortaya
çÕkan de÷iúiklikler ele alÕnmÕútÕr.
Üçüncü bölümde ise, ilk iki bölümde küresel boyutta incelenen konular Türkiye ölçe÷ine
indirgenmiútir. Bu ba÷lamda, Kuzey YarÕm Küre’de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece
do÷u boylamlarÕnda yer alan ülkemizin güncel nüfusu; su, tarÕm ve biyoçeúitlilik durumlarÕ geniú
olarak ele alÕnmÕútÕr.
Dördüncü bölümde Dünya’nÕn gelece÷i açÕsÕndan çok önemli olan uluslararasÕ yasal mevzuat
konusunda yapÕlan anlaúmalara yer verilmiútir.
Beúinci bölümde ise hem dünya hem de ülkemiz açÕsÕndan gelecekteki iklim de÷iúikli÷inin olasÕ
olumsuz etkilerini konu alan senaryolara ve olumsuzluklara karúÕ alÕnmasÕ gereken önlemlere
de÷inilmiú, önerilere yer verilmiútir.

1. BÖLÜM
DÜNYA NÜFUS ARTIùI
Tarihsel süreç içinde Dünya nüfusu geçmiú yüzyÕllarda artÕú göstermiú olsa da bu artÕú çok
yüksek de÷erlerde olmamÕú ve do÷al kaynaklarÕ tehdit edecek boyutlara ulaúmamÕútÕr. 20. yüzyÕlÕn
ikinci yarÕsÕndan itibaren yaúam koúullarÕnÕn iyileúmesi, sa÷lÕk alanÕndaki geliúmeler ve savaúlarÕn
azalmasÕ gibi nedenlere ba÷lÕ olarak insan ömrünün uzamasÕ sonucu nüfus artÕúÕ hÕz kazanmÕú ve
Dünya nüfusu 1960 yÕlÕnda 3.020 milyar iken yaklaúÕk %133’lük bir artÕú göstererek 2012 yÕlÕnda
7.046 milyara yükselmiútir (Grafik 1.1).
HÕzlÕ nüfus artÕúÕnÕn nedenleri úöyle sÕralanabilir:
TarÕm ve endüstri alanÕndaki geliúmeler,
Yaúam koúullarÕnÕn iyileúmesi,
Sa÷lÕklÕ beslenmeden kaynaklanan ölümlerin azalmasÕ,
TÕp bilimindeki geliúmelere ba÷lÕ olarak do÷um oranlarÕnÕn artmasÕ ve ölüm oranlarÕnÕn
azalmasÕ,
KadÕnlarÕn e÷itim düzeyinin ve ekonomik ba÷ÕmsÕzlÕklarÕnÕn artmasÕ,
Güvenli ve yeterli su kaynaklarÕnÕn artmasÕ,
Teknolojik geliúmeler.
Grafik 1.1 Dünya Nüfusunun 1960-2012 YÕllarÕ ArasÕndaki Durumu [1]
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1.1 YÕllara Göre Nüfus ArtÕúÕ
Dünya nüfusu 1250-1920 yÕllarÕ arasÕnda sadece %0,6’lÕk bir artÕú göstermiútir. 1920 yÕlÕndan
sonra büyümenin hÕzlanarak 1940 yÕlÕnda %1,05’e yükseldi÷i, 1940-1950 yÕllarÕ arasÕnda ise 2.
Dünya SavaúÕ nedeniyle, %1,0’in altÕna düútü÷ü görülmektedir. 1950-1955 arasÕnda hÕzlÕ bir artÕútan
sonra 1955-1960 yÕllarÕ arasÕnda bir duraklama olmuú; 1960 yÕlÕndan sonra tekrar artmaya baúlamÕú,
1970’li yÕllarda %2,02’lik oran ile en yüksek de÷ere ulaúmÕútÕr. Ondan sonra tekrar düúüú baúlamÕú,
1980-1990 yÕllarÕ arasÕnda %1,75 oranÕ ile bir duraklama olmuú, 1990’dan sonra düúüú devam
etmiútir. 2010 yÕlÕndaki oran yaklaúÕk %1,2 de÷erindedir. Bu düúüúün 2050 yÕlÕna kadar sürece÷i ve
2050 yÕlÕnda %0,5’in altÕna düúece÷i beklenmektedir (Grafik 1.2).
Grafik 1.2 Dünyada 1000-2050 YÕllarÕ ArasÕ Nüfus ArtÕú OranÕ (%) [2].

1000 yÕlÕnda 310 milyon olan nüfusun 2015 yÕlÕnda 6.908.688.000, 2050 yÕlÕnda ise
9.149.984.000 olaca÷Õ tahmin edilmektedir (Grafik 1.3).
Grafik 1.3 Dünyada 1000-2050 YÕllarÕ ArasÕ Nüfus ArtÕú Tahmini [2].
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Do÷um ve ölüm oranÕ grafiklerinde, 1950-1955 döneminde do÷um oranÕ de÷eri (1.000 kiúi için)
37,5 iken ölüm oranÕnÕn 20 oldu÷u görülmektedir. Bu oran 2005-2010 döneminde do÷um için 20,3,
ölüm için 8,5 de÷erlerine düúmüútür. 2010 yÕlÕndan sonra do÷um oranÕ sürekli azalmaya devam
ederken ölüm oranÕ 2015 yÕlÕnda yaklaúÕk 8 de÷erine düúmüú, 2015-2020 arasÕnda sabit kalmÕú, 2025
yÕlÕndan sonra yine hafifçe yükseliúe geçmiútir. 2050 yÕlÕnda do÷um oranÕnÕn 13,0, ölüm oranÕnÕn
10,0 olmasÕ beklenmektedir (Grafik 1.4).
Grafik 1.4 Dünya 1950-2050 YÕllarÕ ArasÕ Do÷um ve Ölüm OranlarÕ (1.000 kiúi için) [2].

Dünya nüfus verileri de÷erlendirildi÷inde düúük, orta ve yüksek tahmin de÷erlerinin tümünde
nüfusun artaca÷Õ beklenmektedir. En iyi ihtimalle dahi dünya nüfusu do÷al kaynaklarÕ ve ekolojik
dengeleri olumsuz etkileyecek boyutlara ulaúacaktÕr En yüksek artÕúÕn olabilece÷i tahmin de÷erinde
nüfusun 10 milyarÕ geçmesi beklenmektedir (Grafik 1.5).
Grafik 1.5 Dünyada 1950-2050 YÕllarÕ ArasÕ Nüfus De÷iúimi ve Tahminleri [3]

Yüksek
Orta
Düúük
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1.2 YÕllara Göre KÕtalarÕn Nüfus ArtÕúÕ
2010 yÕlÕ verilerine göre nüfusun kÕtalar arasÕndaki da÷ÕlÕmÕna bakÕldÕ÷Õnda %62’lik oranla
Asya’nÕn ilk sÕrada yer aldÕ÷Õ ve %15’lik oranla Afrika’nÕn Asya’yÕ takip etti÷i görülmektedir.
Amerika (K. Amerika %5, G. Amerika %6) ve Avrupa kÕtalarÕ %11’lik oranla üçüncü sÕrada yer
almaktadÕrlar. Okyanusya’nÕn nüfusu ise Dünya nüfusunun %1’i dir.
Genelde nüfus da÷ÕlÕmÕ bakÕmÕndan dünyanÕn en büyük ülkeleri Çin, Hindistan ve Amerika
Birleúik Devletleri olup; Çin, 1,35 milyarlÕk nüfusuyla dünya nüfusunun % 20'sini oluúturmaktadÕr
(ùekil 1.1, Grafik 1.6).

ùekil 1.1 Dünya Nüfus Da÷ÕlÕmÕ, 2010 [4]

Grafik 1.6 Dünya Nüfusunun KÕtalara Göre Da÷ÕlÕmÕ, 2010 [2]

2010 yÕlÕnda 1.033.043.000 olan Afrika nüfusunun 2050 yÕlÕnda 0,93 artÕú oranÕ ile
1.998.466.000’e ulaúaca÷Õ tahmin edilmektedir. Benzer biçimde 4.166.741.000 olan Asya nüfusunun
0,25 artÕú oranÕ ile 5.231.485.000; 732.759.000 olan Avrupa nüfusunun -0,06 artÕú oranÕ ile
691.048.000; 393.221.000 olan Güney Amerika nüfusunun 0,22 artÕú oranÕ ile 482.850.000;
351.659.000 olan Kuzey Amerika nüfusunun 0,27 artÕú oranÕ ile 448.464.000 ve 35.838.000 olan
Okyanusya nüfusunun 0,43 artÕú oranÕ ile 51.338.000 olaca÷Õ tahmin edilmektedir (ùekil 1.2; Grafik
1.7, 1.8 ve 1.9).
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Grafik 1.7 KÕtalarÕn 1950-2050 ArasÕ Nüfus De÷iúimi ve Gelecek Tahminleri [2]

Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa’da 19650’li yÕllardan itibaren nüfus artÕú oranÕ azalmaya
baúlamÕú, 1960’lÕ yÕllardan itibaren de azalma hÕzlanmÕútÕr. Gelecekte de azalmanÕn devam edece÷i
tahmin edilmektedir. Güney Amerika’da, 1950’li yÕllarda nüfus artÕú oranÕ yaklaúÕk %2,8 iken bu
oranÕn 2050’li yÕllarda 0,2 civarÕna düúece÷i beklenmektedir. Avrupa’da 1950’li yÕllarda %1 olan bu
oran 2000’de sÕfÕra düúmüú, 2000-2005 arasÕnda yaklaúÕk %0,1’e yükselmiútir. Bu oranÕn 2015’te
tekrar sÕfÕra düúece÷i ve sonraki yÕllarda da düúüúün devam edece÷i tahmin edilmektedir (Grafik 1.8).
Grafik 1.8 KÕtalarÕn 1950-2050 ArasÕ Nüfus ArtÕú OranÕ ve Gelecek Tahminleri [2]
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Dünya nüfusunun kÕtalara göre da÷ÕlÕmÕ ele alÕndÕ÷Õnda Asya kÕtasÕnda Çin’in yaklaúÕk 1,3
milyar, Hindistan’Õn 1,2 milyar ve ABD’nin 316 milyon nüfuslarÕyla en kalabalÕk ülkeler olduklarÕ
görülür. Türkiye’nin 2010 yÕlÕndaki nüfusu ise yaklaúÕk 73 milyondur. (Grafik 1.9).
Grafik 1.9 Dünyada Nüfusa göre Ülkelerin SÕralamasÕ, 2010 [2]

Geçmiúten günümüze kadar olan süreçte, geliúmiú ülkeler ile az geliúmiú ülkelerin dünya toplam
nüfusu içindeki oranlarÕ karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, az geliúmiú ülke nüfusunun artÕú oranÕnÕn giderek
büyüdü÷ü ve geliúmiú ülke nüfus artÕú oranlarÕnÕn ise küçüldü÷ü izlenmektedir. 1900 yÕlÕ kesitinde
%60 olan az geliúmiú ülke nüfus oranÕnÕn 2010 yÕlÕnda %90’a yükseldi÷i görülmektedir. Buna karúÕn,
1900 yÕlÕnda %40 olan geliúmiú ülke nüfus oranÕnÕn 2010 yÕlÕnda %10’a düútü÷ü saptanmÕútÕr (Grafik
1.10).
Grafik 1.10 Geliúmiú ve Az Geliúmiú Ülkelerin Dünya Nüfusundaki OranlarÕ, 1900-2010 [2]

2050 yÕlÕnda Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya’da nüfusun 2010 yÕlÕna göre daha da artaca÷Õ,
Avrupa’da ise azalaca÷Õ tahmin edilmektedir. (ùekil 1.2).

ùekil 1.2 YÕllara Göre KÕta NüfuslarÕnÕn Durumu (2010-2050) [2]
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1950-2010 yÕllarÕ arasÕnda, geliúmiú ve az geliúmiú ülkelerde azalan do÷um oranlarÕnÕn 2050
yÕlÕna kadar devam edece÷i tahmin edilmektedir. 2005-2010 arasÕnda az geliúmiú ülkelerde do÷um
oranÕ (1000 kiúi için) %22,3 iken bu oran geliúmiú ülkelerde %11,2 olarak gerçekleúmiútir. 20452050 arasÕ dönemde ise az geliúmiú ülkeler için do÷um oranÕnÕn %13,9 ve geliúmiú ülkeler için
%10,2 olaca÷Õ tahmin edilmektedir (Grafik 1.11) [5].
Grafik 1.11 Geliúmiú ve Az Geliúmiú Ülkelerde 1950-2050 ArasÕ Do÷um OranlarÕ (1.000 kiúi için)
[2]

Az geliúmiú ülkelerde 1950’li yÕllarda ölüm oranÕ %2,4 civarÕnda iken bu oran sürekli düúüú
kaydetmiú ve 2010 yÕlÕnda %0,81 olmuútur. Ancak 2050 yÕlÕnda bu oranÕn %0,96’ya yükselece÷i
tahmin edilmektedir. Az geliúmiú ülkelerdeki ölüm oranÕnda etkili olan ekonomi, sa÷lÕksÕz ve
bilinçsiz beslenme ile sa÷lÕk hizmetlerinin yetersiz olmasÕna ba÷lÕ olarak çocuk ölüm oranÕnÕn
artmasÕ sonucunda 60 yaú ve üstü nüfusun toplam nüfus içinde %8 olan payÕnÕn, 2050 yÕlÕnda
%20’ye yükselece÷i tahmin edilmektedir.
Geliúmiú ülkelerde, 1950’li yÕllarda ölüm oranÕ %1,01 civarÕnda iken bu oran 2010 yÕlÕna kadar
çok fazla de÷iúim göstermemiútir. 2050 yÕlÕnda yaúlÕ nüfusa ba÷lÕ olarak ölüm oranÕnÕn %1,27’ye
yükselece÷i tahmin edilmektedir. Geliúmiú ülkelerde yaúlÕ nüfusun %20 olan payÕnÕn 2050 yÕlÕnda
%33’e yükselmesi öngörülmektedir. Söz konusu ülkelerde 60 yaú ve üstü nüfus sayÕsÕ, 15 yaú altÕ
nüfus sayÕsÕnÕ geçmiútir (Grafik 1.12).
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Grafik 1.12 Geliúmiú ve Az Geliúmiú Ülkelerde 1950-2050 ArasÕ Ölüm OranlarÕ (1.000 kiúi için)
[2].

1950 yÕlÕnda 812.026.000 olan geliúmiú ülkeler nüfusu 2010 yÕlÕnda 1.237.228.000; 1950 yÕlÕnda
1.717.320 olan az geliúmiú ülkeler nüfusu 2010 yÕlÕnda 5.671.460.000 olmuútur. Geliúmiú ülkeler
nüfusunun 2050 yÕlÕnda 1.275.243.000, az geliúmiú ülkelerin nüfusunun 7.874.742.000 olaca÷Õ
tahmin edilmektedir (Grafik 1.13 ve 1.14).
Grafik 1.13 Geliúmiú ve Az Geliúmiú Ülkelerin 1950-2050 YÕllarÕ ArasÕ Nüfus De÷erleri [2]
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Az geliúmiú ülkelerde, 1960’lÕ yÕllarda %2,48 ile en yüksek de÷ere ulaúmÕú olan nüfus artÕú oranÕ
günümüzde %1,37’ye düúmüútür. Bu oranÕn 2040’lÕ yÕllarda %0,41 civarÕna düúece÷i
beklenmektedir. Geliúmiú ülkelerde de 1950’li yÕllarda %1,21 olan nüfus artÕú oranÕnÕn 2040’lÕ
yÕllarda %0,07 civarÕndaki de÷erlere düúece÷i tahmin edilmektedir (Grafik 1.14).

Grafik 1.14 Geliúmiú ve Az Geliúmiú Ülkelerin 1950-2050 YÕllarÕ ArasÕ Nüfus ArtÕú OranlarÕ [2].

1.3 Nüfus ArtÕúÕnÕn Küresel øklim De÷iúikli÷i øle øliúkisi
Günümüze kadar artan ve gelecekte daha da artacak olan dünya nüfusunun tüketim talebini
karúÕlamak üzere tarÕm, sanayi ve hizmetler sektörlerine ba÷lÕ olarak çeúitli fonksiyonlarÕn artmasÕ
kaçÕnÕlmazdÕr. Bu nedenle do÷al kaynak ve arazi kullanÕmlarÕ artacaktÕr. Bunun sonucunda da do÷al
kaynak tüketimi; toprak kaynaklarÕnÕn aúÕrÕ kullanÕmÕyla verimin azalmasÕ; su kaynaklarÕ ile su
ürünlerinin azalmasÕ; biyoçeúitlili÷in azalmasÕ; hava, su, toprak kirlenmesi; katÕ, sÕvÕ ve radyoaktif
atÕklar ve gürültü gibi çevre sorunlarÕnÕn daha da artmasÕ beklenmektedir.
Nüfus artÕúÕnÕn getirece÷i en önemli ihtiyaçlardan biri su olacaktÕr. Birçok bölgede yaúanacak su
sÕkÕntÕlarÕ beraberinde önemli sorunlarÕ getirecektir. BunlarÕn baúlÕcalarÕ;
-Su kaynaklarÕnÕn azalmasÕ ile enerji sÕkÕntÕsÕ yaúanmasÕ,
-Su sorununun ortaya çÕkmasÕ ile tarÕm ve orman ürünlerinde önemli miktarda azalma olmasÕdÕr.

2. BÖLÜM
KÜRESEL ISINMA VE øKLøM DEöøùøKLøöø

Günümüzde çeúitli fonksiyonlarÕn ortaya çÕkardÕ÷Õ karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve
kloroflorokarbon (CFC) salÕnÕmlarÕ atmosferde sera etkisi yaratÕp güneúin zararlÕ ÕúÕnlarÕnÕn
do÷rudan yeryüzüne gelmesini engelleyen ve yeryüzünün belli bir sÕcaklÕk düzeyinde kalmasÕnÕ
sa÷layan ozon tabakasÕnÕn incelmesine neden olmuú, bu sonuç da “iklim de÷iúikli÷i” olarak bilinen
olumsuz olguyu gündeme taúÕmÕútÕr. Söz konusu gazlarÕn salÕnÕmÕnÕn özellikle 20. yüzyÕlÕn son
çeyre÷inde yo÷un bir biçimde artmasÕnÕn sanayileúme, kentleúme, ormansÕzlaúma ve fosil yakÕt
kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaúmasÕna ba÷lÕ oldu÷u açÕktÕr.
2030 yÕlÕna kadar karbondioksit oranÕnÕn sanayi devrimi öncesine göre yaklaúÕk iki kat artaca÷Õ
ve küresel ÕsÕnÕn 2-5 derece arasÕnda yükselece÷i beklenmektedir [6].
øklim de÷iúikli÷inin belirtileri olan sÕcaklÕk ve deniz seviyesi yükselmesi, úiddetli ya÷Õúlarda
meydana gelen belirgin de÷iúimler gibi atmosferik olaylar da dünyadaki ekolojik dengeyi olumsuz
etkilemektedir.
“Sera gazlarÕ” hem do÷al, hem de insan kaynaklÕ olup atmosferdeki, kÕzÕl ötesi radyasyonu emen
ve tekrar yayan gaz oluúumlarÕdÕr. Sera gazlarÕ, yeryüzünden yükselen ÕsÕ enerjisi dalgalarÕnÕn bir
kÕsmÕnÕ yutmakta, bir kÕsmÕnÕ da yeniden yeryüzüne yansÕtmaktadÕr Böylece dünyanÕn ÕsÕnmasÕna
neden olmaktadÕr (ùekil 2.1).

ùekil 2.1 Sera Etkisi [7].
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Dünya nüfus artÕúÕnÕn neden oldu÷u birçok çevresel sorunun yanÕ sÕra küresel iklim
de÷iúikli÷inin neden olaca÷Õ gÕda, su, enerji, biyoçeúitlilik, toprak erozyonu gibi olumsuz olgularÕn
boyutunun da artaca÷Õ tahmin edilmektedir (ùekil 2.2).

ùekil 2.2 øklim De÷iúikli÷i Olgusu ve Etkileri [7].

BaúlÕca sera gazlarÕnÕn küresel iklim de÷iúikli÷indeki paylarÕ Karbondioksit1 için %50,
Kloroflorokarbon2 için %2, Metan3 için %13, Ozon4 için %7 ve Azot oksitler5 için %5 gibi bir
da÷ÕlÕm göstermektedir (Grafik 2.1).

1

Karbondioksit kaynaklarÕ; enerji tesisleri, sanayi, kara ulaúÕmÕ, hizmet sektörü, ormansÕzlaúma, rafineri,
uluslar arasÕ ulaúÕm olup etkisi en fazla olan enerji tesisleridir.
2
Kloroflorokarbon GazlarÕ (CFC-H) için do÷al kaynak yoktur. Yapay kaynaklarÕ ise spreylerdeki püskürtücü
gazlar, so÷utucu aletlerde kullanÕlan gazlar, bilgisayar temizleyicileridir.
3
Metan GazÕ; organik artÕklarÕn oksijensiz ortamda ayrÕúmasÕ (anaerobik ayrÕúma) sonucunda meydana
gelmektedir. BaúlÕca kaynaklarÕ pirinç tarlalarÕ, çiftlik gübreleri, çöp yÕ÷ÕnlarÕ ve bataklÕklardÕr.
4
Ozonun baúlÕca kayna÷Õ, egzoz gazlarÕnÕn 2/3’ünü oluúturan azot oksitlerin ultraviyole ÕúÕnlarÕ ile reaksiyona
girmesidir. Bu reaksiyon sonucunda bol miktarda ozon meydana gelir ve atmosferde birikir. Ancak bu gazÕn
oluúumu egzoz gazlarÕna ve güneúin ÕúÕnlarÕna ba÷lÕ oldu÷u için miktarÕ çok de÷ildir.
5
Azot Oksitlerinin kaynaklarÕ egzoz gazlarÕ, fosil yakÕtlar ve organik maddelerdir.
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Grafik 2.1 Sera GazlarÕnÕn Küresel øklim De÷iúikli÷indeki PaylarÕ [8].

2.1 Küresel IsÕnma KaynaklarÕ
Karbondioksit gazÕ, petrol ve türevleri, kömür ve do÷al gazÕn kullanÕlmasÕ sonucunda oluúarak
atmosfere karÕúmaktadÕr. Atmosfere karÕúan karbondioksitin %80–85’i fosil yakÕtlardan, %15-20’si
de canlÕlarÕn solunumundan ve mikroskobik canlÕlarÕn organik maddeleri ayrÕútÕrmasÕndan
kaynaklanmaktadÕr [9].
Grafik 2.2’de görüldü÷ü gibi atmosferde sanayi devrimi öncesi 1750-1800’lü yÕllar arasÕnda 280
ppm6 iken 1979 yÕlÕnda yaklaúÕk 338 ppm de÷erinde olan karbondioksit salÕnÕmÕ, 32 yÕl sonra,
2010’da 390 ppm civarÕna yaklaúmÕútÕr. Bu de÷erde yÕllar içinde sürekli bir artÕú oldu÷u
görülmektedir. 2010 yÕlÕ de÷erine bakÕldÕ÷Õnda, 1979 yÕlÕna göre karbondioksit salÕnÕmÕ yaklaúÕk %15
artÕú göstermiútir. Günümüzde, karbondioksit konsantrasyonu 380 ppmv’in üzerine çÕkmÕú olup, her
yÕl yaklaúÕk %0,5 civarÕnda artmaktadÕr. Karbondioksit gazÕnÕn atmosferik ömrünün 50 ile 200 yÕl
arasÕnda oldu÷unu da bilimsel araútÕrmalar ortaya koymaktadÕr.
Grafik 2.2 Dünya’da 1978-2010 arasÕ dönemde karbondioksit salÕnÕmÕ [10].
Milyonda
Bir

6

Karbondioksit

ppm: part per million (Milyonda bir parça)
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2010 yÕlÕndaki sektörel karbondioksit salÕnÕmÕna bakÕldÕ÷Õnda elektrik ve ÕsÕnma kaynaklÕ
salÕnÕmÕn %42 ile en yüksek de÷erde oldu÷u görülmektedir. UlaúÕm ve sanayi ise di÷er önemli CO2
kayna÷Õ olarak ön plana çÕkmaktadÕr. Fosil yakÕtlarÕn yo÷un olarak kullanÕldÕ÷Õ enerji ve sanayi
tesisleri atmosferdeki CO2 artÕúÕnÕ hÕzlandÕran en önemli etken olarak sayÕlmaktadÕr (Grafik 2.3).
Grafik 2.3 Dünyada 2010 YÕlÕndaki Sektörel CO2 SalÕnÕmÕ [11].

1971 yÕlÕnda 5 Giga ton civarÕnda olan kömür ve bataklÕk kömürü kaynaklÕ karbondioksit
salÕnÕmÕ 2010 yÕlÕnda 10 Giga tonu geçmiú, petrol kaynaklÕ salÕnÕm 1971’de 7 Giga ton iken 2010
yÕlÕnda yaklaúÕk 13 Giga ton seviyelerine ulaúmÕú, do÷algaz kaynaklÕ salÕnÕm ise 1971’de 2 Giga ton
civarÕnda iken 2010 yÕlÕnda 7 Giga tona ulaúmÕútÕr. Özellikle Amerika ve Asya kÕtasÕnda (özellikle
Çin’de) yakÕt kaynaklÕ CO2 salÕnÕmÕ son 40 yÕlda artÕú göstermiútir (Grafik 2.4 ve 2.5).
Grafik 2.4 Dünyada 1971-2010 ArasÕ YakÕt KaynaklÕ CO2 SalÕnÕmlarÕ [11].

DoŒalgaz

Petrol

Kömür ve
bataklŦk kömürü

1990’lÕ yÕllardan itibaren OECD dÕúÕ Avrupa ve Avrasya ülkelerinde, yanma sürecinde ortaya
çÕkan CO2 miktarÕnda azalma; Çin’de ve OECD Amerika’da ise artÕú görülmektedir. Özellikle Çin’de
2000’li yÕllarda baúlayan hÕzlÕ artÕú, 2009 yÕlÕnda 2000 yÕlÕna göre yaklaúÕk %233’e ulaúmÕútÕr. Asya
ülkelerinde 2009 yÕlÕnda 1971 yÕlÕna göre yaklaúÕk %155’lik bir artÕú gösteren CO2 salÕnÕmlarÕ,
OECD Amerika ülkelerinde 1971 yÕlÕndan 2007 yÕlÕna kadar yaklaúÕk %143 artÕú göstermiú ve bu
tarihten sonra düúüúe geçmiútir (Grafik 2.5).

Grafik 2.5 Dünya’da 1971-2009 ArasÕ YakÕtlarÕn Yanma Sürecinde Ortaya ÇÕkan CO2 SalÕnÕmlarÕnÕn
KÕtasal De÷iúimleri [12].
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Atmosferde CO2 salÕnÕmÕ ve sÕcaklÕk artÕúÕ birbiriyle do÷ru orantÕlÕdÕr. 1950 yÕlÕnda 2
milyar tonun altÕnda olan CO2 salÕnÕmÕ, bu tarihten itibaren %450’den fazla artÕú göstererek
2008 yÕlÕnda 8 milyar tonun üzerinde de÷erlere ulaúmÕútÕr. AynÕ dönemde küresel sÕcaklÕk
ortalamasÕnÕn yaklaúÕk 1 0C arttÕ÷Õ görülmektedir. (Grafik 2.6).
Grafik 2.6 Dünyada 1890-2008 YÕllarÕ ArasÕ SÕcaklÕk De÷iúimi ve Karbondioksit SalÕnÕmÕ
[13].

Küresel SŦcaklŦk ArtŦƔŦ
Milyon
ton
karbon

FarklÕ senaryolara göre 2000-2100 yÕllarÕ arasÕnda CO2 konsantrasyonunUN artaca÷Õ
öngörülmektedir. BazÕ senaryolara göre CO2 salÕnÕmlarÕnÕn 2050 yÕlÕna kadar artaca÷Õ, 2050
sonrasÕnda ise azalaca÷Õ varsayÕlmaktadÕr. En kötü ihtimale göre yapÕlan tahmin karbon
salÕnÕmunu 2100 yÕlÕnda 2000 yÕlÕna göre %400’den fazla artaca÷ÕnÕ göstermektedir (Grafik
2.7).
Grafik 2.7 Dünyada 2000-2100 YÕllarÕ ArasÕ Karbon SalÕnÕm ve Konsantrasyonu SenaryolarÕ
[14].
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Sera gazlarÕndan biri olan nitroksitin 1979 yÕlÕnda yaklaúÕk 298 ppb7 olan salÕnÕm de÷eri
2010 yÕlÕnda %8’lik bir artÕúla yaklaúÕk 323 ppb de÷erine ulaúmÕútÕr Grafik 2.8).

Grafik 2.8 Dünyada 1979-2010 YÕllarÕ ArasÕ Nitroksit SalÕnÕmÕ MiktarÕ [10].
Milyarda
Bir

Nitroksit

Metan salÕnÕmÕ 1984 yÕlÕnda yaklaúÕk 1.640 ppb iken, 2010 yÕlÕnda %10’luk artÕúla
yaklaúÕk 1.800 ppb de÷erine ulaúmÕútÕr (Grafik 2.9 ve 2.10).
Grafik 2.9 Dünyada 1979-2010 YÕllarÕ ArasÕ Metan GazÕ SalÕnÕm MiktarÕ [10].
Milyarda
Bir

Metan

Kloroflorokarbon oranÕ 1979’da yaklaúÕk 280 ppt8 iken, 2010 yÕlÕna kadar, 32 yÕl içinde
yaklaúÕk %8’lik bir artÕú göstermiútir (Grafik 10).

