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A. İklimin Mevcut Durumu 

A.1. İnsan etkisinin atmosferi, okyanusu ve toprağı ısıttığı bir gerçektir. Atmosferde, 

okyanusta, kriyosferde ve biyosferde yaygın ve hızlı değişimler meydana gelmiştir. 

A.1.1. Yaklaşık 1750'den beri sera gazı konsantrasyonlarında gözlemlenen artışlar, kesinlikle 

insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. 2011'den bu yana atmosferdeki konsantrasyonlar 

artmaya devam etmiştir ve 2019'da karbondioksit (CO2) için yıllık ortalama 410 ppm, metan 

(CH4) için 1866 ppb ve nitröz oksit (N2O) için 332 ppb'ye ulaşmıştır. Kara ve okyanus, son 

altmış yılda bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte insan faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 

emisyonlarını sabite yakın bir oranla (küresel olarak yılda yaklaşık %56) tutmuştur (yüksek 

güvenirlik). 

A.1.2. Son kırk yılın her biri, 1850'den bu yana kendisinden önceki on yıldan daha sıcak 

olmuştur. 21. yüzyılın ilk yirmi yılında (2001-2020) küresel yüzey sıcaklığı, 1850-1900'dan 

0.99 [0.84-1.10] °C daha yüksektir. Küresel yüzey sıcaklığı, 2011-2020'de 1850–1900'dan 1,09 

[0,95-1,20] °C daha yüksektir. Karadaki sıcaklık artışı (1,59 [1,34-1,83] °C), okyanustakine 

(0,88 [0,68-1,01] °C) göre daha büyüktür. AR5'ten bu yana küresel yüzey sıcaklığındaki 

tahmini artış, temel olarak 2003–2012'den bu yana daha fazla ısınmadan kaynaklanmaktadır 

(+0.19 [0.16 ila 0.22] °C). Ek olarak, metodolojik ilerlemeler ve yeni veri kümeleri, AR6'daki 

güncellenmiş ısınma tahminine (AR5’e kıyasla) yaklaşık 0.1ºC katkıda bulunmuştur. 

A.1.3. 1850–1900'dan 2010–2019'a kadar insan kaynaklı toplam muhtemel küresel yüzey 

sıcaklığı artışı 1,07 [0,8-1,3] °C'dir. Sera gazlarının 1.0°C ila 2.0°C'lik bir ısınmaya, diğer 

insan kaynaklı faktörler (esas olarak aerosoller) 0.0°C ila 0.8°C'lik bir soğumaya katkıda 

bulunduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca, küresel yüzey sıcaklığını, doğal etkenler –0,1°C ila 

0,1°C, iç değişkenlik ise –0,2°C ila 0,2°C aralığında etkilemiştir. Sera gazları 1979'dan beri 

troposferik ısınmanın ana etmenidir. İnsan kaynaklı stratosferik ozon incelmesi ise, 1979 ile 

1990'ların ortaları arasında alt stratosferin soğumasının ana itici gücüdür. 

A.1.4. Karalar üzerinde küresel olarak ortalama yağış, 1950'den bu yana artmıştır (orta 

güvenirlik). Artış oranı 1980'lerden bu yana daha fazladır. İnsan etkisi, 20. yüzyılın 

ortalarından bu yana gözlemlenen yağış değişikliklerinde ve yüzeye yakın okyanus 

tuzluluğunda gözlenen değişikliklerde önemli bir faktördür. Orta enlemdeki fırtınaların 

izlediği yol, 1980'lerden bu yana her iki yarım kürede de (mevsimsellik göstermekle 

birlikte) kutuplara doğru kaymıştır (orta güvenirlik). Güney Yarımküre için, insan etkisi 

ekstratropikal jetin kutuplara doğru kaymasında da bir faktördür. 

A.1.5. 1990'lardan bu yana buzulların küresel olarak azalmasının ve 1979–1988 ile 2010–2019 

yılları arasında Arktik deniz buzu alanındaki azalmanın ana sebebi insan etkisidir (Eylül'de 

yaklaşık %40 ve Mart'ta yaklaşık %10). Antarktika deniz buzu bölgesinde 1979'dan 2020'ye 

kadar bölgesel olarak zıt trendler ve büyük iç değişkenlik nedeniyle önemli bir eğilim 

olmamıştır. 1950'den beri Kuzey Yarımküre ilkbahar kar örtüsünün azalmasına insan etkisi 

katkıda bulunmuştur. İnsan etkisi son yirmi yılda Grönland Buz Tabakası'nın gözlemlenen 

yüzey erimesine katkıda bulunmuştur, ancak Antarktika Buz Tabakası kütle kaybı üzerinde 

insan etkisini gösteren kanıtlar sınırlıdır. 
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A.1.6. Küresel üst okyanusun (0-700 m) 1970'lerden bu yana ısındığı neredeyse kesindir ve 

bunda insan etkisinin ana itici güç olması muhtemeldir. İnsan kaynaklı CO2 emisyonları, yüzey 

açık okyanuslarının mevcut küresel asitlenmesinin ana etmenidir. 20. yüzyılın ortalarından bu 

yana birçok üst okyanus bölgesinde oksijen seviyeleri düşmüştür (yüksek güvenirlik) ve insan 

etkisi bu düşüşe katkıda bulunmuştur (orta güvenirlik). 

A.1.7. Küresel ortalama deniz seviyesi, 1901 ile 2018 arasında 0,20 [0,15 ila 0,25] m 

artmıştır. Ortalama deniz seviyesi yükselme hızı, 1901 ile 1971 arasında 1,3 [0,6 ila 2,1] mm 

yıl–1, 1971 ile 2006 arasında 1,9 [0,8 ila 2,9] mm yıl–1 ve 2006 ve 2018 arasında 3,7 [3,2 ila 4,2] 

mm yıl–1’dır (yüksek güvenirlik). İnsan etkisi, en az 1971'den beri bu artışların ana faktörü oldu. 

A.1.8. 1970'den bu yana kara biyosferindeki değişiklikler küresel ısınma ile tutarlıdır. İklim 

kuşakları her iki yarımkürede de kutuplara doğru kaymıştır ve Kuzey Yarımküre 

ekstratropiklerinde 1950'lerden bu yana bitkilerin büyüme mevsimi her on yılda ortalama iki 

güne kadar uzamıştır (yüksek güvenirlik). 

 

1850-1900 dönemine göre küresel yüzey sıcaklığı değişimi  

 

 

A.2. İklim sistemindeki son değişikliklerin ölçeği ve iklim sisteminin mevcut durumu, 

binlerce yıldır görülmemiş bir durumdadır. 

A.2.1. 2019'da, atmosferik CO2 konsantrasyonları son 2 milyon yılda olduğundan daha 

yüksek bir değerdedir (yüksek güvenirlik). CH4 ve N2O konsantrasyonları ise son 800.000 

yılda olduğundan daha yüksek bir değerdedir (çok yüksek güvenirlik). 1750'den bu yana, CO2 

(%47) ve CH4 (%156) konsantrasyonlarındaki artışlar, son 800.000 yılda buzul ve buzullar arası 

dönemler arasındaki binlerce yıllık doğal değişikliklerden daha fazladır, N2O'daki (%23) 

artışlar ise benzer düzeydedir (çok yüksek güvenirlik). 
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A.2.2. Küresel yüzey sıcaklığı, 1970'den bu yana, son 2000 yıldaki diğer 50 yıllık dönemlere 

göre daha hızlı artmıştır (yüksek güvenirlik). Son on yıldaki (2011–2020) sıcaklıklar, yaklaşık 

6500 yıl önce olan sıcak dönemin sıcaklıklarını aşmıştır [1850–1900'a göre 0,2°C ila 1°C] (orta 

güvenirlik). Bundan önceki en yakın sıcak dönem yaklaşık 125.000 yıl önceydi ve çok 

yüzyıllı sıcaklık [1850–1900'a göre 0,5°C ila 1,5°C] en son on yılın gözlemleriyle 

örtüşmektedir (orta güvenirlik). 