7

ppb: part per billion (Milyarda bir parça)
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Grafik 2.10 Dünyada 1979-2010 YÕllarÕ ArasÕ Kloroflorokarbon SalÕnÕm MiktarÕ [10].
Trilyonda
Bir

2.2 Küresel IsÕnmanÕn Güncel Durumu ve OlasÕ Etkileri: Su, TarÕm ve Biyoçeúitlilik
Küresel ÕsÕnma olayÕ genellikle fosil yakÕt kullanÕmÕndan meydana gelen yo÷un
karbondioksit salÕnÕmÕ ile özdeúleúmiútir. Dünya genelinde belirgin bir sÕcaklÕk artÕúÕ oldu÷u
tartÕúÕlmaz bir gerçektir. Uzun yÕllÕk periyotlara göre yapÕlan de÷erlendirmelerde kara, deniz
ve havada sÕcaklÕk artÕúÕnÕn meydana geldi÷i saptanmÕútÕr. ùekil 2.3’te 1901-2005 yÕllarÕ
arasÕnda Kanada, Rusya, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu ve Brezilya 1,4-1,7 derece arasÕnda
sÕcaklÕk artÕúÕ ile ön plana çÕkmaktadÕr. Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusunda ve
Avustralya’nÕn büyük bir bölümünde 1,1–1,4 derece arasÕnda bir sÕcaklÕk artÕúÕ oldu÷u
izlenmektedir.

ùekil 2.3 Dünya’nÕn 1901-2005 Dönemi YÕllÕk SÕcaklÕk Do÷rusal E÷ilim OranlarÕ [15].
(C°/YüzyÕl)

8

ppt: part per trillion (Trilyonda bir parça)
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Bilim insanlarÕ küresel sÕcaklÕklarÕn insan faaliyetlerinin üretti÷i sera gazlarÕ nedeniyle
artmaya devam edece÷ini belirtmektedirler. ABD ve di÷er ülkelerden oluúan 1.300'den fazla
bilim adamÕnÕn yer aldÕ÷Õ øklim De÷iúikli÷i Paneli (IPCC) raporunda, 21. yüzyÕlda 1-3 °C
derece arasÕnda bir sÕcaklÕk artÕúÕ öngörüldü÷ü yer almaktadÕr [16].
ùekil 2.4, 2.5, 2.6 ve 2.7 dikkate alÕnarak 30 yÕllÕk periyotlarla dünyanÕn ÕsÕ de÷iúimi
de÷erlendirildi÷inde, 1952 yÕlÕnda geçmiú 30 yÕla göre özellikle Dünya’nÕn kuzey kutup
bölgesinde 0-1 0C arasÕnda artÕú oldu÷u; 1982 yÕlÕnda ise sÕcaklÕk artÕúÕnÕn daha da
yaygÕnlaútÕ÷Õ ve Büyük Okyanus, Hint Okyanusu, Rusya ve Avustralya’da 0-1 0C ÕsÕ
yükselmesi oldu÷u görülmektedir. 2012 yÕlÕna ait úekilde ise sÕcaklÕk artÕúÕnÕn 1-2 0C arasÕnda
oldu÷u izlenmektedir.

SÕcaklÕk
FarkÕ

ùekil 2.4 Dünya SÕcaklÕk De÷iúimi, 1922 [17].

SÕcaklÕk
FarkÕ

ùekil 2.5 Dünya SÕcaklÕk De÷iúimi, 1952 [17].

21

SÕcaklÕk
FarkÕ

ùekil 2.6 Dünya SÕcaklÕk De÷iúimi, 1982 [17]

SÕcaklÕk
FarkÕ

ùekil 2.7 Dünya SÕcaklÕk De÷iúimi, 2012 [17]

2000’li yÕllardaki sÕcaklÕk ortalamalarÕ, 1900’lü yÕllardaki ortalamalara göre 0,6 0C ve
üzerindeki de÷erlerde seyretmiútir. 1970 yÕlÕndan 2012’ye kadar geçen sürede sÕcaklÕk
yaklaúÕk 0,6 0C artÕú göstermiútir (Grafik 2.11).
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Grafik 2.11 Dünyada 1880-2012 YÕllarÕ ArasÕ Küresel Yüzey SÕcaklÕ÷Õ [17]

Dünya deniz yüzeyi sÕcaklÕ÷Õ özellikle 1990 yÕlÕndan itibaren hÕzlÕ bir artÕúa geçmiútir.
2011 yÕlÕnda 1880 yÕlÕna oranla yaklaúÕk 0,8 0C artÕú oldu÷u görülmektedir (Grafik 2.12).

Grafik 2.12 Dünyada Deniz Yüzeyi SÕcaklÕ÷Õ [17].

1971-2000 OrtalamasÕ

Dünya sÕcaklÕk artÕúÕnÕn etkiledi÷i yerlerden en önemlisi kuúkusuz kutup bölgeleridir.
ùekil 2.8’de 1990-1999 yÕllarÕ arasÕ dönemde kutup bölgelerinde sÕcaklÕk artÕúÕnÕn 0-1 derece
arasÕnda, ùekil 2.9’da ise 2000-2009 yÕllarÕ arasÕndaki sÕcaklÕk artÕúÕnÕn 1-2 derece arasÕnda
oldu÷u görülmektedir.
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SÕcaklÕk SapmasÕ Ԩ

ùekil 2.8 Dünya SÕcaklÕ÷ÕnÕn 1990-1999 YÕllarÕ ArasÕnda De÷iúimi [18]

SÕcaklÕk SapmasÕ Ԩ

ùekil 2.9 Dünya SÕcaklÕ÷ÕnÕn 2000-2009 YÕllarÕ ArasÕnda De÷iúimi [18]
AyrÕca küresel ÕsÕnma ve iklim de÷iúikli÷inin sonucu olarak ortaya çÕkan kuraklÕk, etkisini
sadece fiziksel açÕdan de÷il, sosyal açÕdan da göstermektedir. Kuraklaúan alanlarda tarÕm
faaliyetleri yürütülememekte ve bu bölgelerde yaúayan halk da di÷er bölgelere göç
etmektedirler. Kurak bölgelerdeki tarÕm sektöründe iú gücü istihdamÕ azalmakta ve dolayÕsÕyla
úehirlere göçler artmaktadÕr.
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Küresel ÕsÕnma ve iklim de÷iúikli÷inin günümüze kadar olan süreçte oluúturdu÷u
etkilerden yola çÕkÕlarak gelecekte olasÕ etkileri için tahminler yapÕlmÕútÕr. Öngörülen bu
tahminleri úöyle sÕralayabiliriz [19]:
y Birçok bölgenin karasal alanlarÕnda en yüksek sÕcaklÕklarda artÕú, daha fazla sÕcak gün
ve sÕcak dalgalarÕ;
y Birçok bölgenin karasal alanlarÕnda daha yüksek en düúük sÕcaklÕklar, so÷uk ve donlu
gün sayÕsÕ ile so÷uk hava dalgalarÕnda azalma;
y Daha úiddetli ya÷Õú;
y Orta enlemlerde yer alan iç bölgelerin ço÷unda yazlarÕn kuraklaúmasÕ ve bununla ilgili
kuraklÕk riski;
y Tropikal siklon rüzgâr hÕzÕnda, ortalama ve en fazla ya÷Õú yo÷unluklarÕnda artÕú;
y Birçok bölgede El Nino ba÷lantÕlÕ kuraklÕk ve sellerin úiddetlenmesi;
y Asya yaz musonlarÕna ba÷lÕ ya÷ÕúlarÕn daha de÷iúken hale gelmesi;
y Orta enlemlerde daha kuvvetli fÕrtÕnalar.
Tahminler ba÷lamÕnda küresel sÕcaklÕk projeksiyonlarÕ geliútirilmiútir. 1856-1999 yÕllarÕ
arasÕndaki ortalama sÕcaklÕk de÷erleri dikkate alÕnarak dört farklÕ senaryo geliútirilmiú ve
ortalama sÕcaklÕklar belirlenmiútir. 2010 yÕlÕ ortalama sÕcaklÕk 15,4 Ԩ iken, 2100 yÕlÕnda
düúük sÕcaklÕk senaryosuna göre 16,2 Ԩ, ortalama sÕcaklÕk senaryosunda artan aerosol
tahminine göre 17,4 Ԩ, sabit aerosol tahminine göre 17,8 Ԩ yüksek sÕcaklÕk senaryosuna
göre 20 Ԩ olaca÷Õ ön görülmektedir (Grafik 2.13, ùekil 2.10).

ùekil 2.10 Küresel Hava SÕcaklÕ÷Õ ProjeksiyonlarÕ [20].
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Grafik 2.13 Küresel Hava SÕcaklÕ÷Õ ProjeksiyonlarÕ [15].

BuzullarÕn Erimesi
Küresel sÕcaklÕk artÕúÕnÕn beraberinde getirdi÷i sonuçlarÕn en önemlilerinden biri hiç
kuúkusuz buzullarÕn erimesidir. AraútÕrmacÕlara göre buzullarÕn erimesi, deniz seviyesinin
yükselmesine neden olmakta ve birçok kÕyÕ kentini tehdit eder duruma gelmektedir. NASA’ya
ait uydu ölçümlerine göre 2013 yÕlÕ itibariyle Kuzey Kutbu'ndaki buz kütlesinin alanÕ 5,26
milyon kilometrekaredir. Bu alan, 21 Eylül 2005'de belirlenen alan olan 5,32 milyon
metrekarelik alandan daha azdÕr. 1990 yÕlÕndan itibaren kuzey kutup bölgesinde sÕcaklÕk
artÕúÕnÕn 1-2 derece arasÕnda oldu÷u ve 2003 yÕlÕndan 2011’e kadar geçen 8 yÕllÕk süreç içinde
buz kütlesinde 800-900 Gross tonluk azalma meydana geldi÷i saptanmÕútÕr. 2002 Nisan
ayÕnda 864,74 milyar ton olan Grönland buz kütlesinde 2010 yÕllÕ AralÕk ayÕ itibariyle
1962,95 milyar tonluk azalma meydana gelmiútir. Kütle azalmasÕnÕn özellikle Haziran,
Temmuz ve A÷ustos aylarÕnda daha hÕzlÕ oldu÷u görülmektedir (Grafik 2.14).
Grafik 2.14 Grönland Buz Kütlesi De÷iúimi, 2002-2011 [17].
Gross
ton
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1979 ile 2008 yÕllarÕ arasÕnda Grönland buz tabakasÕnÕn yaklaúÕk yüzde 30’u erimiútir.
Özellikle 1997 yÕlÕndan itibaren ciddi bir düúüú oldu÷u göze çarpmaktadÕr. En büyük erime
1991-1992 yÕllarÕ arasÕnda olmuú ve bu dönemde yaklaúÕk 15 milyon km2 erime meydana
gelmiútir. Kuzey Kutup bölgesinde 1996 yÕlÕndan itibaren %50’den fazla azalan buz kütlesi
alanÕ 4 milyon km2’nin altÕna inmiúti (Grafik 2.15 ve 2.16).
Grafik 2.15 Grönland’da 1979-2008 YÕllarÕ ArasÕ Erime MiktarÕ [21].
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Grafik 2.16 Kuzey Kutup Bölgesinde 1979-2012 YÕllarÕ ArasÕ Buz Denizi AlanÕ [17].
Milyon
km2

NASA’nÕn araútÕrmalarÕna göre 1970-2005 yÕllarÕ arasÕnda buz kütlesinin %20 azaldÕ÷Õ
tespit edilmiútir. ùekil 2.11, 2.12 ve 2.13’de görüldü÷ü gibi bilim adamlarÕ tarafÕndan 1992-
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2012 yÕllarÕ arasÕnda erime miktarÕnÕn %30 civarÕnda oldu÷u saptanmÕú olup, önümüzdeki 70
yÕl içerisinde buzullarÕn tamamen eriyebilece÷i ileri sürülmektedir.

ùekil 2.11 Kuzey Kutup Bölgesinin Uydudan Görünüúü, 1992 [17].

ùekil 2.12 Kuzey Kutup Bölgesinin Uydudan Görünüúü, 2002 [17].

ùekil 2.13 Kuzey Kutup Bölgesinin Uydudan Görünüúü, 2012 [17].
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Nature Geoscience dergisinde yayÕmlanan araútÕrmaya göre, BatÕ Antarktika'daki sÕcaklÕk
derecesi küresel ortalama sÕcaklÕ÷Õn neredeyse iki katÕ kadar artarak, 1958-2010 yÕllarÕ
arasÕnda 2,4 derece yükselmiútir [22].
Antarktika’da 2003-2011 yÕllarÕ arasÕnda buz kütlesinin 1.000 gross tondan fazla azaldÕ÷Õ
görülmektedir (Grafik 2.17).
Grafik 2.17 Antarktika’da 2002-2011 YÕllarÕ ArasÕ Buz Kütlesi De÷iúimi [15].
Gross
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Deniz Seviyesindeki De÷iúimler
Küresel iklim de÷iúikli÷i ile eriyen buzullar, deniz seviyesinin yükselmesine neden
olmaktadÕr. 1995 yÕlÕndan 2013’e kadar geçen sürede dünya deniz seviyesi ortalamasÕ 55-60
mm arasÕnda yükselmiútir (Grafik 2.18).
Grafik 2.18 Dünya Deniz Seviyesi De÷iúimleri, 1993-2013 [17].

mm
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Ya÷ÕúlarÕn ArtmasÕ ve Seller
øklim de÷iúikli÷i süreci ile birlikte Dünya’nÕn bazÕ bölgelerinde ya÷Õú oranlarÕnda artÕúlar
veya azalmalar meydana gelmektedir. 1910-2012 yÕllarÕ arasÕnda yapÕlan ölçümlerde aúÕrÕ
ya÷Õú alan Amerika’nÕn 48 eyaletindeki alanlarÕn toplam alanÕn yüzdesel oranÕnÕn giderek artÕú
gösterdi÷i ve özellikle 2000’li yÕllar itibariyle ya÷Õúlarda %50’den fazla artÕúlar oldu÷u
aúa÷Õdaki grafikte izlenmektedir (Grafik 2.19).
Grafik 2.19 ABD’nin 48 Eyaletinde Bir Günde AúÕrÕ Ya÷Õú Alan Arazi Yüzdesi, 1910-2012
[23].
Arazi %

AraútÕrmacÕlar tarafÕndan 1895-2012 yÕllarÕ arasÕnda yapÕlan ölçümlerde 48 eyalette
1940’lÕ ve 1980’li yÕllarda belirgin yükseliúler olmuú, 2000’li yÕllarla birlikte önceki yÕllara
göre %30-40’lÕk artÕúlar oldu÷u saptanmÕútÕr (Grafik 2.20).
Grafik 2.20 ABD’nin 48 Eyaletinde YÕllÕk AúÕrÕ Ya÷Õú Alan Arazi Yüzdesi, 1895-2012 [23].
Arazi
Yüzdesi
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1901-2005 yÕllarÕ arasÕnda Arjantin, Avustralya ve Rusya’da genel olarak ya÷Õú
miktarÕnda %20-40 oranÕnda artÕú oldu÷u, bununla beraber Mali, Nijer ve Sudan’da %40-60
arasÕ, Çad ve MÕsÕr’da %100’e yakÕn ya÷Õú azalmasÕ oldu÷u görülmektedir (ùekil 2.14).

ùekil 2.14 Dünyada 1901-2005 YÕllarÕ ArasÕnda YÕllÕk Ya÷Õúlardaki Durumlar (%/yüzyÕl)
[15].
2050 yÕlÕnda seller nedeniyle kÕyÕ kentlerinin yaklaúÕk 60 milyar dolarÕn üzerinde bir
maddi zararla karúÕ karúÕya kalaca÷Õ tahmin edilmektedir [23].
ùekil 2.21 incelendi÷inde Houston, Marsilya, Napoli, østanbul, øzmir, Beyrut, ùangay ve
Tel Aviv gibi kentlerin zarar görecek kentler olarak ön plana çÕktÕ÷Õ görülmektedir. Bu
bölgelerde yaúayan insanlarÕn büyük risk altÕnda olaca÷Õ varsayÕlmaktadÕr (ùekil 2.15).

ùekil 2.15 Dünyada 2050 YÕlÕnda Seller Nedeniyle Zarar Görecek ùehirler [24].
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FÕrtÕna Ve Hortumlar
øklim de÷iúikli÷i çerçevesinde atmosferik sisteme ba÷lÕ olarak artÕú gösteren úiddetli
fÕrtÕnalar ve seller özellikle kÕyÕ kentlerini olumsuz etkilere karúÕ daha riskli bir duruma
getirecektir. Birçok kÕyÕ kentinin mevcut koúullarÕ ile aúÕrÕ seller sonucu oluúabilecek olumsuz
durumlara karúÕ yeterli korunmayÕ sa÷layacak durumda olmadÕ÷Õ açÕktÕr. Dünya BankasÕ’na
göre úehirlerin sel hasarlarÕyla mücadelesinde yÕllÕk maliyetlerin 600 bin dolar civarlarÕna
yükselebilece÷i, 2050 yÕlÕnda artan nüfusa ba÷lÕ olarak sel kayÕplarÕnÕn da yaklaúÕk 30 milyar
dolara ulaúaca÷Õ belirtilmiútir.
UluslararasÕ Afet Veri TabanÕ (IDD) tarafÕndan toplanan verilere göre, özellikle son 30
yÕlda aúÕrÕ fÕrtÕna ve sel sayÕsÕnda artÕúlar oldu÷u bildirilmiútir. Son yüzyÕlda artan aúÕrÕ hava
olaylarÕnÕn özellikle Amerika’da etkileri daha belirgindir. 1980 yÕlÕndan itibaren úiddetli
fÕrtÕna ve sellerin sayÕsÕnda artÕúlar oldu÷u; 1990’lÕ yÕllardan itibaren aúÕrÕ hava olaylarÕnÕn
önceki dönemlere göre %50’nin üzerinde, úiddetli fÕrtÕnalarÕn ise %300 ve üzerinde artÕúlar
gösterdi÷i izlenmektedir (Grafik 2.21).

Grafik 2.21 Amerika’da 1900-2010 ArasÕ Ola÷anüstü FÕrtÕna ve Sel SayÕsÕ [25].

ùiddetli fÕrtÕnalar
Seller

Dünya BankasÕ’nÕn tespitlerine göre; ileride Boston, Miami, New York, New Orleans ve
Osaka’nÕn sel felaketinden etkilenecek bölgelerin baúÕnda gelece÷i tahmin edilmektedir.
Avrupa’da iklim de÷iúikli÷i etkisiyle artÕú gösteren fÕrtÕnalar çok ciddi maddi kayÕplara
neden olmaktadÕr. AraútÕrmacÕlar, özellikle denize kÕyÕsÕ olan ülkelerden øngiltere, Almanya
ve Ukrayna’da yaklaúÕk 140-280 milyon Euro arasÕnda maddi hasar potansiyeli olabilece÷ini
ve Dünya BankasÕ’na göre 2050 yÕlÕna kadar sellerin kÕyÕ kentlerinde 60 milyar dolarÕn
üzerinde zarara neden olaca÷Õ tahmin edilmektedir (ùekil 2.16).
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Almanya
øngiltere

Ukrayna
FÕrtÕna Zarar
Potansiyeli Milyon
Euro

ùekil 2.16 Avrupa’da FÕrtÕnalarÕn Maddi Zarar Potansiyeli [26].
Küresel ÕsÕnmanÕn karasal ve akuatik ekosistem üzerinde yapaca÷Õ baskÕlarÕn özellikle su,
tarÕm ve biyoçeúitlilik alanlarÕnda kendini gösterece÷i tahmin edilmektedir.
2.1.1 Su
Yeryüzündeki toplam su hacmi 1,4 milyar km3’tür. TatlÕ su kaynaklarÕ toplam su
hacminin yaklaúÕk %3’üdür. Bu miktarÕn %68,9’u (24 milyon km3’ü) buz ve kar olarak da÷lÕk
bölgelerde, Antarktika ve Arktik’te, %30,8’i ise (8 milyon km3) yeraltÕ suyu olarak
bulunmaktadÕr (Grafik 2.22) [27].

Grafik 2.22 Dünyadaki Suyun Da÷ÕlÕmÕ [27]
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øklim araútÕrmacÕlarÕ tarafÕndan, küresel iklim de÷iúikli÷i ve küresel sÕcaklÕkta öngörülen
artÕúlar ile birlikte hidrolojik çevrimin yo÷unlaúaca÷Õ ve aúÕrÕlÕklarÕn daha yaygÕn hale gelece÷i
öngörülmektedir.
øklim de÷iúikli÷i ve çevresel tahribatlar nedeniyle yerkürenin birçok bölgesi kuraklÕk
yaúamakta ve akarsular artÕk denizlere ulaúamamaktadÕr. ABD’de Colorado, Çin’de SarÕsu,
Orta Asya’da Amuderya nehirlerinin sularÕ gitgide azalmaktadÕr. Yangtze, Mekong, Salween,
Ganj ve Indus gibi nehirler iklim de÷iúikli÷inden ilk etkilenecek nehirler olarak büyük risk
taúÕmaktadÕrlar. Asya, Afrika ve Amerika kÕtalarÕnda özellikle büyük kuyular ve akiferler
kurumakta, taban suyu seviyeleri düúmekte, sulak ve bataklÕk alanlar ise ortadan
kalkmaktadÕr. 1900 yÕlÕna kÕyasla su tüketimi dünyada 10 kat artmÕútÕr. 2025 yÕlÕnda su
tüketimi ise; tarÕmda %17, sanayide %20 ve evsel tüketimde %70 artacaktÕr. Geliúmiú bir
içme suyu kayna÷Õ olmayan kÕrsal kesimde yaúayan insanlar için özellikle Afrika kÕtasÕnda
içme suyu miktarÕnÕn oldukça yetersiz oldu÷u görülmektedir. TatlÕ su gölleri ve nehirlerin
Dünya tatlÕ su miktarÕnÕn %0,3’ünü (105.000 km3) oluúturdu÷u tahmin edilmektedir [28].
Peru, Brezilya ve Amerika’da nehirlerin yÕllÕk deúarjlarÕnÕn 800-1.500 km3 arasÕ;
Rusya’da 500-1.500 km3 arasÕ; Zaire, Angola ve Çin’de 1.500 km3 de÷erlerinde oldu÷u
görülmektedir. Afrika’da Sudan ve Çad baúta olmak üzere birçok ülkede, Avrupa’nÕn kuzey
bölümü, Arabistan ve Kazakistan gibi ülkelerde nehir deúarjlarÕnÕn 10-50 km3 gibi de÷erlerde
oldu÷u izlenmektedir (ùekil 2.17).
km
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Çin

Kongo
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ùekil 2.17 Dünya Nehir HavzalarÕ ve YÕllÕk Deúarj OrtalamalarÕ, 2012 [27].
Grafik 2.23’e göre 1990 ve 2006 yÕllarÕ karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, Dünya’daki su temininin tüm
bölgelerin kÕrsal ve kentsel alanlarÕnda arttÕ÷Õ ve bu yÕllarda kentteki su temini ihtiyacÕnÕn
Sub-Saharan Afrika dÕúÕndaki kÕtalarda dünya ortalamasÕna yakÕn de÷erlerde oldu÷u
görülmektedir. KÕrsal alandaki su temini ihtiyacÕ 1990 yÕlÕnda, Do÷u Asya, Latin Amerika,
Karayipler, Okyanusya ve Sub-Saharan Afrika’da; 2006 yÕlÕnda ise Latin Amerika,
Karayipler, Okyanusya ve Sub-Saharan Afrika’da Dünya ortalamasÕnÕn altÕnda kalmÕútÕr.
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2006 yÕlÕ verilerine göre su temini oranlarÕ kentsel alanlarda %100’e yakÕn iken, kÕrsal
alanlarda %75 seviyelerinde olmuútur (Grafik 2.23).
Grafik 2.23 Bölgesel ve Küresel Alanda KÕr-Kent’e Göre Su Temini KarúÕlaútÕrmasÕ, 19902006 [29].

2007 yÕlÕ verilerine göre Güney Amerika’da kiúi baúÕna su kullanÕmÕnÕn %4,5 olan oranÕ,
Dünya ortalamasÕnÕn (%0,8) üzerinde olup, Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri daha alt
sÕralarda yer almaktadÕr. Sub Saharan Afrika, Asya, Çin, Orta Do÷u ve Kuzey Afrika’da ise
kiúi baúÕna su kullanÕmÕ dünya ortalamasÕnÕn altÕnda kalmaktadÕr. Dünya’da kiúi baúÕna düúen
yÕllÕk su kullanÕmÕ yaklaúÕk 12.000 m3 iken, Güney Amerika’da yaklaúÕk 45.000 m3, Orta
Do÷u ve Kuzey Afrika’da ise yaklaúÕk 2.000 m3 oldu÷u görülmektedir (Grafik 2.24).
Grafik 2.24 Dünya’da 2007 YÕlÕ Kiúi BaúÕna Su KullanÕmÕ [30].

Afrika kÕtasÕnda; özellikle Angola, Etiopya,Nijerya ve Çad gibi ülkelerde genel olarak
kÕrsal alanlarda içme suyu kapasitesinin nüfusun %50’den azÕna yetecek kadar; Avustralya,
Rusya ve Amerika’da ise %91-100 arasÕnda oldu÷u görülmektedir (ùekil 2.18).
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ùekil 2.18 2010 KÕrsal Alanlarda øçme Suyu Kapasitesi, 2010 [31].
Kentsel alanlarda içme suyu kapasitesi kÕrsal alanlara göre daha olumlu olarak
gözükmektedir. Afrika’da BatÕ Sahra, Angola, Nijerya, Çad ve Sudan’da içme suyu
kapasitesinin %50-75 arasÕ nüfus için yeterli oldu÷u; Amerika, Avustralya, Rusya ve Asya’da
ise genel olarak %75-90 arasÕ nüfusun ihtiyacÕnÕ karúÕlayacak miktarlarda oldu÷u
görülmektedir (ùekil 2.19).

Nijerya

Sudan

Angola
Yetersiz veri

ùekil 2.19 Kentsel Alanlarda øçme Suyu Kapasitesi, 2010 [31].
Hidrolojik döngüdeki toplam 119.000 km3 suyun yaklaúÕk 74.200 km3’ü terleme ve
buharlaúmaya u÷ramaktadÕr. Bu suyun yaklaúÕk %35’i (44.800 km3) nehirlerden, yeraltÕ suyu
ve buzullardan okyanusa geri dönmektedir. Nehir sularÕnÕn ve yeraltÕ suyunun önemli bir
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bölümü okyanuslara hiç ulaúmayarak havza içinde buharlaúmaktadÕr. YÕllÕk hidrolojik
döngüde yaklaúÕk 577.000 km3 su bu döngüde yer almaktadÕr.
Su tüketiminde; tarÕm sektörü %50+ oranÕ ile Güney ve Latin Amerika, Afrika, Güney ve
Orta Asya ile Avustralya’nÕn; sanayi sektöründe %60+ oranÕ ile Kanada ve Rusya’nÕn; evsel
kullanÕmda ise %45+ oranÕ ile Kolombiya, Zaire ve Grönland’Õn ilk sÕralarda yer aldÕ÷Õ
görülmektedir (ùekil 2.20, 2.21 ve 2.22).

ùekil 2.20 TarÕm Sektörüne Göre Ülkelerde Su Tüketimi, 2007 [32].

ùekil 2.21 Sanayi Sektörüne Göre Ülkelerde Su Tüketimi, 2007 [32].
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ùekil 2.22 Evsel KullanÕma Göre Ülkelerde Su Tüketimi, 2007 [32].

Su tüketimi çok hÕzlÕ bir úekilde artarken aynÕ zamanda çevre kirlili÷i ve sanayileúmeden
dolayÕ temiz su kaynaklarÕ hÕzla azalmaktadÕr. Bugün, bazÕ kaynaklara göre dünya nüfusunun
yaklaúÕk %20’sinin güvenli su kaynaklarÕndan yoksun oldu÷u belirtilmektedir. 1950 yÕlÕnda
kiúi baúÕna düúen su miktarÕ 16.800 m3 iken bu miktar 2000 yÕlÕnda 7.300 m3'e düúmüútür.
Dünya nüfusunun yaklaúÕk 8 milyarÕ bulmasÕnÕn beklendi÷i 2025 yÕlÕnda ise kiúi baúÕna su
tüketiminin yaklaúÕk 4.800 m3'e düúece÷i tahmin edilmektedir. Tüketimdeki bu azalÕú su
kaynaklarÕnÕn kÕtlÕ÷Õna ba÷lanacaktÕr [12].
Dünyadaki nüfus artÕúÕ ile birlikte kiúi baúÕ kullanÕlabilir su miktarÕ da azalmaktadÕr.
Temiz ve içilebilir su kaynaklarÕnÕn kirlenmesi ile birlikte her geçen gün su kÕtlÕ÷Õ
artmaktadÕr. øhtiyaçlarÕ karúÕlamaya uygun su miktarÕ Dünya'daki toplam su stoklarÕnÕn ancak
% 0,25'ini (binde 25'ini) oluúturmaktadÕr. Dünya'da kiúi baúÕna yÕlda 92.000 m 3 suya sahip
olan Kanada su zenginli÷inde 1.sÕrada yer alÕrken, ABD, Kuzey Avrupa Ülkeleri ve øzlanda
10.000 m3'ün üzerinde su potansiyeli ile su zengini ülkeler arasÕndadÕr [12].
Dünyada tarÕm sektöründe, evsel kullanÕm ve sanayi sektöründe su tüketiminin gelecek
yÕllarda sürekli artÕú gösterece÷i açÕktÕr. 2025 yÕlÕnda tarÕmda yaklaúÕk 3.000 km3, evsel
kullanÕmda yaklaúÕk 1.100 km3 ve sanayide ise yaklaúÕk 600 km3 su tüketimi olmasÕ
beklenmektedir (Grafik 2.25).
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Grafik 2.25 Dünyada Sektörlere Göre Su Tüketimi, 2007 [36].