A.2.3. 2011-2020'de, yıllık ortalama Arktik deniz buzu alanı 1850'den bu yana en düşük 

seviyesine ulaşmıştır (yüksek güvenirlik). Yaz sonu Arktik deniz buzu alanı ise son 1000 

yıldakinden daha küçüktür (orta güvenirlik). 1950'lerden bu yana gerçekleşen buzulların 

azalması, son 2000 yılda görülmemiş bir biçimde gerçekleşmiştir (orta güvenirlik). 

A.2.4. Küresel ortalama deniz seviyesi, 1900'lerden bu yana, son 3000 yıldaki herhangi bir 

yüzyılda olduğundan daha hızlı yükseldi (yüksek güvenirlik). Okyanuslar, geçtiğimiz yüzyılda, 

en son gerçekleşen buzul erime döneminden (yaklaşık 11.000 yıl önce) bu yana olduğundan 

daha hızlı ısındı (orta güvenirlik). Son 50 milyon yılda yüzey açık okyanus pH'ında uzun vadeli 

bir artış meydana geldi (yüksek güvenirlik). Son on yıllarda düşük olan yüzey açık okyanus 

pH'ı, son 2 milyon yılda olduğundan daha farklı bir seyir izlemektedir (orta güvenirlik). 

A.3. İnsan kaynaklı iklim değişikliği şimdiden dünyanın her bölgesinde birçok ekstrem 

hava ve iklim olaylarına sebep olmaktadır. Sıcak hava dalgaları, yoğun yağışlar, 

kuraklıklar ve tropik siklonlar gibi ekstrem hava olaylarında gözlemlenen değişikliklerin 

ve özellikle bunların insanlara etkileri, AR5'ten bu yana güçlenmiştir. 

A.3.1. Aşırı sıcaklar (sıcak dalgaları dahil) 1950'lerden bu yana çoğu kara bölgesinde 

daha sık ve daha yoğun hale gelirken, aşırı soğuklar (soğuk dalgalar dahil) daha az 

sıklıkta ve daha az şiddetli hale gelmiştir ve bunun ana sebebinin insan kaynaklı iklim 

değişikliği olduğu gözlemlenmiştir (yüksek güvenirlik). Son on yılda gözlemlenen bazı aşırı 

sıcakların, iklim sistemi üzerinde insan etkisi olmadan meydana gelmesi son derece düşük bir 

ihtimaldir. Denizdeki ısı dalgalarının sıklığı 1980'lerden bu yana yaklaşık iki katına çıkmıştır 

(yüksek güvenirlik) ve insan etkisi büyük olasılıkla 2006'dan beri buna büyük ölçüde katkıda 

bulunmuştur. 

A.3.2. Yoğun yağış olaylarının sıklığı ve yoğunluğu, 1950'lerden bu yana, gözlemsel verilerin 

eğilim analizi için yeterli olduğu (yüksek güvenirlik) ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin ana 

etken olduğu çoğu karasal alanda artmıştır. İnsan kaynaklı iklim değişikliği, artan toprak 

buharlaşması nedeniyle bazı bölgelerde tarımsal ve ekolojik kuraklıkların artmasına katkıda 

bulunmuştur (orta güvenirlik). 

A.3.3. 1950'lerden 1980'lere kadar küresel kara musonu yağışlarındaki düşüşler kısmen insan 

kaynaklı Kuzey Yarımküre aerosol emisyonlarına bağlanmaktadır, ancak o zamandan beri 

artışlar, artan sera gazı konsantrasyonlarından ve on yıllık iç değişkenliklerden kaynaklanmıştır 

(orta güvenirlik). Güney Asya, Doğu Asya ve Batı Afrika'da, sera gazı emisyonlarından 

kaynaklanan ısınma nedeniyle olan muson yağışlarındaki artışlar, 20. yüzyılda insan kaynaklı 

aerosol emisyonlarından kaynaklanan soğuma nedeniyle olan muson yağışlarındaki azalmalarla 

dengelenmiştir (yüksek güvenirlik). 1980'lerden bu yana Batı Afrika muson yağışlarındaki 

artışlar, kısmen sera gazlarının artan etkisinden ve Avrupa ve Kuzey Amerika'da insan kaynaklı 

aerosol emisyonlarının soğutma etkisindeki azalmalardan kaynaklanmaktadır (orta güvenirlik). 
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A.3.4. Büyük (Kategori 3-5) tropikal siklon oluşumunun küresel oranının son kırk yılda artmış 

olması ve batı Kuzey Pasifik'teki tropikal siklonların en yüksek yoğunluklarına ulaştığı enlemin 

kuzeye doğru kaymış olması muhtemeldir. Bu değişiklikler tek başına iç değişkenlik ile 

açıklanamamaktadır (orta güvenirlik). Tüm kategorilerdeki tropikal siklonların sıklığında uzun 

vadeli trenlerde düşük güvenirlik vardır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, insan kaynaklı 

iklim değişikliği, tropik siklonlarla ilişkili yoğun yağışları artırmakta, ancak veri sınırlamaları, 

küresel ölçekte geçmiş eğilimlerin net bir şekilde tespit edilmesini engellemektedir. 

A.3.5. İnsan etkisi, 1950'lerden bu yana “birleşik aşırı hava olayları”nın1 olasılığını 

artırmıştır. Küresel ölçekte eşzamanlı ısı dalgaları ve kuraklıkların sıklığındaki artışlar (yüksek 

güvenirlik), yangın havasındaki artışlar (orta güvenirlik), ve birleşik taşkınlardaki artışlar (orta 

güvenirlik) buna dahildir. 

A.4. İklim süreçleri, paleoiklim kanıtları ve iklim sisteminin artan ışınımsal zorlamaya 

tepkisi hakkında gelişmiş bilgiler, AR5'e kıyasla daha dar bir aralıkla 3°C'lik denge iklim 

duyarlılığının en iyi tahminini verir. 

A.4.1. 2,72 [1,96 ila 3,48] W m–2'lik insan kaynaklı ışınımsal zorlama, 1750 ile 2019 arasında 

iklim sistemini ısıtmıştır. Bu ısınma, esas olarak artan sera gazı konsantrasyonlarından 

kaynaklanırken, artan aerosol konsantrasyonlarından kaynaklı soğuma ise ısınmanın kısmen 

azalmasına sebep olur. Işınımsal zorlama, AR5'e göre 0,43 W m–2 (%19) artmıştır; bunun 0,34 

W m–2'si 2011'den bu yana sera gazı konsantrasyonlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 

Geriye kalan kısım, gelişmiş bilimsel anlayış ve konsantrasyondaki düşüşleri ve hesaplamadaki 

iyileştirmeyi içeren aerosol zorlamasının değerlendirilmesindeki değişikliklerden 

kaynaklanmaktadır (yüksek güvenirlik). 

A.4.2. İnsan kaynaklı net pozitif ışınımsal zorlama, iklim sisteminde ek enerji birikimine 

(ısınma) neden olur, bu da yüzey ısınmasına tepki olarak uzaya gönderilen artan enerji kaybıyla 

kısmen azalır. İklim sisteminin gözlemlenen ortalama ısınma oranı, 1971–2006 dönemi ile 

2006–2018 dönemi arasında 0,50 [0,32 ila 0,69] W m–2'den 0,79 [0,52 ila 1,06] W m–2'ye 

yükselmiştir (yüksek güvenirlik). Okyanus ısınması; kara ısınması (%5), buz kaybı (%3) ve 

atmosferik ısınma (%5) da dahil olmak üzere iklim sistemindeki ısınmanın %91'inden 

sorumludur (yüksek güvenirlik). 

A.4.3. İklim sisteminin ısınması, karadaki buz kaybı ve okyanus ısınmasından kaynaklanan 

termal genleşme yoluyla küresel ortalama deniz seviyesinin yükselmesine neden oldu. 1971–

2018 döneminde, deniz seviyesindeki artışın %50'si termal genleşmeden, %22’si buzullardan 

kaynaklanan buz kaybından, %20’si buz tabakalarından ve %8'i kara suyu depolamasındaki 

değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Buz tabakası kaybı oranı 1992–1999 ve 2010–2019 

arasında dört kat arttı. Buz tabakası ve buzul kütlesi kaybı birlikte, 2006-2018 döneminde 

küresel ortalama deniz seviyesinin yükselmesindeki baskın etkenler olmuşlardır (yüksek 

güvenirlik). 

A.4.4. Denge iklim duyarlılığı, iklimin ışınımsal zorlamaya nasıl tepki verdiğini tahmin etmek 

için kullanılan önemli bir niceliktir. Çok sayıda kanıta dayalı olarak, en olası denge iklimi 

                                                           
1 Birleşik hava olaylarına örnekler: Sıcak hava dalgası ile kuraklık; farklı taşkın türleri (nehir taşkını ile denizdeki fırtına 

kabarması); yangına neden olan farklı hava olayları (kuru, sıcak hava ve rüzgar) ya da eşzamanlı ancak farklı yerlerdeki ekstrem 

olaylar  
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hassasiyeti aralığı 2°C (yüksek güvenirlik) ile 5°C (orta güvenirlik)arasındadır. AR6 tarafından 

değerlendirilen en iyi tahmin, muhtemelen 2.5°C ila 4°C aralığı ile 3°C'dir (yüksek güvenirlik). 

Bu tahmin AR5'te 1,5°C ila 4,5°C arasındaydı. 

B. Gelecekteki Olası İklim Durumu 

B.1. Küresel yüzey sıcaklığı, dikkate alınan tüm emisyon senaryoları altında en azından 

yüzyılın ortalarına kadar artmaya devam edecek. Önümüzdeki yıllarda CO2 ve diğer sera 

gazı emisyonlarında ciddi azalmalar olmazsa, 21. yüzyılda 1,5°C ve 2°C'lik küresel ısınma 

aşılacaktır. 

B.1.1. 1850–1900 ile karşılaştırıldığında, 2081–2100 döneminde ortalama küresel yüzey 

sıcaklığının, çok düşük sera gazı emisyonu senaryosu (SSP1-1.9) altında 1,0°C ila 1,8°C 

olması, orta seviye sera gazı emisyonları senaryosunda (SSP2-4.5) 2,1°C ila 3,5°C ve çok 

yüksek sera gazı emisyonları senaryosu (SSP5-8.5) altında 3,3°C ila 5,7°C olması 

muhtemeldir. Küresel yüzey sıcaklığı 1850–1900 dönemine kadar en son 3 milyon yıldan 

fazla zaman önce 2.5°C veya üzerinde olmuştur (orta güvenirlik). 

B.1.2. Bu raporda ele alınan yüksek (SSP3-7.0) ve çok yüksek (SSP5-8.5) sera gazı emisyonu 

senaryoları altında, 1850–1900'e göre 2°C'lik küresel ısınmanın, 21. yüzyılda aşılacağı 

öngörülmektedir. Orta seviye sera gazı emisyonları senaryosunda (SSP2-4.5) 2°C'lik küresel 

ısınma büyük olasılıkla aşılacaktır. Çok düşük (SSP1-1.9) ve düşük (SSP1-2.6) sera gazı 

emisyonu senaryolarında, 2°C'lik küresel ısınmanın aşılması pek olası değildir. Orta vadeli 

dönemde (2041–2060), 2°C'lik küresel ısınma seviyesinin aşılması, çok yüksek sera gazı 

emisyonları senaryosu (SSP5-8.5) altında çok muhtemel, yüksek sera gazı emisyonları 

senaryosu (SSP3-7.0) altında ise muhtemeldir. Orta seviye sera gazı emisyonları senaryosunda 

(SSP2-4.5) ise aşılma seviyesinin gerçekleşme olasılığı gerçekleşmeme olasılığından daha 

muhtemeldir. 

B.1.3. Bu raporda ele alınan orta (SSP2-4.5), yüksek (SSP3-7.0) ve çok yüksek (SSP5-8.5) 

senaryolar altında 1850-1900'a göre 1.5°C'lik küresel ısınma 21. yüzyılda aşılacaktır. Bu beş 

senaryo altında yakın vadede (2021-2040), 1.5°C küresel ısınma seviyesinin, çok yüksek sera 

gazı emisyonları senaryosu (SSP5-8.5) altında aşılması çok muhtemeldir; orta ve yüksek sera 

gazı emisyonu senaryoları (SSP2-4.5 ve SSP3-7.0) altında muhtemeldir; düşük sera gazı 

emisyonları senaryosu (SSP1-2.6) altında aşılmamasından muhtemeldir; çok düşük sera gazı 

emisyonları senaryosunda (SSP1-1.9) altında ise o seviyeye ulaşılmaması daha muhtemeldir. 

Ayrıca, Çok düşük sera gazı emisyonları senaryosu (SSP1-1.9) için, küresel yüzey sıcaklığının 

21. yüzyılın sonuna doğru 1.5°C'nin altına düşmesi, olmamasından daha olasıdır. Bazı 

zamanlarda 1.5°C'nin üzerinde bir küresel ısınmanın 0.1°C’den fazla olmayacak şekilde geçici 

olarak aşıldığı görülebilir. 

B.1.4. Herhangi bir yılda küresel yüzey sıcaklığı, önemli doğal değişkenlik nedeniyle, uzun 

vadeli insan kaynaklı eğilimin üzerinde veya altında değişebilir. 1850–1900'a göre, örneğin 

1.5°C veya 2°C gibi belirli bir seviyenin üzerinde küresel yüzey sıcaklığı değişimi olan bireysel 

yılların ortaya çıkması, bu küresel ısınma seviyesine ulaşıldığı anlamına gelmez. 
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B.2. İklim sistemindeki birçok değişiklik, artan küresel ısınmayla doğrudan ilişkili olarak 

daha da büyümektedir. Bunlar, aşırı sıcakların, denizdeki ısı dalgalarının ve yoğun 

yağışların sıklığı ve yoğunluğunun, bazı bölgelerdeki tarımsal ve ekolojik kuraklıkların 

ve yoğun tropikal siklonların oranındaki artışların yanı sıra Arktik deniz buzu, kar 

örtüsü ve permafrosttaki azalmaları kapsamaktadır. 

B.2.1. Kara yüzeyinin okyanus yüzeyinden daha fazla ısınmaya devam edeceği neredeyse 

kesindir (muhtemelen 1,4 ila 1,7 kat daha fazla). Kuzey Kutbu'nun ise (küresel ısınma oranının 

iki katının üzerinde olacak şekilde) küresel yüzey sıcaklığından daha fazla ısınmaya devam 

edeceği öngörülmektedir. 