BM Çevre ProgramÕ kapsamÕnda yapÕlan araútÕrmalarda, içme suyu eksikli÷i ve sÕhhi
olmayan koúullarÕn neden oldu÷u hastalÕklarÕn, savaúlarda oldu÷undan daha fazla insan
kaybÕna sebep oldu÷u bilinmektedir. Beú yaúÕn altÕndaki çocuklar arasÕnda ishal, ikinci büyük
ölüm nedeni olup, içme suyu kÕtlÕ÷Õ, AIDS, sÕtma ve kÕzamÕktan daha fazla çocuk ölümlerine
yol açmaktadÕr [33].
Küresel ÕsÕnmaya ba÷lÕ olarak yaúanan su sÕkÕntÕsÕnÕn önüne geçilmesi amacÕyla küresel
düzeyde toplantÕlar 1992 yÕlÕnda Dublin’de UluslararasÕ Su ve Çevre KonferansÕ ile baúlamÕú;
bunu aynÕ yÕl Rio de Janerio’da yapÕlan Birleúmiú Milletler Çevre ve Geliúme KonferansÕ,
1993 yÕlÕnda Dünya BankasÕ Su KaynaklarÕ Yönetimi Raporu, 1996’da Küresel Su OrtaklÕ÷Õ
ve Dünya Su Konseyinin OluúturulmasÕ, 1997’de Marakeú’te yapÕlan Birinci Dünya Su
Forumu, 2000’de Lahey’de yapÕlan økinci Dünya Su Forumu, 2001’de Bonn’da yapÕlan Su
Üzerine UluslararasÕ Konferans, 2001’de Birleúmiú Milletler BinyÕl Deklarasyonu, 2003’te
Kyoto’da yapÕlan Üçüncü Dünya Su Forumu, 2006’da Mexico City’de yapÕlan Dördüncü
Dünya Su Forumu, 2009’da østanbul’da yapÕlan Beúinci Dünya Su Forumu izlemiútir.
Bütün bu toplantÕlarÕn tek amacÕ, dünyanÕn su kaynaklarÕnÕn sürdürülebilirli÷ini ve
paylaúÕmÕnÕ güvence altÕna alma politikalarÕna dayandÕrmaktÕr.
YapÕlan bilimsel araútÕrma bulgularÕna ve buna dayalÕ iklim senaryolarÕna ba÷lÕ olarak,
küresel ÕsÕnma ve iklim de÷iúikli÷i ile yüksek enlemlerin çok daha fazla ya÷mur alaca÷Õ;
kurak astropikal kuúakta daha az ya÷Õú olaca÷Õ ve giderek di÷er yerlere göre daha kurak olan
Akdeniz havzasÕ, Güney Afrika ve Güney Amerika gibi bölgelerin daha fazla su sÕkÕntÕsÕ
çekece÷i tahmin edilmektedir. Bu bölgelerde, 2 °C'lik artÕú oldu÷unda mevcut suyun %30’u
oranÕnda, 4 °C'lik artÕúta ise %40-50 oranÕnda azalma olaca÷Õ öngörülmektedir. DolayÕsÕyla,
yükselen sÕcaklÕk etkileriyle birlikte nüfusun ço÷almasÕnÕn, milyarlarca insan için suyun
kullanÕm statüsünde de÷iúikliklere neden olaca÷Õ açÕktÕr. Bu nedenle, 2 °C'lik sÕcaklÕk artÕúÕ, 1
ile 4 milyar arasÕndaki insan için su kÕsÕtlamasÕnÕ gündeme getirecektir. Özellikle, Afrika,
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Ortado÷u, Güney Avrupa, Güney ve Orta Amerika'nÕn bazÕ bölgeleri için su kÕsÕtlamasÕ söz
konusu olacaktÕr. AyrÕca Do÷u ve Güney Asya'da 1 ile 5 milyar arasÕndaki insan çok daha
fazla suya ihtiyaç duyacaktÕr. øklim de÷iúimiyle, eriyen buzullardan su kaynaklarÕnÕ sa÷layan
insanlar için çok önemli su problemleri söz konusu olacaktÕr. Hindistan'Õn büyük bölümü, Çin
nüfusunun 1/4'ü ve And Da÷larÕ ve Himalayalar’daki milyonlarca insan, bu tehditlerle karúÕ
karúÕya kalacaktÕr [34].
Özellikle daha kurak olan Akdeniz havzasÕ, Güney Afrika ve Güney Amerika gibi
bölgeler daha fazla su sÕkÕntÕsÕ çekeceklerdir. Bu bölgelerde, 2 °C'lik artÕú olmasÕ durumunda
%30 su mevcudiyetinde azalma, 4 °C'lik artÕúta ise %40-50 oranÕnda azalma olaca÷Õ
öngörülmektedir [33].
Gelecek yÕllarda küresel iklim de÷iúikli÷inin büyük etkisiyle su miktarÕnda meydana
gelecek azalma insanlar üzerinde birçok olumsuz etkiye neden olacaktÕr. 2020 yÕlÕnda
yaklaúÕk 30 milyon insanÕn, 2050 yÕlÕnda yaklaúÕk 110 milyon insanÕn, 2080 yÕlÕnda ise
yaklaúÕk 90 milyon insanÕn su sÕkÕntÕsÕ nedeniyle olumsuz etkilenece÷i beklenmektedir
(Grafik 2.26).
Grafik 2.26 øklim De÷iúiminden DolayÕ Ekstrem Su SÕkÕntÕsÕndan Etkilenen Nüfusta
Meydana Gelecek De÷iúim [35].

2.1.2 TarÕm
Sadece sÕcaklÕk artÕúÕ olarak etkili olmayan küresel iklim de÷iúikli÷i farklÕ ya÷Õú rejimleri,
artan do÷al afet olaylarÕ, bazÕ bölgelerde yüksek ÕsÕ farklÕlÕklarÕnÕn artmasÕyla birçok tarÕm
ürününün yetiúme ortamÕnÕ olumsuz etkilemeye baúlamÕú ve büyük bir ihtimalle etkilemeye de
devam edecektir.
Yeryüzünde su bilançosunu oluúturan, suyun yer üstü ve yer altÕ sistemleri ile tarÕm
topraklarÕnÕ verimli kÕlan ormanlarÕn çölleúmeyi engelleyen önemli bir kaynak oldu÷u açÕktÕr.
1977'de Birleúmiú Milletler tarafÕndan yapÕlan Dünya Çölleúme KonferansÕ’nda sunulmuú
olan raporlara göre, Arjantin ve ùili'nin %60'Õna, Peru'nun %25'ine karúÕlÕk gelen 2,2 milyon
km2 arazi çölleúme ile karúÕ karúÕyadÕr. UNESCO verilerine göre, çölleúme riski yüksek olan
arazilerin geniúli÷i 3,5 milyon km2 civarÕndadÕr. Çölleúme olasÕlÕ÷Õ yüksek olan yerlerle
birlikte, toplam 20 milyon km2 alan, biyoçeúitlili÷in yaúayamayaca÷Õ bir ortama dönüúmek
üzeredir. Dünyada her yÕl 60.000 km2 alan çölleúmektedir. De÷iúik úiddette çölleúmekte olan
alanlar yeryüzünün %36'sÕna, yani 48,3 milyon km2'ye varmaktadÕr. Afrika'nÕn %55'i,
Asya'nÕn %34'ü Güney Amerika'nÕn %20'sinde çölleúme riski yüksektir [36].
AyrÕca Lut Gölü seviyesinin 50 yÕl öncesine göre 25 metre düúmesi, Amerika’daki Rio
Grande ve Colorado’dan geçen nehirlerin bir bölümü ile Orta Do÷u’da Dicle ve Çin’deki SarÕ
Nehir’in giderek kurumasÕ kuraklaúma ve çölleúmenin en önemli kanÕtlarÕndandÕr [37].
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IsÕ, ya÷Õú ve atmosferin karbondioksit içeri÷indeki de÷iúimler, ekstrem olaylarÕn tekrarÕ ve
deniz seviyesindeki yükselmeler tarÕmÕ olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkileri kÕsaca
aúa÷Õdaki gibi sÕralamak mümkündür:
IsÕ, ya÷Õú ve atmosferdeki karbondioksit içeri÷indeki de÷iúimler, ekstrem olaylarÕn tekrarÕ
ve deniz seviyesindeki yükselmeler tarÕmÕ olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkileri kÕsaca
aúa÷Õdaki gibi sÕralamak mümkündür:
Bitkisel Ürün Verimlili÷i ve Üretim Maliyeti: SÕcaklÕk, ya÷Õú, atmosferdeki
karbondioksit içeri÷i ve ekstrem olaylarÕn tekrarÕ bitkilerde verimi, üretim miktarÕnÕ,
hasat zamanÕnÕ, çayÕr ve meralar açÕsÕndan otlatma verimini de÷iútirmektedir. KuraklÕk
ya da aúÕrÕ ya÷Õúlar sÕk sÕk ve úiddetli úekilde gerçekleúti÷inde tarÕmsal kayÕplar
artmaktadÕr. øklim de÷iúikli÷ine ba÷lÕ olarak bitkisel üretimde etkili olan temel ve
sÕnÕrlayÕcÕ faktörler neticesinde üretim olumsuz etkilenerek azalmakta olup, maliyetler
de artmaktadÕr.
TarÕmsal Üretim için Toprak Uygunlu÷u: Bitki üretiminde sÕcaklÕk ve ya÷ÕúÕn yanÕnda
topra÷Õn nemi, nem depolama kapasitesi ve topra÷Õn verimlili÷i önemlidir. Toprak
verimindeki kayÕplar sÕcaklÕktaki artÕúla ortaya çÕkmaktadÕr ve herhangi bir sÕcaklÕk
artÕúÕnda topraktaki su seviyesini sabit tutmak için sulama yapÕlabilmekte, ancak
sÕcaklÕk nedeniyle buharlaúmanÕn fazla olmasÕ bu dengeleme iúlemini
zorlaútÕrmaktadÕr. AyrÕca sÕcaklÕk topra÷Õn mikrobiyal bileúimini arttÕrmakta böylece
topraktaki besin elementleri negatif olarak etkilenmektedir.
Sulama Suyu ArzÕ: SÕcaklÕktaki artÕú, sulama suyu hacmini düúürmekte, ayrÕca tarÕm
dÕúÕ su talebi sÕcaklÕkla artmaktadÕr. SÕcaklÕk rejimindeki de÷iúiklikler de kar ya÷Õú
zamanÕnÕ ve süresini etkilemekte, böylece yaz döneminde yeterli miktarda su bulmak
zorlaúmaktadÕr [38] [39].
Bitkisel üretimde verimi etkileyen faktörler; temel faktörler, sÕnÕrlayan faktörler ve azaltan
faktörler olarak úekil 2.23’te özetlenmiútir.

ùekil 2.23 Bitkisel Üretimi Etkileyen Faktörler [40].
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AyrÕca deniz seviyesindeki artÕú, kÕyÕlarda bulunan verimli tarÕm topraklarÕnÕn yok
olmasÕna yol açabilmektedir.
2010 yÕlÕ Birleúmiú Milletler GÕda ve TarÕm Örgütü (FAO) verilerine göre Dünya’da
toplam iúlenebilir tarÕm arazisi 3,2 milyar hektardÕr. Son yÕllarda kiúi baúÕna düúen tarÕm
arazisi geliúmiú ülkelerde %14,3, geliúmekte olan ülkelerde de %40 oranÕnda azalmÕútÕr.
Birleúmiú Milletler GÕda ve TarÕm Örgütü (FAO)’ne göre 2010 yÕlÕ itibariyle kiúi baúÕna düúen
tarÕm arazisi 0,23 hektar olup, 2050 yÕlÕnda bu miktar 0,15 hektara kadar düúecektir [41].
Dünya tarÕm alanlarÕ Avustralya, Çin, Brezilya, Amerika ve Suudi Arabistan’da önemli
bir alan kaplamaktadÕr. Cezayir, Libya, MÕsÕr, Suudi Arabistan, Nijer ve Çad gibi ülkeler çok
kurak iklim kuúa÷Õnda; Avustralya, ùili, Güney Afrika, øran, Kazakistan, Çin ve Hindistan
gibi kurak iklim kuúa÷Õnda yer alan ülkeler ile yarÕ kurak bölgede yer alan Türkiye’nin de
küresel iklim de÷iúikli÷inden öncelikle etkilenece÷i varsayÕlmaktadÕr (ùekil 2.24).

ùekil 2.24 Dünya TarÕmsal Üretimi, 2009 ( Karasal AlanÕn %’si ) [42].
Dünya’nÕn birçok bölgesinde sÕcaklÕk artÕúÕ ile birlikte yetiúen ürün çeúidi ve miktarÕ da
azalmaktadÕr. Ekili tarÕm alanlarÕnÕn azalmasÕ ile arpa ve bu÷day gibi temel ürünlerin de ciddi
oranda azalaca÷Õ açÕktÕr. YÕllar içinde bu÷day üretimi azalan veya artan bir seyir izlemiú; 2005
yÕlÕnda 2,9 milyon ton/ha olan bu÷day üretimi, 2006, 2007 ve 2008 yÕllarÕnda azalarak 2,8 ton
civarÕnda olmuútur. 1-4 derece olmasÕ beklenen sÕcaklÕk artÕúÕ ile tarÕm alanlarÕ kuraklaúacak,
bunun sonucu olarak da elde edilecek ürünler artan dünya nüfusuna yeterli olmayacaktÕr
(Grafik 2.27).
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Grafik 2.27 Dünya Bu÷day Üretim MiktarÕ (ton/hektar), 1990-2011 [43].

YapÕlan araútÕrmalar 2010-2011 yÕllarÕ arasÕnda ABD, Alaska ve øran’da bu÷day
üretiminin azaldÕ÷ÕnÕ; Kanada, Rusya, Çin, Kazakistan ve Avustralya’da arttÕ÷ÕnÕ göstermiútir
(ùekil 2.25).

ùekil 2.25 2010-2011 YÕllarÕ ArasÕ Ülkelere Göre Bu÷day Üretim Durumu [44].
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øran’da belirli yÕllarda meydana gelen aúÕrÕ kuraklÕk nedeniyle yeraltÕ su kaynaklarÕ
azalmÕú olup, özellikle øran’Õn güney ve güneydo÷usunda ortalama su seviyesi 50 metreden
250 metreye kadar düúmüútür. Buna ba÷lÕ olarak bu÷day üretiminin azalmasÕ sonucunda øran
bu÷day ithal eden ülkeler arasÕnda zirveye yerleúmiútir [45].
2010 yÕlÕnda Dünya genelinde ülkelerin tarÕmsal ürün ithalatÕ ihracattan fazla olmuú ve
ithalat içinde tarÕmÕn payÕ %7,2, ihracat payÕ ise %7,1’e dayanmÕútÕr (Grafik 2.28).

Grafik 2.28 Küresel TarÕm Ticareti Geliúimi, 1990-2010 [46].

TarÕmsal ürün türlerine göre ihracat incelendi÷inde; bu÷day, iri taneli tahÕllar ve ya÷
tohumlularÕnÕn ihracatÕnÕn geliúmiú ülkelerde, pirinç ve úeker ihracatÕnÕn ise geliúmekte olan
ülkelerde daha fazla oldu÷u görülmektedir. Bu oranlarÕn 2022 yÕlÕnda da aynÕ do÷rultuda
seyredece÷i beklenmektedir. TarÕm ürünleri günümüzde ihracatÕ en fazla olan bu÷day
olmasÕna ra÷men yaúanmasÕ muhtemel iklim de÷iúikli÷i nedeniyle 2022 yÕlÕnda iri taneli tahÕl
ihracatÕnÕn en üst düzeye ulaúmasÕ beklenmektedir (Grafik 2.29).
Grafik 2.29 TarÕm Ürünleri øhracatÕndaki De÷iúim (milyon ton) [47].
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Hayvansal ürünlerden domuz eti, ya÷ ve peynir ihracatÕ geliúmiú ülkelerde fazla olup,
geliúmekte olan ülkelerde ise kümes hayvancÕlÕ÷Õ ve balÕk ürünleri ihracatÕ daha yüksektir.
2022 yÕlÕnda yaúanacak olan ihracatÕn 2010-12 yÕllarÕ arasÕndaki bu de÷iúimlere paralel
olaca÷Õ tahmin edilmektedir (Grafik 2.30).

Grafik 2.30 Hayvan ve BalÕk Ürünleri ihracatÕndaki de÷iúim (milyon ton) [47].

TarÕmÕn su ile yakÕndan ilgisinin olmasÕ nedeniyle su kaynaklarÕnda yaúanan
olumsuzluklar, dolaylÕ veya do÷rudan tarÕm sektörüne yansÕmaktadÕr. YapÕlan çalÕúmalara
göre Afrika, Asya ve Okyanusya’da tarÕmÕn toplam su tüketimindeki payÕ %70 olan dünya
ortalamasÕnÕn üzerinde; Karayipler, Kuzey Amerika ve Avrupa’da ise dünya ortalamasÕnÕn
altÕndadÕr (Grafik 2.31).

Grafik 2.31 Toplam Su Tüketiminde TarÕmÕn PayÕ, 2012 (%) [43].

Dünya TarÕm Örgütü (FAO)’nun yaptÕ÷Õ 2003-2080 yÕllarÕnÕ kapsayan çalÕúmada, karbon
gübreleme yöntemi uygulandÕ÷Õ takdirde verimlilik artÕú gösterecek ve bu yöntemin
uygulanmamasÕ durumunda ise küresel iklim de÷iúikli÷inin etkisiyle birçok bölgede verimlilik
düúecektir. Karbon gübrelemesi yapÕlmamasÕ durumunda Afrika’da, Güney Amerika’da ve
Avustralya’da verimlilik %15-25 arasÕnda düúecek, karbon gübrelemesi yapÕlmasÕ durumunda
ise Amerika ve Rusya’da verimlilik %5-20 arasÕnda artacaktÕr (ùekil 2.26 ve 2.27).
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ùekil 2.26 Karbon Gübreleme YapÕlmamasÕ Durumunda 2003-2080 YÕllarÕ ArasÕnda
TarÕmsal Ürünlerde Beklenen Yüzdesel De÷iúim [48].

ùekil 2.27 Karbon Gübreleme YapÕlmasÕ Durumunda 2003-2080 YÕllarÕ ArasÕnda TarÕmsal
Ürünlerde Beklenen Yüzdesel De÷iúim [48].
Yirminci yüzyÕl boyunca orta ve daha yukarÕ enlemlerdeki kÕtalar üzerine düúen ya÷Õúta
%5-10 arasÕnda artÕú saptanmÕú, yo÷un ya÷Õú sÕklÕ÷Õnda da %2-4’lük artÕú (24 saatte 50 mm)
görülmüútür. Buna karúÕlÕk subtropikal alanlardaki karalara düúen ya÷Õúta %3’lük azalma
olmuútur. Son 10 yÕlda Asya ve Afrika gibi bazÕ kÕtalarda kuraklÕk ve sÕcaklÕk úiddetlerinde
artÕú olmasÕ nedeniyle, küresel ÕsÕnma ve nemin artmasÕna paralel olarak gelecekte tarÕm
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ürünlerinde ve ormanlarda daha fazla zararlÕ böcek ve hastalÕk oluúumu beklenmektedir
(Tablo 2.1).
Küresel ÕsÕnmanÕn etkisiyle makro ve mikro fauna ve floranÕn kutuplardaki yüksek rakÕmlÕ
bölgelere do÷ru göç etmeleri muhtemeldir. Ancak bu göç yollarÕ üzerindeki yerleúimler
ulaúÕm yollarÕ, otobanlar, köprüler, viyadüklü yollar vb. gibi ulaúÕm sistemleri ile karúÕlaúan
ve bunlarÕ aúamayan nesillerin tükenece÷i tahmin edilmektedir.
Tablo 2.1 Hiçbir Önlem AlÕnmamasÕ Durumunda øklim De÷iúikli÷inin TarÕma Olan Etkileri
[49].

øklim de÷iúikli÷inin etkisiyle Amerika’da mÕsÕr, úeker kamÕúÕ, bu÷day ve pirinç; Afrika’da
mÕsÕr, palmiye, bu÷day, pirinç; batÕ Asya’da bu÷day, pirinç, mÕsÕr, patates ve úeker pancarÕ;
Çin’de de pirinç, bu÷day, soya, patates ve úeker kamÕúÕ üretimi büyük bir olasÕlÕkla
etkilenecektir (ùekil 2.28).

ùekil 2.28 Dünya’da 2030’a Kadar TarÕmsal Ürünlerin Verimlilik Tahminleri [50].
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FarklÕ yÕllar referans alÕnarak gelecek yÕllar için çeúitli projeksiyonlar yapÕlmÕútÕr.
Bunlardan biri olan 2022 yÕlÕ için 2010-2012 yÕllarÕ referans alÕnarak yapÕlan projeksiyonlara
göre tarÕmsal ürün üretimi yüzdesi, geliúmekte olan ülkelerde dünya ortalamasÕnÕn üzerinde,
OECD9 ülkelerinde ise altÕnda olacaktÕr. En yüksek payÕ iri taneli tahÕllar, yaprak tohumlular
ve úeker gibi ürünler alacaktÕr. TarÕm ürünleri üretim yüzdesinde iri taneli tahÕllar ve úeker
geliúmekte olan ülkelerde yaklaúÕk %27’lik oranla önemli yer tutacaklardÕr. Bu÷day ve
pirincin OECD ülkelerindeki payÕ %5, geliúmekte olan ülkelerde ise %24’e yakÕn de÷erlerde
olacaktÕr (Grafik 2.32 ve 2.33).
Grafik 2.32 TarÕm Ürünleri Üretim Yüzdesi Tahmini, 2022 [47]

Hayvan ve balÕk ürünleri üretiminde ya÷ miktarÕ, Dünya genelinde %30’un üzerinde ve
geliúmekte olan ülkelerde %50’nin üzerinde olacaktÕr (Grafik 2.34).
Grafik 2.33 Hayvan ve BalÕk Ürünleri Üretimi Tahmini, 2022 [47]

2022 yÕlÕnda dünyada nüfus artÕúÕyla paralel olarak ya÷ üretiminde %50 civarÕnda bir artÕú;
peynir, balÕk ve kümes hayvancÕlÕ÷Õnda da %20’den fazla artÕú olaca÷Õ tahmin edilmektedir.
Hayvan ve balÕk ürünleri üretim yüzdesinin 2022 yÕlÕnda yine geliúmekte olan ülkelerde daha
fazla olaca÷Õ varsayÕlmaktadÕr (Grafik 2.35).
9

OECD: Ekonomik KalkÕnma ve øúbirli÷i Örgütü Raporu, 2013.
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2.1.3 Biyoçeúitlilik
Küresel ÕsÕnma biyolojik çeúitlilik için önemli bir tehdit oluúturmaktadÕr. Konu ile ilgili
araútÕrmacÕlar CO2 salÕnÕmÕ ile iklimlerde meydana gelen de÷iúimin artmasÕ sonrasÕ dönemde
habitat alanlarÕnda bitki nesillerinin tükenmesi meydana gelmiútir. Özellikle Karayipler, HintBurma, Akdeniz HavzasÕ ve GüneybatÕ Avustralya bölgelerinde nesli tükenen bitki sayÕsÕ
2000’i aúmÕútÕr [51].
Su ekosistemlerinde ÕsÕnmaya ba÷lÕ olarak canlÕ türleri üretkenli÷ini yitirmekte veya daha
serin sulara göç etmektedir. Gelecekte, özellikle tropikal ve orta kuúak ormanlarÕ, bitki ve
hayvan türlerinin önemli ölçüde zarar görece÷i tahmin edilmektedir. øklim de÷iúikli÷i
nedeniyle do÷al biyolojik çeúitlili÷in de÷iúime u÷ramasÕnÕn ve organizmalarÕn birbirleriyle ve
çevreleriyle olan etkileúimlerinin de÷iúmesinin, ekolojik besin halkasÕnda olasÕ kopmalar gibi
henüz sonu tam olarak kestirilemeyen bir dizi ekolojik felaketle insanlÕ÷Õ karúÕ karúÕya
bÕrakacaktÕr. Dünyadaki kuú türlerinin 1/8'ini oluúturan 1.211 kuú türünün, iklim de÷iúikli÷i
nedeni ile toptan yok olma tehdidiyle karúÕ karúÕya kalaca÷Õ olasÕdÕr [49].
YÕllara göre Dünyadaki biyoçeúitlilik geliúimi incelendi÷inde tropikal otlaklar ve çayÕrlar
ile çöl alanlarÕnÕn ilk sÕralarda oldu÷u görülmektedir. Ancak biyomlarÕn oranlarÕ günümüze
kadar azalmÕú olup, 2050 yÕlÕna kadar da azalmaya devam edece÷i tahmin edilmektedir. 1700
yÕlÕna göre ortalama tür zenginli÷i oranÕnÕn 2000 yÕlÕnda yaklaúÕk %30 azaldÕ÷Õ, 2050 yÕlÕnda
ise %40’a yakÕn oranlarda azalaca÷Õ tahmin edilmektedir (Grafik 2.34).
Grafik 2.34 Dünyadaki Biyoçeúitlilik Geliúimi [52].

DünyanÕn birçok bölgesinde biyoçeúitlilik çok çeúitli çevresel nedenlerle ciddi tehdit
altÕnda bulunmaktadÕr. ølerleyen yÕllarda küresel ÕsÕnmanÕn yo÷un etkisiyle bu tehditin daha da
artmasÕ beklenmektedir. Dünyada tespit edilen tür sayÕsÕnÕn 2003 yÕlÕnda büyük bir artÕú
gösterdi÷i ve günümüze do÷ru daha da arttÕ÷Õ görülmektedir. Buna karúÕn tehdit altÕndaki tür
sayÕsÕnda da bir artÕú söz konusu olmaktadÕr. 2012 yÕlÕnda Dünya’da yaklaúÕk 20.000 canlÕ
türünün yok olma riskiyle karúÕ karúÕya oldu÷u izlenmektedir. 2000 yÕlÕnda yaklaúÕk 11.000
olan tehdit altÕndaki tür sayÕsÕ, 2012 yÕlÕnda %90’dan fazla artÕú göstererek 20.000 civarÕna
ulaúmÕútÕr (Grafik 2.35).
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Grafik 2.35 Dünyada Tehdit AltÕndaki Türlerin SayÕsal De÷iúimi, 2012 (IUCN) [53].

Küresel ÕsÕnmanÕn meydana getirdi÷i çölleúme ve su kaynaklarÕnÕn azalmasÕ gibi baúlÕca
sebeplerden dolayÕ birçok canlÕ türü tehdit altÕndadÕr. Nesli tehlikede olan türlerin da÷ÕlÕmÕ
incelendi÷inde birçok canlÕ türünün tehlikede oldu÷u ve bu durumun ekosistemi ciddi bir
úekilde etkileyece÷i görülmekte ve özellikle karasal ve sucul ekosistemde yaúayan canlÕlar ile
memelilerin varlÕ÷Õ tehlike altÕnda bulunmaktadÕr. Suda ve karada yaúayan canlÕlarÕn yaklaúÕk
%29’u, memelilerin yaklaúÕk %21’i ve kuúlarÕn yaklaúÕk %12’si tehdit altÕnda olan türler
olarak ön plana çÕkmaktadÕrlar (Grafik 2.36).
Grafik 2.36 Dünya’da Nesli Tehlikede Olan Türler, 2007 [54].

FarklÕ iklimsel kuúaklarda bulunan kÕtalardaki sulak alanlarÕn azalmasÕ, topraklarÕn
kuraklaúmasÕ, ekolojik dengenin bozulmasÕ ve sÕcaklÕk artÕúÕ gibi baúlÕca sebeplerden dolayÕ
tehdit altÕnda olan canlÕ türü azÕmsanmayacak bir boyuta ulaúmÕútÕr. Özellikle Asya, Afrika ve
Latin Amerika’da tehdit altÕnda olan memeliler ve kuúlarÕn sayÕsÕ ekolojik dengeyi
sarsabilecek boyuttadÕr.
Yeryüzünün %2,3’ünü oluúturan Cape Floristic Bölgesi, Karayipler, Hint-Burma, Akdeniz
HavzasÕ, GüneybatÕ Avustralya ve 2.000’den fazla bitki türünün bulundu÷u Tropikal Andes’in
de içinde bulundu÷u 36 tehlike altÕndaki bölgede; küresel ÕsÕnma ve atmosferdeki CO2’den
etkilenen bitkilerin % 50’den fazlasÕ ile hayvan türlerinin %42’si olmak üzere yaklaúÕk 56.000
bitki ve 3.700 endemik hayvan yok olma tehdidiyle karúÕ karúÕyadÕr (ùekil 2.29) [50].

ùubat, 2005

ùekil 2.29 Tehlike AltÕndaki Bölgeler [55]
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KÕtalara göre tehdit altÕndaki omurgalÕ türlerinin da÷ÕlÕmÕ incelendi÷inde öncelikli olarak
memeliler, kuúlar ve balÕklarÕn tehlike altÕnda oldu÷u görülmektedir. Afrika’da 64, Asya ve
Pasifik’te 167, Latin Amerika ve Karayipler’de 85 memeli türünün; Avrupa’da 23, Asya ve
Pasifik’te 46 ve Afrika’da 29 balÕk türünün; Asya ve Pasifik’te 95 ve Latin Amerika ve
Karayipler’de 103 kuú türünün tehlike altÕnda oldu÷u görülmektedir (Grafik 2.37, 2.38, 2.39,
2.40 ve 2.41).
Grafik 2.37 Afrika’da Tehdit AltÕndaki OmurgalÕlar, 2001, [56].

Grafik 2.38 Asya ve Pasifik’te Tehdit AltÕndaki OmurgalÕlar, 2001, [56].
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Grafik 2.39 Avrupa’da Tehdit AltÕndaki OmurgalÕlar, 2001, [56].