 

B.2.2. Küresel ısınmadaki her ilave artışla, ekstremlerdeki değişiklikler daha da 

büyümektedir. Örneğin, her ek 0,5°C'lik küresel ısınma, sıcak hava dalgaları, yoğun yağış 

(yüksek güvenirlik) ve bazı bölgelerde tarımsal ve ekolojik kuraklıklar (yüksek güvenirlik) 
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dahil olmak üzere aşırı sıcakların yoğunluğunda ve sıklığında açıkça fark edilebilir 

artışlara neden olur. Bazı bölgelerde her 0,5°C'lik ek küresel ısınmanın sonucu olarak 

meteorolojik kuraklıkların yoğunluğunda ve sıklığında fark edilebilir değişiklikler (çoğunlukla 

artışlar) görülmektedir (orta güvenirlik). Bazı bölgelerde artan küresel ısınma ile birlikte 

hidrolojik kuraklıkların sıklığı ve yoğunluğundaki artışlar daha da artmaktadır (orta güvenirlik). 

1,5°C'lik küresel ısınmada bile, ek küresel ısınmayla birlikte, gözlem kayıtlarında benzeri 

görülmemiş bazı ekstrem olayların meydana gelmesinde artış olacaktır. Bu sıklıkta öngörülen 

yüzde değişiklikleri, daha nadir olaylar için daha yüksektir (yüksek güvenirlik). 

B.2.3. Bazı orta enlem ve yarı kurak bölgelerin ve Güney Amerika Muson bölgesinin, en sıcak 

günlerin sıcaklığındaki en yüksek artışı, küresel ısınma oranının yaklaşık 1,5 ila 2 katına 

ulaşmasıyla görmesi bekleniyor. Kuzey Kutbu'nun en soğuk günlerin sıcaklığındaki en yüksek 

artışı, küresel ısınma oranının yaklaşık 3 katıyla yaşayacağı tahmin ediliyor (yüksek güvenirlik). 

Ek küresel ısınmayla birlikte, özellikle tropik okyanus ve Kuzey Kutbu'nda denizlerdeki ısı 

dalgalarının sıklığı artmaya devam edecektir (yüksek güvenirlik). 

B.2.4. Ek küresel ısınmanın olduğu çoğu bölgede yoğun yağış olaylarının yoğunlaşması ve 

daha sık hale gelmesi çok muhtemeldir. Küresel ölçekte, günlük aşırı yağış olaylarının her 

1°C küresel ısınma için yaklaşık %7 oranında yoğunlaşacağı tahmin edilmektedir (yüksek 

güvenirlik). Yoğun tropik siklonların (kategori 4-5) ve bunların en yüksek rüzgar hızlarının, 

artan küresel ısınma ile birlikte küresel ölçekte artması öngörülmektedir (yüksek güvenirlik). 

B.2.5. Ek ısınmanın, permafrost erimesini ve mevsimsel kar örtüsü, kara buzu ve Arktik deniz 

buzu kaybını daha da artırması bekleniyor (yüksek güvenirlik). Bu raporda ele alınan beş 

açıklayıcı senaryo kapsamında Kuzey Kutbu, 2050'den önce Eylül ayında en az bir kez 

deniz buzundan arınmış hale gelecek ve bu, daha yüksek ısınma seviyeleri için daha sık 

meydana gelecektir. Antarktika deniz buzunun öngörülen azalması düşük güvenirlikle 

beklenmektedir. 
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Küresel ısınma miktarı arttıkça, ekstrem hava olaylarının şiddeti ve sıklığı da artacaktır.  
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B.3. Devam eden küresel ısınmanın, küresel muson yağışları ve yağış ve kuraklık 

olaylarının ciddiyeti dahil olmak üzere küresel su döngüsünü daha da yoğunlaştırması 

bekleniyor.  

B.3.1. AR5'ten bu yana, yağış ve yüzey suyu akışlarının çoğu kara bölgesinde mevsimler içinde 

(yüksek güvenirlik) ve yıldan yıla (orta güvenirlik) daha değişken hale geleceği tahmin edilerek, 

küresel sıcaklıklar arttıkça (yüksek güvenirlik) küresel su döngüsünün yoğunlaşmaya 

devam edeceğine dair güçlendirilmiş kanıtlar bulunmaktadır. Ortalama yıllık küresel 

kara yağışının 1995-2014 ila 2081–2100 dönemleri arasında çok düşük sera gazı emisyonları 

senaryosu (SSP1-1.9) altında %0-5, orta sera gazı emisyonları senaryosu (SSP2-4.5) altında 

%1,5-8 ve çok yüksek sera gazı emisyonları senaryosu (SSP5-8.5) altında %1-13 artması 

öngörülmektedir. SSP2-4.5, SSP3-7.0 ve SSP5-8.5 senaryolarında, yağışların yüksek 

enlemler, ekvatoral Pasifik ve muson bölgelerinin bazı kısımlarında artması, ancak subtropik 

ve tropik bölgelerin bazı kısımlarında azalması bekleniyor. Mevsimsel ortalama yağışta tespit 

edilebilir artışlar veya azalmalar yaşayan alanların dünya genelinde artması 

beklenmektedir (orta güvenirlik). Küresel olarak karın hakim olduğu bölgelerde yaz 

akışları daha yüksek pik akışlarına sahiptir ve ilkbahardaki kar erimeleri daha erken 

başlamaktadır.  

B.3.2. Daha sıcak bir iklim, çok yağışlı ve çok kuru hava ve iklim olaylarını ve mevsimleri, 

taşkın veya kuraklık etkileriyle (yüksek güvenirlik) yoğunlaştıracaktır. Ancak bu olayların yeri 

ve sıklığı, musonlar ve orta enlemdeki fırtına izleri dahil olmak üzere bölgesel atmosferik 

dolaşımda öngörülen değişikliklere bağlıdır. El Nino-Güney Salınımı ile ilgili yağış 

değişkenliğinin, SSP2-4.5, SSP3-7.0 ve SSP5-8.5 senaryolarında 21. yüzyılın ikinci yarısında 

artması öngörülmektedir. 

B.3.3. Muson yağışlarının orta ve uzun vadede küresel ölçekte, özellikle uzak batı Sahel dışında 

Güney ve Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Batı Afrika'da artması beklenmektedir (yüksek 

güvenirlik). Muson mevsiminin Kuzey ve Güney Amerika ile Batı Afrika'da gecikmeli bir 

başlangıç (yüksek güvenirlik) ve Batı Afrika'da gecikmeli bir bitiş yaşaması beklenmektedir 

(orta güvenirlik). 

B.3.4. Güney Yarımküre yaz orta enlem fırtına yollarının ve buna bağlı yağışların tahmin edilen 

güneye kayması ve yoğunlaşması, yüksek sera gazı emisyonu senaryoları altında (SSP3-7.0, 

SSP5-8.5) uzun vadede muhtemeldir, ancak yakın vadede stratosferik ozon geri kazanımının 

etkisi bu değişiklikleri ortadan kaldırır (yüksek güvenirlik). Kuzey Pasifik'te fırtınaların ve 

yağışlarının kutuplara doğru kaymasının devam etmesi konusunda orta düzeyde güvenirlik 
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varken, Kuzey Atlantik fırtına yollarında öngörülen değişikliklerde düşük güvenirlik vardır.

 

B.4. Artan CO2 emisyonlarına sahip senaryolarda, okyanus ve karadaki karbon 

yutaklarının atmosferdeki CO2 birikimini yavaşlatmada daha az etkili olacağı tahmin 

edilmektedir.  

B.4.1. Doğal kara ve okyanus karbon yutaklarının, daha düşük CO2 emisyonu senaryolarına 

kıyasla daha yüksek senaryolar altında giderek daha fazla miktarda CO2 tutacağı tahmin 

edilmektedir. Fakat bunlar daha az etkili hale gelirler, yani kara ve okyanus tarafından tutulan 

emisyonların oranı artan kümülatif CO2 emisyonları ile azalır. Bunun sonucu olarak 

atmosferde daha yüksek oranda yayılan CO2 kalacağı tahmin edilmektedir (yüksek 

güvenirlik).  

B.4.2. Model projeksiyonlarına göre, bu yüzyılda atmosferik CO2 konsantrasyonlarını stabilize 

eden orta seviye senaryo (SSP2-4.5) altında, karalar ve okyanuslar tarafından tutulan CO2 

oranlarının 21. yüzyılın ikinci yarısında azalması öngörülmektedir (yüksek güvenirlik). 21. 

yüzyılda CO2 konsantrasyonlarının zirve ve düşüş gösterdiği çok düşük ve düşük sera gazı 

emisyonu senaryolarında (SSP1-1.9, SSP1-2.6), karalar ve okyanuslar, azalan atmosferik CO2 

konsantrasyonları neticesinde olarak daha az karbon tutmaya başlar (yüksek güvenirlik) ve 

SSP1-1.9 kapsamında 2100 yılına kadar zayıf bir net kaynağa dönüşür (orta güvenirlik). Net 

negatif emisyonların olmadığı senaryolar altında, birleşik küresel kara ve okyanus yutağının 

2100 yılına kadar bir kaynağa dönüşmesi pek olası değildir (SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5). 

B.4.3. İklim değişikliği ve karbon döngüsü arasındaki geri bildirimlerin büyüklüğü, 

yüksek CO2 emisyonu senaryolarında daha büyük ama aynı zamanda daha belirsiz hale 

gelmektedir (çok yüksek güvenirlik). Bununla birlikte, iklim modeli projeksiyonları, 2100 

yılına kadar atmosferik CO2 konsantrasyonlarındaki belirsizliklerin, emisyon senaryoları 

arasındaki farklılıklar tarafından domine edilmiş olduğunu göstermektedir (yüksek güvenirlik). 

Sulak alanlardan kaynaklanan CO2 ve CH4 akışları, permafrost çözülme ve orman 

yangınları gibi iklim modellerinde henüz tam olarak yer almayan ısınmaya yönelik ilave 

ekosistem tepkileri, bu gazların atmosferdeki konsantrasyonlarını daha da artıracaktır 

(yüksek güvenirlik). 
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B.5. Geçmişteki ve gelecekteki sera gazı emisyonlarından kaynaklanan birçok değişiklik, 

özellikle okyanus, buz tabakaları ve küresel deniz seviyesindeki değişiklikler, yüzyıllarca 

hatta bin yıllarca geri döndürülemez. 

B.5.1. 1750'den bu yana salınan sera gazı emisyonları, küresel okyanusun gelecekteki 

ısınmasına sebep olmuştur (yüksek güvenirlik). 21. yüzyılın geri kalanında, muhtemel okyanus 

ısınmasının, 1971-2018 değişikliğinin 2-4 (SSP1-2.6) ila 4-8 katı (SSP5-8.5) arasında olması 

beklenmektedir. Çok sayıda kanıta dayalı olarak, üst okyanus tabakalaşması, okyanus 

asitlenmesi ve okyanus oksijensizleşmesi (yüksek güvenirlik), gelecekteki emisyonlara bağlı 

olmak üzere 21. yüzyılda artmaya devam edecektir. Küresel okyanus sıcaklığında (çok yüksek 

güvenirlik), derin okyanus asitlenmesinde (çok yüksek güvenirlik) ve oksijensizleşmede (orta 

güvenirlik) asırlık ila bin yıllık zaman ölçeklerinde değişiklikler geri döndürülemez. 

B.5.2. Dağ ve kutup buzullarının, on yıllar veya yüzyıllar boyunca erimeye devam etmesi 

beklenmektedir (çok yüksek güvenirlik). Permafrost çözülmesinden sonra permafrost karbon 

kaybı, asırlık zaman dilimlerinde geri döndürülemezdir (yüksek güvenirlik). 21. yüzyılda devam 

eden buz kaybı, Grönland Buz Levhası için neredeyse kesin, Antarktika Buz Levhası içinse 

muhtemeldir. Grönland Buz Levhasından kaynaklanan toplam buz kaybının kümülatif 

emisyonlarla artması beklenmektedir (yüksek güvenirlik). Yüksek sera gazı emisyonu 

senaryoları altında yüzyıllar boyunca Antarktika Buz Tabakası'ndan buz kaybını güçlü bir 

şekilde artıracak düşük olasılıklı, yüksek etkili sonuçlara dair sınırlı kanıt bulunmaktadır. 

B.5.3. Küresel ortalama deniz seviyesinin 21. yüzyılda yükselmeye devam edeceği neredeyse 

kesindir. 1995-2014'e göre, 2100 itibariyle olası küresel ortalama deniz seviyesi artışı, çok 

düşük sera gazı emisyonu senaryosu (SSP1-1.9) altında 0,28-0,55 m, düşük sera gazı emisyonu 

senaryosu (SSP1-2.6) altında 0,32-0,62 m, orta seviye sera gazı emisyonları senaryosu (SSP2-

4.5) altında 0,44-0,76 m ve çok yüksek sera gazı emisyonları senaryosu (SSP5-8.5) altında 

0.63-1.01 m’dir. 2150 itibariyle ise çok düşük senaryo (SSP1-1.9) altında 0,37-0,86 m, düşük 

sera gazı emisyonu senaryosu (SSP1-2.6) altında 0,46-0,99 m, orta seviye sera gazı emisyonları 

senaryosu (SSP2-4.5) altında 0,66-1,33 m ve çok yüksek sera gazı emisyonları senaryosu 

(SSP5-8.5) altında 0,98-1,88 m'dir (orta güvenirlik). Çok yüksek bir sera gazı emisyonu 

senaryosu (SSP5-8.5) altında, küresel ortalama deniz seviyesi artışı, 2100'de 2 m'ye ve 

2150'de 5 m'ye yaklaşacaktır (düşük güvenirlik). Bu yükseliş buz tabakası süreçlerindeki 

derin belirsizlik nedeniyle göz ardı edilmemelidir.  

B.5.4. Uzun vadede, devam eden derin okyanus ısınması ve buz tabakasının erimesi nedeniyle 

deniz seviyesi yüzyıllar boyu yükselmektedir ve binlerce yıl boyunca yüksek kalacaktır (yüksek 

güvenirlik). Önümüzdeki 2000 yıl içinde, küresel ortalama deniz seviyesi, eğer ısınma 1,5°C 

ile sınırlandırılırsa yaklaşık 2 ila 3 m, 2°C ile sınırlandırılırsa 2 ila 6 m ve 5°C'lik ısınma ile 19 

ila 22 m arasında yükselecek ve bu, sonraki bin yılda da yükselmeye devam edecek (düşük 

güvenirlik). Binlerce yıllık küresel ortalama deniz seviyesi yükselişi tahminleri, geçmiş sıcak 

iklim dönemlerinde yeniden yapılandırılmış seviyelerle tutarlıdır: küresel sıcaklıkların çok 

büyük olasılıkla 1850–1900'dan 0,5°C–1,5°C daha yüksek olduğu 125.000 yıl öncesinden 5-10 

m daha yüksektir; ve küresel sıcaklıkların 2.5°C–4°C daha yüksek olduğu 3 milyon yıl 

öncesinden büyük olasılıkla 5–25 m daha yüksektir (orta güvenirlik). 
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C. Risk Değerlendirmesi ve Bölgesel Uyum için İklim Bilgileri 

C.1. Doğal itici güçler ve iç değişkenlik, özellikle bölgesel ölçeklerde ve yakın vadede, 

asırlık küresel ısınma üzerinde çok az etki ile insan kaynaklı değişiklikleri modüle 

edecektir. Bu modülasyonların dikkate alınması, tüm olası değişikliklerin 

planlanmasında önemlidir. 