Grafik 2.40 Latin Amerika ve Karayipler’de Tehdit AltÕndaki OmurgalÕlar, 2001, [56].
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Grafik 2.41 Kuzey Amerika’da Tehdit AltÕndaki OmurgalÕlar, 2001, [56].

Birçok canlÕ türünün daha çok sÕcaklÕ÷Õn artmasÕ nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle
karúÕ karúÕya oldu÷u bilinmektedir. Dünyada tehdit altÕndaki balÕk türlerinin sayÕsÕ
de÷erlendirildi÷inde Amerika’da 200’den fazla, Avustralya ve Çin’de 200 civarÕnda; Kanada,
Rusya, Türkiye, Etiyopya, Kenya ve Güney Afrika’da 100 civarÕnda balÕk türünün tehdit
altÕnda oldu÷u görülmektedir (ùekil 2.30).

Çin
Amerika

Brezilya
Avustralya
BalÕk türü sayÕsÕ

ùekil 2.30 Dünyada Nesli Tehlikede Olan BalÕk Türleri, 2012 [57].
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Meksika, Brezilya, Çin ve Hindistan’da 150’den fazla memeli türünün; Amerika,
Arjantin, Nijerya, Kongo ve Rusya’da 100’den fazla türün tehdit altÕnda oldu÷u görülmektedir
(ùekil 2.31).

Çin

Hindistan

Avustralya
Brezilya
Memeli türü sayÕsÕ

ùekil 2.31 Dünyada Nesli Tehlikede Olan Memeli Türleri, 2012, [57].
Biyolojik çeúitlili÷in bozulma ve azalmasÕna sebep olan unsurlar; insanlarÕn do÷a üzerinde
oluúturdu÷u do÷al ve dolaylÕ baskÕlardÕr. ønsan faaliyetlerinin ekosistem, peyzaj ve türler
üzerindeki tehditlerini aúa÷Õdaki gibi tanÕmlamak olasÕdÕr [58]:
Do÷rudan BaskÕ;
Do÷al kaynaklarÕn aúÕrÕ kullanÕmÕ,
Do÷al kaynaklarÕn aúÕrÕ kullanÕmÕ,
HabitatlarÕn iúgal edilmesi.
DolaylÕ BaskÕ;
HabitatlarÕn de÷iúimi ve yayÕlÕmÕ,
Kirlenme,
YabancÕ türlerin varlÕ÷Õ,
Tek ürünlü tarÕm,
Sektörler ve onlara ba÷lÕ fonksiyonlar.
Nüfus artÕúÕ ve küresel iklim de÷iúikli÷i gibi faktörlerin bu baskÕlarÕn yo÷unlaúmasÕnÕ
sa÷layaca÷ÕnÕ ve nüfustaki artÕú hÕzÕnÕn, türlerin yok oluú hÕzÕyla orantÕlÕ oldu÷unu
söyleyebiliriz.
HÕzlÕ nüfus artÕúÕ, bilinçsiz sanayileúme, düzensiz úehirleúme, do÷al kaynaklarÕn bilinçsiz
kullanÕlmasÕ; nükleer savaúlar ve nükleer santral patlamalarÕ; toprak kaymasÕ, çÕ÷, taúkÕn,
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tsunami gibi iklimsel olaylar; orman, mera, tarÕm alanlarÕnÕn tahribatÕna neden olmakta ve
dolayÕsÕyla do÷al denge üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadÕrlar [59].
Birleúmiú Milletlerin yaptÕ÷Õ çalÕúmaya göre; gelecek 30 yÕl içinde, dünyadaki memeli
hayvanlarÕn %25'inin ve kuúlarÕn %12'sinin neslinin tükenece÷i varsayÕlmaktadÕr.
Nüfus artÕúÕ ve ekonomik faaliyetlerdeki de÷iúimler; deniz canlÕlarÕnÕn, mercan
kayalÕklarÕnÕn ve kÕyÕnÕn karasal ekosistemlerinin de÷iúmesine yol açmaktadÕr. Kentsel
alanlarÕn geniúlemesi ile özellikle akarsu, göl ve deniz kÕyÕ alanlarÕnÕn habitatlarÕnÕn
bozulmasÕ, önemli sorunlarÕn baúÕnda gelmektedir. Her bir türün yeni koúullara uyumu farklÕ
olabilece÷inden, ekosistemlerin yapÕsÕ ile co÷rafik durumu de÷iúebilecektir. Biyolojik
çeúitlilik ise, türlerin yerel ve bölgesel olarak yok olmasÕ yoluyla tehdit altÕnda kalacaktÕr
(ùekil 2.32) [58].

ùekil 2.32 Mercan Resifleri [60].
Bilimsel araútÕrmalara göre 2005 yÕlÕnda, Karayipler’de birçok insanÕn geçim kayna÷Õ olan
ve kÕyÕlarÕn korunmasÕna, turizme ve yenilenebilir kaynaklara katkÕ sa÷layan mercan resifleri
açÕsÕndan olumsuzluklar yaúanmÕútÕr. Ölçümlerin baúladÕ÷Õ1880 yÕlÕndan beri en sÕcak yÕl olan
ve yÕl içinde 13’ü kasÕrga olmak üzere 26 büyük fÕrtÕnanÕn meydana geldi÷i 2005’te çok
önemli ölçüdeki beyazlaúma yüzünden büyük oranda mercan kaybÕnÕn oldu÷u ve bu kaybÕn
Cayman AdalarÕ, Jamaika, Küba ve FransÕz Antilleri gibi birçok adada yüzde 95 oranÕna
ulaútÕ÷Õ saptanmÕútÕr. UNESCO UluslararasÕ Denizbilim Komisyonu’nun 80 bilim insanÕna
hazÕrlattÕ÷Õ raporda, dünyadaki resiflerde mercanlarÕn canlÕ kalmasÕnÕ sa÷lamanÕn tek yolunun,
sera etkisi yaratan gazlarÕn salÕnÕmÕnÕn önemli ölçüde azaltÕlarak küresel ÕsÕnmanÕn kontrol
altÕna alÕnmasÕ ve kirlilik, avlanma ve kÕyÕ kesimlerinin zarar verici biçimde geliúiminin
önlenmesi olarak ele alÕnmasÕ gereklili÷i ifade edilmektedir [62].
Bitki türlerinin zenginli÷inde meydana gelen azalma, tüm biyolojik çeúitlili÷i
sÕnÕrlandÕrmakta olup, bu durum ekosistem dengesinin bozulmasÕna yol açacaktÕr. Bitki türleri
da÷ÕlÕmÕnda ve bölgesel vejetasyon kompozisyonunda meydana gelen de÷iúiklikler, iklim
sistemi üzerinde bir takÕm sonuçlar do÷urabilir. Yüksek enlemlerde, örne÷in, çalÕ tundra
vejetasyonunun a÷açlarla yer de÷iútirmesi, radyasyon dengesinde gözle görülür bir etkiye
neden olabilir. Bu durum ise bölgesel ve küresel iklim de÷iúikli÷ini arttÕrabilir. øklim
de÷iúikli÷i ile Avrupa dâhil, dünyanÕn pek çok bölgesinde türlerin kompozisyonu de÷iúmekte
ve türlerin soyu hÕzla tükenmektedir [62].
2000-2050 yÕlÕ karúÕlaútÕrÕlmasÕna göre yeryüzü biyoçeúitlilik oranlarÕ tüm bölgelerde
azalmaya devam edecektir. Bölgelerin ço÷unda en büyük azalma Piyasa önceli÷inde olacak,
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bunu güvenlik, politika ve sürdürülebilirlik öncelikleri izleyecektir. Afrika, Latin Amerika ve
Karayipler 2050 yÕlÕnda en çok azalmanÕn olaca÷Õ bölgelerdir ve bunlarÕ Asya ve Pasifik
ülkeleri izleyecektir (ùekil 2.33) [63].

ùekil 2.33 2000-2050 YÕlÕ Biyoçeúitlilik KaybÕ [64].
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Biyolojik çeúitlili÷in önemini kavrayan ülkeler çeúitli koruma yöntemleri geliútirmiúlerdir.
Konu üzerinde görüú birli÷ine varan 174 ülke 1992 yÕlÕnda Rio'da dünya çapÕnda ikinci büyük
çevre toplantÕsÕnÕ gerçekleútirmiútir. Rio Deklarasyonu "Biyolojik Çeúitlilik Sözleúmesinde"
biyolojik kaynaklarÕn korunmasÕ ba÷lamÕnda bir sözleúme imzalanmÕútÕr [65].
Sözleúme; tüm ekosistemleri, türleri ve genetik kaynaklar ile geleneksel koruma
çabalarÕnÕn, biyolojik kaynaklarÕn ekonomik kullanÕmÕ arasÕndaki ba÷lantÕlarÕ kapsamaktadÕr.
Genetik kaynaklarÕn özellikle ticari ve di÷er kullanÕmlarÕndan do÷an kazançlarÕn adaletli ve
eúit bir yolla paylaúÕlmasÕ hakkÕnda ilkeler getirmektedir. AyrÕca hÕzla geliúen bir alan olan
biyo-teknoloji, teknolojinin geliútirilmesi, kazançlarÕn paylaúÕmÕ ve biyo-güvenlik konularÕnÕ
da kapsamaktadÕr [66].
Biyoçeúitlilik kaybÕnÕn tersine çevrilmesi, 2006 yÕlÕndan beri BinyÕl KalkÕnma Hedefleri
gündeminin çarpÕcÕ konularÕ arasÕnda yer almaktadÕr. Birleúmiú Milletler Genel Sekreterli÷i,
ekosistemlerin insan yaúamÕ ve çevre için son derece önemli oldu÷unu ve biyoçeúitlili÷in
azaltÕlmasÕna karúÕ küresel düzeyde iúbirli÷inin gereklili÷ini vurgulamak için 2010 yÕlÕnÕ
UluslararasÕ Biyoçeúitlilik YÕlÕ ilan etmiútir. UluslararasÕ Biyoçeúitlilik YÕlÕ boyunca Biyolojik
Çeúitlilik Sözleúmesi Sekreterli÷i (CBD) tarafÕndan hem ulusal hem de uluslararasÕ
düzeylerde faaliyetler yürütülmüú olup, bu çalÕúmalar devam etmektedir. UNDP biyoçeúitlilik
çalÕúmalarÕnÕn amacÕ geçim, gÕda, su ve sa÷lÕk güvenli÷ini sa÷layan, iklim de÷iúikli÷ine karúÕ
korunmasÕzlÕ÷Õ azaltan ve karbon depolayarak toprak kullanÕmÕ ile ormanlarda yayÕlÕmÕ
engelleyen do÷al ekosistemlerin sa÷ladÕ÷Õ yararlÕ hizmetleri korumak ve geliútirmektir [67].
Ormanlar
Dünyadaki toplam orman alanÕ 3 milyar 952 milyon hektar olup Dünya kara alanÕnÕn %
30’una denk gelmektedir. Karasal biyolojik çeúitlili÷in dörtte üçünü bünyesinde barÕndÕran
ormanlar, arazinin erozyon kaynaklÕ kayÕplarÕnÕ azaltmakta, aynÕ zamanda küresel karbon
salÕnÕmÕnÕn yaklaúÕk yarÕsÕnÕ tutmaktadÕr ve bu nedenle iklim de÷iúikli÷iyle do÷rudan
iliúkilidir.
FAO verilerine göre her yÕl dünyada 13 milyon hektar orman alanÕ tahrip edilmekte ve
bunun sonucunda ortaya çÕkan salÕnÕmlarÕn miktarÕ (yÕllÕk 5,8 milyar ton karbondioksite
eúde÷er) Dünya’daki yÕllÕk sera gazÕ salÕnÕmlarÕnÕn %20’sini oluúturmaktadÕr [68].
Do÷al ekosistem açÕsÕndan büyük öneme sahip ormanlar, karbon tutucu özellikleriyle
iklim de÷iúikli÷ine etkisi olan önemli do÷al kaynaklardÕr.
Dünya BankasÕ tarafÕndan yapÕlan araútÕrmada Rusya, Güney Amerika, Kuzey Amerika,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Zambiya’da %50’nin üzerinde orman alanÕnÕn mevcut
oldu÷unu ortaya konmuútur (ùekil 2.34).
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ùekil 2.34 Dünya’da OrmanlÕk AlanlarÕnÕn Yüzdesi, 2012 [69].

Her yÕl dünyada yaklaúÕk 13 milyon hektar orman alanÕ tahrip olmaktadÕr. En önemli
karbondioksit özümleme kayna÷Õ olan ormanlÕk alanlarÕn azalmasÕ ile atmosferdeki
karbondioksit miktarÕ artmakta, bu da küresel iklim de÷iúikli÷ini hÕzlandÕrmaktadÕr.
ùöyle ki;
Güney Amerika’da özellikle Brezilya’da ve Avustralya’da orman alanlarÕnÕn birçok
bölgesinde yÕlda 500.000 hektardan fazla azalma oldu÷u,
Afrika kÕtasÕnda Sudan ve Etiyopya baúta olmak üzere kÕta genelinde ormanlÕk
alanlarda yÕlda ortalama 50.000-250.000 hektar azalma oldu÷u,
OrmanlÕk alanlarÕn azaldÕ÷Õ bölgelerde karbondioksit özümlemesi azalaca÷Õndan, bu
bölgelerde küresel ÕsÕnmanÕn daha yo÷un olmasÕ beklenmektedir (ùekil 2.35).
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ùekil 2.35 Dünya’da 2005–2010 YÕllarÕ ArasÕnda Orman AlanlarÕnda Meydana Gelen
De÷iúim (ha/yÕl) [70].

Ya÷mur OrmanlarÕ'nÕn tahrip edilmesinden dolayÕ her yÕl bu ormanlardaki on binlerce
türün yok olaca÷Õ veya yakÕn bir gelecekte orman habitatlarÕnÕn ortadan kalkaca÷Õ tahmin
edilmektedir (ùekil 2.36) [71].

ùekil 2.36 Ya÷mur OrmanlarÕ [72].

3. BÖLÜM
øKLøM DEöøùøKLøöø BAöLAMINDA TÜRKøYE’NøN DURUMU

Kuzey YarÕm Küre’de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece do÷u boylamlarÕ
arasÕnda yer alan Türkiye, biri büyük (Anadolu) di÷eri küçük (Trakya) iki yarÕmadadan oluúan
bir ülke konumundadÕr. Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz ile çevrilidir. Kara toplam
uzunlu÷u 11.086 km’dir. Bunun 8.333 km’si (%75,7) deniz sÕnÕrlarÕ; 2.753 km’si (%24,3) ise
kara sÕnÕrlarÕndan oluúmaktadÕr [73].
Türkiye, konumu itibari ile kutuptan çok Ekvator’a yakÕn olmasÕ sebebiyle ÕlÕman kuúakta
bulunmaktadÕr. Türkiye’nin bulundu÷u bölgede ve yakÕn çevresinde belli hava kütleleri yer
almakta olup, hava ve iklim úartlarÕ üzerinde esas olarak bu hava kütleleri rol oynarlar.
Türkiye kÕú aylarÕnda kutupsal, yaz aylarda tropikal hava kütlelerinin etkisi altÕnda, ÕlÕman
kuúak ile subtropikal kuúak arasÕnda yer alÕr. Türkiye’nin üç tarafÕnÕn denizlerle çevrili
olmasÕ, da÷larÕn uzanÕúÕ ve yeryüzü úekillerinin çeúitlilik göstermesi, farklÕ özellikte iklim
tiplerinin do÷masÕna neden olmuútur. Yurdumuzun kÕyÕ bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha
ÕlÕman iklim özellikleri görülür. Kuzey Anadolu Da÷larÕ ve Toros sÕrada÷larÕ deniz etkilerinin
iç kesimlere girmesini engeller. Bu yüzden yurdumuzun iç kesimlerinde karasal iklim
özellikleri görülür (ùekil 3.1 ve 3.2) [74].
Do÷u ve Güneydo÷u Anadolu Bölgeleri kurak iklim kuúa÷Õnda yer almaktadÕr, Karadeniz
Bölgesi ise bol ya÷ÕúlÕ ve ÕlÕman bir iklime sahiptir.

ùekil 3.1 Türkiye øklim Kuúa÷Õ [75].
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ùekil 3.2 Türkiye’yi Etkileyen Hava Kütleleri [74].
3.1 Türkiye’de Nüfus ArtÕúÕ
1950 yÕlÕnda 21.484.000 kiúi olan Türkiye nüfusu 2010 yÕlÕnda 75.705.000 kiúi olmuútur.
TUøK verilerine göre Türkiye’de ikamet eden nüfus 2013 yÕlÕnda, bir önceki yÕla göre
1.040.480 kiúi artarak 76.667.864 kiúiye ulaúmÕútÕr. 1950 yÕlÕnda %2.72 olan nüfus artÕú oranÕ
2010 yÕlÕnda %1.24’e düúmüútür. Nüfus artÕú oranlarÕnÕn sonraki yÕllarda da düúmeye devam
edece÷i, ancak nüfusumuzun artaca÷Õ tahmin edilmektedir (Grafik 3.1 ve 3.2).
Grafik 3.1 Türkiye Nüfus De÷erleri, 1950-2010 [2].
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Grafik 3.2 Türkiye Nüfus ArtÕú OranlarÕ (%), 1950-2050, [2].

1950 yÕlÕ do÷um oranÕ %5 iken, 2010 yÕlÕna kadar sürekli bir düúüú göstererek %1,8’e
ulaúmÕútÕr. AzalmanÕn devam edece÷i öngörülerek 2050 yÕlÕnda do÷um oranÕnÕn %1,1 olaca÷Õ
tahmin edilmektedir. 1950 yÕlÕ ölüm oranÕ %2,3 iken günümüzde bu oran %0,6’ya düúmüútür.
Ölüm oranÕnÕn 2010 yÕlÕ sonrasÕnda artmaya baúlayaca÷Õ ve 2050 yÕlÕnda %0,9 olaca÷Õ tahmin
edilmektedir (Grafik 3.3).
Grafik 3.3 Türkiye Do÷um ve Ölüm oranlarÕ, 1950-2050 (1000 kiúi için), [2].
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Türkiye nüfusunun 2023 yÕlÕnda 84.247.088 kiúi olaca÷Õ, 2050 yÕlÕnda ise %0,2’lik artÕú
sonucu 93.475.575 kiúi ile en yüksek de÷erine ulaúaca÷Õ tahmin edilmektedir. 2050 yÕlÕ
sonrasÕnda ise azalma e÷ilimi gösterece÷i ve 2075 yÕlÕnda 89.172.000 kiúi olaca÷Õ
öngörülmektedir (Grafik 3.4) [76].
Grafik 3.4 Türkiye Nüfusunun 2013-2075 YÕllarÕ ArasÕ ArtÕú Tahminleri, [77].

Uzmanlar, Türkiye nüfusunda yaúlÕ nüfus oranÕnÕn 2023 yÕlÕnda %10,2’ye yükselece÷ini
ve demografik göstergelerdeki mevcut e÷ilimlerin devam etmesi halinde Türkiye nüfusunun
yaúlanmaya devam edece÷ini ortaya koymaktadÕrlar. 2012 yÕlÕnda 65 yaú ve üzerindeki nüfus
5,7 milyon kiúi, bunlarÕn genel nüfusa oranÕ %7,5 olmuútur. 2023 yÕlÕna kadar bu nüfusun 8,6
milyon kiúiye, oranÕn ise %10,2’ye yükselece÷i tahmin edilmektedir.
2023 yÕlÕnda Türkiye nüfusunun yarÕsÕ 34 yaúÕn üzerinde olacaktÕr. Türkiye nüfusunun
ortanca10 yaúÕnÕn 2012’de 30,1 iken 2023’te 34’e çÕkaca÷Õ ve 2012 yÕlÕnda erkeklerde 29,5
olan ortanca yaú, 2023 yÕlÕnda 33,3’e ulaúacaktÕr. KadÕnlarda ise 2012 yÕlÕnda 30,6 olan
ortanca yaúÕn 2023’te 34,6 olaca÷Õ tahmin edilmektedir.
Türkiye nüfusunun ortanca yaúÕ 2050’de 42,9 ve 2075’te 47,4 olacaktÕr. Erkeklerde
2050’de 41,8 olacak olan ortanca yaú, 2075’te 46’ya ulaúacaktÕr. KadÕnlarda 2050’de 44’e ve
2075’te 48,7’ye ulaúacaktÕr [77].
10

Ortanca yaú: Demografik yaúlanma göstergelerinden biri olan ortanca yaú, nüfusu sayÕsal olarak
eúit iki parçaya böler; alttaki genç, üstteki yaúlÕ nüfus grubunda birbirine eúit sayÕda kiúi bulunur. 2005
yÕlÕnda dünya nüfusu için ortanca yaú 28 idi. Ortanca yaú ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye de÷iúir.
Gençlik ve yaúlÕlÕk nosyonlarÕ görecelidir
(http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/4156/mod_resource/content/1/TUBA10.pdf)
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3.2 Türkiye’de øklim De÷iúikli÷inin Güncel Durumu: Su, TarÕm ve Biyoçeúitlilik
Türkiye’nin, küresel iklim de÷iúikli÷i ile ilgili uluslararasÕ çalÕúmalarÕ takip etmekte geç
kalmÕú olmasÕ, iklim de÷iúikli÷ine neden olacak faaliyetlerle ilgili çalÕúmalarÕ yetersiz
kÕlmaktadÕr. Ülkemizde, küresel ÕsÕnmaya sebep olacak faaliyetler için yapÕlmasÕ gereken
çalÕúmalar yapÕlmamakta ve yetersiz kalmaktadÕr.
Türkiye ile ilgili gelecek senaryolarÕ, gerekli çalÕúmalar yapÕlmadÕ÷Õ takdirde ülkemizin
küresel ÕsÕnmadan önemli ölçüde etkilenece÷ini göstermektedir. Birçok canlÕ türü
azalaca÷Õndan veya yok olaca÷Õndan karasal ve sucul ekosistemlerin bu durumdan zarar
görece÷i açÕktÕr. 2050’li yÕllarda küresel ÕsÕnmanÕn sebep olaca÷Õ kuraklÕktan Akdeniz
Bölgesi’nin önemli ölçüde etkilenece÷i, sÕcak günlerin sayÕsÕnÕn artaca÷Õ ve bunun ürün
yetiúmesini olumsuz etkileyece÷i varsayÕlmaktadÕr. KuraklÕk ile birlikte salgÕn hastalÕklar da
artÕú gösterecektir. AyrÕca, ya÷Õú rejimlerinin de÷iúmesi ile gÕda ürünlerinin olumsuz
etkilenece÷i açÕktÕr.
Uzun yÕllardÕr Dünya çapÕnda mercanlarÕn beyazlaúmasÕ ve ölümleri dikkat çekmektedir.
Bu olay deniz suyunun yükselmesi ve asidifikasyonu ile ilgilidir. Son yÕllarda yapÕlan bilimsel
araútÕrmalarda Akdeniz ve Ege Denizi’nde görülen yumuúak mercanlarÕn (Gorgonlar)
ölümünün de küresel ÕsÕnmayla ilintili oldu÷u açÕklanmÕútÕr. Akdeniz’de lesepsiyen türlerin
sayÕsÕ artmÕú ve Karadeniz’deki bazÕ türler neredeyse yok olmak üzeredir. AúÕrÕ avcÕlÕk baskÕsÕ
ile birlikte iklim de÷iúikli÷inin balÕkçÕlÕ÷a etkileri son yÕllarda hissedilir hale gelmiútir. Göl
sularÕnÕn ÕsÕnmasÕ, yeúil alg patlamalarÕnÕn daha sÕk görülmesine neden olmuútur [78].
Küresel ÕsÕnmanÕn sonucu olarak deniz ve okyanuslardan buharlaúan su miktarlarÕnda
önemli derecede artmalar görülecektir. Bunun sonucu olarak yeryüzüne daha nemli bir hava
hâkim olacak ve bu nemli hava sonucu ya÷Õúlarda da artma gözlenecektir. Suyun
buharlaúmasÕ sonucu ise sert rüzgârlarÕn artmasÕ suyun topraktan daha hÕzlÕ buharlaúmasÕna,
bu da bazÕ bölgelerin kuraklaúmasÕna neden olacaktÕr.
Sektörlere paralel olarak GSYøH’da yaúanan de÷iúimler neticesinde CO2 salÕnÕmlarÕnda
artÕú gözlenmektedir. Türkiye’de 1990 yÕlÕndan günümüze kadar olan süreçte GSYøH artmÕú
ve buna paralel olarak CO2 salÕnÕmlarÕ da artÕú göstermiútir. Bu e÷ilimin 2020 yÕlÕna kadar da
artarak sürmesi beklenmektedir (Grafik 3.5).
Grafik 3.5 Türkiye’nin GSYøH-CO2 SalÕnÕmlarÕ ve Nüfus Tahminleri [76].
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Türkiye’de otomobil sayÕsÕndaki artÕú, iklim de÷iúikli÷inde en etkili gaz olan
karbondioksit salÕnÕmÕnÕ önemli oranda arttÕrmÕútÕr. 1994 yÕlÕnda 3 milyon civarÕnda olan
otomobil sayÕsÕnÕn günümüzde yaklaúÕk 8 milyona kadar yükselmesi, karayolu kaynaklÕ
karbon salÕnÕmÕnÕn yaklaúÕk 50 milyon tona ulaúmasÕyla do÷rudan iliúkilidir. Grafik 3.6
incelendi÷inde otomobil sayÕsÕnÕn 2003 yÕlÕ sonrasÕnda önceki yÕllara kÕyasla daha hÕzlÕ arttÕ÷Õ
görülmektedir.
Grafik 3.6 Türkiye’de 1994-2010 YÕllarÕ ArasÕ Otomobil SayÕsÕ [76].

Karayolu kaynaklÕ karbondioksit miktarÕ 1996-1998 yÕllarÕ arasÕnda azalmÕú, sonrasÕnda
2007 yÕlÕna kadar sürekli bir artÕú göstermiú ve en yüksek salÕnÕm seviyesine ulaúarak 44
milyon ton olmuútur (Grafik 3.7).
Grafik 3.7 Türkiye’de 1994-2007 ArasÕ Karayolu KaynaklÕ Karbondioksit SalÕnÕmÕ [76].

Karbondioksit salÕnÕmlarÕ baúta olmak üzere di÷er faktörlerin de etkisiyle ülkemizin iklimi
de÷iúmektedir. Türkiye’nin kuraklÕk durumunu içeren önemli çalÕúmalardan olan Aydeniz ve
De Martonne øklim Tipi De÷erlendirmelerine göre özellikle øç Anadolu ve Güneydo÷u
Anadolu Bölgesi yarÕ kurak ve step iklim özelli÷i; Karadeniz Bölgesi nemli, Ege Bölgesi yarÕ
kurak ve yarÕ nemli özellik göstermektedir. Özellikle I÷dÕr, ùanlÕurfa, Konya, Karaman ve
Malatya kurak ve yarÕ kurak alanlar olarak ön plana çÕkmaktadÕr (ùekil 3.3 ve 3.4).

ùekil 3.3 Aydeniz’e göre Türkiye øklimi (KuraklÕk katsayÕsÕ: 1,14 iklim tipi: Kurak) [79].
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ùekil 3.4 De Martonne’a Göre Türkiye øklimi (KuraklÕk indisi: 10,47 øklim tipi: Step-nemli arasÕ) [79].
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Son 40 yÕl içindeki sÕcaklÕk de÷erleri incelendi÷inde, sÕcaklÕ÷Õn 2010 yÕlÕnda en yüksek
dereceye ulaútÕ÷Õ ve 1992 yÕlÕnda ise en düúük seviyede hissedildi÷i görülmektedir. 1990’lÕ
yÕllarÕn sonlarÕ ve 2000’li yÕllardan itibaren sÕcaklÕk ortalamasÕ, uzun dönemli ortalamanÕn
üzerine çÕkmaya baúlamÕútÕr. 2011 yÕlÕnda yaúanan düúüúün ardÕndan yine artÕúlar
görülmüútür. SÕcaklÕ÷Õn artÕyor olmasÕ Türkiye için uzun vadede tehlikeli olabilece÷ini
göstermektedir (Grafik 3.8).
Grafik 3.8 Türkiye’nin 1971-2012 YÕllarÕ ArasÕ YÕllÕk Ortalama SÕcaklÕklarÕ [80]

1971-2000 yÕllarÕ arasÕnda 12,81 derece olan uzun dönem sÕcaklÕk ortalamasÕna göre 2010
yÕlÕnda 2,39 ve 2001 yÕlÕnda 1,41 derecelik artÕú meydana gelmiútir. YapÕlan incelemelerde
2010 yÕlÕnÕn 15,20 derece ile en yüksek sÕcaklÕ÷a sahip oldu÷u görülmektedir (Grafik 3.9,
Tablo 3.1).
Grafik 3.9 Türkiye’nin En SÕcak 10 YÕlÕ [76].
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Tablo 3.1 Türkiye’nin En SÕcak Son 10 YÕlÕ [76].
YÕllar

Ortalama
SÕcaklÕk °C

1971-2000
OrtalamasÕ

Fark °C

2010

15,20

12,81

2,39

2001

14,22

12,81

1,41

1999

14,10

12,81

1,29

1998

13,80

12,81

0,99

2007

13,75

12,81

0,94

2009

13,70

12,81

0,89

2005

13,68

12,81

0,87

2006

13,59

12,81

0,78

2008

13,54

12,81

0,73

2004

13,40

12,81

0,59

Klimatik araútÕrmalarda 1971-2000 yÕllarÕ arasÕndaki Türkiye SÕcaklÕk Normalleri
Da÷ÕlÕmÕ görsel olarak incelendi÷inde, sÕcaklÕk ortalamasÕnÕn en yüksek oldu÷u bölgeler Ege,
Akdeniz ve Güneydo÷u Anadolu bölgeleri oldu÷u saptanmÕútÕr (ùekil 3.5).
2012 yÕlÕ verilerine göre ise, genel olarak ülkemizde yÕllÕk ortalama sÕcaklÕklar Sakarya,
ùanlÕurfa ve Yüksekova’da normallerinden 2,1-2,2°C daha sÕcak gerçekleúirken; kÕyÕ
kesimleri ile Marmara, Do÷u Anadolu’nun do÷usu, Ni÷de, Aksaray, Nevúehir, Karaman
civarÕnda normallerinden 1,1- 2,0°C daha sÕcak; iç kesimlerde normallerinden 0,6-1,0°C
yüksek; Batman, Sivas, Çorum, Tunceli, Kahramanmaraú, KÕrÕkkale civarÕnda normallerinden
0,1-0,5°C yüksek; Erzurum ve Bitlis’te ise sÕrasÕyla normallerinin 0,1 ve 0,5°C altÕnda
gerçekleúmiútir (ùekil 3.6).