C.1.1. Tarihsel olarak küresel yüzey sıcaklığı kayıtları, on yıllık değişkenliğin, insan kaynağı 

temelli uzun vadeli değişiklikleri artırdığını ve maskelediğini (hafifletici etki gibi düşünülebilir) 

ayrıca bu değişkenliğin gelecekte de devam edeceğini vurgulamaktadır (çok yüksek güvenirlik). 

Örneğin, dahili on yıllık değişkenlik ve güneş ve volkanik faktörlerdeki varyasyonlar, 1998–

2012 döneminde yüzeydeki insan kaynaklı küresel ısınmayı belirgin bölgesel ve mevsimsel 
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işaretlerle (yüksek güvenirlik) kısmen maskeledi. Yine de, hem küresel okyanusun devam eden 

ısınmasında (çok yüksek güvenirlik) hem de kara üzerinde aşırı sıcakların devam eden 

yükselişinde (orta güvenirlik) olduğu gibi, iklim sisteminin ısınması bu dönemde devam 

etmiştir. 

C.1.2. Ortalama iklim ve iklimsel etki faktörlerinde (CID) öngörülen insan kaynaklı 

değişiklikler, ekstremler de dahil olmak üzere, dahili değişkenlik tarafından artırılacak veya 

etkisi hafifletilecektir (yüksek güvenirlik). Mevcut iklime göre herhangi belirli bir yerde kısa 

süreli soğuma meydana gelebilir ve bu insan etkisinden kaynaklanan küresel yüzey sıcaklığı 

artışı ile tutarlıdır (yüksek güvenirlik). 

C.1.3. İç değişkenlik, birçok kara bölgesinde gözlemlenen insan kaynaklı on yıllık veya onlarca 

yıllık ortalama yağış değişikliklerinin yükselmesinden ve zayıflamasından büyük ölçüde 

sorumlu olmuştur (yüksek güvenirlik). Küresel ve bölgesel ölçeklerde, musonlardaki kısa vadeli 

değişikliklere iç değişkenliğin etkileri hakim olacaktır (orta güvenirlik). Dahili değişkenlik 

etkisine ek olarak, küresel ve bölgesel ölçeklerde yağışta yakın vadede öngörülen değişiklikler, 

model belirsizliği ve doğal ve insan kaynaklı aerosollerden gelen zorlamalardaki belirsizlik 

nedeniyle belirsizdir (orta güvenirlik). 

C.1.4. Paleoiklim ve tarihsel kanıtlara dayanarak, 21. yüzyılda en az bir büyük volkanik 

patlamanın meydana gelmesi muhtemeldir. Böyle bir patlama, küresel yüzey sıcaklığını ve 

özellikle kara üzerindeki yağışları bir ila üç yıl boyunca azaltacak, küresel muson 

sirkülasyonunu değiştirecek, aşırı yağışları değiştirecek ve birçok iklimsel etki faktörünü 

değiştirecektir (orta güvenirlik). Böyle bir patlama meydana gelirse, bu, insan kaynaklı iklim 

değişikliğini geçici ve kısmen maskeleyecektir (hafifletebilir). 

C.2. Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte, her bölgenin iklimsel etki faktörlerinde 

giderek artan bir şekilde eşzamanlı ve çoklu değişiklikler yaşanacağı öngörülmektedir. 

İklimsel etki faktörlerindeki değişiklikler, 2°C'de, 1,5°C küresel ısınmaya kıyasla daha 

yaygın ve hatta daha yüksek ısınma seviyeleri için daha fazla yaygın ve belirgin olacaktır. 

C.2.1. Tüm bölgelerde, sıcak “öncül iklim olayları”nın (CID2'ler) daha fazla; soğuk “öncül 

iklim olayları”nın ise daha az yaşanması beklenmektedir. (yüksek güvenirlik). Permafrost, kar, 

buzullar ve buz tabakaları, göl ve Kuzey Buz Denizi buzullarında (orta ila yüksek güvenilirlik) 

daha fazla düşüş öngörülmektedir. Bu değişiklikler, 1,5°C ve üzerinde küresel ısınmada daha 

büyük olacaktır (yüksek güvenirlik). Örneğin, tarım ve sağlıkla ilgili aşırı ısı eşiklerinin daha 

yüksek küresel ısınma seviyelerinde daha sık aşılacağı tahmin edilmektedir (yüksek güvenirlik). 

C.2.2. 1,5°C'lik küresel ısınmada, yoğun yağışların ve buna bağlı sel baskınlarının Afrika ve 

Asya'daki çoğu bölgede (yüksek güvenilirlik), Kuzey Amerika'da (orta ila yüksek güvenilirlik) 

ve Avrupa'da (orta güvenilirlik) yoğunlaşacağı ve daha sık olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, 

Asya hariç tüm kıtalarda birkaç bölgede 1850–1900'a kıyasla daha sık ve/veya şiddetli tarımsal 

ve ekolojik kuraklık tahmin edilmektedir (orta güvenirlik); meteorolojik kuraklıklarda artışlar 

da birkaç bölgede tahmin edilmektedir (orta güvenirlik). Az sayıda bölgede ortalama yağışta 

artış veya düşüş yaşanacağı tahmin edilmektedir (orta güvenirlik). 

                                                           
2 Öncül İklim Olayları (Climatic impact-drivers (CIDs)) iklim sisteminin fiziksel şartlarını temsil eder. Sıcaklık, 
soğukluk, yağış ya da yağışsızlık, rüzgar, kar ve buz, kara ya da açık deniz  gibi.  
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C.2.3. 2°C’lik küresel ısınma ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda, kuraklıktaki ve şiddetli ve 

ortalama yağışlardaki değişimin güven düzeyi ve büyüklüğü 1.5°C'dekilere göre artmaktadır. 

Yoğun yağış ve buna bağlı taşkın olaylarının Pasifik Adalarında ve Kuzey Amerika ve 

Avrupa'nın birçok bölgesinde (orta ila yüksek güvenirlik) daha yoğun ve sık olacağı tahmin 

edilmektedir. Bu değişiklikler Avustralasya (Avusturalya, Yeni Zellanda ve civardaki adaların 

olduğu bölgeye verilen ad) ile Orta ve Güney Amerika'daki bazı bölgelerde de görülmektedir 

(orta güvenirlik). Afrika, Güney Amerika ve Avrupa'daki bazı bölgelerin, orta ila yüksek güven 

aralığında tarımsal ve ekolojik kuraklıkların sıklığında ve/veya şiddetinde bir artış yaşayacağı 

tahmin edilmektedir; artışlar ayrıca Avustralasya, Orta ve Kuzey Amerika ile Karayipler'de de 

orta düzeyde bir güvenle öngörülmektedir. Afrika, Avustralasya, Avrupa ve Kuzey 

Amerika'daki az sayıda bölgenin de hidrolojik kuraklıklarındaki artışlardan etkileneceği ve bazı 

bölgelerin meteorolojik kuraklıklardaki artış veya azalışlardan etkileneceği öngörülmektedir. 