ùekil 3.5 Türkiye’de 1971-2000 ArasÕ SÕcaklÕk Normalleri Da÷ÕlÕmÕ [81] .
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ùekil 3.6 Türkiye’de 2012 yÕlÕ Alansal SÕcaklÕk SapmasÕ [82].
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Ülkemizin yÕllara göre ya÷Õú da÷ÕlÕmÕ incelendi÷inde; kurak geçen 2006, 2007 ve çok
kurak geçen 2008 yÕllarÕndan sonra 2009 yÕlÕndan itibaren daha ya÷ÕúlÕ bir döneme girildi÷i
görülmektedir. 2012 yÕlÕnda da bu e÷ilim de÷iúmemiú, ya÷Õúlar normale göre %16 oranÕnda
artmÕútÕr (Grafik 3.10) [83].
2012 yÕlÕnda (01 Ocak – 31 AralÕk) ortalama 745 mm ya÷Õú kaydedilmiútir. Karadeniz
Bölgesi’nde Hopa, Rize, Giresun, Akçakoca, Zonguldak, ønebolu ve Ordu; Marmara
Bölgesi’nde SarÕyer; Akdeniz Bölgesi’nde Manavgat, Alanya, Anamur, Antakya, Fethiye,
Finike, Adana, Mersin, øskenderun ve Kahramanmaraú; Ege Bölgesi’nde Mu÷la ve Milas;
Do÷u Anadolu Bölgesi’nde Bitlis, Bingöl ve Tunceli; Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nde ise
AdÕyaman’Õn 1.000 mm’nin üzerinde ya÷Õú aldÕ÷Õ görülmektedir (ùekil 3.7) [83].
Türkiye'nin önemli bir kÕsmÕnda ya÷ÕúlÕ günler sayÕsÕ azdÕr ve bölgelere göre ortalama 60
ile 175 gün arasÕnda de÷iúmektedir. En yüksek de÷erler Karadeniz kÕyÕlarÕnda olup, bu
bölgede 138 ve 141 güne ulaúan ya÷ÕúlÕ günler yaúanmaktadÕr. Akdeniz Bölgesinde ya÷ÕúlarÕn
yÕlÕn belli bir döneminde olmasÕ sebebiyle ya÷Õú miktarÕnÕn ve ya÷ÕúlÕ gün sayÕsÕnÕn toplamÕ
fazla de÷ildir. Türkiye’nin yarÕ kurak bölgeleri olan øç Anadolu ve Güneydo÷u Anadolu
Bölgelerinde ya÷ÕúlÕ günler sayÕsÕ 100’ün altÕna düúer [76].

Grafik 3.10 Türkiye Geneli YÕllÕk Ya÷Õúlar, 1960-2012 [83].
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ùekil 3.7. Türkiye’de 2012 YÕlÕ Ya÷Õú Da÷ÕlÕm HaritasÕ [83].
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Bölgelerin 1940-2006 yÕllarÕ arasÕ ya÷Õú ortalamalarÕna bakÕldÕ÷Õnda Akdeniz, Ege ve
Güneydo÷u Anadolu bölgelerinde 1980’lerin sonlarÕndan itibaren bir azalma oldu÷u
görülmektedir (Grafik 3.11).
Grafik 3.11 Türkiye’de Bölgelere Göre Ya÷ÕúlarÕn 30 YÕllÕk ArdÕúÕk Da÷ÕlÕmÕ [84].

Marmara Bölgesi’nde 1960-2012 yÕllarÕ arasÕ dönemde 674,3 mm olan ya÷Õú
ortalamasÕnÕn 2010 yÕlÕnda %32’lik artÕúla 985,7 mm oldu÷u ve son 20 yÕldaki ya÷Õú
ortalamalarÕnÕn bazÕ yÕllarda genel olarak %10’dan fazla de÷erlerde oldu÷u görülmektedir
Bölge’de en fazla ya÷Õú 1991 ve 2010 yÕllarÕnda yaúanmÕútÕr. 1989, 1993 ve 2008 yÕllarÕnda
ise minimum seviyede ya÷Õú izlenmiútir (Grafik 3.12 ve 3.13).
Grafik 3.12 Marmara Bölgesi’nin 1960-2012 YÕllarÕ ArasÕ Ya÷Õú Da÷ÕlÕmÕ [83].
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Grafik 3.13 Marmara Bölgesi’nin 1962-2012 YÕllarÕ ArasÕ 10 YÕllÕk Periyotlarla Ya÷Õú
Verileri [83].

Ege Bölgesi’nde 625,2 mm olan yÕllÕk ya÷Õú ortalamasÕ 2000’li yÕllardan itibaren birçok
yÕlda %10 ve daha fazla bir artÕú göstermiútir. Ege Bölgesi’nde 1981,1993 ve 2009 yÕllarÕnda
en fazla ya÷Õú, 2008 yÕlÕnda ise en düúük ya÷Õú gerçekleúmiútir Grafik 3.14 ve 3.15).
Grafik 3.14 Ege Bölgesi’nin 1960-2012 YÕllarÕ ArasÕ Ya÷Õú Da÷ÕlÕmÕ [83].
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Grafik 3.15 Ege Bölgesi’nin 1962-2012 YÕllarÕ ArasÕ 10 YÕllÕk Periyotlarla Ya÷Õú Verileri
[83].

Akdeniz Bölgesi’nde genel olarak ya÷ÕúlarÕn düzensiz oldu÷u görülmektedir. Özellikle
1968, 1981, 1988, 2001, 2009 ve 2012 yÕllarÕnda ya÷Õúlar 1960-2012 yÕllarÕ arasÕ uzun
dönemli ya÷Õú ortalamasÕnÕn çok üzerindedir. Son yÕllara bakÕldÕ÷Õnda; 2001 yÕlÕnda 42 yÕllÕk
genel ortalamaya göre ya÷Õúta yaklaúÕk %38, 2009 yÕlÕnda yaklaúÕk %41 ve 2012 yÕlÕnda
yaklaúÕk %39’luk bir artÕú; 1989 yÕlÕnda yaklaúÕk %30, 1990 yÕlÕnda yaklaúÕk %36 ve 2008
yÕlÕnda yaklaúÕk %32’lik azalma oldu÷u görülmektedir. Bölge 1972, 1973, 1989, 1990 ve
2008 yÕllarÕnda en az miktarda ya÷Õú almÕútÕr (Grafik 3.16 ve 3.17).
Grafik 3.16 Akdeniz Bölgesi’nin 1960-2012 YÕllarÕ ArasÕ Ya÷Õú Da÷ÕlÕmÕ [83].
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Grafik 3.17 Akdeniz Bölgesi’nin 1962-2012 YÕllarÕ ArasÕ 10 YÕllÕk Periyotlarla Ya÷Õú
Verileri [83].

.
1989-1995 yÕllarÕ arasÕnda øç Anadolu Bölgesi’nde ya÷Õú miktarÕnda di÷er dönemlere göre
azalma oldu÷u görülmektedir. Özellikle 2008-2012 arasÕ 4 yÕllÕk dönemde genel ortalamadan
%7 ve üzeri artÕúlar oldu÷u, 2004-2008 yÕllarÕ arasÕnda ise genel ortalamadan %10 azalma
oldu÷u görülmektedir. Bölgedeki en düúük miktarda ya÷Õú 1973 ve 2004 yÕllarÕnda, en fazla
ya÷Õú ise 1963, 2009 ve 2010 yÕllarÕnda alÕnmÕútÕr. (Grafik 3.18 ve 3.19).
Grafik 3.18 øç Anadolu Bölgesi’nin 1960-2012 YÕllarÕ ArasÕ Ya÷Õú Da÷ÕlÕmÕ [83].
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Grafik 3.19 øç Anadolu Bölgesi’nin 1962-2012 YÕllarÕ ArasÕ 10 YÕllÕk Periyotlarla Ya÷Õú
Verileri [83].

Karadeniz Bölgesi’nde ya÷Õú miktarÕ genel olarak yüksektir ve önemli de÷iúimler
göstermemektedir. Bölgenin ormanlÕk alanlarÕnÕn fazla olmasÕ bu durumla do÷rudan
iliúkilidir. Bölgedeki ya÷Õú miktarÕnÕn 1988 ve 2009 yÕllarÕnda en yüksek seviyeye ulaútÕ÷Õ,
1966 ve 1974 yÕllarÕnda ise en düúük seviyede oldu÷u görülmektedir (Grafik 3.20 ve 3.21).
Grafik 3.20 Karadeniz Bölgesi’nin 1960-2012 YÕllarÕ ArasÕ Ya÷Õú Da÷ÕlÕmÕ [82].
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Grafik 3.21 Karadeniz Bölgesi’nin 1962-2012 YÕllarÕ ArasÕ 10 YÕllÕk Periyotlarla Ya÷Õú
Verileri [83].

Do÷u Anadolu Bölgesi’nde 1963, 1967 ve 1998 yÕllarÕnda ya÷Õú miktarÕnda 42 yÕllÕk
ortalamaya göre belirgin bir artÕú; 1989, 1990, 1999 ve 2008 yÕllarÕnda ise önemli bir düúüú
olmuútur. 2000’li yÕllardan itibaren genel olarak %4 ve üzeri artÕúlar gözlenmiútir (Grafik 3.22
ve 3.23).
Grafik 3.22 Do÷u Anadolu Bölgesi’nin 1960-2012 YÕllarÕ ArasÕ Ya÷Õú Da÷ÕlÕmÕ [82].
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Grafik 3.23 Do÷u Anadolu Bölgesi’nin 1962-2012 YÕllarÕ ArasÕ 10 YÕllÕk Periyotlarla Ya÷Õú
Verileri [83].

Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nde 1999 yÕlÕndan itibaren birçok yÕlda 42 yÕllÕk ortalamanÕn
altÕnda ya÷Õú oldu÷u görülmektedir. Uzun dönemli ortalamaya göre ya÷Õúlarda 1999 yÕlÕnda
yaklaúÕk %33, 2008 yÕlÕnda yaklaúÕk %36 ve 2010 yÕlÕnda yaklaúÕk %29’luk bir azalma
olmuútur. Bu bölge 1970, 1973 ve 2008 yÕllarÕnda en düúük seviyede; 1967, 1968 ve 1996
yÕllarÕnda ise en yüksek seviyede ya÷Õú almÕútÕr (Grafik 3.24 ve 3.25).

Grafik 3.24 Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nin 1960-2012 ArasÕ Ya÷Õú Da÷ÕlÕmÕ [83].
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Grafik 3.25 Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nin 1962-2012 YÕllarÕ ArasÕ 10 YÕllÕk Periyotlarla
Ya÷Õú Verileri [85].

Küresel iklim de÷iúikli÷inin sonucu olan aúÕrÕ ya÷Õú ve kuraklÕ÷a ba÷lÕ olarak ülkemizde
meteorolojik afetler yaúanmakta oldu÷u ve 1988 yÕlÕnda afet sayÕsÕnÕn en yüksek sayÕya
ulaútÕ÷Õ görülmektedir. 1980’li yÕllarda daha çok heyelan, sel, orman yangÕnÕ ve kuraklÕk
úeklinde yaúanan afetler özellikle 2007 yÕlÕ sonrasÕnda fÕrtÕna ve úiddetli ya÷Õúlar úeklinde
görülmeye baúlanmÕútÕr ( Grafik 3.26).
Grafik 3.26 Türkiye’de 1980-2010 YÕllarÕ ArasÕ Meteorolojik Afet SayÕsÕ, [86].

øklim de÷iúikli÷i, sÕcaklÕk artÕúÕ ile birlikte ya÷Õú rejimlerini de etkilemekte; sel, taúkÕn vb.
afet olaylarÕna sebep olmaktadÕr. 1950 ve 1970 yÕllarÕnda en az sayÕda sel yaúanÕrken, 1963 ve
2010 yÕllarÕnda en fazla sayÕda sel oluúumu ile karúÕlaúÕlmÕútÕr Son on yÕldaki sel sayÕsÕnda ise
önceki dönemlere göre belirgin bir artÕú söz konusudur. Bu süre içinde, 2003 yÕlÕnda en az
sayÕda sel olayÕna rastlanmÕútÕr (Grafik 3.27).
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Grafik 3.27 Türkiye’de 1940-2010 YÕllarÕ ArasÕnda Sel OluúumlarÕ [87].

Antalya, Mu÷la, BalÕkesir, Rize ve Kars’ta 106-121 gün arasÕnda ya÷Õú kaynaklÕ afetler
meydana gelirken, Karabük, Bolu, I÷dÕr, Bitlis, Muú, Siirt ve ùÕrnak’ta sadece 1-14 gün
arasÕnda ya÷Õú kaynaklÕ afet olayÕ meydana gelmiútir. Bu durum; bu bölgelerin co÷rafik
yapÕsÕ, ya÷Õú alma potansiyeli ve toprak yapÕsÕ ile iliúkilendirilebilir (ùekil 3.8).

ùekil 3.8 Türkiye’de 1940-2010 YÕllarÕ ArasÕ Sel, TaúkÕn ve ùiddet Ya÷Õú Gözlenen Günler [74].
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1967-1987 yÕllarÕ arasÕnda akarsularda görülen sel olaylarÕ sayÕsÕnÕn tüm hidrometeorolojik
afetler içindeki oranÕ %33 iken, 1998-2008 yÕllarÕ arasÕnda bu oran %14 olmuútur. DSø verilerine
göre 1975-2011 yÕllarÕ arasÕnda 820 adet taúkÕn olayÕ meydana gelmiú, bu taúkÕnlar sonucu 660 can
kaybÕ olmuútur. 799.758 hektar tarÕm arazisi taúkÕna maruz kalmÕú, taúkÕnlar ülke ekonomisine yÕlda
yaklaúÕk 150 milyon TL zarar vermiútir. Son yÕllarda ani seller ve bunun bir sonucu olarak da
yerleúim alanlarÕndaki sellerde önemli artÕúlar görülmektedir [87].
Dünya’da artÕú gösteren afet olaylarÕyla paralel olarak Türkiye’de, özellilkle 2000’li yÕllarla
birlikte çÕ÷ oluúum sayÕlarÕnda önceki dönemlere göre artÕú izlenmektedir. ÇÕ÷ tehlikesinin en fazla
görüldü÷ü yÕllar 1992 ve 2003 yÕlarÕ olmuútur. 1970-1980 ile 1995-2000 yÕllarÕ arasÕnda çÕ÷ oluúum
sayÕsÕnÕn en az sayÕda oldu÷u görülmektedir (Grafik 3.28).
Grafik 3.28 Türkiye’de 1970-2010 ArasÕ YÕllara Göre ÇÕ÷ Oluúum SayÕsÕ [88].

øklim de÷iúikli÷inin bir di÷er sonucu olan kuraklÕk Türkiye’de de etkisini göstermektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan yapÕlan KuraklÕk Analizi’ne göre Türkiye’de 1973 ve 1988
yÕllarÕnda ola÷anüstü kuraklÕk, 2007 ve 2014 yÕllarÕnda ise çok úiddetli kuraklÕk yaúanmÕútÕr (Grafik
3.29).
Grafik 3.29 Türkiye Genel KuraklÕk Analizi, 1972-2014 [87].
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Türkiye yaklaúÕk 80 milyon ha yüz ölçümüyle da÷lÕk ve eko-co÷rafya bakÕmÕndan zengin bir
çeúitlili÷e sahiptir. Bu ekolojik zenginli÷e ba÷lÕ olarak ormanlarÕ da tür ve kompozisyon olarak
zengindir. 2012 yÕlÕ itibariyle yapÕlan tespitlere göre ormanlar ülke yüz ölçümünün %27,6’sÕnÕ
kaplamaktadÕr (Bu de÷ere orman içi açÕklÕklar dâhil de÷ildir.) (Grafik 3.30) [93].
Grafik 3.30 Türkiye’de 1990-2012 YÕllarÕ ArasÕnda Toplam OrmanlÕk Alan, m2 [76].

Bilim insanlarÕnÕn da vurguladÕ÷Õ gibi özellikle yaz sÕcaklarÕnÕn ve sÕcak günlerin artmasÕ, orman
yangÕnlarÕnda önemli bir etkendir. Ülkemizde de son yÕllarda sÕcaklÕk ve sÕcak geçen gün sayÕsÕ artÕú
göstermiútir. 1937-1974 yÕllarÕ arasÕndaki dönemde orman yangÕnlarÕ genel olarak 500-1.000 arasÕ
de÷erlerde meydana gelmiú, 1974-2011 yÕllarÕ arasÕnda ise %50 ve %100’lük artÕúlar göstermiútir.
1991, 1992, 1993, 2001 ve 2007 yÕllarÕ bu artÕúÕ en belirgin gösteren yÕllardÕr (Grafik 3.31).
Grafik 3.31 Türkiye’de 1937-2011 YÕllarÕ ArasÕ Orman YangÕnlarÕ SayÕsÕ [90].
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Türkiye morfolojik yapÕsÕ; iklim, topografya ve toprak özellikleri nedeniyle, erozyon ve heyelan
gibi olaylar açÕsÕndan oldukça duyarlÕ bir yapÕya sahiptir. Türkiye’nin %65’i kurak ve yarÕ kurak
özelliklere sahip olan topraklarÕnÕn %40’Õ 0-20cm, %33’ü 20-50 cm kalÕnlÕ÷ÕndadÕr. OrmansÕzlaúma
önemli erozyon sebeplerinden biri olup, orman yangÕnlarÕ neticesinde bu risk daha da artÕrmaktadÕr.
Ülkemizin %58,7’si erozyondan úiddetli ve çok úiddetli olarak etkilenmektedir (Grafik 3.32).
Grafik 3.32 Türkiye’de Erozyon Durumu, [91].

3.2.1 Su
Türkiye’de yÕllÕk ortalama ya÷Õú 643 mm olup, bu ya÷Õú yÕlda ortalama 501 milyar m³ suya
tekabül etmektedir. Bu miktarÕn 186 milyar m³’ü çeúitli büyüklükteki akarsular ile denizlere ve
kapalÕ havzalardaki göllere boúalmaktadÕr. Do÷u Karadeniz Bölgesi, ülkemizin en fazla ya÷Õú alan
bölgesi olup Rize ve Giresun en fazla ya÷Õú alan illerdir. Mu÷la, Antalya, Muú ve Bitlis ise en az
ya÷Õú alan iller arasÕnda yer almaktadÕr. Komúu ülkelerden ülkemize gelen 7 milyar m³ su ile
ülkemizin yenilenebilir yerüstü tatlÕ su potansiyeli brüt 193 milyar m³ olmaktadÕr. Ülkemiz
koúullarÕnda ya÷ÕúÕn %37'si akÕúa geçmektedir. Ülkemizdeki yenilenebilir su potansiyeli 234 km3
olup, bunun 41 km³’ü yeraltÕ sularÕ, 193 km³’ü ise akarsulardan meydana gelmektedir.[91].
Ülkemizde kiúi baúÕna düúen yerüstü suyu potansiyeli yaklaúÕk 3.300 m³/yÕl, kiúi baúÕna
kullanÕlabilir su miktarÕ ise 1.550 m³/yÕl olmaktadÕr. UluslararasÕ standartlara göre su potansiyeli
bakÕmÕndan zengin bir ülke olmayan Türkiye’nin, hÕzlÕ nüfus artÕúÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda ileriki yÕllarda
su sÕkÕntÕsÕ bulunan ülkeler arasÕnda yer almasÕ muhtemel görülmektedir [92]. TÜøK’in tahminlerine
göre 2030 yÕlÕna kadar ülkemiz nüfusunun 100 milyona ulaúmasÕ durumunda, kiúi baúÕna
kullanÕlabilir su miktarÕ 1.000 m³’e düúecektir.
Ülkemiz topo÷rafik yapÕya ba÷lÕ olarak 26 hidrolojik su havzasÕna ayrÕlmÕú olup, Bu havzalarÕn
toplam yÕllÕk ortalama akÕúlarÕ 186 milyar m3’tür. Hidrolojik su havzalarÕnÕn her birinde yÕllÕk ya÷Õú
miktarÕ aynÕ olmadÕ÷Õndan, verimleri ve su potansiyelleri de farklÕdÕr. FÕrat HavzasÕ 31,61 milyar m 3
ile en fazla su verimine sahip iken, Dicle HavzasÕ 21,33 milyar m3 ile ikinci sÕrayÕ almaktadÕr. FÕrat
ve Dicle havzalarÕ toplam ülke su potansiyelinin yaklaúÕk %28,5’ini oluúturmakta olup, Akarçay
HavzasÕ 0,49 milyar m3 ve Burdur Gölü HavzasÕ 0,50 milyar m3 ile su potansiyeli en düúük
havzalardÕr (Tablo 3.2, ùekil 3.9) [94].
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Tablo 3.2 Türkiye Su HavzalarÕ ve Su Potansiyeli [93].

Ülkemizdeki akarsular farklÕ denizlere dökülmekte ve bir kÕsmÕ sÕnÕrlarÕmÕz dÕúÕna çÕkmaktadÕr
[95]:
Karadeniz’e Dökülenler: Sakarya, KÕzÕlÕrmak, YeúilÕrmak, Çoruh.
Marmara’ya Dökülenler: Susurluk.
Ege’ye Dökülenler: Meriç, BakÕrçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes.
Akdeniz’e Dökülenler: Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi.
DÕúarÕya Dökülenler: FÕrat, Dicle, Basra Körfezi’ne; Kura, Aras, Hazar Denizi’ne; Çoruh
(Gürcistan) Karadeniz’e.
DÕúarÕdan Gelenler: Asi(Suriye) Akdeniz, Meriç (Bulgaristan).
Türkiye’de da÷larda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla tabii göl bulunmakta olup, en
büyük ve en derin göllerimizden yükseltisi 1.646 m olan Van Gölü’nün alanÕ 3.712 km 2’dir. økinci
büyük göl, øç Anadolu’daki Tuz Gölü’dür. Derin bir göl olmayan Tuz Gölü’nün denizden yüksekli÷i
925 m, alanÕ ise 1.500 km2’dir. Tabii göller dÕúÕnda Türkiye’de 706 adet baraj gölü bulunmaktadÕr
[97].

ùekil 3.9 Türkiye’deki Su HavzalarÕ HaritasÕ [119].
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Ülkemiz, Rusya Federasyonu dÕúÕnda, Avrupa ve Ortado÷u’daki en geniú ve zengin
sulak alanlara sahip ülkedir [102].
Sulak alanlar sahip olduklarÕ zengin biyolojik çeúitlilik nedeni ile dünyanÕn en önemli
ekosistemlerinden biridir. Sulak alanlarÕn su, toprak ve canlÕ olmak üzere üç temel bileúeni
bulunmaktadÕr. YakÕn çevresinde yaúayan halkÕn yaúamÕnda önemli yer tutan, bölge ve ülke
ekonomisine katkÕlar sa÷layan sulak alanlar; do÷al dengenin ve biyolojik çeúitlili÷in
korunmasÕ yönünden de di÷er ekosistemler içinde önemli ve farklÕ bir yere sahiptirler. Sulak
alanlarÕn önemini aúa÷Õdaki úekilde özetlemek mümkündür [92]:
YeraltÕ suyu reúarjÕ ve deúarjÕ, taúkÕn kontrolü, taban suyunun dengelenmesi gibi
iúlemleri ile bulunduklarÕ bölgenin su rejiminin dengelenmesine katkÕ sa÷larlar.
BulunduklarÕ çevrenin nem oranÕnÕ yükselterek baúta ya÷Õú ve sÕcaklÕk olmak üzere
iklim elemanlarÕ üzerine olumlu etki yaparlar.
Tortu ve zehirli maddeleri alÕkoyarak ve besin maddelerini kullanarak suyu
temizlerler.
Sulak alanlar yüz binlerce yÕllÕk do÷al süreçler sonucu meydana gelmiú ve ortama
karakterize olmuú zengin bitki ve hayvan türleri ile yo÷un organizma koleksiyonuna
sahip yeryüzünün en önemli genetik rezervuarlardÕr.
Sulak alanlar baúta balÕkçÕlÕk olmak üzere, hayvancÕlÕk, saz kesimi ve rekreasyonel
faaliyetlere sa÷ladÕ÷Õ imkânlar nedeniyle yüksek bir ekonomik de÷ere sahip olup,
bölge ve ülke ekonomisine katkÕ sa÷larlar.
økim de÷iúikli÷ine yol açan karbonun %40’ÕnÕ sulak alanlar depolamaktadÕr. Sulak
alanlarÕn ayrÕca bulunduklarÕ iklimi yumuúatma gibi çok önemli bir mikro klima etkisi vardÕr
[94].
Ülkemizdeki sulak alanlarÕn uluslararasÕ düzeyde önem taúÕmasÕnÕn bir nedeni de, BatÕ
Palearktik Bölgedeki kuú göç yollarÕndan en önemli ikisinin Türkiye üzerinden geçmesidir
[92].
Türkiye, 1971 yÕlÕnda øran’Õn Ramsar kentinde imzaya açÕlan Ramsar Sözleúmesine 30
AralÕk 1993 tarihinde taraf olmuú, Sözleúme 94/5434 sayÕlÕ Bakanlar Kurulu kararÕyla
17.05.1994 tarihi ve 21937 sayÕlÕ Resmi Gazete'de yayÕmlanarak yürürlü÷e girmiútir.
Ülkemizde sulak alanlara iliúkin yapÕlan önemli çalÕúmalardan bir di÷eri de Sulak AlanlarÕn
KorunmasÕ Yönetmeli÷i’dir. Yönetmeli÷in ilk yayÕm tarihi olan 2002 yÕlÕ ile 2012 yÕllarÕ
arasÕnda 41 adet sulak alanÕn koruma bölgeleri tespit edilerek yürürlü÷e girmiútir (Grafik
3.33) [93].
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Grafik 3.33 Sulak Alan Koruma Bölgeleri Toplam SayÕsÕ [93].

Türkiye’de 14ƍü Ramsar AlanÕ olmak üzere 135 uluslararasÕ öneme sahip sulak alan
bulunmaktadÕr. Bu alanlarÕn ço÷u barÕndÕrdÕ÷Õ su kuúlarÕ ve balÕk türleri açÕsÕndan uluslararasÕ
öneme sahiptir (ùekil 3.10, Tablo 3.3).