Ortalama yağışın tüm kutup, kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde, çoğu Asya 

bölgesinde ve Güney Amerika'nın iki bölgesinde artacağı tahmin edilmektedir (yüksek 

güvenirlik). 

C.2.4. 1.5°C’lik küresel ısınmaya kıyasla, 2°C’lik ve üzerindeki küresel ısınmada, daha fazla 

bölgeye karşılık gelen daha fazla iklimsel etki faktörlerinin (CID) değişeceği tahmin 

edilmektedir (yüksek güvenirlik). Bölgeye özgü değişiklikler şunları içermektedir: tropik 

siklonların ve/veya ekstratropik fırtınaların yoğunlaşması (orta güvenirlik), nehir taşkınlarında 

artış (orta ila yüksek güvenirlik), ortalama yağışta azalma ve kuraklıkta artış (orta ila yüksek 

güvenirlik) ve yangın havası (orta ila yüksek güvenilirlik). Çoğu bölgede, dolu, buz fırtınaları, 

şiddetli fırtınalar, toz fırtınaları, yoğun kar yağışı ve toprak kaymaları gibi diğer iklimsel etki 

faktörlerinde (CID) gelecekteki olası değişikliklere ilişkin düşük güven vardır. 

C.2.5. Önemli jeolojik olarak arazi yükselme oranlarına sahip birkaç bölge dışında, bölgesel 

ortalama nispi deniz seviyesi artışının 21. yüzyıl boyunca devam edeceği neredeyse kesindir. 

Küresel kıyı şeridinin yaklaşık üçte ikisi, küresel ortalama artışın ±%20'si içinde öngörülen 

bölgesel göreceli deniz seviyesinde artışa sahiptir (orta güvenirlik). Göreceli deniz seviyesi 

yükselmesi nedeniyle, yakın geçmişte yüzyılda bir kez meydana gelen aşırı deniz seviyesi 

olaylarının 2100 yılına kadar tüm gelgit ölçüm konumlarının yarısından fazlasında en az yılda 

bir meydana geleceği tahmin edilmektedir (yüksek güvenirlik). Göreceli deniz seviyesi 

yükselmesi, alçak bölgelerdeki kıyı taşkınlarının sıklığı ve şiddetindeki artışa ve çoğu kumlu 

kıyı boyunca kıyı erozyonuna katkıda bulunur (yüksek güvenirlik). 

C.2.6. Şehirler, yerel olarak insan kaynaklı ısınmayı şiddetlendirir ve kentleşmedeki artış, 

daha sık görülen aşırı sıcaklıklarla birlikte sıcak hava dalgalarının şiddetini artıracaktır 

(çok yüksek güvenirlik). Kentleşme aynı zamanda şehirlerin üzerinde ve/veya rüzgar yönündeki 

ortalama ve yoğun yağışları (orta güvenirlik) ve bunun sonucunda oluşan akış yoğunluğunu 

(yüksek güvenirlik) artırır. Kıyı kentlerinde, daha sık görülen aşırı deniz seviyesi olaylarıyla 

(deniz seviyesinin yükselmesi ve fırtına dalgalanması nedeniyle) aşırı yağış/nehir akışı 

olaylarının kombinasyonu nedeniyle, taşkınları daha olası hale getirecektir (yüksek 

güvenirlik). 

C.2.7. Küresel ısınma arttıkça birçok bölgede, birleşik hava olayların (bknz dip not 1) 

olasılığında bir artış yaşanacaktır. (yüksek güvenirlik). Özellikle, eş zamanlı sıcak hava 

dalgaları ve kuraklıkların daha sık hale gelmesi muhtemeldir. 1,5°C küresel ısınmaya kıyasla 
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2°C ve üzerindeki ısınmanın olduğu senaryolarda, tarımsal alanlar da dahil olmak üzere birden 

fazla yerde eşzamanlı aşırılıklar daha sık hale gelecektir (yüksek güvenirlik). 

C.3. Buz tabakasının çökmesi, ani okyanus sirkülasyonu değişiklikleri, bazı birleşik aşırı 

olaylar gibi gerçekleşme ihtimali nispeten daha düşük olaylar göz ardı edilemez ve risk 

değerlendirmesinin bir parçasıdır. 

C.3.1. Küresel ısınma, senaryolardaki “çok muhtemel” aralığı aşarsa, küresel ve bölgesel 

ölçekte iklim sisteminin birçok alanındaki parametrelerin de (örneğin bölgesel yağış ve diğer 

CID'ler) “çok muhtemel” aralığı değişiklik gösterir.  Daha yoğun ve daha sık sıcak hava 

dalgaları, yoğun yağışlar bu parametrelere örnek olabilir.  

C.3.3. Küresel ısınma artarsa, geçmişte ve mevcut iklimde olma olasılığı düşük olan bazı bileşik 

ekstrem olaylar daha sık hale gelecek ve gözlem kayıtlarında benzeri görülmemiş yoğunlukları, 

süreleri ve/veya mekansal boyutları artan olayların meydana gelme olasılığı daha yüksek 

olacaktır. 

C.3.5. Volkanik patlamalar gibi insan etkisiyle ilgili olmayan, öngörülemeyen ve nadir 

rastlanan doğal olaylar, düşük olasılıklı ancak iklim üzerinde yüksek etkili sonuçlara yol 

açabilir. Bu tür olaylar gelecekte göz ardı edilemez, ancak öngörülemezlikleri nedeniyle bu 

Raporda atıfta bulunulan açıklayıcı senaryolar dizisine dahil edilemezler. 

D. Gelecek iklim değişikliğini sınırlandırma 

D.1. Fizik bilimi perspektifinden bakıldığında, insan kaynaklı küresel ısınmayı sınırlamak 

için, kümülatif CO2 emisyonlarının sınırlandırılması, net sıfır CO2 emisyonuna ulaşılması 

ve diğer sera gazı emisyonlarında güçlü azalmaların olması gerekmektedir. CH4 

emisyonlarındaki güçlü, hızlı ve sürekli azalmalar, aerosol kirliliğinden kaynaklanan 

ısınma etkisini sınırlayacak ve hava kalitesini de iyileştirecektir. 

D.1.1. Bu rapor, AR5'in bulgularını teyit etmekte olup, kümülatif antropojenik CO2 emisyonları 

ile küresel ısınma arasında doğrusal bir ilişki olduğu bulgusunu yüksek bir güvenle teyit 

etmektedir. Her 1000 GtCO2 kümülatif CO2 emisyonunun, küresel yüzey sıcaklığında 

muhtemelen 0,27°C ila 0,63°C'lik bir artışa neden olduğu ve en iyi ihtimalle 0,45°C olabileceği 

değerlendirilmiştir. Net-sıfır CO2 emisyonlarına ulaşmanın herhangi bir düzeyde insan kaynaklı 

küresel sıcaklık artışını dengelemek için bir gereklilik olduğunu, ancak küresel sıcaklık artışını 

belirli bir düzeye sınırlamanın, kümülatif CO2 emisyonlarını bir karbon bütçesi dahilinde 

sınırlamak anlamına geleceğini ima eder.  

D.1.2. 1850–2019 dönemi boyunca, toplam 2390 ± 240 GtCO2 antropojenik CO2 yayılmıştır. 

Kalan karbon bütçeleri, TCRE'nin tahmini değerine ve belirsizliğine dayalı olarak çeşitli 

küresel sıcaklık limitleri ve çeşitli olasılık seviyeleri, tarihsel ısınma tahminleri, CO2 kaynaklı 

olmayan emisyonlardan kaynaklanan projekte edilen ısınmadaki değişimler, permafrost'un 

çözülmesinden kaynaklanan emisyonlar ve küresel antropojenik CO2 emisyonlarının net sıfıra 

ulaşmasından sonra küresel yüzey sıcaklığı değişimi gibi iklim sistemi geri bildirimleri için 

hesaplanmıştır. 

D.1.3. Kalan karbon bütçesine ilişkin tahminleri belirleyen birkaç faktör yeniden 

değerlendirilmiştir ve SR1.5'ten bu yana bu faktörlere yapılan güncellemeler küçüktür. Önceki 
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raporlardan bu yana emisyonlar için ayarlandığında, kalan karbon bütçelerinin tahminleri bu 

nedenle SR1.5'e kıyasla benzer büyüklükte ancak metodolojik iyileştirmeler nedeniyle AR5'e 

kıyasla daha büyüktür. 

D.1.4. Karbon tutma yöntemleri(CDR), CO2'yi atmosferden çıkarma ve rezervuarlarda 

dayanıklı bir şekilde saklama potansiyeline sahiptir (yüksek güvenirlik). CDR yöntemlerinin 

biyojeokimyasal döngüler ve iklim üzerinde potansiyel olarak geniş kapsamlı etkileri olabilir. 

Bu etkiler, bu yöntemlerin CO2'yi ve ısınmayı azaltma potansiyelini zayıflatabilir veya 

güçlendirebilir ve ayrıca su mevcudiyeti ve kalitesini, gıda üretimini ve biyoçeşitliliği 

etkileyebilir (yüksek güvenirlik). 

D.1.5. Küresel net negatif emisyon hedefine ulaşmayı sağlayabilen antropojenik karbon tutma 

yöntemleri (CDR), atmosferik CO2 konsantrasyonunu düşürür ve yüzey okyanus asitlenmesini 

tersine çevirir (yüksek güvenirlik). Toplam CDR miktarına bağlı olarak, antropojenik CO2 

giderimlerinden kaynaklanan atmosferik CO2 düşüşü, eşit miktarda CO2 emisyonlarından 

kaynaklanan atmosferik CO2 artışından %10'a kadar daha az olabilir. 

D.2. Çok düşük veya düşük sera gazı emisyonlu senaryolar (SSP1-1.9 ve SSP1-2.6), yüksek 

ve çok yüksek sera gazı emisyon senaryolarına (SSP3-7.0 veya SSP5-8.5) göre, sera gazı 

ve aerosol konsantrasyonları ve hava kalitesi üzerinde yıllar içinde fark edilebilir etkilere 

yol açar. Bu zıt senaryolar altında, küresel yüzey sıcaklığı trendlerindeki göze çarpan 

farklılıklar, diğer birçok iklimsel etki faktörü için yaklaşık 20 yıl ve üzeri zaman 

dilimlerinde doğal değişkenlikten ortaya çıkmaya başlayacaktır (yüksek güvenirlik). 

D.2.1. 2020'de COVID-19'un yayılmasını azaltmaya yönelik önlemlerle ilişkili emisyon 

düşüşleri, hava kirliliği üzerinde geçici ancak saptanabilir etkilere (yüksek güvenilirlik) ve buna 

bağlı olarak, özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklanan aerosollerin neden olduğu 

soğutmadaki azalmalar nedeniyle toplam ışınımsal zorlamada küçük ve geçici bir artışa yol açtı 

(orta güvenirlik). Bununla birlikte, bu geçici zorlamaya verilen küresel ve bölgesel iklim 

tepkileri, doğal değişkenlikten ayrı olarak tespit edilemez (yüksek güvenirlik). Atmosferik CO2 

konsantrasyonları, gözlemlenen CO2 artış oranında saptanabilir bir düşüş olmaksızın 2020'de 

yükselmeye devam etti (orta güvenirlik). 

D.2.2. Sera gazı emisyonlarındaki azalmalar ayrıca hava kalitesinin iyileşmesine de yol açar. 

Ancak, düşük ve çok düşük sera gazı emisyonu senaryolarında (SSP1-2.6 ve SSP1-1.9) olduğu 

gibi sera gazlarının güçlü bir şekilde azaltıldığı senaryolarda bile, bu iyileştirmeler yakın 

vadede birçok kirli bölgede Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hava kalitesi 

yönergelerine ulaşmak için yeterli değildir (yüksek güvenirlik). Hava kirletici emisyonlarının 

azaltılmasını hedefleyen senaryolar, yalnızca sera gazı emisyonlarındaki azalmaya yönelik 

olanlara kıyasla, yıllar içinde hava kalitesinde daha hızlı iyileşmelere yol açar, ancak 2040'tan 

itibaren, hava kirleticilerinin yanı sıra sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarını birleştiren 

senaryolarda daha fazla iyileştirme öngörülmektedir. Bu iyileşmenin büyüklüğü bölgeler 

arasında farklılık göstermektedir (yüksek güvenirlik).  

D.2.3. Çok düşük veya düşük sera gazı emisyonlu senaryolar (SSP1-1.9 ve SSP1 2.6), yüksek 

veya çok yüksek sera gazı emisyonlu senaryolara (SSP3-7.0 veya SSP5-8.5) kıyasla, insan 

kaynaklı iklim değişikliğini sınırlamak için hızlı ve sürekli etkilere sahip olacaktır, ancak iklim 

sisteminin erken tepkileri, doğal değişkenlik tarafından maskelenebilir. Küresel yüzey sıcaklığı 
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için, yüksek veya çok yüksek bir sera gazı emisyonu senaryosuna (SSP3-7.0 veya SSP5-8.5) 

göre, yakın vadede çok düşük bir sera gazı emisyonu senaryosu (SSP1-1.9) 20 yıllık eğilimlerde 

farklılıklar ortaya çıkartacaktır. Diğer birçok iklim değişkeninin tepkisi, 21. yüzyılın sonraki 

dönemlerinde farklı zamanlarda doğal değişkenlikten ortaya çıkacaktır (yüksek güvenirlik). 

D.2.4. Çok düşük ve düşük sera gazı emisyonlu senaryolar (SSP1-1.9 ve SSP1 2.6), yüksek ve 

çok yüksek sera gazı emisyon senaryolarına (SSP3-7.0 ve SSP5-8.5) göre 2040'ın ötesinde bir 

dizi CID'de önemli ölçüde daha küçük değişikliklere yol açacaktır. Yüzyılın sonuna 

gelindiğinde, çok düşük ve düşük sera gazı emisyonlarına sahip senaryolar, daha yüksek sera 

gazı emisyon senaryolarına göre, deniz seviyesi yükselmesi, kuvvetli yağış ve taşkın ve aşırı 

sıcaklık olaylarının sıklığındaki artışlarındaki değişimini kısıtlarken, bu tür olayların meydana 

geldiği bölgelerin sayısını da güçlü bir şekilde sınırlayacaktır (yüksek güvenirlik). Bu 

değişimler ayrıca çok düşük emisyon senaryolarına düşük senaryolarda ve orta (SSP2-4.5) göre 

daha az, yüksek veya çok yüksek emisyon senaryolarına kıyasla çok daha az olacaktır (yüksek 

güvenirlik). 

 