ùekil 3.10 Türkiye’nin Ramsar AlanlarÕ HaritasÕ, 2013 [98].
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Tablo
Tablo3.3
3.3Türkiye’deki
Türkiye’dekiUluslararasÕ
UluslararasÕÖneme
ÖnemeSahip
SahipSulak
SulakAlanlar
Alanlar[98]
[95].
Abant Gölü (Bolu)
AcÕgöl (Denizli)
A÷yatan Gölü (Adana)
Akdo÷an Gölü (Muú)
Aksu DeltasÕ (Antalya)
Akúehir Gölü (Konya)
Aktaú Gölü (Ardahan)
Akyatan Gölü (Adana)
AlaçatÕ KÕyÕ Ekosistemi
(øzmir)
Aras ve Karasu TaúkÕnlarÕ
(I÷dÕr)
Atatürk Baraj Gölü
(ùanlÕurfa)
Avlan Gölü (Antalya)
AygÕr Gölü (Kars)
AyvalÕk KÕyÕ Ekosistemi
(BalÕkesir)
Bafa Gölü (AydÕn, Mu÷la)
BalÕk Gölü (A÷rÕ)
BalÕkdamÕ SazlÕklarÕ
(Eskiúehir)
BatmÕú Gölü (Bitlis)
Bendimahi DeltasÕ (Van)
Beyúehir Gölü (Isparta,
Konya)
Bolluk Gölü (Konya)
BulanÕk OvasÕ Sulak
AlanlarÕ (Muú)
Burdur Gölü (Burdur)
Büyükçekmece Gölü
(østanbul)
Büyükmenderes DeltasÕ
(AydÕn)
Cizre Sulak AlanlarÕ
(ùÕrnak)

Ere÷li SazlÕklarÕ (Konya)
FÕrtÕna Deresi (Rize)
Gediz DeltasÕ (øzmir)
Girdev Gölü (Mu÷la)
Gökçeada DalyanÕ
(Çanakkale)
Gökdere (Karaman)
Göksu DeltasÕ (Mersin)
GölbaúÕ Göller
(AdÕyaman)

Marmara Gölü (Manisa)
Meke MaarÕ (Konya)
Meriç DeltasÕ (Edirne)
Metruk TuzlasÕ (Mu÷la)
Meyil Obru÷u (Konya)
Mogan Gölü (Ankara)
Nazik Gölü (Bitlis)

Gölcük Gölü (øzmir)

Nemrut Gölü (Bitlis)
Olukköprü KaynaklarÕ
(Antalya)

Gölcük Gölü (Isparta)

Palas Gölü (Kayseri)

Gölhisar Gölü (Burdur)

Pamukkale (Denizli)
Patara KÕyÕ Ekosistemi
(Antalya)
Putka Gölü (Ardahan)

Gölköy (Mu÷la)
Gölova Gölü (Erzincan)
Güllük DeltasÕ (Mu÷la)
Güney Keban BarajÕ
(ElazÕ÷)
HaçlÕ Gölü (Muú)
Hafik Gölü (Sivas)
Hazar Gölü (ElazÕ÷)
HirfanlÕ BarajÕ (Ankara)

Sakarya DeltasÕ (Sakarya)
Salda Gölü (Burdur)
Samsam Gölü (Konya)
Sapanca Gölü (Sakarya,
Kocaeli)
SarÕkum Gölü (Sinop)
SarÕsu OvasÕ Sulak
AlanlarÕ (A÷rÕ)

Hörmetçi SazlÕ÷Õ (Kayseri)
IúÕklÕ Gölü (Denizli)
ø÷neada Longozu
(KÕrklareli)
øron (SazlÕkbaúÕ) SazlÕ÷Õ
(Muú, Bitlis)

SarÕyar BarajÕ (Ankara)
Saroz Körfezi (Çanakkale)

øznik Gölü (Bursa)
KapuzbaúÕ KaynaklarÕ
(Kayseri)

SultansazlÕ÷Õ (Kayseri)

Karadere (Rize)

Tersakan Gölü (Konya)

Seyfe Gölü (KÕrúehir)
SodalÕ Göl (Bitlis)

Terkos Gölü (østanbul)
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Tablo 3.3’ün devamÕ

ÇaldÕran OvasÕ Sulak
AlanlarÕ (Van)

Karagöl ve Çinili
Göl (Adana)

Tortum Gölü (Erzurum)

ÇalÕ Gölü (Kars)

Karakaya BarajÕ (Malatya)
Karakuyu SazlÕklarÕ
(Afyon, Burdur)
KaramÕk SazlÕklarÕ
(Afyon)

Tödürge Gölü (Sivas)

Karataú Gölü (Burdur)
KarkamÕú TaúkÕn
OvasÕ (ùanlÕurfa)
Kaz Gölü (Van)
Kesik Gölü (Adana)
KÕzÕlÕrmak DeltasÕ
(Samsun)

Tuzla Gölü (Adana)

KÕzören Obru÷u (Konya)

YarÕúlÕ Gölü (Burdur)

Kocaçay DeltasÕ (Bursa)

YedikÕr BarajÕ (Amasya)

Konya AcÕgöl (Konya)

Yeniça÷a Gölü (Bolu)

Kovada Gölü (Isparta)

YeúilÕrmak DeltasÕ (Samsun)

KozanlÕ Gökgöl (Konya)

YumurtalÕk Lagünü (Adana)

Köyce÷iz Gölü (Mu÷la)

Yunak Akgöl (Konya)

Kulu Gölü (Konya)

Yüksekova SazlÕklarÕ (Hakkari)
Yüzenada Sulak AlanÕ
(Bingöl)
ZamantÕ Nehri (Kayseri

Çavuúçu Gölü (Konya)
Çelebiba÷Õ SazlÕklarÕ
(Van)
ÇÕldÕr Gölü (Ardahan)
ÇÕralÕ Obru÷u (Konya)
Çiçekli Gölü (Van)
Çimenova Gölleri (Van)
Çorak Gölü (Burdur)
Çöl Gölü ve ÇalÕkdüzü
(Ankara)
Dalaman Sulak AlanlarÕ
(Mu÷la)
Dalyan Sulak Ala
Ekosistemi (Mu÷la)
Do÷ubeyazÕt SazlÕklar
(A÷rÕ)
Dönemeç DeltasÕ (Van)
Dupnisa Ma÷arasÕ
(KÕrklareli)
Eber Gölü
(Afyonkarahisar)
Edremit SazlÕklarÕ
(BalÕkesir)
E÷irdir Gölü (Isparta)
Ekúisu SazlÕklar
(Erzincan)
Erçek Gölü (Van)

Kuú Gölü (BalÕkesir)
Kuyucuk Gölü (Kars)
Küçükçekmece Gölü
(østanbul)
Küçükmenderes DeltasÕ
(øzmir)

Turna Gölü (Van)
Tuz Gölü (Akaray)

Ulas Gölleri (Sivas)
Uluabat Gölü (Bursa)
Uyuz Gölü (Konya)
Van Gölü (Van)

Üç tarafÕ denizlerle çevrili olan ülkemizde görülen kÕyÕ tipleri, bölgelerde yer alan önemli
delta ve su havzalarÕnÕn özellikleri aúa÷Õdaki gibidir:
Karadeniz Bölgesi KÕyÕ Tipi: Karadeniz’in Anadolu kÕyÕlarÕ, da÷lar kÕyÕya paralel
uzandÕ÷Õndan genellikle dik ve yüksek kÕyÕlar úeklindedir. Boyuna kÕyÕ tipi özelli÷indedir. Bu
nedenle, Anadolu kÕyÕlarÕnÕn gerçek uzunlu÷u ile kuú uçuúu uzunlu÷u arasÕndaki fark azdÕr.
Karadeniz Bölgesi’ndeki en önemli iki su havzasÕ KÕzÕlÕrmak ve YeúilÕrmak’tÕr [99].
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KÕzÕlÕrmak: 56.000 hektar alanÕn 16.100 hektarÕ Õslak alandÕr. 7 göl ve hareketli
kumullar bulunmaktadÕr. 100.000 su kuúu bulunmaktadÕr. YÕlda 350 ton balÕk
üretilmektedir. Bu÷day, pirinç, ayçiçe÷i, tütün ve pancar yetiúmektedir.
YeúilÕrmak: Toplam alan 3.000 hektardÕr. 4 göl ve etrafÕnda sazlar bulunmaktadÕr.
BataklÕkta yetiúen bitkisel ve hayvansal hammaddeler yurt dÕúÕnda iúlenmektedir. Bu
amaçla yÕlda 500 ton ürün Avrupa’ya ihraç edilmektedir.
Ege Bölgesi KÕyÕ Tipi: Ege Denizi’nin Edremit – KuúadasÕ arasÕ, da÷lar kÕyÕya dik
uzandÕ÷Õndan enine kÕyÕ tipindedir. GüneybatÕ Anadolu kÕyÕlarÕ ise (Bodrum, Marmaris,
Datça) ria tipi kÕyÕlardÕr [96].
Ege Bölgesi’nde Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz önemli sulak alanlardÕr.
Büyük Menderes: 6 lagün gölü bulunmaktadÕr. Özellikle Bafa Gölü kuú habitatÕ
açÕsÕndan çok önemlidir. Karina lagünü 2.100 ha alana sahip ve ekonomik de÷eri
önemli olan bir yerdir. Bu bölgenin 208 kuú türünün geçiú güzergâhÕ üzerinde oldu÷u
bilinmektedir.
Gediz: 40.000 ha alana sahip bölge Türkiye’nin en büyük deltasÕdÕr. 20.400 ha Õslak
alan ekosistemine sahiptir. 2.500 ha deniz ürünleri yetiútirme alanÕ vardÕr. 3.300 ha
alan tuz üretimi amacÕyla kullanÕlmakta ve yÕlda yaklaúÕk 500.000 ton tuz
üretilmektedir. Özellikle pamuk ve pirinç yetiútirilmektedir. 60 tür flora bulunmakta
ve 200 kuú türünün göç güzergâhÕndadÕr.
Akdeniz Bölgesi KÕyÕ Tipi: Akdeniz’in Anadolu KÕyÕlarÕ genlikle boyuna kÕyÕ özelli÷indedir.
Finike – Kaú arasÕnda Dalmaçya kÕyÕ tipi görülür [96].
Bu bölgede Asi, Göksu, Seyhan, Ceyhan önemli sulak alanlarÕ oluúturmaktadÕr.
Göksu: Toplam 15.000 ha alanda kumul alanlar ve 4 göl bulunmaktadÕr. Omitolojik
olarak 332 kuú türü etkilenecektir.
Çukurova Delta OvasÕ: Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluúturdu÷u bir delta ovasÕdÕr.
Türkiye'nin en büyük deltasÕdÕr. Ceyhan deltasÕ deniz kaplumba÷alarÕ ve kuúlar ve
çakal, tilki ve tavúan gibi birçok memeli hayvan için önemli bir yaúam alanÕdÕr.
Ülkemizde mevcut 112 milyar m3 kullanÕlabilir su kayna÷ÕnÕn halen yararlanma oranÕ
%36 civarÕnda olup; 32 milyar m3’ü sulamada, 7 milyar m3’ü içme ve kullanmada, 5 milyar
m3’ü sanayide kullanÕlmaktadÕr [100].
Bu durumda ülkemiz su kaynaklarÕnÕn yaklaúÕk %74’ü sulama, %11’i sanayi, %15’i
kentsel tüketim için kullanÕlmakta iken bu oranlar Dünya’da %70, % 22, % 8; Avrupa’da ise
%33, % 51 ve %16’dÕr (Grafik 3.34) [97].
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Grafik 3.34 Türkiye’de Su KullanÕmÕ Yüzdesi, 2012 [97].

Türkiye’nin 77,95 milyon ha olan yüzölçümünün yaklaúÕk olarak üçte birini teúkil eden
28,05 milyon hektarlÕk kÕsmÕnÕ ekilebilir araziler teúkil etmekte ve bunun da 25,85 milyon
hektarlÕk kÕsmÕ sulanabilir arazilerden oluúmaktadÕr [95].
1970’lerde 2,3 milyon hektar olan brüt sulanan alan 40 yÕllÕk bir dönemde 2,4 kat artÕúla
2011 yÕlÕ sonu itibariyle 5,5 milyon hektara ulaúmÕútÕr [100].
DSø verilerine göre toplam 8,5 milyon hektarlÕk bir arazi teknik ve ekonomik açÕdan
sulanabilir olup, 2011 sonuna kadar bu alanÕn yaklaúÕk %65’i sulamaya açÕlmÕútÕr. Genel
olarak, sulamanÕn %85’i yüzey sularÕndan ve bunun da yaklaúÕk yarÕsÕ çok amaçlÕ barajlardan
sa÷lanmaktadÕr. Sulamada kullanÕlan toplam su miktarÕ 2004, 2005 ve 2011 yÕllarÕnda en üst
seviyeye ulaúarak 2011 yÕlÕnda 33.099 milyon m3 olmuútur. 2001 yÕlÕnda ise 23.441 milyon
m3 ile en düúük seviyede olmuútur (Grafik 3.35).
Grafik 3.35 Sulamada KullanÕlan Toplam Su MiktarÕnÕn YÕllara Göre De÷iúimi (milyon m3)
[95].

HavzalarÕmÕzÕn en temel sorunlarÕndan biri aúÕrÕ ve yanlÕú kullanÕmlar nedeniyle mera,
tarÕm ve orman alanlarÕ ve kaynaklarÕnÕn tahribata u÷ramÕú olmasÕ ve bunun sonucu büyük
boyutlarda ve hemen hemen tüm havza alanlarÕnda yaygÕn olarak görülen toprak erozyonudur
[96].
Evsel, endüstriyel ve tarÕmsal etkinlikler sonucu havzalarÕn ço÷unda kirlilik önemli bir
sorun teúkil etmektedir. Özellikle endüstriyel atÕk sularÕnÕn kontrolsüz, bilinçsiz
bÕrakÕlmalarÕyla Porsuk, Simav, Nilüfer, Ankara ÇaylarÕ ile øznik, Eber, Karamuk,
Büyükçekmece ve Burdur Gölleri en çok kirlenmiú yüzey sularÕdÕr. Büyük Menderes,
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KÕzÕlÕrmak, Gediz Nehirleri ile Tuz Gölü, Sapanca, Mogan gibi göllere atÕk ve artÕk su
boúaltÕlmalarÕna ba÷lÕ olarak su kalitelerinde ciddi sorunlar yaúanmaktadÕr [93].
AyrÕca çarpÕk yapÕlaúmanÕn sonucu olarak kanalizasyon sistemleri ve çöp depolama
sahalarÕndan kaynaklanan kirli sÕzÕntÕ sularÕ da yeraltÕ suyu kirlili÷inde önemli bir faktördür.

3.2.2 TarÕm
Türkiye iklim yapÕsÕ içinde, özellikle küresel ÕsÕnmaya ba÷lÕ olarak, iklim de÷iúikli÷inden
en fazla etkilenecek ülkelerden biridir. Do÷al olarak üç tarafÕndan denizlerle çevrili olmasÕ,
topografik ve orografik özellikleri nedeniyle, Türkiye’nin farklÕ bölgeleri iklim
de÷iúikli÷inden farklÕ biçimde ve de÷iúik boyutlarda etkilenecektir [100].
1990-2012 yÕllarÕ arasÕnda tarÕm alanlarÕ giderek azalmÕútÕr. TarÕm için kullanÕlan arazi
2012 yÕlÕ itibariyle 23,7 milyon hektar olup, bu alanÕn yaklaúÕk %20’sinde sulu tarÕm, geri
kalan %80’inde kuru tarÕm yapÕlmaktadÕr. Ekilen alanÕn %69 oranÕ ile 2000 yÕlÕnda en yüksek
seviyeye ulaútÕ÷Õ görülmekte olup, bu oran 2012 yÕlÕnda %65’e gerilemiútir (Tablo 3.4, Grafik
3.36) [100].
Tablo 3.4 Türkiye’de TarÕm AlanlarÕ [100].
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Grafik 3.36 YÕllara göre Türkiye’deki TarÕm ve Orman AlanlarÕ De÷iúimi [76].

Ülkemizdeki mera alanlarÕ günümüze do÷ru azalmakta olup, en büyük paya sahip Do÷u
Anadolu Bölgesinde büyük oranda düúüú görülmektedir. Türkiye’de Do÷u Anadolu’da 1991
yÕlÕnda %11,75 olan mera alanlarÕ 2012 yÕlÕnda %7,43 azalarak %4,32’ye düúmüú ve øç
Anadolu Bölgesi’nde aynÕ dönemde %3,22’lik bir azalma meydana gelmiútir (Tablo 3.5).
Tablo 3.5 Türkiye’de Mera AlanlarÕnÕn De÷iúimi [101].

IPCC’nin 4. De÷erlendirme raporuna göre Türkiye’nin içinde bulundu÷u Akdeniz
havzasÕnda sÕcaklÕ÷Õn artaca÷Õ, sÕcak dalgalarÕnÕn daha yo÷un olaca÷Õ, ya÷Õúlarda %20’ye
varan azalmalar olaca÷Õ, toprak neminin azalaca÷Õ, deniz seviyesinin yükselece÷i tahmin
edilmektedir.

101

Akdeniz bölgesindeki yarÕ kurak ve subtropik alanlarda sÕcaklÕk artÕúlarÕnÕn, ya÷Õú
rejimindeki de÷iúikliklerin daha fazla olaca÷Õ, sel, kuraklÕk gibi ekstrem hava olaylarÕnÕn daha
yo÷un ve sÕk yaúanaca÷Õ bildirilmektedir. Bu de÷iúikliklerin tarÕm alanlarÕnda kayÕplara ve
tahribatlara, ürün verimlerinde azalmalara neden olaca÷Õ tahmin edilmektedir. Dünya
genelinde 2 °C sÕcaklÕk artÕúÕnÕn tahÕl verimlerinde %5, 4 °C sÕcaklÕk artÕúÕnÕn ise verimde
%10 azalmaya neden olaca÷Õ tahmin edilmekte iken, Akdeniz bölgesinde verimdeki azalÕúÕn
%25-35’e ulaúaca÷Õ bildirilmektedir [15].
SÕcaklÕk artÕúÕndan daha çok çölleúme tehdidi altÕnda bulunan Güney Do÷u ve øç Anadolu
gibi, kurak ve yarÕ kurak bölgelerle, yeterli suya sahip olmayan yarÕ nemli Ege ve Akdeniz
bölgeleri daha fazla etkilenecektir [102].
Türkiye, çeúitlilik gösteren ekolojik bölgelere sahip, co÷rafi ve iklimsel açÕdan elveriúli
bir konumda bulundu÷undan, hem hayvan hem de bitki çeúitlili÷i açÕsÕndan zengindir. Birçok
bitki ve hayvan türünün soyunun tükenmiú olmasÕna karúÕn, hâlâ biyoçeúitlilik açÕsÕndan fazla
sayÕda türe ev sahipli÷i yapmaktadÕr [100].
TarÕm, GSYøH’nÕn %9’unu, istihdamÕn %24’ünü, ihracatÕn %9’unu oluúturmaktadÕr.
YÕllar itibariyle incelendi÷inde GSMH’daki payÕnda 10 yÕllÕk bir süreçte %12’den %9’a kadar
azalma olsa da, miktar olarak GSMH’da artÕú devam etmektedir. 2000’li yÕllarÕn baúÕnda sabit
fiyatlarla 8,6 milyar TL olan tarÕmsal GSMH, 2011 yÕlÕ itibariyle 10,2 milyar TL’ye
yükselmiútir (Grafik 3.37) [76].
Grafik 3.37 Türkiye’de tarÕmda GSMH’nÕn geliúimi (Sabit fiyatlarla, 1998=100, milyar TL)
[76].

Türkiye’de en fazla tarÕmÕ yapÕlan ürün grubu tahÕllardÕr. Tarla arazisine en fazla ekilen
ürün bu÷day olup, toplam iúlenen alanÕn yaklaúÕk yarÕsÕnÕ (%49) oluúturmaktadÕr ve tüm
bölgelerde yetiútirilmektedir. Bu÷day üretim miktarÕnÕn bazÕ yÕllarda iniúli çÕkÕúlÕ de÷erler
göstermesine ra÷men genel olarak yakÕn de÷erlerde oldu÷u görülmektedir. Bu÷day üretiminin
tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri de, ülke nüfusunun beslenme yapÕsÕ içinde un
ve unlu mamullerin a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn fazla olmasÕdÕr. Arpa üretimi 2005 ve 2006 yÕllarÕnda en
yüksek seviyeye ulaúmÕú olup, iklimin de etkisiyle 2008 yÕlÕnda en az seviyede olmuútur.
Pamuk üretimi 2008 ve 2009 yÕllarÕnda en düúük seviyede iken di÷er yÕllarda birbirine yakÕn
de÷erlerde olmuútur. ùeker pancarÕ üretimi 2000 yÕlÕnda en yüksek seviyede; 2001, 2003 ve
2007 yÕllarÕnda ise en düúük seviyede gerçekleúmiútir (Grafik 3.38).
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Grafik 3.38 Türkiye’deki Seçilmiú TahÕllar ve Bitkisel Ürünlerin YÕllara Göre De÷iúimi [76]

Bu÷day üretimini sÕrasÕyla arpa (%19), ayçiçe÷i (%4), mÕsÕr (%4), pamuk (%3), nohut
(%3), úekerpancarÕ (%2) ve mercimek (%1) izlemektedir Son yÕllarda hayvancÕlÕk açÕsÕndan
önemli bir unsur olan kaba yemin temini için yem bitkileri üretimi desteklenmiú ve yem
bitkilerinin ürün deseni içindeki payÕ artmÕútÕr (Grafik 3.39) [102] .
Grafik 3.39 Türkiye’de Tek YÕllÕk Bitkisel Üretimde Ürün Deseni [101].

Arpa, fazla so÷uk ve fazla sÕcak olmayan, nispi nemi yüksek olan yerlerde iyi geliúir.
SÕcaklÕ÷Õ 0 ºC’nin altÕna düúmeyen ve 18 - 20º C'nin üzerine çÕkmayan, nispi nemi % 70 - 80
olan yerler arpa için çok uygundur. Arpa yetiúmesine uygun bölgelerdeki tarÕm alanlarÕnda
kuraklÕk ve sel gibi do÷a olaylarÕnÕn sebep olaca÷Õ olumsuzluklara karúÕ önlemler alÕnmasÕnÕ
gerektirecektir [105].
Bu verilerden de anlaúÕlabilece÷i gibi, Türkiye dünyada önemli tarÕm ürünleri üreticisi
ülkedir. 2010 yÕlÕ itibariyle fÕndÕk, kayÕsÕ, incir, kiraz, viúne ve haúhaú üretiminde aldÕ÷Õ pay
ile dünya sÕralamasÕnda birinci; mercimek, kavun, karpuz üretiminde ikinci; nohut,
antepfÕstÕ÷Õ, kestane, elma, hÕyar, taze fasulye, biberde üçüncü; domates, mandalina, ceviz,
Õspanakta dördüncü; úekerpancarÕ, zeytinde beúinci sÕrada olup; bu÷day, arpa, pamuk,
ayçiçe÷i, limon, çay gibi di÷er ürünlerde ise ilk 10’da yer almaktadÕr [103].
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Türkiye’de tarÕmsal üretimin büyük bölümü yurtiçinde tüketilmektedir. Bunun yanÕnda
fÕndÕk, kayÕsÕ gibi ürünlerde ise önemli bir ihracatçÕ ülke olup dünya piyasalarÕnda lider
konumdadÕr. Fakat araútÕrma sonuçlarÕna göre gelecek yÕllarda Türkiye’de tüm bölgelerde ele
alÕnan ürünlerin verimlerinde azalÕú olaca÷Õ tahmin edilmektedir (Tablo 3.6) [108].
Tablo 3.6 øklim De÷iúikli÷inin Verim Üzerinde Etkisi (%) [104]

YÕllar itibariyle hayvan sayÕsÕnda azalÕú olsa da, hayvan varlÕ÷Õ itibariyle dünyada önemli
bir sÕradadÕr. Türkiye’de 2010 yÕlÕ itibariyle 11,4 milyon büyükbaú, 29,4 milyon küçükbaú
hayvan bulunmaktadÕr. Koyun sayÕsÕ 2000 yÕlÕnda en fazla iken 2009 yÕlÕnda en az olmuútur.
Keçi sayÕsÕnÕn yÕllar içindeki de÷iúimi birbirine yakÕn de÷erlerde olmuú ve 2009 yÕlÕnda en az
sayÕya ulaúmÕútÕr. SÕ÷Õr- manda sayÕsÕ ise 2002 yÕlÕnda en az iken 2011 yÕlÕnda en fazla sayÕda
olmuútur (Tablo 3.7, Grafik 3.40 ) [98].
Tablo 3.7 Türkiye'de hayvan varlÕ÷Õ (2010) [105].
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Grafik 3.40 Türüne Göre Hayvan SayÕsÕ [104]

HayvancÕlÕk içinde deniz balÕklarÕ da önemli bir yere sahip olup, 2011 yÕlÕnda 450 bin ton
civarÕnda balÕk üretimi yapÕlmÕútÕr. Deniz balÕklarÕ 2007 yÕlÕnda en fazla, 2005 yÕlÕnda ise en
az miktarda olmuútur (Grafik 3.41).
Grafik 3.41 Deniz BalÕklarÕ ve Yetiútiricilik Üretimi [104].

Sahip oldu÷u hayvan varlÕ÷Õ ile Türkiye önemli miktarda hayvansal gÕda üretmektedir,
ancak üretimin büyük bölümü yurtiçinde tüketilmektedir. Hayvansal üretim miktarÕ
incelendi÷inde 2010 yÕlÕ itibariyle 13,5 milyon ton süt, 780 bin ton kÕrmÕzÕ et, 1,4 milyon ton
beyaz et, 11,8 milyar adet yumurta, 94 bin ton bal üretiminin gerçekleútirildi÷i görülmektedir.
Süt üretiminin büyük bölümü yo÷urt, peynir gibi süt ürünlerine iúlenmekte ve bu úekilde
tüketilmekte; içme sütü olarak tüketim di÷er ülkelere oranla düúük kalmaktadÕr (Tablo 3.8)
[101].
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Tablo 3.8 Türkiye'de Hayvansal Ürünler Üretim MiktarÕ, 2010 [104].

Bilindi÷i gibi, tarÕmsal ürün arttÕrmaya yönelik çalÕúmalarÕn baúÕnda kimyasal ilaç ve
gübre kullanÕmÕ gelmektedir. Ülkemizdeki kimyevi gübre kullanÕmÕ 2002-2012 yÕllarÕ
arasÕnda %18 oranÕnda artmÕútÕr ve gelecek yÕllar içinde daha da artmasÕ beklenmektedir.
Daha çok azotlu ve potaslÕ gübre kullanÕmÕ yaygÕn olarak görülmektedir. Kimyasal gübre
kullanÕmÕ 2001-2006 yÕllarÕ arasÕnda artmÕú, 2006-2008 yÕllarÕnda azalmÕú olup, sera gazÕ
etkisi bakÕmÕndan dikkat edilmesi gereken bir husustur (Tablo 3.9, Grafik 3.42).
Tablo 3.9 Türkiye’de Kimyasal Gübre Tüketimi (ton) [105]

Grafik 3.42 Türkiye’de Kimyasal Gübre KullanÕmÕ [105]
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YapÕlan araútÕrmalarda, küresel ÕsÕnmadan dolayÕ oluúacak iklim de÷iúiklikleriyle,
özellikle su kaynaklarÕnÕn azalmasÕ, orman yangÕnlarÕ, kuraklÕk ve çölleúme ile bunlara ba÷lÕ
ekolojik bozulmalardan ülkemizin olumsuz etkilenece÷i belirtilmektedir. Yeni iklim
de÷iúiklikleri, çiftçilerin ürettikleri ürünleri de÷iútirmeye zorlayacak, ekim ve dikim
tarihlerinde ve ürün türlerinde önemli de÷iúiklikler olabilecektir. øklimde meydana gelen
de÷iúme, sulanan ve sulanmayan alanlarda özellikle bu÷day, mÕsÕr, soya fasulyesi gibi daha
birçok ürünün üretiminde verim düúüklü÷ü ortaya çÕkabilecektir [106].

3.2.3 Biyoçeúitlilik
Ülkemiz, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve øran-Turan olmak üzere üç bitki co÷rafyasÕ
bölgesine sahip olmasÕ ve iki kÕta arasÕnda köprü görevi görmesi nedeniyle ülke yüzeyinde
co÷rafik mekânÕn morfolojisine ve iklim özelliklerine ba÷lÕ olarak farklÕ ekosistemler ve bu
ekosistemlerin farklÕ formlarÕnÕ ve farklÕ kombinasyonlarÕyla birlikte zengin biyoçeúitlili÷i
ortaya koymuútur. Dünya’da var olan biyolojik çeúitlilik açÕsÕndan 34 sÕcak bölge önem arz
etmekte olup, ülkemiz de Akdeniz, øran-Anadolu ve Kafkas Bölgesi’nde yer almaktadÕr (ùekil
3.11) [107].

ùekil 3.11 Dünya’daki 34 SÕcak Bölge [108].
Bitki Co÷rafyasÕ Bölgelerinden Avrupa-Sibirya Bitki Co÷rafyasÕ Bölgesi, ya÷ÕúlÕ iklim
bölgesi Kuzey Anadolu kesimi ile Trakya Bölgesinin Karadeniz’e bakan kÕsÕmlarÕnda yer
almaktadÕr. Akdeniz Bitki Co÷rafyasÕ Bölgesi, Akdeniz’e kÕyÕsÕ olan bölgeler ile Trakya’nÕn
batÕ kÕsÕmlarÕnÕ kaplar ve çok farklÕ bitki örtüsüne sahiptir. øran-Turan bölgesi ve bitki
co÷rafyasÕ bölgelerinin en geniúi olup Orta Anadolu’dan baúlayarak Mo÷olistan’a kadar
uzanÕr. Bu bölgede genelde karasal iklim ve step bitkileri baskÕndÕr. Endemik bitkilerin %34’ü
Akdeniz Co÷rafi Bölgesi’nde yer almakta olup, bunu %32 oran ile øran-Turan Co÷rafi bölgesi
izlemektedir (ùekil 3.12, Grafik 3.43).
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ùekil 3.12 Türkiye’deki Bitki Co÷rafyasÕ Bölgeleri ve Anadolu Diyagonali [109].

Grafik 3.43 Bitki Co÷rafyasÕ Bölgelerine Göre Endemik Bitkilerin Da÷ÕlÕmÕ [110].

Ülkemiz do÷al orman ekosistemleri yönünden oldukça zengindir. Dünya’da tanÕmlanmÕú
bitki ve hayvan türleri sayÕsÕ 1.740.330 olup, bunun yaklaúÕk olarak 76.539 türü
Türkiye’dedir. Türkiye, dünyanÕn 8 gen merkezinden ikisinin (Akdeniz ve YakÕn Do÷u)
kesiúti÷i noktada yer almaktadÕr. Bu iki bölge tahÕllarÕn ve bahçe bitkilerinin ortaya çÕkÕúÕnda
çok önemli bir role sahiptir. Türkiye, biyolojik çeúitlilik açÕsÕndan küçük bir kÕta özelli÷i
göstermekte olup; tarÕm, orman, da÷, step, sulak alan, kÕyÕ ve deniz ekosistemlerine ve bu
ekosistemlerin farklÕ formlarÕna ve farklÕ kombinasyonlarÕna sahiptir [107].
Türkiye’de 5 milyon 647 bin 568 hektar olarak tespit edilen karasal korunan alanlar, ülke
yüzölçümünün %7,24’ünü oluúturmaktadÕr. Korunan alanlar nesli tehlike altÕnda, endemik,
dar yayÕlÕúlÕ birçok bitki ve hayvan türünü barÕndÕrmakta olup; jeolojik, jeomorfolojik, peyzaj,
arkeolojik ve kültürel de÷erlere sahip alanlarÕ da içermektedir. Korunan alanlar içinde en
büyük payÕ 1.273 adet olan Do÷al Sit alanlarÕ oluúturmaktadÕr (Tablo 3.10) [107].
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Tablo 3.10 Korunan Alanlar [108].
Korunan Alan Türü

Korunan Alan De÷eri

SayÕ

Milli Park

Ulusal

40

TabiatÕ Koruma AlanÕ

Ulusal

31

Tabiat ParkÕ

Ulusal

184

Tabiat AnÕtÕ
Ulusal
Yaban HayatÕ Geliútirme
Ulusal
SahasÕ
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Muhafaza OrmanÕ

Ulusal

58

Do÷al Sit

Ulusal

1273

80

Özel Çevre Koruma Bölgesi Bölgesel

15

Ramsar AlanÕ

Küresel

14

Biyosfer Rezervi

Küresel

1

Dünya Miras AlanÕ

Küresel

11

Do÷al Sit alanlarÕ ülkemizin tamamÕna yayÕlmÕú olup daha çok Ege, Marmara ve Akdeniz
Bölgesinde yo÷unlaúmaktadÕr (ùekil 3.13).

ùekil 3.13 Do÷al Sit AlanlarÕ (2011) [109].
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Korunan alanlarÕn yanÕ sÕra ülkemizde, do÷adaki canlÕ türlerinin nesillerini
sürdürebilmeleri için özel önem taúÕyan co÷rafyalar úeklinde tanÕmlanan 266 adet Önemli
Do÷a AlanÕ (ÖDA) bulunmaktadÕr. Toplam 14 milyon 894 bin 169 hektar büyüklü÷ündeki bu
alanlar Türkiye yüzölçümünün %19'unu kapsamaktadÕr (ùekil 3.14)[110].

ùekil 3.14 Türkiye’de Önemli Do÷a AlanlarÕ (2011) [111].
Orman Genel Müdürlü÷ünün 2011 yÕlÕnda yaptÕ÷Õ çalÕúmada, ülkemizde biyoçeúitlilik
açÕsÕndan önem arz eden yerler için Korumada Öncelikli Alanlar belirlenmiútir. ùekil 3.15’e
göre ülkemizin her bölgesinde korunmasÕ gereken do÷al alanlar bulunmaktadÕr.

ùekil 3.15 Korumada Öncelikli Alanlar (2011) [108].
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3.2.3.1 Bitki Biyolojik Çeúitlili÷i
Türkiye bitki zenginli÷i açÕsÕndan önemli bir ülkedir. Tüm Avrupa kÕtasÕnda 12.500 açÕk ve
kapalÕ tohumlu bitki türü varken, sadece Anadolu’da bu sayÕya yakÕn (11.000 üzerinde) tür oldu÷u
bilinmektedir. BunlarÕn yaklaúÕk üçte biri Türkiye’ye özgü (endemik) türlerdir. Türkiye FlorasÕ
incelendi÷inde sadece belirli bir co÷rafi bölgeye has olan di÷er bölgelerde bulunmayan endemikler
açÕsÕndan durum Tablo 3.11’de özetlenmiútir. AyrÕca 1.000 kadar endemik tür ise en az iki
bölgemizde yayÕlÕú göstermektedir [112].
Tablo 3.11 Bölgelere Göre Endemik Tür SayÕsÕ,2000 [113].

Türkiye’de, bilinen liken türü sayÕsÕ 1.000 civarÕnda olup bu sayÕ her geçen gün artmaktadÕr[152].
Üç Boynuzsu Ci÷erotu, 165 civarÕnda Ci÷erotu ve 740 civarÕnda da Karayosununun yayÕlÕú
gösterdi÷i belirlenmiútir. E÷reltiler, tohumlu bitkilerle birlikte en iyi bilinen bitki grubudur [112].
3.2.3.2 Hayvan Biyolojik Çeúitlili÷i
IlÕman kuúakta bulunan ülkelerin biyolojik çeúitlili÷i ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, hayvan (fauna)
biyolojik çeúitlili÷inin ülkemizde oldukça yüksek oldu÷u göze çarpmaktadÕr. Bugüne kadar
belirlenen toplam omurgalÕ hayvan türü sayÕsÕ 1.500’e yakÕndÕr. Ülkemizin dünyanÕn iki büyük kuú
göç yolu üzerinde olmasÕ kuúlarÕn beslenme ve üreme alanÕ olarak önemini arttÕrmaktadÕr. (Tablo
3.12).
Tablo 3.12 OmurgalÕlarÕn Takson SayÕlarÕ, Endemizm Durumu, Nadir ve Tehlike AltÕndaki Tür
SayÕlarÕ, Nesli Tükenmiú Türleri [106].
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Türkiye’de yayÕlÕú gösteren 141 sürüngen ve amfibi türünden 16’sÕ endemik olup, bunlardan 10’u
tehdit altÕndadÕr. Kuúlardan ise Türkiye’ye endemik tür yoktur. Bununla birlikte memelilerden 5 tür,
32 alttür, sürüngenlerden 16 tür ve/veya alttür, tatlÕ su balÕklarÕndan ise 70 tür/alttür endemiktir. Son
verilere göre Türkiye’de 460 kuú, 161 memeli, 141 sürüngen, 480 deniz balÕ÷Õ ve 236 tatlÕ su balÕ÷Õ
türünün yaúadÕ÷Õ tespit edilmiútir.
Veri eksikli÷ine ra÷men tanÕmlanan canlÕ türleri içinde en büyük rakamÕ omurgasÕzlar grubu
oluúturmaktadÕr. OmurgasÕz hayvan türü sayÕsÕ yaklaúÕk 19.000’dir (Tablo 3.13) [112].
Tablo 3.13 OmurgasÕzlarÕn Takson SayÕlarÕ, Endemizm Durumu, Nadir ve Tehlike
AltÕndaki Tür SayÕlarÕ, Nesli Tükenmiú Türleri [106].

Türkiye’de bugüne kadar tespit edilmiú böcek türü yaklaúÕk 30.000 civarÕndadÕr. Ancak tahmin
edilen sayÕ ise 60.000-80.000 arasÕndadÕr. Türkiye’de kÕzböcekleri (Odonata) 114, çekirgeler
(Orthoptera) 600 (270’i endemik), kÕnkanatlÕlar (Coleoptera) 10.000, yumuúakçalar (Mollusca) 522
(203’ü endemik), yarÕmkanatlÕlar (Heteroptera) 1.400, eúkanatlÕlar (Homoptera) 1.500, kelebekler
(Lepidoptera) 6.500 (600’ü gündüz di÷erleri gece) türle temsil edilmektedir [112].
3.2.3.3 Da÷ Biyolojik Çeúitlili÷i
Türkiye’de kÕvrÕlma, kÕrÕlma ve volkanizma ile oluúmuú da÷ sistemleri bulunmaktadÕr. Da÷
ekosistemlerinin tipleri biyoco÷rafik bölgelere, oluúum úekline ve yüksekli÷e göre de÷iúmektedir.
KÕrÕlma ile oluúmuú da÷lar Ege Bölgesinde bulunmaktadÕr, bu da÷lar kÕyÕya dik uzanÕr ve su
kaynaklarÕ açÕsÕndan zengindir. Kaz Da÷larÕ, Yunt Da÷larÕ, Boz Da÷lar, AydÕn ve Menteúe Da÷larÕ
bu bölgenin önemli da÷larÕdÕr. Kaz Da÷larÕ, hem endemik olmasÕ hem de genetik çeúitlili÷i nedeniyle
önem taúÕyan Kaz Da÷Õ GöknarÕnÕn (Abies nordmanniana ssp. equi-trojani) yaúama alanÕdÕr [112].
Türkiye’deki önemli biyoco÷rafik bölgelerde (Avrupa-Sibirya, Akdeniz, øran-Turan biyoco÷rafik
bölgeleri) potansiyel önemli bitki alanÕ, potansiyel önemli kuú alanÕ ya da yaban hayatÕ koruma
sahasÕ olarak belirlenmiú toplam 55 yüksek da÷ ekosistemi bulunmaktadÕr. Da÷ ekosistemlerinden
11’i Avrupa-Sibirya, 25’i Akdeniz ve 19’unda øran-Turan biyoco÷rafik bölgesinde bulunmaktadÕr.
Bolkarlar, Amanos (Nur) Da÷larÕ, Munzur Da÷larÕ, Sultan Da÷larÕ ve Tecer Da÷larÕ en çok endemik
bitki türü içeren da÷ ekosistemleridir [114].
Türkiye’nin Alp-Himalaya kÕvrÕlmasÕ sonucu oluúmuú sÕrada÷larÕnÕn en önemlileri kuzeyde
YÕldÕz, Köro÷lu, Küre, Canik, Do÷u Karadeniz Da÷larÕ; güneyde BatÕ ve Orta Toroslar; güney
do÷uda Nur ve Güneydo÷u Toroslar; orta ve do÷u Anadolu’da HÕnzÕr, TahtalÕ, Munzur, Palandöken,
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Allahüekber ve Aras Da÷larÕdÕr. Baúta Toroslar olmak üzere bu da÷ sistemleri endemizm oranÕnÕn
yüksekli÷i ile biyolojik çeúitlilik açÕsÕndan önemli ekosistemlerdir.
Do÷u Karadeniz Da÷larÕ’nÕn yüksek kesimleri ile Do÷u Anadolu’nun kuzey ve kuzeydo÷u
kesimlerinde subalpin ve alpin çayÕrlÕklar, di÷er bölgelerin yüksek da÷ katlarÕnda ise step ve çayÕr
ekosistemleri hakimdir. Aúa÷Õ do÷ru inildikçe yine bölgelere göre farklÕlaúan orman ekosistemleri
baúlamaktadÕr. AyrÕca, yüksek da÷ kesimlerinde bulunan birbirinden izole ve farklÕ özelliklerdeki
göller özel habitatlar oluúturmaktadÕr. Özellikle volkanik göl oluúumlarÕ ile biyolojik çeúitlili÷e
kendine özgü de÷erler katan volkanik da÷larÕn en önemlileri ise A÷rÕ, Tendürek, Nemrut, Süphan,
Karacada÷, Erciyes, Hasan ve Kula da÷larÕdÕr. Volkanik da÷lar mineralce zengin topra÷Õ ile tarÕmsal
biyolojik çeúitlilik için de ayrÕ bir önem taúÕmaktadÕr.
3.2.3.4 øç Su Biyolojik Çeúitlili÷i
Türkiye, yaklaúÕk olarak 10.000 km2’lik bir alan kaplayan akarsularÕ ve gölleriyle biyolojik
çeúitlili÷i yaúatmak için çok önemli olan iç su kaynaklarÕna sahiptir. Göller, bataklÕklar, deltalar,
sazlÕklar ve çamur düzlükleri, baúta kuúlar olmak üzere, yaban yaúamÕ için oldukça önemlidir.
Türkiye’de 26 nehir havzasÕnÕ içeren 7 drenaj havzasÕ vardÕr. Türkiye’nin iç su potansiyeli 33
adet nehir (177.714 km), 200 adet do÷al göl (906.118 hektar), 159 adet baraj gölü (342.377 hektar)
ve 750 adet (15.500 hektar) göletten oluúmaktadÕr. Sulak alanlarÕmÕzdan 135’i uluslararasÕ öneme
sahiptir. Bunlardan 12 tanesi Ramsar alanÕ olarak ilan edilmiútir. Birçok gölde kendine özgü nadir
balÕk türleri yaúamaktadÕr. Akarsular da do÷al habitatlarÕ birbirinden ayÕran hassas ekosistemlerdir.
Anadolu’daki bazÕ nehirler fiziksel izolasyonun etkisi ile sucul faunanÕn zenginleúmesine sebep
olmuútur [107].
Türkiye’nin co÷rafi yapÕsÕnÕn çok kompleks olmasÕ ve nehirlerin da÷lÕk bölgelerle birbirinden
ayrÕlmÕú olmasÕnÕn türlerin yayÕlmasÕnÕ büyük ölçüde engellemesi yüksek endemizm ve genetik
çeúitlili÷e neden olmuútur. Akarsu ekosistemlerinde yaúayan omurgasÕzlarÕn büyük ço÷unlu÷u bu
nedenle endemiktir [106].
Türkiye iç sularÕnda tür ve alttür seviyesinde 236 balÕk taksonunun yaúadÕ÷Õ tespit edilmiútir. Bu
taksonlardan 70’i ülkemize özgü olup endemiktir. Ancak yanlÕú uygulamalar ve aúÕrÕ kirlilik
nedeniyle Phoxinellus egridiri, P. handlirschi, Ot balÕ÷Õ (Phoxinellus zeregi fahirae), Gökçe balÕ÷Õ
(Alburnus akili) gibi balÕklarÕn nesli tükenmiútir (Tablo 3.14) [107].
Tablo 3.14 TatlÕ SularÕmÕzda Yaúayan Dar YayÕlÕúlÕ BazÕ Endemik BalÕk Türleri [116].
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øç sularÕmÕzda toplam 10 tür Amfibia (Amphibia), 5 tür sürüngen (Reptilia), 8 tür memeli
(Mammalia) çok sayÕda sucul omurgasÕz böcek yaúamaktadÕr. Türkiye’deki sulak alanlarÕn florasÕ su
içi ve kÕyÕ-bataklÕk olarak iki grup altÕnda toplanmÕútÕr. KÕyÕ-bataklÕk florasÕ da tatlÕ ve tuzlu su
habitatlarÕ göz önüne alÕnarak iki alt gruba ayrÕlmÕútÕr (Tablo 3.15) [106].
Tablo 3.15 øç SularÕmÕzda YaygÕn Bulunan BazÕ BalÕk Türleri [107].

Göller su kuúlarÕ açÕsÕndan da büyük önem taúÕmaktadÕr. Türkiye’de devamlÕ ya da geçici olarak
yaúamÕnÕ sürdüren 460 kuú türünden önemli bir kÕsmÕ sulak alanlarda barÕnÕr. Örne÷in Manyas Gölü,
Karabatak (Phalacrocorax carbo), Küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus), Tepeli pelikan
(Pelecanus crispus), Gece balÕkçÕlÕ (Nycticorax nycticorax), Alaca balÕkçÕl (Ardeola ralloides),
Küçük ak balÕkçÕl (Egretta garzetta), KaúÕkçÕ (Platalea leucorodia) türleri için üreme alanÕ;
Dikkuyruk (Oxyura leucocephala), Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) ve Küçük karabatak
(Phalacrocorax pygmeus) türleri için de kÕúlama yeridir. Bafa Gölü, Küçük bata÷an (Tacyhbaptus
ruficollis), Bahri (Podiceps cristatus), Kara boyunlu bata÷an (Podiceps nigricollis), Karabatak
(Phalacrocorax carbo), Küçükkarabatak (Phalacrocorax pygmeus), Tepeli pelikan (Pelecanus
crispus), Boz ördek (Anas streperg), Elmabaú pakta (Aythya ferina), Sakarmeke (Fulica atra) için
kÕúlama alanÕ; Ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla), BataklÕk kÕrlangÕcÕ (Glareola pratincola) ve
Mahmuzlu kÕz kuúu (Vanellus spinosus) için üreme alanÕdÕr. Ülkemiz sulak alanlarÕnÕn pek ço÷unda
bulunan su samurlarÕ (Lutra lutra) nesli tehlikede olan ve tüm Avrupa'da koruma altÕna alÕnmÕú
gösterge türdür. Amik Gölü'nün tarÕm amacÕyla kurutulmasÕ sonucu Türkiye için endemik bir tür
olan YÕlanboyun'un ( Anhinga melanogaster rufa) ülkemizdeki soyu tükenmiútir [107].
Su içi bitki topluluklarÕ, su yüzeyinde veya su içinde yaúayan sucul bitkilerden oluúur. Bu bitkiler
içersinde Trapa natans ve Salvinia natans Türkiye Bitkileri KÕrmÕzÕ KitabÕnda “Zarar Görebilir VU”
kategorisinde yer almaktadÕr. KÕyÕ bataklÕk florasÕ su içi florasÕna göre hem daha zengin hem de
ilginçtir. Tuzcul bataklÕklarda endemik olan Verbascum pyroliforme, Gladiolus halophilus, Onosma
halophila gibi bitkiler de yayÕlÕú gösterir (Tablo 3.16) [107].
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Tablo 3.16 Sulak Alanlarda Bulunan BazÕ Flora Türleri [107].

Köyce÷iz-Dalyan bölgesindeki sularÕn tuzluluk oranlarÕ sÕfÕrdan aúÕrÕ tuzluya kadar de÷iúkenlik
gösterdi÷inden habitat ve tür çeúitlili÷i arasÕndaki iliúki açÕsÕndan iyi bir örnek teúkil etmektedir.
Burdur Gölü’nde yaúayan ve farklÕ koúullara uyum sa÷lamÕú olan Artodiaptomus burduricus endemik
bir omurgasÕz türüdür ve genetik çeúitlilik açÕsÕndan önemlidir. Yine Burdur Gölü’nde yaúayan
Aphanius burduricus’da göl úartlarÕna uyum sa÷lamÕú endemik bir balÕk türüdür. Benzer úekilde, Van
Gölü’nde yaúayan endemik bir balÕk türü olan Alburnus tarichi de bu gölün aúÕrÕ koúullarÕna uyum
sa÷lamÕútÕr [106].
3.2.3.5 KÕyÕ ve Deniz Biyolojik Çeúitlili÷i
Türkiye’nin sahip oldu÷u yaklaúÕk 8.592 km’lik kÕyÕ úeridinde (adalar hariç) yaklaúÕk 3.000 bitki
ve hayvan türü yaúamaktadÕr. Karadeniz, Marmara, Ege ve Do÷u Akdeniz olmak üzere, Türkiye’yi
çevreleyen denizlerin birbirinden farklÕ özelliklere sahip olmasÕ, barÕndÕrdÕ÷Õ biyolojik kaynaklarÕn
da farklÕlaúmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. Türkiye denizleri içinde en yüksek tuzluluk ve sÕcaklÕk oranÕna sahip
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olan Akdeniz biyolojik çeúitlili÷i en zengin oldu÷u bölgedir. Akdeniz’in Türkiye sularÕnda 388, Ege
Denizi’nde 389, Marmara Denizi’nde 249, Karadeniz’de de 151 tür balÕk bulunmaktadÕr [106].
østanbul ve Çanakkale Bo÷azlarÕ ile Marmara Denizi’nden oluúan Türk Bo÷azlar Sistemi Do÷u
Akdeniz’in Ege HavzasÕ ile Karadeniz arasÕndaki su taúÕnÕmÕnÕ sa÷layan bir iç deniz sistemi
konumundadÕr ve palamut, torik, lüfer vb. balÕk türleri için biyolojik koridor görevi görmektedir.
Marmara Denizi’nin yüzeyinin østanbul Bo÷azÕ yoluyla gelen Karadeniz sularÕnÕn etkisi altÕnda
oldu÷u görülmüútür. Genelde do÷al çevrelerinde siyah olan Süngerler (Sponges) Ege’nin derin
sularÕndan toplanan ticari ürünlerden biridir ve son yÕllarda populasyonlarÕnda azalma görülmüútür
[106].
Akdeniz foku (Monachus monachus) Ege ve Akdeniz’de yaúayan ve dünyada nesli tehlike
altÕnda olan 12 türden biridir. Habitat tahribi, turizm faaliyetleri, kirlilik ve bilinçli öldürme buna
neden olmaktadÕr [108].
KÕyÕ ekosistemleri, deniz ve kara ekosistemlerinin kesiútikleri önemli ani geçiú bölgeleri
(ekonton) olmalarÕ nedeniyle oldukça özel ekosistemlerdir. Ülke yüz ölçümünü oluúturan karasal
kaynaklarÕn %4,1’lik bölümünü kÕyÕ ekosistemleri oluúturmaktadÕrlar. Ülkemizin kÕyÕ bölgelerinde
da÷larÕn denize iniú biçiminin ve kÕyÕ topografyasÕnÕn birbirinden farklÕ olmasÕ bölgelere göre
farklÕlaúan kumul, ma÷ara, delta, lagün, dalyan, kalkerli teraslar gibi çeúitli kÕyÕ ekosistemlerini
ortaya çÕkarmÕútÕr. Tüm bu kÕyÕlar arasÕnda özellikle Do÷u Akdeniz bölgesindeki kÕyÕ alanlarÕ çok
yüksek flora ve fauna çeúitlili÷ine sahip zengin ekosistemlerdir [106].
KÕyÕ kumullarÕ, kÕyÕ ekosistemlerimizin yaklaúÕk %10’luk kÕsmÕnÕ oluúturur. Bu kumullar
kendine özgü biyolojik çeúitlilik unsurlarÕ barÕndÕrÕr. Akdeniz’de 3 deniz kaplumba÷asÕ türü
bulunmaktadÕr ve bunlarÕn ikisi tehlike altÕndadÕr. Ege ve Akdeniz kÕyÕlarÕndaki 17 kumul, nesli
tehlike altÕnda olan iki deniz kaplumba÷asÕ türünün (Caretta caretta ve Chelonia mydas) dünyaca
önemli üreme alanÕdÕr [108].
Türkiye adalarÕnÕn uzunlu÷u yaklaúÕk 1.067 km olup, biyolojik çeúitlilik açÕsÕndan önemlidir.
Ötücüler ve deniz kuúlarÕ gibi pek çok göçmen tür için özellikle göç zamanÕnda büyük önem
taúÕmaktadÕrlar. Örne÷in, küresel ölçekte nesli tehlike altÕnda olan Ada martÕsÕ (Larus audouinii) nÕn
yaúama ve üreme ortamÕ Ege AdalarÕdÕr. AyrÕca adalarÕn çevresi, bir çok balÕk türünün yumurtlama
ve beslenme yeridir [108].
3.2.3.6 Orman Biyolojik Çeúitlili÷i
Orman ekosistemleri ülke genelinin %27,2'sini kaplar. Türkiye’nin sahip oldu÷u bu zengin
orman biyolojik çeúitlili÷i çok sayÕda endemik bitki türüne, önemli kuú türlerine ve birçok yaban
hayatÕ türüne habitat sa÷lamaktadÕr. Türkiye’nin orman ekosistemleri Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve
øran-Turan biyoco÷rafik bölgelerine göre farklÕlÕklar göstermektedir [108].
Türkiye’deki büyük memelilerin ço÷u orman ekosisteminde yaúar. Örne÷in; ormanlar ayÕ (Ursus
sp.), tilki (Vulpes sp.), kurt (Canis aureus), çakal (Lynx lynx), vaúak (Hyena hyena) gibi etobur
memeliler, geyik (Cervus sp. ve Capriolus sp.), çengel boynuzlu da÷ keçisi (Rupicapra rupicapra),
yaban keçisi (Capra aegaprus aegaprus) ve yaban domuzu (Sus scrofa scrofa), türleri ile, porsuk
(Meles meles), sansar (Martes foina), kirpi (Erinaceus sp.), tavúan (Lepus capensis), gelincik
(Mustela sp.), sincap (Sciurus sp.) gibi memeliler, yÕlan, bukalemun (Chameleo chameleon),
kertenkele (Lacerta sp.), kaplumba÷a (Testudo sp.) türleri gibi sürüngenler ve sülün (Phasianus
colchicus), ürkeklik (Tetraogallus caspius), huú tavu÷u (Tetrao mlokosiewiczi), a÷açkakan
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(Dendrocopus sp.), yÕrtÕcÕ kuúlar (Aquila sp., Accipiter sp., Circus sp., Buteo sp., Pandion sp., Falco
sp., Pernis sp.), çeúitli baykuú türleri ile çok sayÕda ötücü kuú türüne yaúama ortamÕ oluúturmaktadÕr.
Bu türlerden çengel boynuzlu da÷ keçisi (Rupicapra rupicapra), yaban kedisi (Felis silvestris), esmer
akbaba (Aegyphius monachus), úah kartal (Aquila heliaca), büyük orman kartalÕ (Aquila clanga) ve
küçük orman kartalÕ (Aquila pomarina) gibi türler uluslararasÕ sözleúmelerle koruma altÕna alÕnmÕú
orman faunasÕ türlerindendir [109].
3.2.3.7 TarÕmsal Biyolojik Çeúitlilik
Türkiye’nin tarÕmsal ana ekolojik bölgeleri Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz kÕyÕ bölgeleri
ile Trakya, Orta Anadolu, Güneydo÷u Anadolu ve Do÷u Anadolu Bölgeleri olarak sÕralanabilir.
Türkiye’de bulunan beú ayrÕ “mikrogen merkezi” hem dünya hem de ülkemizde sürdürülebilir tarÕm
için çok büyük önem arz etmektedir. Bu merkezler ve merkezlerde bulunan tarÕmsal genetik
kaynaklar aúa÷Õda detaylÕ olarak verilmiútir[110]:
Trakya-Ege Bölgesi: Ekmeklik bu÷day, durum bu÷dayÕ, Poulard bu÷dayÕ, de÷nek
bu÷dayÕ, küçük kÕzÕl bu÷day, mercimek, nohut, kavun, burçak, acÕbakla ve yonca.
Güney - Güneydo÷u Anadolu: Çift taneli bu÷day (Tritucum dicoccum), küçük kÕzÕl
bu÷day, Aegilops speltoides, kabak, karpuz, salatalÕk, fasulye, mercimek, bakla, üzüm
asmasÕ ve yem bitkileri.
Samsun, Tokat, Amasya: Çok sayÕda meyve cinsi ve türü, bakla, fasulye, mercimek ve
hayvan yemi olarak kullanÕlan çeúitli baklagiller.
Kayseri ve çevresi: Badem, elma, bezelye, meyve türleri, üzüm asmasÕ, mercimek,
nohut, kaba yonca (alfalfa) ve evliya otu.
A÷rÕ ve çevresi: Elma, kayÕsÕ, kiraz, viúne, yem baklagilleri ve karpuz.
Türkiye’de son otuz yÕl içinde yerel ve ithal soylarÕn kullanÕmÕyla geliútirilen ve kaydedilen
toplam tahÕl çeúidi sayÕsÕ 256’dÕr ve bunun 95’i bu÷day, 91’i mÕsÕr, 22’si arpa, 19’u pirinç, 16’sÕ
süpürge darÕsÕ, 11’i yulaf ve 2’si de çavdar çeúididir. Bahçe bitkileri ise; üretilmekte olan yaklaúÕk
50 cinsi ve yetiútirilip da÷ÕtÕmÕ yapÕlmakta olan 100 kadar varyeteyi içerir. SayÕlarÕnÕn 138 civarÕnda
oldu÷u tahmin edilen meyve türlerinin 80’i Türkiye’de yetiútirilmektedir ve avokado, kivi gibi
tropikal ve sup-tropikal meyvelerin da yetiútirilmeye baúlanmasÕyla bu sayÕ giderek daha da
artmaktadÕr. Türkiye’deki meyve ve kabuklu yemiú varyeteleri arasÕnda elma, armut, ayva, kiraz,
viúne, kayÕsÕ, úeftali, incir, nar, dut, badem, fÕndÕk, ceviz ve antep fÕstÕ÷Õ sayÕlabilir [110].
Ülkemiz, biyolojik çeúitlili÷in küresel ölçekte korunmasÕ hedefine yönelik çabalara destek
vermiú, bu alanda birçok giriúim ve anlaúmalarÕ imzalamÕú, süreçlere katÕlÕm sa÷lamÕútÕr. Türkiye,
Biyolojik Çeúitlilik Sözleúmesini 1992’de imzalamÕú ve 29 A÷ustos 1996 tarih ve 4177 sayÕlÕ Kanun
ile onaylamÕútÕr. Sözleúme 14 MayÕs 1997 tarihinde ülkemizde yürürlü÷e girmiútir [107].
Oysa, uygulanan yanlÕú politikalar, do÷al ve antropojen çevre sorunlarÕ sonucunda canlÕ türleri
yok olmakta ve biyoçeúitlilik de÷iúime u÷ramaktadÕr. Ülkemizdeki biyoçeúitlilik, bilinçsiz olarak
uygulanan tarÕmsal faaliyetler (böcek ve bitki ilacÕ kullanÕmÕ, sulama vb.), ekolojik çevreyi dikkate
almayan büyük yatÕrÕm projeleri (barajlar, otoyollar, yeni turizm alanlarÕ, yeni yerleúim alanlarÕ vb.)
ile yangÕn, aúÕrÕ otlatma ve kaçak avcÕlÕk gibi son yÕllarda giderek artan insan faaliyetlerinin tehdidi
altÕnda kalmaktadÕr [116].
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Özellikle Çukurova, Bafra, Çarúamba, Sakarya, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes,
Amik, Bursa, ønegöl, Karacabey, BalÕkesir, BakÕrçay ve di÷er ovalar verimli tarÕm topraklarÕnÕn
amaç dÕúÕ kullanÕlmasÕ ve atÕklarla kirletilmesi sonucu tarÕmsal biyoçeúitlilik zarar görmektedir [115].
AyrÕca, Hidroelektrik Santrali (HES) kurulmasÕ yönündeki çalÕúmalar akarsularÕmÕzda yaúayan
canlÕlarÕ tehdit etmektedir.
øklim de÷iúikli÷i ile birlikte birçok ekosistemin yapÕsÕ, bileúimi, üretkenli÷i ve co÷rafî da÷ÕlÕúÕnÕn
farklÕlaúaca÷Õ tahmin edilmektedir. Özellikle çölleúme tehdidi altÕnda olan Ege, Akdeniz, Güney
Do÷u ve øç Anadolu gibi bölgelerde, toprakta meydana gelen buharlaúma ve bitkide terlemenin
artmasÕyla beraber bitki strese girece÷inden, kuraklÕ÷a dayanÕklÕ olmayan bitki türleri yok olurken,
yeni kuraklÕ÷a dayanÕklÕ bitki türlerinin ortaya çÕkmasÕ veya geliútirilmesi kaçÕnÕlmaz olacaktÕr [117].
Öngörülen sÕcaklÕk artÕúlarÕ ve ya÷Õú azalmalarÕ, deltalardaki veya iç bölgelerdeki sulak alanlarÕn
ve sÕ÷ göllerin kurumasÕna, bunun sonucunda da biyolojik çeúitlili÷in zayÕflamasÕna veya yok
olmasÕna neden olabilecektir.
Son yÕllarda Ege Denizi’nde yaúayan yumuúak mercanlarÕn Eunicella cavaloni ve Eunicella
singularis kolonilerinde görülen beyazlanma ve soyulmalarÕn sÕcaklÕk artÕúÕyla ilgili oldu÷u
belirlenmiú ve mercanlarda %25 oranÕnda beyazlanma saptanmÕútÕr. Endemik türler bakÕmÕndan
zengin olan da÷ habitatlarÕ, göç ve uyum sorunu ile karúÕlaúabilecektir. Ülkemizde Kaçkar
Da÷larÕ’nda son yÕllarda eriyen buzullarla birlikte bu bölgeye özgü canlÕ formlarÕn kompozisyonunda
da de÷iúmeler saptanmÕútÕr. AyrÕca, orman ekosistemlerinde sÕcaklÕk artÕúÕna ba÷lÕ orman
yangÕnlarÕnÕn görülmesi ve orman canlÕ türlerinin yok oluúu iklim de÷iúiminin sonucudur.
Endemik türler bakÕmÕndan zengin olan da÷ habitatlarÕ göç ve uyum sorunu ile karúÕlaúabilecektir.
Ülkemizde Kaçkar Da÷larÕ’nda son yÕllarda eriyen buzullarla birlikte bu bölgeye özgü canlÕ
formlarÕn kompozisyonunda da de÷iúmeler saptanmÕútÕr. AyrÕca, orman ekosistemlerinde sÕcaklÕk
artÕúÕna ba÷lÕ orman yangÕnlarÕnÕn görülmesi ve orman canlÕ türlerinin yok oluúu iklim de÷iúiminin
sonucudur [117].

4. BÖLÜM
KÜRESEL ISINMA VE øKLøM DEöøùøKLøöø øLE øLGøLø
YASAL MEVZUAT
20. yüzyÕlÕn ikinci yarÕsÕndan itibaren Dünya’da çevre bilincinin oluúmasÕ ile birlikte,
küresel ÕsÕnma ve iklim de÷iúikli÷i alanÕnda çalÕúmalar da yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. Çevre
sorunlarÕnÕn tehlikeli boyutlara ulaúmasÕnÕn bir sonucu olarak baúlayan çevreci anlayÕú
beraberinde uluslararasÕ toplantÕlarÕ getirmiútir. Küresel ÕsÕnmanÕn önlenmesi için yapÕlacak
çalÕúmalarda uluslararasÕ toplantÕlarda alÕnan kararlar ve belirlenen ilkeler dikkate alÕnmÕútÕr.
Avrupa Birli÷i’nde Roma AntlaúmasÕ’nÕn “halkÕn yaúam ve çalÕúma koúullarÕnÕn
iyileútirilmesi” ifadesi ile çevre koruma politikasÕnÕn oluúturulmasÕ gerekti÷i kabul edilmiú ve
20. yüzyÕlda sanayileúme ile birlikte do÷al kaynaklarÕn bilinçsizce kullanÕlmasÕ sonucu çevre
kirlili÷inin önemli boyutlara ulaúmasÕ nedeniyle ekonomik kalkÕnmanÕn çevre ile birlikte
düúünülmesi gerekti÷i konularÕ üzerinde durulmuútur.
Avrupa Birli÷i’nin çevre konusunda politika geliútirmeye baúlamasÕnÕ ekonomik, politik,
fiziksel ve sosyal gerekçelerle tanÕmlamak mümkündür. Avrupa Birli÷i co÷rafi olarak sÕnÕrlÕ
fiziksel bir bölgeyi içermesine ra÷men, çevre konusunda geniú bir co÷rafyayÕ içerisine
almaktadÕr. Bu ba÷lamda, üye ülkelerin ayrÕ ulusal çevre politikalarÕyla uyumlu eylem
programlarÕ hazÕrlamakta ve çevrenin daha etkili bir úekilde ele alÕnmasÕ için fÕrsatlar
sunmaktadÕr.
Avrupa Birli÷i’nde çevre konusu ilk defa 1971 yÕlÕnda ciddi bir úekilde ele alÕnmÕú ve
önerilen önlemler arasÕnda halk sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ, kirlili÷in denetlenmesi amacÕyla bir
denetim úebekesi kurulmasÕ, araútÕrma programlarÕ arasÕnda koordinasyon sa÷lanmasÕ ve
çeúitli üye devletlerdeki milli çevre mevzuatlarÕnÕn uyumlaútÕrÕlmasÕ ile ilgili hükümler yer
almÕútÕr. Avrupa Birli÷i çevre politikasÕ ilk resmi ifadesini 1972’de Paris Zirvesi’nde
bulmuútur.
Avrupa Birli÷i’nde çevre koruma amaçlÕ mevzuatlar 1972 Stockholm KonferansÕ’ndan
sonra düzenlenmeye baúlamÕútÕr. Günümüze kadar hava kirlili÷i, su kirlili÷i, gürültü, atÕk
yönetimi, kimyasal maddeler, do÷al çevre koruma gibi alanlarda düzenlemeler yapÕlmÕútÕr.
Avrupa Birli÷i üye ülkelerdeki yaúam kalitesini arttÕrmak, çevre sorunlarÕnÕn sÕnÕr aúan
boyutlarÕnÕ engellemek için çevre politikasÕ geliútirmiútir.
4.1 Stockholm Çevre KonferansÕ-1972
Çevre konusunda 1972 yÕlÕnda Stockholm’de yapÕlan Birleúmiú Milletler ønsan ve Çevre
KonferansÕ uluslararasÕ alanda çevre sorunlarÕnÕn geniú boyutta ele alÕndÕ÷Õ ilk büyük
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toplantÕdÕr. KonferansÕn önemi, farklÕ siyasal bloklardan ve farklÕ kalkÕnma düzeylerine sahip
yüzü aúkÕn ülkeyi ortak ilkeler etrafÕnda bir araya getiren en yaygÕn platform olmasÕndan ileri
gelmekte olup, en önemli amacÕ farklÕ kalkÕnma düzeylerindeki tüm ülkelerin, evrensel bir
nitelik kazanan çevre sorunlarÕ karúÕsÕnda ortak sorumluluklarÕnÕ kabul eden bir yaklaúÕmÕ
paylaúÕp üzerinde tartÕúmalarÕdÕr.
Stockholm KonferansÕ Deklarasyonunda; insan ve çevre iliúkilerine, insan faaliyetlerinin
olumsuz etkilerine, çevre korumada uluslararasÕ iúbirli÷inin önemine de÷inilmiú ve insanlarÕn
sa÷lÕklÕ ve temiz bir çevrede yaúama hakkÕ oldu÷u kabul edilmiútir. Deklarasyonda çevrenin
taúÕma kapasitesine dikkat çekilmiú, kaynaklarÕn sürdürülebilir úekilde kullanÕlmasÕ gerekti÷i
belirtilmiútir. Nüfusun do÷al artÕúÕnÕn çevrenin korunmasÕnda sorun yarattÕ÷Õ ve bu sorunlarla
ilgili gerekli politikalarÕn oluúturulmasÕ gerekti÷i ifade edilmiútir. Çevreye olan olumsuz
etkileri önlemek, maksimum sosyal, ekonomik ve çevre faydalarÕ sa÷lamak için planlÕ
kentleúme önerilmiútir.
4.2 Avrupa Tek Senedi
1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlü÷e giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa TopluluklarÕnÕ
Kuran Antlaúmalar, ilk kez kapsamlÕ biçimde tadil edilmiútir. Avrupa Tek Senedi aúa÷Õdaki
hususlarÕ kapsamaktadÕr [100]:
Yeni ortak politikalarÕn saptanmasÕ, mevcut olanlarÕn geliútirilmesi: Bu çerçevede,
Roma AntlaúmasÕ’na, parasal kapasite, sosyal politika, ekonomik ve sosyal uyum,
teknolojik araútÕrma ve geliútirme ve çevre konularÕnda yeni maddeler eklenmiútir.
Avrupa Parlamentosu ile Konsey arasÕnda iúbirli÷inin kurumsallaúmasÕ: Bu úekilde
Avrupa Parlamentosunun Topluluk mevzuatÕ üzerindeki etkisi arttÕrÕlmaktadÕr.
Avrupa Parlamentosunun uygun görüú bildirmesi: Geniúleme ve ortaklÕk anlaúmalarÕ
ile ilgili olarak Konseyin kararÕndan önce Avrupa Parlamentosunun uygun görüú
bildirmesi zorunlulu÷u vardÕr.
Konseyde nitelikli ço÷unlukla oy verilmesi: Daha önce oybirli÷inin gerekli oldu÷u,
ortak gümrük tarifesinde de÷iúiklik yapÕlmasÕ; hizmetler, sermayenin serbest dolaúÕmÕ,
ortak ulaúÕm politikalarÕ konularÕnda alÕnan kararlarÕn nitelikli ço÷unlu÷a dayanmasÕ
kararlaútÕrÕlmÕútÕr. øç pazar, sosyal politika, sosyal ve ekonomik uyum, araútÕrma ve
geliútirme ve çevre konularÕnda da nitelikli ço÷unluk geçerlidir.
DÕú Politika AlanÕnda øúbirli÷i: Üye devletler ortak bir Avrupa dÕú politikasÕnÕ
yürürlü÷e koyabilmek için gayret sarf etmeleri gerekmektedir.
4.3 Brundtland Raporu-1987
Birleúmiú Milletler Dünya Çevre ve KalkÕnma Komisyonu tarafÕndan 1987’de hazÕrlanan
rapor; çevrenin ve do÷al kaynaklarÕn artan bir hÕzla bozulmasÕ ve bu bozulmanÕn ekonomik ve
sosyal kalkÕnma açÕsÕndan sonuçlarÕna dair artan endiúeyi ortaya koymayÕ hedeflemekte ve
yoksullu÷un kaldÕrÕlmasÕ, nüfus kontrolü ve çevre dostu teknolojilerin geliútirilmesi gibi
sürdürülebilir kalkÕnma hedeflerini içermektedir. Sürdürülebilir kalkÕnma, ilk kez 1987
Brundtland Raporu’nda "bugünün ihtiyaçlarÕnÕ, gelecek kuúaklarÕn kendi ihtiyaçlarÕnÕ
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karúÕlama kabiliyetlerinden ödün vermeden karúÕlamak" olarak tanÕmlanmÕútÕr. Raporda temel
çevresel sorunlarÕn küresel niteli÷i kabul edilmiútir.
4.4 Maastricht AntlaúmasÕ-1992
1992’de imzalanan Maastricht AntlaúmasÕ, Avrupa Birli÷i’nin ekonomik ve parasal birli÷i
gerçekleútirmeye yönelik antlaúmadÕr. Maastcriht AntlaúmasÕ ile çevre alanÕna politika statüsü
verilmiú ve AB hukukunda “sürdürülebilir kalkÕnma” kavramÕ resmen oluúturulmuútur. 1997
Amsterdam AntlaúmasÕ ile sürdürülebilir kalkÕnma kavramÕ AB’nin ana hedeflerinden birisi
haline getirilmiútir. Çevre sorunlarÕna çözüm getirmek için Topluluk çevre politikasÕ
geliútirmiú ve bu politikalarÕ “Çevre Eylem ProgramÕ” adÕ altÕnda duyurmuútur. Antlaúmada
ilk kez çevre politikalarÕnÕn sürdürülebilirlik ilkesiyle belirlenece÷i vurgulanmÕútÕr. Çevre
politikalarÕ oluúturulurken farklÕ bölgelerdeki çevre úartlarÕnÕn ve bölgeler arasÕndaki
geliúmiúlik farklarÕnÕn göz önünde tutulaca÷Õ vurgulanmÕútÕr. Maastricht AntlaúmasÕ 130r(2)
maddesi ile topluluk politikasÕnda yüksek düzeyde çevre koruma gereklili÷i ilan edilmiútir.
4.5 Rio Zirvesi-Birleúmiú Milletler Çevre ve KalkÕnma KonferansÕ-1992
1992 yÕlÕnda Brezilya’nÕn Rio de Janeiro úehrinde yapÕlmÕú ve Konferansa 178 devlet
katÕlmÕútÕr. Her insanÕn do÷a ile uyumlu, sa÷lÕklÕ ve verimli bir yaúam hakkÕ oldu÷u kabul
edilmiú ve sürdürülebilir geliúme kavramÕ di÷er disiplinlerin çalÕúma alanÕnda da yer
bulmuútur. Konferansta sürdürülebilir tarÕm ve kÕrsal kalkÕnmanÕn teúvik edilmesi,
sürdürülebilir insan yerleúimi gibi konular üzerinde ayrÕntÕlÕ úekilde durulmuútur. Sa÷lÕklÕ
hayat hakkÕ, yetki ve sorumluluk, kalkÕnma hakkÕ, çevreyi koruyarak kalkÕnma, çevre ve etki
de÷erlendirmesi, yoksullu÷un giderilmesi gibi maddeler yer almÕútÕr.
Küresel iklim sistemine olumsuz etkileri nedeniyle insan kaynaklÕ sera gazÕ salÕnÕmlarÕnÕ
belirli bir düzeyde tutma ya da azaltmaya iliúkin en önemli uluslararasÕ yanÕt, 1992 yÕlÕnda
Rio’da yapÕlan Birleúmiú Milletler Çevre ve KalkÕnma KonferansÕ’nÕn (Yerküre Zirvesi)
çÕktÕlarÕndan olan Birleúmiú Milletler øklim De÷iúikli÷i Çerçeve Sözleúmesi’dir. Sözleúmenin
nihai amacÕ, “atmosferdeki sera gazÕ birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan
kaynaklÕ etkileri önleyecek bir düzeyde durdurmak” biçiminde tanÕmlanmÕútÕr [118].
Sözleúme’de sera gazÕ salÕnÕmlarÕyla ilgili yükümlülükler ise “geliúmiú ülkelerin insan
kaynaklÕ sera gazÕ salÕnÕmlarÕnÕ 2000 yÕlÕna kadar 1990 düzeylerinde tutmak” úeklinde
belirlenmiútir. Sözleúme, ülkelerin ortak fakat farklÕ sorumluluklarÕ, ulusal ve bölgesel
kalkÕnma öncelikleri, amaçlarÕ ve özel koúullarÕ göz önünde bulundurularak, tüm Taraflara
sera gazÕ salÕnÕmlarÕnÕn azaltÕlarak iklim de÷iúikli÷inin durdurulmasÕ ve etkilerinin azaltÕlmasÕ
gibi konularda ortak yükümlülükler vermektedir. Buna karúÕlÕk insan kaynaklÕ sera gazÕ
salÕnÕmlarÕnÕ 2000 yÕlÕna kadar 1990 düzeyinde tutma, mali kaynaklar, teknoloji transferi ve
fonlar gibi konularda ana yükümlülükler geliúmiú ülke TaraflarÕna (Ek I TaraflarÕ)
bÕrakÕlmÕútÕr [118].
4.6 Birleúmiú Milletler Çölleúme ile SavaúÕm Sözleúmesi-1994
Çölleúme, dünyadaki tüm ülkelerde ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda büyük bir
sorun olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu çerçevede, 1977 yÕlÕnda düzenlenen Birleúmiú
Milletler Çölleúme KonferansÕ’nda, “Çölleúme ile Mücadele Eylem PlanÕ” kabul edilmiútir.
1994 yÕlÕnda Paris’te kabul edilen ve özellikle Afrika’da Ciddi KuraklÕk ve/veya Çölleúmeye
Maruz Ülkelerde Çölleúme ile Mücadele için Birleúmiú Milletler Sözleúmesi’nin amacÕ,
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etkilenen bölgelerde sürdürülebilir kalkÕnmanÕn sa÷lanmasÕna katkÕda bulunmak üzere,
çölleúme ile mücadele etmek ve kuraklÕ÷Õn etkilerini hafifletmektir [17].
Söz konusu Sözleúme’ye 193 ülke ve Avrupa Birli÷i taraftÕr. Sözleúme yapÕlmasÕ
gerekenler, çölleúmeyle mücadele stratejilerinin yoksullu÷un ortadan kaldÕrÕlmasÕna iliúkin
giriúimlerle bütünleútirilmesi; do÷al kaynaklarÕn sürdürülebilir yönetimine iliúkin
bütünleútirici bir yaklaúÕmÕn geliútirilmesi; ulusal eylem planlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ,
yayÕmlanmasÕ ve uygulanmasÕ; uygun politikalarÕn teúvik edilmesi ve kurumsal çerçevenin
güçlendirilmesi; pazarlama ve depolama da dâhil olmak üzere gÕda güvenlik sistemlerinin
oluúturularak güçlendirilmesi; uygun mali mekanizmalarÕn oluúturulmasÕdÕr [15].
4.7 Kyoto Protokolü-1997
2000 yÕlÕ sonrasÕ eylemleri belirleyen Kyoto Protokolü, 1997 yÕlÕnda, ülkelerin, özellikle
sera gazÕ salÕnÕmlarÕnÕn azaltÕlmasÕna iliúkin yükümlülükler konusunda Sözleúme’nin yeterli
olmadÕ÷Õ yönündeki görüúleri üzerine, Ek I taraflarÕnÕn yükümlülüklerinin kuvvetlendirilmesi
için kabul edilmiútir. Protokol, Ek I TaraflarÕnÕn (Kyoto Protokolü’nde Ek B TaraflarÕ olarak
listeleniyor) insan kaynaklÕ karbondioksit (CO2) eúde÷eri sera gazÕ salÕmlarÕnÕn, tek baúlarÕna
ya da ortaklaúa, her ülke için farklÕ de÷erlere sahip salÕm sÕnÕrlandÕrma ve azaltma
yükümlülüklerine uygun olarak 2008-2012 yükümlülük döneminde 1990 düzeylerine göre
toplam %5 azaltÕlmasÕnÕ düzenlemektedir. Kyoto Protokolü’nde ayrÕca, TaraflarÕn kendi
sÕnÕrlarÕ içinde alacaklarÕ politika ve önlemler öncelikli olmak üzere, yükümlülüklerini daha
düúük maliyetle edilmiútir [118].
Kyoto Protokolü’nü di÷er uluslararasÕ çevre sözleúmelerinden farklÕ kÕlan en önemli
özelliklerinden birisi de hedeflere ulaúmak için tanÕmlanan esneklik düzenekleridir. Kyoto
Protokolü’nün proje temelli esneklik düzenekleri, Ek-I ülkelerinin kendi aralarÕnda (Ortak
Yürütme) ya da Ek-I DÕúÕnda yer alan geliúmekte olan ülkelerde (Temiz KalkÕnma Düzene÷i)
uygulayacaklarÕ projeler aracÕlÕ÷Õyla elde edecekleri sera gazlarÕ tasarruflarÕnÕn kendi
kotalarÕna dâhil edilmesini öngörmektedir. SalÕm Ticareti ise gerek ülke içinde, gerek ülke
dÕúÕndaki yatÕrÕm ve projeler sonucunda elde edilecek sera gazÕ salÕm tasarruflarÕnÕn,
oluúturulacak karbon borsalarÕnda, gerek firma gerek ülke hedeflerine ulaúÕlmasÕ için
ticaretinin yapÕlmasÕnÕ öngörmektedir. Bununla beraber, esneklik düzenekleri aracÕlÕ÷Õyla elde
edilecek sera gazÕ tasarruflarÕnÕn, ulusal sÕnÕrlar içerisinde yürütecekleri sera gazÕ
salÕnÕmlarÕnÕn azaltÕlmasÕ çabalarÕna ek olarak ve onlarÕ tamamlayan nitelikte olmasÕna
özellikle vurgu yapÕlmaktadÕr.
Böylelikle, Ek-B ülkelerinin kendi ülkelerinde sera gazÕ salÕnÕmlarÕnÕ azaltma
çabalarÕndan tamamen vazgeçerek, kendi ülkelerinde ortaya çÕkardÕklarÕ salÕnÕmlara karúÕlÕk
olarak, bedeli karúÕsÕnda baúka ülkelerden salÕm hakkÕ elde etmelerinin önüne geçilmesi
hedeflenmektedir.
4.8 Karbon Ticareti
Karbon ticareti uluslararasÕ bir pazar olarak ortaya çÕkmÕútÕr ve “karbon” olarak
adlandÕrÕlan sera gazlarÕnÕ kontrol altÕnda tutmanÕn, azaltmanÕn ve sürdürülebilir kalkÕnmayÕ
finanse etmenin en etkin yolu olarak görülmektedir [78].
Karbon ticareti, 1997 yÕlÕnda 189 ülke tarafÕndan kabul edilen ve sanayileúmiú ülkelerin
sera gazÕ salÕnÕmlarÕnÕ 2012 yÕlÕna kadar 1990’daki seviyelerinin %5’i oranÕnda azaltmalarÕnÕ
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öngören Kyoto Protokolü’nün bir sonucu olarak do÷muútur. Protokol, geliúmiú ve geliúmekte
olan ülkelerin salaca÷Õ maksimum sera gazÕ için kotalar belirlemiú ve geliúmiú ülkelere sera
gazÕ salÕnÕmlarÕnÕ uygun maliyetlerle azaltmalarÕ için yasal olarak ba÷layÕcÕ hedefler
koymuútur. Kyoto Protokolü kriterleri, CO2 salÕnÕm de÷erleri yüksek olan úirketlere CO2
kredisi kullanma zorunlulu÷u getirmiú ve bu durum CO2 salÕnÕm ticareti ve borsasÕnÕ ortaya
çÕkarmÕútÕr. SalÕnÕm ticareti, basit bir mekanizmadÕr. Belirlenen salÕnÕmÕnn azaltÕlmasÕ
hedeflerine hÕzla ulaúmak için, firmalara düúük maliyetli bir pazar çerçevesi sa÷layan bir
sistemdir. Buna göre, sera gazÕ salÕnÕmÕnÕ belirtilen hedeften daha fazla azaltan bir
úirket/ülke, gerçekleútirdi÷i bu ek indirimi baúka bir taraf úirkete/ülkeye satabilmektedir [78].
4.9 Aarhus Sözleúmesi-1998
1998 yÕlÕnda Danimarka’nÕn Aarhus úehrinde Birleúmiú Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu tarafÕndan imzaya açÕlmÕú ve 2001 yÕlÕnda yürürlü÷e girmiú, çevre konularÕnda
bilgiye eriúme ve katÕlÕm konularÕna özellikle de÷inilmiú, Sözleúmede gelecek kuúaklarÕn
sa÷lÕklÕ bir çevrede yaúama hakkÕnÕn oldu÷u kabul edilmiútir.

5. BÖLÜM
DEöERLENDøRME VE ÖNERøLER
Nüfus ile küresel ÕsÕnma arasÕndaki iliúkinin de÷erlendirilmesi için ilk olarak Dünya nüfus
artÕú sürecinin ele alÕnmasÕ gerekti÷i açÕktÕr. HÕzlÕ nüfus artÕúÕ, beraberinde enerji ihtiyacÕnÕ
getirmekte ve sanayi, ulaúÕm ve ÕsÕnmada kullanÕlan fosil yakÕtlarÕn neden oldu÷u sera
gazlarÕnÕn miktarÕ giderek artmaktadÕr. DolayÕsÕyla yalnÕzca bölgesel de÷il, küresel bir ÕsÕ
artÕúÕ olmaktadÕr.
øklim araútÕrma merkezleri ve IPCC11 tarafÕndan hazÕrlanan iklim de÷iúikli÷i senaryolarÕna
göre, karbon salÕnÕmÕnÕ önleyecek tedbirler alÕnmadÕ÷Õ takdirde iklimdeki de÷iúmeler
gelecekte de sürecek olup, sel, çÕ÷, kuraklÕk ve çölleúme gibi do÷al afetlerin sayÕsÕ da artÕú
gösterecektir. BuzullarÕn erimesi ve yo÷un ya÷Õúlarla deniz seviyesinde olabilecek
yükselmeler nedeniyle, dünya nüfusunun büyük bir bölümünün yaúadÕ÷Õ alçak kÕyÕ ovalarÕ ile
deltalar sular altÕnda kalacaktÕr. Bu ba÷lamda, iklim de÷iúikli÷i sonucunda yaúanacak olan su
ve gÕda kÕtlÕ÷Õ nedeniyle çok sayÕda canlÕ türü ve insan yaúamÕ büyük tehlike ile karúÕ karúÕya
kalacaktÕr.
Dünya nüfus artÕúÕna paralel olarak Türkiye nüfusunda da hÕzlÕ bir artÕú söz konusu
olmakta ve bu artÕúÕn gelecekte de devam edece÷i tahmin edilmektedir. Nüfusun yaúam
fonksiyonuna özgü taleplerinin karúÕlanmasÕ için sarfedilecek enerjinin ortaya çÕkaraca÷Õ CO2
salÕnÕmlarÕ baúta olmak üzere birçok sera gazÕ da artarak do÷al çevrede tahribat yapacaktÕr.
Türkiye, son yÕllarda en kurak mevsimlerini yaúamaya baúlamÕú olup küresel ÕsÕnmanÕn
potansiyel etkileri açÕsÕndan, riskli ülkeler arasÕnda yer almaktadÕr. øklim de÷iúikliklerine karúÕ
gerekli önlemler alÕnmaz ise ülkemizin kurak ve yarÕ kurak alanlarÕndaki ve özellikle
kentlerdeki su kaynaklarÕnÕn olumsuz yönde etkilenece÷i açÕktÕr.
Bugünün ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayarak gelecek kuúaklara da aktarabilmek amacÕyla biyolojik
çeúitlili÷in korunmasÕ gereklidir. Biyolojik çeúitlili÷in korunmasÕ için gereken önlemleri úu
úekilde sÕralamak mümkündür:
øklim de÷iúikli÷ini önleyici politikalarÕn yürütülmesi,
øklim de÷iúikli÷ine neden olan karbon salÕnÕmlarÕnÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ için
yenilenebilir enerji kazanÕm tekniklerinin geliútirilmesi,
Do÷al kaynaklarÕn , fiziksel, biyolojik ve ekolojik özellikleriyle korunmasÕ
Koruma kriterlerinin ekolojik yasalara göre düzenlenmesi,
Ulusal ve uluslar arasÕ çevre mevzuatÕ,
Düzenleyici yasal mevzuat,
UluslararasÕ ve sÕnÕr ötesi anlaúmalar,
Arazi kullanÕm planlamasÕ ile ilgili mevzuat.
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øklim de÷iúikli÷i neticesinde ortaya çÕkan olumsuzluklar insan hayatÕnÕ sosyal, ekonomik
ve kültürel yönden etkileyecektir. Bu nedenle sürdürülebilir ve gerçekçi önlemler alÕnmalÕdÕr.
Küresel boyutta alÕnacak önlemlerle küresel ÕsÕnmanÕn etkisi azaltÕlabilir ve sürdürülebilir
yaúam koúullarÕ sa÷lanabilir.
Yaúanacak sorunlarÕn önüne geçilmesi amacÕyla küresel ÕsÕnma ve iklim de÷iúikli÷i ile
ilgili çalÕúmalarÕn hÕzlandÕrÕlmasÕ gerekti÷i üzerinde durularak temel çevre sorunlarÕna yönelik
öneriler;
HÕzlÕ nüfus artÕúÕnÕn durdurulmasÕ için önlemler alÕnmasÕ (e÷itim, aile planlamasÕ),
Do÷al kaynak tahribinin önüne geçilmesi amacÕyla e÷itime önem verilmesi, çevre
bilincinin ve ahlâkÕnÕn edinilmesi hususunda yaygÕn çalÕúmalar yapÕlmasÕ,
øklim de÷iúikli÷i konusunda politikalar geliútirilmesi, mevcut yasal düzenlemelerin
uygulanmasÕnÕn sa÷lanmasÕ,
Enerji, su, gÕda tüketiminde tasarrufun yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ,
Ekonomik e÷ilimlerin de÷iútirilmesi ve eko-ekonomik politikalarÕn geliútirilmesi,
Çölleúmeyi ve erozyonu önlemek için ormanlaútÕrma çalÕúmalarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ,
YanlÕú arazi kullanÕmÕnÕn önlenmesi,
Arazi kullanÕm planlarÕnÕn bilimsel planlama ilkelerine oturtulmasÕ,
Çevreye dost teknolojilerin geliútirilmesi ve kullanÕlmasÕ,
gibi noktalarda toplanabilir.
Ülkemiz için ise;
Enerji tüketimi azaltÕlmasÕ ve yenilenebilir enerji kaynak kullanÕmÕnÕn geliútirilmesi,
Çevreye duyarlÕ arazi kullanÕm kararlarÕna önem verilmesi,
Sera gazÕ salÕnÕm kontrolü ve azaltÕmÕ yönünde çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ,
øklim de÷iúikli÷ine uyum yönünde politikalarÕn geliútirilmesi,
E÷itim ve farkÕndalÕk çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕ,
Çevre sorunlarÕnÕn en aza indirilmesi ve atÕk yönetiminde yeni teknolojilerin
geliútirilmesi,
TarÕm, orman ve mera alanlarÕndaki tahribatlarÕn önlenmesi ve biyolojik-teknik
onarÕmlarÕn yapÕlmasÕ,
OrmanlaútÕrma çalÕúmalarÕna önem verilmesi,
Yer altÕ ve yer üstü su kaynaklarÕnÕn korunmasÕ ve ekonomik kullanÕlmasÕ,
øklim de÷iúikli÷i ile ilgili uluslararasÕ toplantÕlarÕn ve alÕnan kararlarÕn takibi ve
uygulanmasÕ,
TarÕm politikalarÕnÕn geliútirilmesi,
Yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte uygulanabilir sosyo-ekonomik ve ekolojik
politikalarÕn geliútirilmesi.
gibi öneriler sÕralanabilir. Bu öneriler çerçevesinde merkezi ve yerel yönetimlerin ekoekonomi yönünde politikalar yürütmesi kalkÕnma aúamasÕnda bulunan ülkemiz için kuúkusuz
en temel çÕkÕú noktasÕdÕr (Atabay ve ark., 2011).
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